
Наукове періодичне видання

МЕДИЧНИЙ 
ФОРУМ

Науковий журнал

# 4 (04) 2015
Частина ІІ

Львів
2015



Наукове періодичне видання

Медичний форум
Науковий журнал

# 4 (04) 2015
Частина ІІ

Редактор, коректор – Римарчук Л.Г. 
Верстка-дизайн – Яковенко С.А.

Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках журналу фактів, цитат, 
статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за 
розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, несуть автори опублікованих 
матеріалів. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Матеріали 
публікуються в авторській редакції. Передрукування матеріалів, опублікованих в журналі, 
дозволено тільки зі згоди автора та видавця. Будь-яке використання – з обов’язковим по-
силанням на журнал.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20513-10313Р від 20 грудня 2013 р.
Засновник журналу: «Львівська медична спільнота»

Видавник: «Львівська медична спільнота»
79000, м. Львів, а/с 6153
www.medicinelviv.org.ua

E-mail: journal@medicinelviv.org.ua
Телефон: + 38 099 415 06 39

© «Львівська медична спільнота», 2015
© Автори наукових статей, 2015

© Оформлення Яковенко С.А., 2015



ЗМІСТ

Семеняк А.В., Князевич М.І.
ВПЛИВ МІКРОФЛОРИ ПІХВИ ТА ЦЕРВІКАЛЬНОГО КАНАЛУ 
НА ПЕРЕДЧАСНИЙ РОЗРИВ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК 5

Комшук Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ ІІІ ТА ІV ШЛУНОЧКІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ 
В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 7

Kondrusyk N.Y.
MORFOMETRIC ESTIMATION OF VOLUMES OF HUMAN 
KIDNEY EXCRETORY SECTORS IN DIFFERENT VARIANTS OF ITS BLOOD SUPPLY 10

Костюк І.А., Ніженковська І.В., Гала Л.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОБІЗНАНОСТІ ШКОЛЯРІВ М. КИЄВА 
ЩОДО ПИТАНЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІЛ/СНІДУ 12

Кошля В.І., Кузьмічов А.О., Кульбачук О.С., Кліцунова Ю.О., Склярова Н.П.
ЗМІНИ ВМІСТУ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТУ 
І МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-9 В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ З ІХС ТА ПУХЛИННИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПРЯМОЇ І ТОВСТОЇ КИШКИ. 15

Bakun O.V., Kyftiak V.V.
GENETIC POLYMORPHISMS AND MOLECULAR PATHOGENESIS OF ENDOMETRIOSIS 18

Семеняк А.В., Ліпич Т.В.
ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ 21

Мироник О.В., Давиденко О.М., Фельдман Л.Я., Фельдман І.В.
ЗАСТОСУВАННЯ «БІФІЛАКТУ ЕКСТРА», 
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА БЕШИХУ  24

Ізюмець О.І., Мурашко Т.В.
ОБ’ЄКТИВНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ СТУПЕНІВ ВАЖКОСТІ 
АСПІРАЦІЙНОГО СИНДРОМУ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ 
ПОШКОДЖЕННЯХ ЦНС У НОВОНАРОДЖЕНИХ 27

Плевинскис П.В.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАЕЗДА АВТОМОБИЛЯМИ 
НА ПЕШЕХОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕТИПИЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ  30

Плужнікова Т.В.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 
У НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ОСТАННІ 7 РОКІВ 32

Побережник Г.А.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ 
З ОДОНТОГЕННИМ ГАЙМОРИТОМ ТА ВАРІАНТИ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ 36

Погорєлов В.М., Брек В.В., Прохоренко В.Л., Яницька І.П., Петренко Т.О.
ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА ЇЇ КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ 
З ЗАСТОСУВАННЯМ ФЕЛОДІПІНУ 43

Ринжук Л.В., Ринжук В.Є.
ДОКЛІНІЧНІ ФОРМИ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ВАГІТНИХ: 
ПЕРЕВАЖНІ ЗБУДНИКИ, ЇХ ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 46

Юрценюк О.С., Ротар С.С.
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПСИХОЗІВ У ЖІНОК – ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ 48

Селихова Л.Г., Савченко Л.Г.
ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ – 
ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС ДО ЛЕЧЕНИЯ 50



4

♦

Семенова В.М., Лисяный Н.И., Стайно Л.П., Бельская Л.Н., Егорова Д.М.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЛИФЕРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO 54

Semenyak A.V., Andriyets O.A., Kuchuk L.А., Kurulyuk N.V.
FEATURES OF TREATMENT OF TRICHOMONIASIS 59

Семеняк А.В., Андрієць О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 61

Семеняк А.В., Скрипчук В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЕСТАЦІЙНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ 63

Сотникова Е.П.
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ В.П. ФИЛАТОВА О ТКАНЕВОЙ ТЕРАПИИ  66

Бакун О.В., Ковтун О.А., Тимочко Ю.Д.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЕНДОМЕТРІОЗУ 68

Фарисей А.В., Ткаченко И.А.
УШИБ ЛЕГКОГО. ПАТОГЕНЕЗ. ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ 72

Khomenko V.G.
CHRONORHYTHMICITY OF FUNCTION KIDNEY IN PATHOLOGY 79

Шалай О.О., Барілка В.А., Корольчук О.С., Кароль Ю.С., Логінський В.Є.
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ 
ЛІМФОМИ З МАЛИХ ЛІМФОЦИТІВ 81

Борисенко А.В., Шінкарук-Диковицька М.М.
ЧАСТОТА ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ, КИСТОГРАНУЛЕМ 
АБО КИСТ МОЛЯРІВ У СОМАТИЧНО ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ 
ІЗ РІЗНИХ ЕТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 86

Шупер В.А., Шупер С.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 91

Шурко Н.О., Даниш Т.В.
НЕГАТИВНА АФІННА ХРОМАТОГРАФІЯ 
ЯК СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФАКТОРА VIII З ПЛАЗМИ КРОВІ ЛЮДИНИ 95

Юрценюк О.С., Ротар С.С.
НЕПСИХОТИЧНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ОСІБ, ЩО ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ 
В ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА СХОДІ УКРАЇНИ 97

Yurtsenyuk O.S., Antofijchuk I.Ya., Rotar S.S.
STUDENTS’ LEVEL OF PERSONAL ANXIETY AND SITUATIONAL ANXIETY 100

Ясинська Є.Ц., Вацик М.З.
ОСОБЛИВОСТІ СУКУПНОГО ВПЛИВУ ПСИХІЧНИХ ЧИННИКІВ 
НА ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕНЬ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ 102



5

Медичний форум
♦

Семеняк А.В.,
кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології

Буковинського державного медичного університету
Князевич М.І.,

cтудент 
Буковинського державного медичного університету

ВПЛИВ МІКРОФЛОРИ ПІХВИ ТА ЦЕРВІКАЛЬНОГО КАНАЛУ 
НА ПЕРЕДЧАСНИЙ РОЗРИВ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК

Проведено обстеження 70 жінок – 50 породіль основної групи із передчасним розривом плодових оболонок, 
серед яких передчасні пологи були у 10 випадках (20%), та 20 породіль із своєчасним відходженням навколоплідних 
вод, що склали контрольну групу. 

Ключові слова: мікрофлора піхви, передчасний розрив плодових оболонок.

Проведено обследование 70 женщин – 50породиль основной группы с преждевременным разрывом плодных 
оболочек, среди которых преждевременные роды были в 10 случаях (20%), и 20 рожениц со своевременным отхож-
дением околоплодных вод, составивших контрольную группу.

Ключевые слова: микрофлора влагалища, преждевременный разрыв плодных оболочек.

A survey of 70 women – 50porodil main group with premature rupture of membranes, including premature birth were  
10 cases (20%), and 20 women with timely discharge of amniotic fluid, that in the control group.

Key words: microflora of the vagina, premature rupture of membranes.

Вступ. З кожним роком, не зважаючи на сучасні 
методи діагностики та лікування, спостерігається 
зростання частоти інфекцій, що передаються стате-
вим шляхом. Своєчасній діагностиці перешкоджає 
те, щодо порушень мікроцитозу піхви призводить 
як патогенна мікрофлора, так і умовно патогенні 
мікроорганізми [1]. При цьому перебіг захворю-
вання відрізняється поліетіологічністю, нетиповою 
клінічною симптоматикою, формуванням хроніч-
них форм захворювання, що сприяє несвоєчасній 
діагностиці та лікуванню, і, в подальшому, призво-
дить до розладів функції репродуктивної системи: 
самовільних викиднів, завмерлої вагітності, виник-
нення вад розвитку плоду, внутрішньоутробного 
інфікування, передчасних пологів, передчасного 
відходження навколоплідних вод, пологового трав-
матизму, хоріоамніту, гнійно-септичних захворю-
вань [2, 3].

Частота виникнення передчасного розриву 
плодових оболонок становить 10-15% від загаль-
ного числа вагітностей. Одним з небезпечних 
ускладненнь, пов’язаних з передчасним розривом 
плодових оболонок,е передчасні пологи, які зна-
чною мірою визначають рівень перинатальної за-
хворюваності та смертності, оскільки призводять 
до респираторного дистрес-синдрому, внутрішньо 
шлуночкових крововиливів, інфекцій, некротич-
ного ентероколіту та сепсису. Передчасний розрив 
плодових оболонок спостерігається при передчас-
них пологах у 20-80% жінок. 

Другим, найбільш частим ускладненням, є інфі-
кування з розвитком хоріоамніоніту. Небезпечність 
передчасного розриву плодових оболонок при пе-
редчасних пологах визначається можливістю інфі-
кування порожнини матки, що становить загрозу 
як для плода, так і для матері.

Також можливий розвиток аномалій пологової 
діяльності, післяпологових кровотеч та післяпо-
логових септичних ускладнень. Наслідки перед-
часного розриву плодових оболонок бувають абсо-

лютно різними і залежить від терміну вагітності в 
момент розриву оболонок. 

Причини передчасного розриву плодових обо-
лонок до кінця не вивчені. Певна роль відводить-
ся інфекціям, що передаються статевим шляхом, 
оскільки при передчасному розриві плодових обо-
лонок вони виявляються частіше, ніж в нормі, при 
цьому мікроорганізми можуть самі пошкоджувати 
плодові оболонки, або шляхом стимуляції синтезу 
простагландинів викликати маткові скорочення [3].
Ідентичність мікрофлори, виділеної з піхви матері 
та від новонародженого, є одним з основних аргу-
ментів на користь інфекційної теорії передчасного 
розриву плодових оболонок. Можна вважати, що 
передчасний розрив плодових оболонок є законо-
мірним наслідком інфекційного процесу, зумовле-
ного стрептококом групи В, кандидою, уреаплаз-
мами, рідше – хламідіями тощо, при цьому чи не 
найчастішим його проявом у вагітних жінок.

Однак інфекційно-запальна теорія передчасного 
розриву плодових оболонок не завжди має підтвер-
дження. У деяких випадках відсутній зв’язок між 
мікрофлорою матері й плода або посіви із плацент 
та від новонароджених можуть бути стерильними. 
Як відомо, плодові оболонки не є бар’єром на шляху 
до внутрішньоутробного інфікування плода. Існує 
можливість проникнення через непошкоджені пло-
дові оболонки кишкової палички, β-гемолітичного 
стрептокока, дріжджеподібних грибків типу Candida 
та деяких анаеробів без передчасного розриву пло-
дових оболонок. Може виникнути хоріоамніоніт 
при цілому плодовому міхурі.

Мета і завдання дослідження. Визначити стан 
мікроцитозу піхви у породіль за наявності в них 
передчасного розриву плодових оболонок для вста-
новлення впливу певних мікроорганізмів на розви-
ток розрив плодових оболонок.

Матеріал і методи. Нами проведено обстежен-
ня 70 жінок – 50породіль основної групи із перед-
часним розривом плодових оболонок, серед яких 
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передчасні пологи були у 10 випадках (20%), та 20 
породіль із своєчасним відходженням навколоплід-
них вод, що склали контрольну групу. Серед поро-
діль основної групи перші пологи були у 25 (50%), 
повторні – у 25 (50%), серед породіль контрольної 
групи – перші пологи були у 11 (55%), повторні – 
у9 (45%) (р > 0,05). Вік жінок коливався від 22 до 
35 років, як в одній, так і в другій групі (в середньо-
му 30,5±0,45 року) (р> 0,05).

Клініко-лабораторне обстеження породіль про-
водилося за допомогою таких методів: клінічного, 
мікробіологічного (мікроскопія та засів досліджу-
ваного матеріалу на оптимальні живильні серед-
овища) та статистичного. 

Матеріалом для дослідження були виділення з 
заднього склепіння піхви, цервікального каналу та 
уретри, зішкрібок циліндричного епітелію із церві-
кального каналу. Взяття матеріалу проводилося на 
3-4 добу післяпологового періоду.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що мікроцитоз піхви й цервікально-
го каналу в жінок із передчасним розривом плодо-
вих оболонок представлений як патогенними, так і 
умовно патогенними мікроорганізмами. 

У 20 породіль контрольної групи виявлено 
лактобактерії у 12 випадках (60,0%), ешерихії – 
Escherichiacoli – 11 випадках (43,3%), дріжджопо-
дібні гриби роду Candida – Candidaalbicans – 6 ви-
падків (20,0%), коринебактерії – Corynebacterium –  
8 випадків (26,7%), гарднерели – Gardnerella – 5 ви-
падків (16,7%). Патогенних мікроорганізмів у по-
роділь контрольної групи не було виявлено.

Із 50породіль основної групи лише у 5 (10%) 
(р<0,05) до складу мікрофлори піхви та церві-
кального каналу належали умовно патогенні 
мікроорганізми. Це золотистий стафілокок – 
Staphylococcusaureus – 2 випадки (40%), ешерихії –  
Escherichiacoli – 2 випадки (40%) (р>0,05), дріж-
джоподібні гриби роду Candida – Candidaalbicans –  
2 випадки (40,0%) (р>0,05), коринебактерії – 
Corynebacterium – 1 випадок (20,0%) (р>0,05), гард-
нерели – Gardnerella – 1 випадок (20,0%) (р>0,05). 
Наявність семи штамів у 5 жінок свідчить про 
одночасну персистенцію кількох мікроорганізмів, 
відсутність лактобактерій – про порушення мікро-
цитозу піхви за відсутності патогенної мікрофлори.

У решти 45(90%) породіль із передчасним роз-
ривом плодових оболонок виявлялися патогенні 
мікроорганізми. При цьому спостерігаються асоці-
ації мікроорганізмів з одночасним існуванням кіль-
кох мікроорганізмів. При аналізуванні результатів 
встановлено, що у породіль основної групи виявле-
но 68 представників умовно патогенної флори та 44 
представника патогенної флори, що вказує на одно-
часну наявність поруч із кількома патогенними мі-
кроорганізмами представників умовно патогенної 
флори та поліетіологічність захворювання.

Серед представників патогенної флори найчасті-
ше виявлялися трихомонади – Тrichomonasvaginalis –  
39 випадків (86,6%) (р<0,05), грам негативні ди-
плококи, морфологічно схожі на гонокок – 28 ви-
падків (62,2%) (р<0,05), дещо рідше хламідії – 
Сhlamiliatrachomatis – 12 випадків (26,7%) (р<0,05), 
піогенний стрептокок – Streptococcuspyogenes–  
6 випадків (13,3%) (р<0,05).

Нами виявлено таких умовно патоген-
них мікроорганізмів, які контамінували слизо-
ву оболонку піхви та цервікального каналу –  
стафілококи (золотистий та епідермальний) –  
Staphylococcusaureus – 15 випадків (33,3%) 
(р<0,05), Staphylococcusepidermidis – 11 випадків  
(24,4%) (р<0,05), фекальні ентерококи – Entero-
coccusfaecаlis – 12 випадків (26,7%) (р<0,05), 
ешерихії – Escherichiacoli – 19 випадків (42,2%) 
(р>0,05), дріжджоподібні гриби роду Candida – 
Candidaalbicans – 20 випадків (44,4%) (р<0,05), 
коринебактерії – Corynebacterium – 16 випадків 
(35,6%) (р>0,05), гарднерели – Gardnerella – 11 ви-
падків (24,4%) (р>0,05).

У 21 випадку диплококової інфекції виявлялися 
трихомонади, лише у 7 випадках диплококи пара-
зитували самостійно з умовно патогенними та ін-
шими патогенними мікроорганізмами. 

Піогенні стрептококи у всіх випадках, крім 
умовно патогенних мікроорганізмів, існували з 
трихомонодами, у 5 ще й з диплококами. 

Не відмічено співіснування трихомонад із кори-
небактеріями та ешерихіями. 

Не виявлено моноінфікуванняграм негативни-
ми диплококами, морфологічно схожими на гоно-
кок чи піогенними стрептококами.

Хламідії у жінок основної груми виялено у 12 
випадках, причому лише в двох випадках це було 
моноінфікування, у решти – асоціації з трихомо-
надами. Не виявлено одночасного контамінування 
слизової піхви хламідіїми та іншими представни-
ками патогенної флори.

Серед умовно патогенної флори найчастішими 
представниками, які не виявлялися у жінок контр-
ольної групи, були – стафілококи та ентерококи, 
виявлено також коринобактерії, ешерихії, та гард-
нерели, частота виявлення яких вірогідно не відріз-
няляся при порівнянні з контрольною групою. Лак-
тобактерій у жінок основної групи не виявлялися.

Дріжджоподібні гриби роду Candida виявляли-
ся у жінок основної групи у 20 випадках. Однак, 
якщо у жінок контрольної групи дріжджоподібні 
гриби роду Candida співіснували з умовно патоген-
ними мікроорганізмами, то у жінок основної гру-
пи спостерігалася контамінація різних асоціацій 
умовно патогенних та патогенних мікроорганізмів. 

Не виявлено достовірної різниці у наявності еше-
рихій та коринебактерій, які виявлялися на слизових 
оболонках піхви в жінок контрольної групи разом з 
лактобактеріями, в той час як в жінок основної гру-
пи вказані мікроорганізми співіснували умовно па-
тогенними та патогенними мікроорганізмами. 

Наявність запальної реакції зі сторони жіночо-
го організму визначалася по лейкоцитарній реак-
ції (більше 15 лейкоцитів). У всіх жінок основної 
групи спостерігалося підвищення лейкоцитів, кіль-
кість яких залежала від виявлених збудників. Най-
більш вираженою була лейкоцитарна реакція за на-
явності грам негативнихдиплококів, морфологічно 
схожих на гонококта трихомонад (супроводжува-
лася підвищенням лейкоцитів до 60-100 (р<0,05). 
Менш вираженою була лейкоцитарна реакція при 
хламідіозі – підвищення кількості лейкоцитів до 
20-25 (р<0,05). У жінок контрольної групи підви-
щення лейкоцитів до 20-30 спостерігалося лише в 
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двох випадках (10%) за наявності дріжджоподіб-
них грибів роду Candida.

Висновки
1. Всього з патологічного матеріалу 50 породіль 

основної групи із передчасним розривом плодових 
оболонок виділено та ідентифіковано 112 штамів 
патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів. 
У 90% жінок основної групи одночасно виявлялися 
умовно патогенні та патогенні мікроорганізми. У жі-
нок контрольної групи із своєчасним відходженням 
навколоплідних вод виявлялися лише лактобактерії 
та умовно патогенні мікроорганізми, що свідчить 
про негативний вплив патогенних, умовно патоген-
нихмікроорганізмів на стан плодових оболонок.

2. В 39породіль(86,6%) випадків виявилися 
трихомонади, які створювали асоціації із патоген-

ними та умовно патогенними мікроорганізмами, 
що складалися з кількох різних за походженням 
штамів; патологічний процес супроводжувався 
підвищенням кількості лейкоцитів.

3. Хламідії, як патогенні мікроорганізми, ви-
являлися найрідше та створювали асоціації, крім 
трихомонад, лише з умовно патогенними мікроор-
ганізмами; лейкоцитарна реакція при цьому незна-
чно виражена.

4. Враховуючи наявність патогенних мікроорга-
нізмів у породіль із передчасним розривом плодо-
вих оболонок, доцільно проводити бактеріологічне 
обстеження на 3 добу післяпологового періоду для 
своєчасної діагностики та профілактики інфекцій-
них ускладнень.
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ОСОБЛИВОСТІ ІІІ ТА ІV ШЛУНОЧКІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ 
В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

У ході морфометричного дослідження магнітно-резонансних томограм вивчено розміри ІІІ та IV шлуночків голов-
ного мозку осіб обох статей і проведено їх порівняльний аналіз у віковому аспекті та за гендерною приналежністю. 
При аналізі довжини ІІІ шлуночка головного мозку виявлено поступове її зростання у представників обох статей від 
юнацького до літнього віку, ширина ІІІ шлуночка збільшувалася до ІІ періоду зрілого віку як у чоловіків, так і у жінок. 
Чітко прослідковуються статеві відмінності у довжині ІІІ шлуночка із різким переважанням розмірів у чоловіків порів-
няно з жінками у всіх вікових групах. При вивченні вікових змін розмірів IV шлуночка спостерігалося збільшення до-
вжини IV шлуночка у чоловіків до І періоду зрілого віку, у жінок даний показник зменшувався починаючи з юнацького 
віку. Ширина IV шлуночка збільшувалася у досліджуваних осіб до ІІ періоду зрілого віку незалежно від статі.

Ключові слова: ІІІ шлуночок, IV шлуночок, головний мозок, магнітно-резонансна томографія.

В ходе морфометрического исследования магнитно-резонансных томограмм изучено размеры III и IV желудоч-
ков головного мозга лиц обеих полов и проведен их сравнительный анализ в возрастном аспекте и по гендерной 
принадлежности. При анализе длины III желудочка головного мозга обнаружено постепенное увеличение длинны у 
представителей обоих полов от юношеского до пожилого возраста, ширина ІІІ желудочка увеличивалась ко II пери-
оду зрелого возраста как у мужчин, так и у женщин. Четко прослеживаются половые различия в длине ІІІ желудочка 
с резким преобладанием размеров у мужчин по сравнению с женщинами во всех возрастных группах. При изучении 
возрастных изменений размеров IV желудочка наблюдалось увеличение длины IV желудочка у мужчин до І периода 
зрелого возраста, у женщин данный показатель уменьшался начиная с юношеского возраста. Ширина IV желудочка 
увеличивалась у исследованных ко II периоду зрелого возраста независимо от пола.

Ключевые слова: ІІІ желудочек, IV желудочек, головной мозг, магнитно-резонансная томография.

During the morphometric study of magnetic resonance tomograms studied dimensions III and IV ventricles of the brain 
both sexes and conducted a comparative analysis in terms of age and gender on identity. In analyzing the length of the third 
ventricle of the brain revealed gradual increase in both sexes of youth to the elderly, the width of the third ventricle increased 
to the second period of puberty in both men and women. Clearly traced sex differences in the length of the third ventricle with 
sharp prevalence sizes in men than women in all age groups. In the study of age-related changes in the size of the IV ventricle, 
an increase in the length of the IV ventricle in men and period to adulthood, women, the figure decreased since adolescence. 
The width of the IV ventricle increased in the studied individuals to the second period of adulthood, regardless of gender.

Key words: third ventricle, IV ventricle, brain magnetic resonance imaging.
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Вступ. Вивчення вікової анатомічної мінливос-
ті передбачає встановлення діапазону індивідуаль-
них коливань, меж анатомічної норми відповідно 
віку та уточнює періоди найбільших морфологіч-
них зрушень, тобто основні етапи формування ор-
гану після народження [1, 54]. Вікова анатомічна 
мінливість досліджується по вертикалі для порів-
няння анатомічних ознак різних вікових періодів 
розвитку людини або по горизонталі для виявлення 
анатомічних індивидуальних відмінностей одного 
періоду розвитку. Зазначено, що з віком міняються 
не тільки розміри, положення і форма органів, але, 
мабуть, і розмах їх індивідуальних відмінностей, 
який може розширюватися, залишатися без змін 
або навіть звужуватися [3, 112].

Необхідність й актуальність проведення мор-
фологічних прижиттєвих досліджень у людей різ-
ного віку з висвітленням особливостей спеціальної 
анатомії та створенням серйозної уяви про осо-
бливості анатомії осіб, які постійно проживають 
у різних географічних регіонах, зазначені серед 
ряду перспектив вивчення анатомії у XXI столітті  
[4, 28]. Водночас у наукових дослідженнях неу-
хильно нарощує свою наявність інтегративний під-
хід [2, 242]. Він особливо важливий для сучасної 
медицини, яка на фоні вузької спеціалізації пови-
нна відновити цілісний підхід як до здорової, так і 
хворої людини [5, 30; 6 194].

Матеріали і методи дослідження. Обстежен-
ня проводились у відділенні променевої діагнос-
тики КЗ «Рівненської обласної клінічної лікар-
ні» на комп’ютерному томографі General Electric 
Неalthcare «SignaMRI 1.5Т» та у кабінеті магнітно-

резонансної томографії КЗ «Луцької міської клі-
нічної лікарні» на комп’ютерному томографі Signa 
Profile Ce Medical Sistem – 1,5 Tл у стандартних 
анатомічних площинах (сагітальній, фронтальній 
і аксіальній). Вимірювання проводилися у людей 
без візуальних ознак органічних уражень головно-
го мозку і черепа.

Проаналізовано 69 томограм (31 чоловік та  
38 жінок). Усі досліджувані були поділені згід-
но віку на дві великі групи: І група – зрілий вік 
І період (чоловіки 22-35 років – 6 осіб та жінки  
21-35 років – 12 осіб), ІІ група —зрілий вік ІІ пе-
ріод (чоловіки 36-60 років – 25 осіб та жінки 36-55 
років – 26 осіб). 

Результати оброблялися методами дескрипцій-
ної статистики з використанням t-критерію поді-
бності-відмінності Стьюдента.

Мета дослідження. Вивчити анатомічну мінли-
вість та гендерні відмінності ІІІ та IV шлуночків 
головного мозку в чоловіків та жінок різного віку.

Робота виконана відповідно до основного пла-
ну НДР Буковинського державного медичного 
університету і являє собою фрагмент комплексної 
міжкафедральної теми «Закономірності перина-
тальної анатомії та ембріотопографії. Визначення 
статево-вікових особливостей будови і топографо-
анатомічних взаємовідношень органів та структур 
в онтогенезі людини» (№ державної реєстрації 
0110U003078). 

Результати та їх обговорення. Вивчено мор-
фометричні параметри ІІІ та IV шлуночків голов-
ного мозку в обох статей юнацького та зрілого ві-
кових періодів (табл. 1). 

Таблиця 1
Морфометричні показники головного мозку у осіб юнацького та зрілого віку (M±m)

№ п/п Морфометричний 
показник (мм) Юнацький вік І період зрілого 

віку
ІІ період зрілого 

віку

1 Довжина III шлуночка
Ч 28,0±3,0 28,3±3,1 26,9±1,4
Ж 24,9±1,9 25,5±2,6 27,9±0,9*

2 Ширина III шлуночка
Ч 27,4±2,6 20,9±2,9 19,3±1,2
Ж 19,8±1,7* 20,9±2,0 21,3±1,2*

3 Довжина IV шлуночка
Ч 40,1±4,1 40,5±2,9 39,3±1,3
Ж 44,0±2,1 37,9±5,0 39,3±2,5

4 Ширина IV шлуночка
Ч 11,1±0,6 12,0±1,2 11,4±1,3
Ж 11,5±1,8 10,8±1,1* 11,9±0,7

Примітки: * – достовірна різниця між чоловіками та жінками; Ч – чоловіки, Ж – жінки

Проаналізовано довжину та ширину ІІІ шлу-
ночка у осіб юнацького віку. При порівнянні показ-
ника між статями виявлено достовірне збільшення 
висоти ІІІ шлуночка у юнаків на 27,7%.

При аналізі довжини та ширини ІV шлуночка 
у юнацькому віці виявлено достовірне збільшення 
довжини ІV шлуночка у дівчат на 8,9%.

У осіб І періоду зрілого віку довжина ІІІ шлу-
ночка дещо більша у чоловіків порівняно з жінками 
на 9,9%. Статевих відмінностей у ширині ІІІ шлу-

ночка не виявлено. Довжина IV шлуночка мала тен-
денцію до збільшення у чоловіків на 6,4%. Ширина 
IV шлуночка достовірно більша у представників 
чоловічої статі. У ІІ періоді зрілого віку довжина 
та ширина ІІІ шлуночка достовірно більша у жінок. 
Довжина та ширина IV шлуночка у представників 
обох статей не відрізнялася. 

Також проаналізовано розміри ІІІ та IV шлуноч-
ків головного мозку у представників обох статей 
літнього та старечого віку (табл. 2).



9

Медичний форум
♦

Таблиця 2
Морфометричні показники шлуночків головного мозку 
у чоловіків та жінок літнього та старечого віку (M±m)

№ 
п/п Морфометричний показник (мм) Літній вік Старечий вік

1 Довжина III шлуночка
Ч 30,6±2,8 25,6±0,9
Ж 29,9±3,4 24,9±0,9

2 Ширина III шлуночка
Ч 17,3±0,7 16,6±0,9
Ж 17,8±1,4 16,55±0,9

3 Довжина IV шлуночка
Ч 36,8±1,9 33,4±1,9
Ж 36,1±3,3 31,2±3,3

4 Ширина IV шлуночка
Ч 11,1±1,0 9,6±0,9
Ж 10,8±0,9 9,9±0,9*

Примітки: * – достовірна різниця між чоловіками та жінками; Ч – чоловіки, Ж – жінки

Довжина ІІІ шлуночка у людей літнього віку дещо 
більша у чоловіків порівняно з жінками на 2,3%. Ста-
тевих відмінностей у ширині ІІІ шлуночка не виявле-
но. Довжина та висота IV шлуночка має тенденцію 
до збільшення у чоловіків на 2,2% та 2,7 відповідно. 

Довжина та ширина ІІІ шлуночка в осіб ста-
речого віку практично не мала статевих відмін-
ностей. Довжина IV шлуночка мала тенденцію до 
збільшення у чоловіків порівняно з жінками та 
спостерігалося достовірне збільшення ширини IV 
шлуночка у представників жіночої статі.

При аналізі даних у віковому аспекті довжини 
ІІІ шлуночка виявлено поступове її зростання у 
представників обох статей до літнього віку, з по-
дальшим її зменшенням. Ширина ІІІ шлуночка 
збільшувалася до ІІ періоду зрілого віку як у чо-
ловіків, так і у жінок, з подальшим поступовим її 
зменшенням. Чітко прослідковуються статеві від-
мінності у довжині ІІІ шлуночка із різким перева-
жанням розмірів у чоловіків, порівняно з жінками 
у всіх вікових групах.

При вивченні змін у віковому аспекті розмірів 
IV шлуночка спостерігалося збільшення довжини 
IV шлуночка у чоловіків до І періоду зрілого віку, з 
подальшим її поступовим зменшення. У жінок да-
ний показник зменшувався починаючи з юнацького 
віку. Ширина IV шлуночка збільшувалася у дослі-
джуваних осіб до ІІ періоду зрілого віку незалежно 
від статі.

Вважаємо, що подібна вікова реорганізація моз-
ку зумовлена стійкими метаболічними зрушення-
ми, що відбуваються в головному мозку в процесі 
«старіння».

Таким чином, є підстави вважати, що представ-
лена нами прижиттєва морфометрична характерис-
тика головного мозку людини в період зрілого віку 
та виявлені на її основі критерії вікової реорганіза-
ції головного мозку можуть становити інтерес для 
фахівців в області вікової анатомії, нейрофізіології 
і нейрохірургії, а для фахівців з МРТ-діагностики 
виступати як еквівалент анатомічної норми голов-
ного мозку.
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MORFOMETRIC ESTIMATION OF VOLUMES OF HUMAN KIDNEY EXCRETORY 
SECTORS IN DIFFERENT VARIANTS OF ITS BLOOD SUPPLY

Данные об объемах экскреторных секторов почек человека при различных типах ветвления почечной артерии, яв-
ляются основой морфометрической системы оценки остаточного функционального объема выделительной системы 
почки человека при различных вариантах ее кровоснабжения. Полученные результаты исследования позволяют тео-
ретически обосновать и дополнить разработку новых методик выполнения органосохраняющих операций на почках.

Ключевые слова: почка, почечная артерия, чашечно-лоханочный комплекс, экскреторный сектор.

Дані про об’єми екскреторних секторів нирок людини при різних варіантах розгалуження ниркової артерії, є 
основою морфометричної системи оцінки залишкового функціонального об’єму видільної системи нирки людини 
при різних варіантах її кровопостачання. Отримані результати дослідження дозволяють теоретично обгрунтувати та 
доповнити розробку нових методик виконання органозберігаючих втручань на нирках.

Ключові слова: нирка, ниркова артерія, чашково-мисковий комплекс, екскреторний сектор.

Data on volumes of human renal excretory sectors with different variants of the renal artery subdivisions can base the 
morphometric assessment system for evaluation of residual functional possibility of excretory sectors in different variants 
of its blood supply. The resulting study data give a theoretical basis and add the development of new techniques perform 
surgical interventions on the kidneys. 

Key words: kidney, kidney artery, pyelocaliceal complex, excretory sector.

Introduction. Performed often partial nephrec-
tomy, unfortunately, are often complicated by severe 
bleeding, which may be evidence of a weak anatomical 
basis for these operations. One of the most important 
phases of each transaction on any organ, including the 
kidney, is hemostasis [1,5]. Acquires a special meaning 
when the organ operations, such as econom resection, 
in which ligation of vessels supplying the organ to be 
performed efficiently as possible [2,4,6,7]. In this case 
the surgeon must be sure that the rest of the body will 
be the most functional.

The aim of the study was to identify common pat-
terns intraorganic distribution branches of the human 
renal artery depending on the type of structure, its py-
elocaliceal complex and the number of cups of renal 
excretory in each excretory sector .

Research material: 119 isolated kidneys taken 
from human cadavers mature, middle and old ages, 
both sexes, who died from accidents or died of diseas-
es which are not associated with renal pathology and 
without mechanical trauma. In this work we used the 
following main methods: 1) anatomical dissection, 2) 
production of corrosive preparations of pyelocaliceal 
complex and renal arteries.

Results and discussion. We have found that the 
maximum volume of the upper excretory sector is de-
fined in the kidney consisting of two sectors with any 
variations of its blood supply. In two-sector kidney that 
is blood supplied by two renal artery branches, direct-
ed towards the poles of kidney, we noted maximal vol-
ume in the upper excretory sector (69,14% of the total 
volume of the excretory sectors), but in this embodi-
ment of kidney blood supply the volume of the lower 
excretory sector is minimal (3,86%).

The smallest volume of the upper excretory sector 
(51,86%) in the two sectors kidney is defined in the 
case when three branches of the renal artery supply or-
gan, with the same version of the renal artery branches 
in the kidney distribution we saw the largest volume of 
the lower excretory sector.

In case when two-sectors kidney has two branches 
of the renal artery, reaching to the front and rear surfac-
es of the body volume and the upper and lower sectors 
excretory occupy a middle position (57,6% and 42,4%, 
respectively).

In the kidney, consisting of three excretory sectors 
volumes upper excretory sectors in different variants 

Fig. 1. The volume ratio of excretory sectors 
in kidney with two sectors in different variants 

of subdivisions of the renal artery
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of renal perfusion little differensiation. We can say the 
same about the middle and lower excretory sectors, but 
the magnitude of the upper excretory volumes sectors 
is more than 2 times and higher than the corresponding 
volumes of lower excretory sectors.

We found that the largest volume of the top four 
quadrant renal excretory sector (43,89%) is observed 
in the blood supply of the three branches of the renal 
artery, the volume of the front middle of the excretory 
sector is minimal (13,6%). When the blood supply to 
the four quadrant kidneys two branches of the renal 
artery going to the kidneys poles, upper excretory sec-
tor has the smallest volume (35,91%), as well minimal 
posterior middle excretory sector (17,70% ), lower 
excretory sector in this embodiment distribution renal 
artery branches has the greatest volume (26,2%).

Conclusions. Based on the established volumes of 
excretory sectors in kidney with two, three and four sec-
tors, especially knowing that each specific organ has its 

own features of blood supply, for example, an angio-
gram can be used to know the right options of ligation 
of the blood vessels and to prognose of kidney function 
and the amount of the remaining part of the resected 
organ. These data will also help us to avoid dangerous 
bleeding when performing operations on the kidney.

Thus, the morphological data on the characteristics 
of blood supply of kidney with two, three and four sec-
tors can be taken for morphological basis for the man-
ufacture of controlled, typical or anatomical, human 
kidney resections.

Research and perspectives. The obtained results 
of the study are of interest to specialists studying the 
theoretical and practical aspects of the blood supply of 
the renal parenchyma in the light of the implementa-
tion of operations on the kidney. A promising direction 
is to find technical capabilities of preliminary ligation 
of the renal artery branches when performing partial 
nephrectomy to prevent life-threatening bleeding.

Fig. 2. The volume ratio of excretory sectors 
in kidney with three sectors in different variants 

of subdivisions of the renal artery

Fig. 3. The volume ratio of excretory sectors 
in kidney with four sectors in different variants 

of subdivisions of the renal artery
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОБІЗНАНОСТІ ШКОЛЯРІВ М. КИЄВА 
ЩОДО ПИТАНЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІЛ/СНІДУ

У статті проаналізовано основні напрямки Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, досліджено стан обізнаності школярів старших класів з питань ВІЛ/СНІДу: най-
більш розповсюджених шляхів передачі та методів попередження інфікування, інформації про установи, в яких 
можна пройти обстеження й отримати медичну допомогу, задоволеності респондентів рівнем своїх знань з питань 
даної проблематики; запропоновано шляхи оптимізації використання інформаційно-комунікативних технологій, що 
користуються значним попитом серед досліджуваної вікової групи.

Ключові слова: ВІЛ/СНІД, інфікування, інформаційно-комунікативні технології.

В статье проанализировано основные направления Общегосударственной целевой социальной программы 
противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа на 2014-2018 годы, исследовано состояние осведомленности школьников 
старших классов по вопросам ВИЧ/СПИДа: наиболее распространенных путей передачи и методов предупрежде-
ния инфицирования, информации об учреждениях, в которых можно пройти обследование и получить медицинскую 
помощь, удовлетворенности респондентов уровнем своих знаний по данной проблематике; предложены пути опти-
мизации использования информационно-коммуникативных технологий, которые пользуются значительным спро-
сом среди исследуемой возрастной группы.

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, инфицирование, информационно-коммуникативные технологии.

The article analyzes the main directions of the National Program for Combating HIV/AIDS 2014-2018 years. The article 
examines the state of awareness of high school students on HIV/AIDS: the most common ways of transmission and methods 
of prevention of infection, information on the institutions where you can get tested and get medical help and respondents’ 
satisfaction level of their knowledge on this subject. Also proposed ways of optimizing the use of information and communi-
cation technologies, which are in significant demand among the studied age group. 

Key words: HIV/AIDS, infection, information and communication technology.

Вступ. За даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ) вірус імунодефіциту людини 
(ВІЛ) залишається однією з найбільш глобальних 
проблем охорони здоров’я. Питання запобігання 
поширенню епідемії знаходиться в зоні уваги всіх 
держав. Так, згідно статистики ВООЗ, станом на 
листопад 2014 року чисельність летальних випад-
ків у світі склала 39 мільйонів осіб, лише у 2013 
році 1,5 мільйонів людей померли від причин, що 
пов’язані з ВІЛ [1, 5]. 

У нашій державі проблема розповсюдженості 
ВІЛ стоїть також гостро. За період 1987–2014 роки 
серед громадян України зареєстровано 255976 
ВІЛ-інфікованих осіб, 71192 хворих на синдром 
набутого імунодефіциту (СНІД) та 33662 помер-
лих внаслідок цього захворювання. Проте офіційні 
дані не охоплюють всіх ВІЛ-інфікованих, оскільки 
далеко не всі звертаються до лікаря за допомогою 

та стають на облік. За даними Державної установи 
«Український центр контролю за соціально небез-
печними хворобами Міністерства охорони здоров’я 
України» лише кожна шоста людина з числа тих, 
хто живе з ВІЛ, знає про свій статус. Особливе за-
непокоєння викликають дані, що переважну кіль-
кість серед інфікованих становить молодь [4]. 

В Україні проводиться робота, направлена на 
зниження поширеності соціально небезпечних за-
хворювань. Так, Закон України «Про затвердження 
Загальнодержавної цільової соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» 
(далі – Програма) передбачає низку заходів щодо 
зниження рівня захворюваності й смертності від 
ВІЛ/СНІДу та безперервне забезпечення населення 
нашої держави якісними, ефективними й доступ-
ними послугами з профілактики та діагностики 
даної хвороби. Серед основних шляхів розв’язання 
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цієї проблеми Програма наголошує на такі: забез-
печення доступу населення до послуг з консульту-
вання, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення 
її діагностики, підвищення ефективності профілак-
тичних заходів стосовно представників груп під-
вищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою 
зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції, форму-
вання толерантного ставлення населення до людей, 
які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримі-
нації [2].

Серед основних напрямків боротьби з ВІЛ/СНІ-
Дом, відповідно до Програми, слід відмітити: про-
ведення наукових досліджень та розроблення інно-
ваційних програм профілактики, розповсюдження 
соціальної реклами, реалізація просвітницьких 
програм з формування здорового способу життя у 
населення. Реалізація означених положень набуває 
особливого значення стосовно учнів старших кла-
сів, оскільки саме вони є категорією, що схильна до 

шкідливих звичок на етапі перехо-
ду до дорослого життя [2, 3].

Дану проблему досліджували 
Дудіна О.О., Терещенко А.В. [6], 
Слабкий Г.О. та співавтори [7, 8], 
зокрема розглядали динаміку за-
хворюваності та поширення хвороб 
серед дітей різних груп, проводили 
опитування шляхом анкетування 
лікарів за спеціальністю «Загальна 
практика – сімейна медицина», а та-
кож вивчали поінформованість сту-
дентів щодо місць обстеження на 
ВІЛ. Враховуючи вищезазначене, 
актуальним є вивчення рівня обі-
знаності підлітків у віковому діапа-
зоні 15-17 років з ключових питань 
ВІЛ/СНІДу, задоволеності своїми 
знаннями про соціально небезпечне 
захворювання та необхідності роз-
робки освітньо-інформаційних ма-
теріалів [6-8]. 

Мета. Дослідити стан обізна-
ності школярів старших класів з 
питань ВІЛ/СНІДу. 

Матеріали та методи. Анке-
тування, аналіз первинної соціоло-
гічної інформації, математичний, 
графічний. 

Зважаючи на те, що в Програ-
мі відображено ряд очікуваних 
результатів, серед яких охоплення 
100% учнів та студентів під час 
виконання програм профілактики 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та формуван-
ня здорового способу життя, наше 
соціологічне дослідження було 
проведено серед школярів старших 
класів з питань ВІЛ/СНІДу. Вибір-
ка становила 119 осіб – школярів 
10-11 класів міста Києва. 

Дане дослідження проходило в 
такі етапи:

1. Підготовка соціологічного 
опитування – розробка анкети для 
школярів. 

2. Збирання первинної соціоло-
гічної інформації – отримання даних, що потребу-
ють подальшого опрацювання та аналізу. 

3. Аналіз отриманої інформації, підведення під-
сумків та розробка рекомендацій. 

Анкета для школярів містила 10 запитань, з 
яких 4 відкритого та 6 закритого типу. Питання 
стосувались загальної характеристики вибірки, за-
доволеності респондентів рівнем своїх знань з пи-
тань ВІЛ/СНІДу, найбільш розповсюджених шля-
хів передачі та методів попередження інфікування, 
а також інформації про установи, в яких можна 
пройти обстеження й отримати медичну допомогу. 

Результати та їх обговорення. Серед рес-
пондентів, які потрапили до вибірки, розподіл за 
статтю становить: особи жіночої статі – 70 осіб 
(58,8%), особи чоловічої статі – 49 (41,2%). 

В анкеті школярам було запропоновано по-
яснити як вони розуміють абревіатуру ВІЛ та 

Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів 
на питання про основні шляхи передачі ВІЛ-інфекції

Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів на питання про 
основні методи попередження інфікування ВІЛ: 1. не спілкува-
тися з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД; 2. для ін’єкцій 
використовувати тільки стерильні шприци; 3. уникати потис-

кання руки (коли вітаються); 4. відмовитися від куріння; 
5. займатися спортом; 6. дотримуватися правил особистої гігієни;  

7. під час статевого акту користуватися презервативом; 
8. Уникати відвідувань місць, в яких збирається багато людей
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СНІД. 72% респондентів дали точне або близьке 
за змістом роз’яснення цього запитання. 

Оскільки школярі мають схильність до шкід-
ливих звичок в період соціального та психологіч-
ного дорослішання, доцільним постає вивчення 
обізнаності респондентів щодо шляхів передачі 
ВІЛ-інфекції. Учасникам опитування наводився 
перелік ймовірних умов інфікування ВІЛ, серед 
яких потрібно було обрати ті, що є дійсно небез-
печними.

Результати дослідження продемонстрували, 
що в середньому 90% опитуваних володіють зна-
ннями про основні шляхи передачі, однак при 
цьому 15,1% вважали можливим зараження ВІЛ-
інфекцією також і від укусів комарів чи інших 
комах (рис. 1).

Наступним завданням до-
слідження було виявлення стану 
обізнаності школярів з основних 
методів попередження ВІЛ/СНІ-
Ду. В анкеті було запропоновано 
8 варіантів відповідей (рис. 2). 

Згідно результатів опитуван-
ня, у середньому 72,9% респон-
дентів володіють знаннями про 
основні методи попередження 
інфікування ВІЛ, однак 43,7% 
вважають, що можуть захистити-
ся відмовившись від куріння, та 
65,5% – займаючись спортом, що, 
на жаль, є помилковою думкою. 

Також було проведено опи-
тування для дослідження стану 
обізнаності щодо установ, в яких 
можна пройти обстеження або, у 
разі інфікування ВІЛ, отримати 
медичну допомогу. 

Результати обробки даних 
опитування показали, що лише 
66,2% респондентів знають, куди 
можна звернутися для обстежен-
ня на ВІЛ. 72,3% не знали, що 
можна звернутися у шкірно-вене-
рологічний диспансер та 31,1% –  
в інфекційну лікарню (рис. 3). 

На момент дослідження 45% 
школярів вважали власні знання 
про ВІЛ/СНІД достатніми, але 
42% охарактеризували свій рівень 
обізнаності як низький, ця катего-
рія хотіла би знати більше, а також 
для 13% респондентів це питання 
викликало труднощі при відпові-
ді. 82,4% респондентів вважають 
за необхідне більш активно поши-
рювати освітньо-інформаційні ма-
теріали з питань ВІЛ/СНІДу, саме 
для школярів (рис. 4).

Висновки. Аналіз отриманих 
даних дозволяє стверджувати, що 
не всі школярі, у віковому діа-
пазоні 15-17 років, достатньою 
мірою ознайомлені з пробле-
мою ВІЛ/СНІДу. Зокрема, про-
блемними залишаються питання 
обізнаності щодо шляхів розпо-

всюдження ВІЛ-інфекції, способів профілакти-
ки захворювання, переліку основних закладів, в 
яких можна пройти обстеження або, у разі інфі-
кування ВІЛ, отримати медичну допомогу. 

Оскільки 82,4% респондентів відповіли, що 
них необхідним є поширення освітньо-інфор-
маційних матеріалів з питань ВІЛ/СНІДу, а 42% 
школярів хотіли би мати більше інформації з даної 
проблеми, вважаємо за доцільне розповсюдження 
соціальної реклами, просвітницьких програм з 
формування здорового способу життя у навчаль-
них закладах. Необхідним постає навчання шко-
лярів за програмами профілактики ВІЛ за участі 
закладів охорони здоров’я та громадських орга-
нізацій відповідно до Загальнодержавної цільо-

Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів 
на питання про медичні заклади, 

де можна пройти обстеження або отримати допомогу

Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів на запитання 
про необхідність поширення освітньо-інформаційних 

матеріалів з питань ВІЛ/СНІДу
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вої соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу на 2014-2018 роки. Також, на нашу думку, 
доцільним є більш широке використання інформа-
ційно-комунікативних технологій, зокрема соці-

альних мереж, що користуються значним попитом 
серед досліджуваної вікової групи, для поширен-
ня інформації щодо профілактики та раннього ви-
явлення ВІЛ / СНІДу. 
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ЗМІНИ ВМІСТУ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТУ 
І МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-9 В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ З ІХС ТА ПУХЛИННИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПРЯМОЇ І ТОВСТОЇ КИШКИ

Зміни вмісту судинного ендотеліального фактора росту і матриксної металопротеїнази -9 в процесі лікування 
хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з ІХС та пухлинними захворюваннями прямої і товстої кишки. Під 
спостереженням знаходилось 35 хворих на артеріальну гіпертензію І (18) і ІІ ступеня (17) поєднану з ІХС та раком 
товстої чи прямої кишки. Визначались зміни судиннного ендотеліального фактора росту, а також вміст матриксної 
металопротеїнази-9 в процесі лікування раміприлом, бісопрололом і аліскіреном. Проведені дослідження пока-
зали, що поєднана терапія раміприлом, бісопрололом і аліскіреном дозволяє провести ефективну антигіпертен-
зивну терапію і запобігати феноменам реактивації синтезу ангіотензину ІІ та альдостерону і, водночас зменшити 
можливість метастазування. При цьому дана поєднана терапія призводить до істотного зниження активності VEGF 
та ММП-9 на тлі нормалізації АТ, що є позитивним маркером запобігання прогресуванню АГ, та, можливо, мета-
стазування. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, пухлини прямої та товстої кишки.
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Изменения содержания сосудистого эндотелиального фактора роста и матриксной металлопротеиназы -9 в 
процессе лечения больных артериальной гипертензией, совмещенную с ИБС и опухолевыми заболеваниями пря-
мой и толстой кишки. Под наблюдением находилось 35 больных с АГ и (18) и II степени (17) соединенную с ИБС и 
раком толстой или прямой кишки. Определялись изменения судиннного эндотелиального фактора роста, а также 
содержание матриксной металлопротеиназы-9 в процессе лечения рамиприлом, бисопрололом и алискиреном. 
Проведенные исследования показали, что сочетанная терапия рамиприлом, бисопрололом и алискиреном по-
зволяет провести эффективную антигипертензивную терапию и предотвращать феноменам реактивации синтеза 
ангиотензина II и альдостерона и одновременно уменьшить возможность метастазирования. При этом данная со-
четанная терапия приводит к существенному снижению активности VEGF и ММП-9 на фоне нормализации АД, что 
является положительным маркером предотвращение прогрессирования АГ, и, возможно, метастазирования.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, опухоли прямой и толстой кишки.

Changes in the content of vascular endothelial growth factor and matrix metalloproteinase -9 in the treatment of pa-
tients with arterial hypertension, combined with coronary artery disease and neoplastic diseases rectum and colon. We 
observed 35 patients with hypertension and (18) and II degree (17) coupled with coronary heart disease and cancer of the 
colon or rectum. Determined by the change sudinnnogo endothelial growth factor, as well as the content of matrix metallo-
proteinase-9 in the course of treatment with ramipril, bisoprolol and aliskiren. Studies have shown that combination therapy 
with ramipril, bisoprolol aliskiren and allows for an effective antihypertensive therapy and prevent reactivation phenomena 
synthesis of angiotensin II and aldosterone, and at the same time reduce the possibility of metastasis. Furthermore, this 
combination therapy leads to an appreciable reduction in the activity of VEGF and MMP-9 on the background normalization 
of blood pressure, which is a positive marker for the progression of hypertension prevention and possibly metastasis.

Key words: arterial hypertension, cancer rectum and colon.

Вступ. Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’зок з важливими науковими та прак-
тичними завданнями. 

Літературні джерела свідчать [2,3] що, у пато-
генезі артеріальної гіпертензії (АГ) важливу роль 
відіграють нейрогуморальні фактори та ендоте-
ліальна дисфункція, які можуть бути провідними 
чинниками її прогресування [5] і спонукають до 
більш глибокого їх вивчення. Разом з тим, роль 
ангіогенезу у перебігу АГ не є однозначною, 
так як з одного боку колатеральний кровообіг 
допомагає зберегти життедіяльність і функціо-
нальний стан серцевого м’язу [6], а з іншого – 
з’являється загроза неоваскуляризації атероскле-
ротичної бляшки [4], що може призводити до її 
дестабілізації і при раку прямої або сигмовидної 
кишки може сприяти метастазуванню пухлини. 
При цьому судинний ендотеліальний фактор рос-
ту і матриксна металопротеїназа-9 є одними з 
найбільш значимих факторів, які можуть вплива-
ти на формування нового аномального судинного 
русла у пухлині [1]. 

У зв’язку з цим, вивчення активності судинного 
ендотеліальниого фактору росту та ММП-9, а та-
кож їх змін під впливом амбулаторного лікування 
у пацієнтів з стабільною стенокардією напруги та 
пухлинними захворюваннями товстого кишечника 
є досить важливим для подальшого вивчення пато-
генетичних механізмів як розвитку АГ, так і мета-
стазування пухлин.

Матеріал і методи дослідження. Під спостере-
женням знаходилось 35 хворих на АГ І та ІІ сту-
пеня у середньому віці 54,6±6,1 роки, з яких у 18 
була пухлина прямої у 17 пухлина товстої кишки 
(T2N1). З метою контролю була обстежена група 
здорових добровольців у кількості 25 осіб відпо-
відного віку.

Активність судиннного ендотеліального факто-
ра росту (VEGF), а також матриксної металопроте-
їнази-9 визначались за даними імуноферментних 
методик, які апробовані в клініці і забезпечують 
відтворюваність і точність результатів, необхідних 
у наукових дослідженнях.

Курс лікування складав 6 місяців. Лікування 
хворих проводилось на базі сімейних амбулаторій 
з застосуванням раміприлу у добовій дозі 2,5 мг 
при АГ І ступеня і по 5мг на добу у пацієнтів з 
АГ ІІ ступеня у поєднанні з бісопрололом (у до-
бовій дозі 15-20 мг). У пацієнтів з феноменами ре-
активації синтезу ангіотензину ІІ та альдостерону 
в комплекс лікування включався і прями інгібітор 
реніну – аліскірен. При застосуванні аліскірена 
в комбінації з іншими засобами нейтралізуєть-
ся придушення негативного зворотного зв'язку, в 
результаті знижується активність реніну плазми 
крові, а також рівнів ангіотензину I і ангіотензину 
II. Аліскірен призначається у дозі 150-300 мг на 
добу.

Статистична обробка отриманих даних прово-
дилась по стандартних програмах з використанням 
пакету прикладних програм «Statistica” for Windows 
6.0» (№ ліцензії АХХR712D833214FAN5).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Як показали проведені дослідження (табл.1) ви-
хідні показники VEGF і ММП-9 в обох група було 
вірогідно підвищеними, що для хворих з АГ І сту-
пеня склало 13,6% (р<0,001) і 59,0% (р<0,001), а 
для пацієнтів з АГ ІІ ступеня – 29,1% (р<0,001) і 
114,3% (р<0,001). Водночас проведений кореляцій-
ний аналіз показав наявність прямого кореляційно-
го зв’язку VEGF і ММП-9 (r = + 0,452; p<0,01) та 
зворотнього VEGF з NOx (r = + 0,416; p<0,02).

В процесі шестимісячного лікування відміча-
лась позитивна динаміка внутрішньосудинного 
ендотеліального фактора росту, тобто його рівень 
у хворих на АГ І ступеня знижувався на 8,6% 
(р>0,05) і у хворих на АГ ІІ ступеня – на 15,6% 
(р<0,001). Аналогічна динаміка відмічалась і збоку 
ММП-9. Так, у 1-й групі рівень ММП-9 в процесі 
лікування знижувалась на 30,1% (р<0,001), у 2-й – 
на 33,4% (р<0,001). При цьому відмічалось вірогід-
не зростання NOx (1-а група – 26,8%, р<0,001; 2-а 
група – 29,7%, р<0,001). 

Таким чином, зниження кількісних показників 
фактора росту судинного ендотелію залежить не 
тільки від характера пухлинного ураження прямої 
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або товстої кишки, а і ступеня АГ, які сприяють 
прогресуванню формуванню АГ. 

При цьому, поєднана терапія раміприлом, бі-
сопрололом та розувастатином у пацієнтів з пух-
линними захворюваннями прямої та товстої кишки 
на тлі АГ і ІХС призводить до істотного зниження 
активності VEGF та ММП-9 на тлі нормалізації ар-
теріального тиску та, напевно, запобігає метастазу-
ванню пухлини. 

Висновки.
1. Перебіг АГ при ІХС у хворих на пухлинні за-

хворювання прямої і товстої кишки супроводжується 
зростанням вмісту внутрішньосудинного ендотеліаль-
ного фактора росту і матриксної металопротеїнази-9. 

2. Поєднана терапія АГ у пацієнтів з пухлина-
ми прямої і товстої кишки призводить до істотного 
зниження вмісту ММП-9, VEGF та нормалізації 
показників артеріального тиску.
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Таблиця 1
Зміни показників ММП-9 та VEGF у хворих на пухлинні 

захворювання прямої і товстої кишки та їх зміни в процесі лікування

Показники Здорові
Хворі на АГ І ступеня (1-а група) Хворі на АШ ІІ ступеня (2-а група)

До лікування Після лікування До лікування Після лікування
1 2 3 4 5 6

ММП-9 
(нг/мл) 101,48±5,60 169,31±7,59

р2-3<0,001
118,40±7,42 
р3-4<0,001

224,71±11,19
р2-5<0,001

149,71±9,56
р5-6<0,001

VEGF
(нг/мл) 205,74±6,45 233,75±5,13

р2-4<0,001
213,68±8,12
р2-5<0,05

265,64±5,33
р2-6<0,001

224,12±6,12
р2-7<0,001
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GENETIC POLYMORPHISMS AND MOLECULAR PATHOGENESIS 
OF ENDOMETRIOSIS

Genetic polymorphisms and molecular pathogenesis of Endometriosis occupies a unique position in medicine. A number 
of polymorphisms in candidate genes have been studied to identify the genes responsible for the etiology of endomeriosis.
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Генетичний поліморфізм і молекулярний патогенез ендометріозу посідає унікальне місце в медицині. Був до-
сліджений поліморфізм генів-кандидатів для визначення, які саме гени відповідають за виникнення ендометріозу.

Ключові слова: генетичний поліморфізм, ендометріоз.

Генетический полиморфизм и молекулярный патогенез эндометриоза занимает уникальное место в медицине. 
Был исследован полиморфизм генов-кандидатов для определения, какие именно гены отвечают за возникновение 
эндометриоза.

Ключевые слова: генетический полиморфизм, ендометриоз.

Rationale. Endometriosis is defined as a disease char-
acterized by the presence of functional endometrial cells, 
comprising of glands and stroma in ectopic sites outside 
the uterine cavity in addition to their normal presence in 
the innermost lining of the uterus. Endometriosis occu-
pies a unique position in medicine. The natural history of 
the disease is uncertain, its precise etiology is unknown, 
the clinical presentation is inconsistent, diagnosis is dif-
ficult and can be confirmed only by invasive procedures, 
and the treatment is poorly standardized. 

Aim. There are numerous suggested etiological 
factors in the pathogenesis of endometriotic implants. 
However, only the genetic factors will be discussed 
here. There is convincing evidence that the disease is 
inherited as a complex genetic trait [17, p. 309].

Summary report. Epidemiological data show a 
familial tendency of endometriosis. Patients with an 
affected first-degree relative have nearly a ten-fold 
increased risk of developing endometriosis. Concor-
dance of twins has also been demonstrated [5, p. 37]. 
There is evidence in both, human and non-human pri-
mates that supports the theory of a genetic basis to en-
dometriosis [38, p. 310].

Attempts to explore the role of genetic and molecu-
lar factors in the etiology of endometriosis have begun 
in the last decade. Genetic studies also detected an asso-
ciation between endometriosis and polymorphic muta-
tions of several genes, including the N-acetyltransferase 
2 gene(NAT2), the glutathione S-transferase M gene 
(GSTM) and Estrogen Receptor alpha gene (ER-a).

DNA– polymorphism
Polymorphism literally means many forms and it 

is seen that on an average, every 1 in 500 base pairs of 
DNA varies between individuals. Variations in coding 
regions are rare because of the need to preserve func-
tion. Changes in non-coding regions of the genome are 
subject to very little selection pressure and generate al-
lelic variations at a very high frequency. This variation 
can be an alteration in a single base, deletion or addi-
tion of bases and expansion or contraction of repeats.

DNA polymorphisms are the basis of all current 
genetic markers. A marker is any polymorphic Men-
delian character that can be used to follow a chromo-
somal segment through a pedigree. Allelic human gene 
expression variation may be caused by changes in 
regulatory DNA, including sequences which regulate 
transcription and splicing. This type of sequence vari-
ation may often underlie the susceptibility to common 
diseases but quantitative methods to explore allelic 
variation in human gene expression have been devel-
oped only very recently [37, p.1143].

Single Nucleotide Polymorphism (SNP)
This involves a single nucleotide which is substi-

tuted by a different nucleotide. Typically, SNPs have 
only two alleles. Since coding DNA accounts for only 
about 1.5% of the human genome, most SNPs are 
found in the non-coding DNA, such as within introns 
and intergenic sequences.

Endometriosis and genetic polymorphism
A number of polymorphisms in candidate genes 

have been studied to identify the genes responsible for 
the etiology of endomeriosis. It was only since 2000, 
that reports were published establishing an association 
of genetic polymorphism with endometriosis.

Transforming growth factor beta (TGF–) family 
members are multi-functional cytokines that play a key 
role in cellular growth, proliferation, and differentia-
tion [13, p. 44]. It has been shown that an association 
of endometriosis with TGF– 1-509 gene polymorphism 
exists. T homozygote and T allele for TGF– 1 are as-
sociated with higher susceptibility to endometriosis. 
Arg448Gly, a common polymorphism located within 
nuclear receptor interacting protein 1 (NRIP1) gene, is 
associated with endometriosis. NRIP1 gene variants, 
separately or in combinations, might act as predispos-
ing factors for human endometriosis [6, p. 22].

A significant linkage on chromosome 10q26 and 
another region of suggestive linkage on chromosome 
20p13 as susceptibility loci, has been associated with 
endometriosis [28, p. 64].
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It has been hypothesized that dysregulation of the 
normal apoptotic process takes place in the endometri-
um. One of the apoptotic pathways playing a crucial 
role in the programmed cell death within the endome-
trium is the Fas-FasL system. Three polymorphisms 
within FAS (-1377G>A and -670A>G) and FASL 
(-843C>T) genes, as susceptibility factors for endome-
triosis have been analysed. However, the differences 
in the distribution of the polymorphic variants were 
not statistically significant [8, p. 9]. The angiotensin 
I-converting enzyme (ACE) A2350G and A-240T gene 
polymorphism has been suggested as markers of sus-
ceptibility in endometriosis as the genotypes and al-
leles are associated with higher susceptibility to endo-
metriosis and might be associated with endometriosis 
development [13, p. 44].

Environmental toxin genes
Endometriosis shows significantly elevated fre-

quency in industrial areas and there is a possible 
genetic pre-disposition[19, p. 412]. The glutathi-
one-S-transferases (GSTs) constitute a family of xe-
nobiotic-detoxifying phase-II enzymes catalyzing the 
conjugation of glutathione to a variety of electrophilic 
compounds including polycyclic aromatic hydrocar-
bons (PAH), which are widely present in the human 
environment and known to be carcinogenic.

Several GSTs are polymorphic and some allelic 
variants causing enzyme activity impairment are sus-
pected to increase susceptibility to malignancies asso-
ciated with environmental PAH, particularly colorectal 
cancer [27, p. 49]. A very small portion of endometri-
osis develops into cancer later, but endometriosis itself 
is not a malignant disease. It has many characteristics 
similar to cancer, for example progressive growth, in-
vasive growth, estrogen-dependent growth, recurrence 
and a tendency to metastasis [30, p. 35].

Environmental toxic compounds like dioxin may 
increase the risk of endometriosis. Previous associa-
tion studies implicated GALT gene (a gene involved 
in galactose metabolism, located on chromosome 9), 
glutathione S transferases (GSTM 1), (GSTT1), cy-
tochrome p 450 (CYP1A1) and N– acetyltransfer-
ase 2 (NAT2) genes, which encode for detoxification 
enzymes, as possible disease susceptibility genes  
[38, p. 311; 10, p. 8; 7, p. 13]. The diversity of biolog-
ical effects resulting from exposure to dioxin may re-
flect the ability of this environmental pollutant to alter 
gene expression by binding to the Aryl hydrocarbon 
receptor (AHR) gene and related genes [35, p. 343].

One of the genes previously implicated in endome-
triosis is CYP17; this encodes the enzyme P450c17al-
pha, which plays a vital role in steroid biosynthesis in 
the ovary. However, the CYP17 MspA1 polymorphism 
has not been associated with endometriosis in either 
the UK or the Japanese population [1, p. 62].

A study of the association between endometrio-
sis and polymorphisms in the N-acetyltransferase 1 
(NAT1) and N-acetyltransferase 2 (NAT2) genes has 
previously demonstrated a positive association with 
NAT2 polymorphisms in a UK population. However, 
polymorphisms in NAT1 and NAT2 were not asso-
ciated with an increased risk of endometriosis in the 
Japanese population [7, p. 14]. A case control study 
suggested no association between endometriosis and 
NAT2 in South Indian-women [3, p. 72].

Glutathione S-transferases (GSTs) are enzymes 
involved in the metabolism of many disease-causing 
carcinogens and mutagens that are present in human 
environments. An association between the incidence 
of endometriosis and the GST genotypes of patients 
has been suggested. The study inferred that GSTM1, 
GSTT1 and GSTP1 genetic polymorphisms are not 
associated with the development of endometriosis in 
Korean women [16, p. 9].

Angiogenic genes
Vascular endothelial growth factor (VEGF), a ma-

jor mediator of angiogenesis and vascular permeability, 
is known to play a key role in the pathophysiology of 
endometriosis.The single nucleotide polymorphisms, 
-460C>T and +405G>C, in the 5’-untranslated region 
of the VEGF gene were associated with lower promot-
er activity, which was significantly less common in 
women with endometriosis suggesting that the +405G 
allele may influence the likelihood of a woman devel-
oping the disease [4, p. 29].

A relationship between the alpha 2-Heremans 
Schmidt glycoprotein (AHSG) gene polymorphism and 
endometriosis has been studied. Women not carrying 
the AHSG 2 allele were found to have twice the risk 
of endometriosis there by suggesting an association of 
endometriosis with the AHSG gene polymorphism in 
Korean women [22, p. 497].

Hormonal genes
Estrogen Receptor (ER) gene
The risk and severity of endometriosis has been 

associated with polymorphisms in genes coding for es-
tradiol-synthesizing enzyme like the Ser312Gly poly-
morphism in 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase 
type 1 (HSD17B1). Evidence for association between 
the Ser312Gly polymorphism in HSD17B1 and en-
dometriosis was found in a Japanese population. The 
A-allele of HSD17B1 appears to confer higher risk for 
endometriosis [29, p. 47].

The AluI polymorphism in the ER gene is asso-
ciated with an increased risk of stage IV endometri-
osis in a Japanese population [34, p. 1653]. The PvuII 
polymorphism of the ER gene is associated with the 
risk for endometriosis, adenomyosis and leiomyomata 
in Japanese women [23, p. 54]. The ER dinucleotide 
repeat and cytochrome P450c17 gene polymorphisms 
are associated with susceptibility to endometriosis in 
Taiwanese women [14, p. 57].

Androgen Receptor (AR)
Androgen receptor gene is present in the endome-

trial tissue and the pelvic organs, which are the targets 
for endometriotic implants. The AR was detected in 
endometriosis, adenomyosis and endometrial car-
cinoma [11, p. 1461]. Endometrial cysts are mono-
clonal in origin and are related to the reaction with 
AR. The endometrioma might be formed from an in-
dependent monoclonal ovarian endometrial cell after 
inactivation of AR allele in the X chromosome [9, p. 
745]. The proliferation and differentiation of the en-
dometrium are mediated mainly by the Estrogen and 
Progesterone receptors. However, Androgen receptor 
also plays a role in modulating the cyclic change of 
the endometrium.

Androgen Receptor (AR) gene trinucleotide poly-
morphism has been associated with endometriosis  
[12, p. 454]. The AR gene has a polymorphic cytosine, 
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adenine and guanine (CAG) microsatellite in exon 1 that 
codes for variable length glutamine repeats in the ami-
no-terminal domain of the AR protein [12, p. 456]. The 
21-CAG repeats may be associated with some determi-
nants for endometriosis formation as indicated in a study 
by Lattuada et al, (2004) in Italian women [25, p. 42].

Progesterone Receptor (PR)
Estrogen and progesterone receptors are present in 

the ectopic endometrium but in lower concentrations 
than in eutopic endometrium. Cyclical variation in the 
receptor population has not been observed and also there 
seems to be a difference in the way that estrogen is han-
dled by the endometrium at the two sites [31, p. 26].

The expression of the variants of the Progesterone 
Receptor (PR-A and PR-B) was shown to be aberrant 
in endometriotic tissues, which may indicate a role of 
the progesterone receptor in the pathogenesis of endo-
metriosis [2, p. 902].

The progesterone receptor gene is located in chro-
mosome region 11q22-23.PROGINS polymorphism 
has been studied in association with breast cancer  

[33, p. 50] and ovarian cancer [32, p. 81]. The data 
indicate that a mutated progesterone receptor gene 
contributes to the development of disease in hormone- 
sensitive tissues.

Progesterone Receptor (PR) gene PROGINS poly-
morphism has been shown to be associated with endo-
metriosis in Caucasian women [36, p. 77]. The secre-
tory phase of the menstrual cycle is controlled largely 
by progesterone, and this sex steroid hormone is abso-
lutely required for normal implantation and pregnancy. 
PROGINS polymorphism of the progesterone receptor 
may be associated with an increased risk of endometri-
osis in Italian women [24, p. 99].

Conclusion. Endometriosis remains a difficult 
clinical problem today and warrants more extensive re-
search to understand the disease pathology. The future 
is to confirm early diagnosis by non-invasive test using 
a panel of potential genetic and molecular bio– mark-
ers. A long term goal is to be able to identify genetic 
determinants that contribute to the expression of the 
different phenotypes seen in endometriosis. 
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ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Застосування препаратів імідазолу у поєднанні з іншими антибактеріальними засобами проти умовно-патогенних 
та патогенних мікроорганізмів, що забезпечує можливість часткового грудного вигодовування та лікувальний ефект.

Ключові слова: післяпологові інфекційні ускладнення, трихомоніаз.

Применение препаратов имидазола в сочетании с другими антибактериальными средствами против условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов, обеспечивает возможность частичного грудного вскармливания и ле-
чебный эффект.

Ключевые слова: послеродовые инфекционные осложнения, трихомониаз.

Held examination and treatment of 50 women with gestational pyelonephritis, which were the main group: 5 (10%) was 
first diagnosed with pyelonephritis period of 4-6 weeks of pregnancy (the first subgroup), 35 (70%) women – in terms of 23– 
28 weeks of pregnancy (second group), and 10 (20%) – in the period 32-34 weeks of pregnancy (third subgroup).

Key words: рostpartum infectious complications, trychomonyaz.

Вступ. Післяпологові інфекційні ускладнен-
ня становлять серйозну проблему акушерства, 
сприяють розвитку акушерських та неонатальних 
ускладнень, потребують своєчасної діагностики 
та раціонального лікування, що робить необхід-
ним тимчасове припинення грудного вигодову-
вання. 

Збудниками післяпологових інфекційних за-
хворювань можуть бути золотистий і гемолі-
тичний стрептокок, умовно-патогенні аеробні 
грамнегативні мікроорганізми (кишкова палич-
ка, протей, клебсієла та ін), анаеробна мікро-
флора (бактероїди, пептококи, пептострептококи 
тощо).
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Зростає роль умовно-патогенних грамнегатив-
них мікроорганізмів, що пов’язано з їх високою 
стійкістю до антибіотиків, які широко використо-
вуються в клінічній практиці; збільшується час-
тота післяпологових захворювань, обумовлених 
анаеробної мікрофлорою. Серед хвороб, що пе-
редаються статевим шляхом, та набувають важ-
ливого значення, особливо у післяпологовому 
періоді,трихомоніаз найпоширеніший. 

Збудники інфекційних ускладнень можуть по-
трапляти на раневу поверхню матки (в тому числі 
на плацентарну площадку), пошкоджені ділянки 
шийки матки, піхви, промежини (вхідні ворота ін-
фекції). Зниження захисних сил організму сприяє 
розвитку інфекційного процесу. Інфекційні після-
пологові захворювання можуть виникати також 
в результаті активації власної умовно-патогенної 
флори.

Ризик розвитку післяпологових інфекційних 
захворювань підвищується за наявності у вагітної 
хронічних інфекційних процесів, при проведенні 
інвазивних методів дослідження під час вагітності 
та пологів (амниоцентезу, амніоскопі), хірургічної 
корекції істміко-цервікальної недостатності, три-
валому безводному періоді, частих вагінальних 
дослідженнях в пологах, акушерських операціях, 
маткових.

Враховуючи, що останніми роками спостеріга-
ється зростання частоти урогенітальних інфекцій 
з формуванням хронічних форм захворювання та 
поширення цих захворювань серед населення, не-
обхідним є диференційований підхід до лікування 
[1], особливо в післяпологовому періоді, коли ви-
никає вибір між призначенням адекватної анти-
бактеріальної терапії та грудним вигодовуванням, 
особливо за наявності трихомоніазу, оскільки його 
лікування потребує застосування лікарських пре-
паратів, які є протипоказаними при лактації.

Трихомонадна інфекція виявляється майже у 
10% населення [2]. У певних соціально-економіч-
них групах поширеність трихомоніазу може сягати 
40-90%. Найбільше випадків цієї хвороби реєстру-
ється у жінок вікової групи від 16 до 35 років.

Трихомоніаз – інфекційне захворювання, яке 
передається статевим шляхом і вражає сечостате-
ву систему. Збудником цієї хвороби є найпростіші 
жгутикові мікроорганізми Trichomonasvaginalis, 
одноклітинні анаеробні організми, які паразитують 
у тілі людини. Є три види трихомонад: вагінальна 
(найбільш велика, активна, патогенна), ротова та 
кишкова. Завдяки жгутикамтрихомонади дуже ак-
тивні і рухомі. Трихомонади безстатеві та всеїдні, 
швидко розмножуються в оптимальних умовах – за 
відсутності кисню та при t = 35-37°С.

Трихомонади закріплюються в клітинах слизо-
вої оболонки сечостатевого тракту та викликають 
там запальний процес. Продукти життєдіяльності 
трихомонад отруюють організм людини, знижу-
ють його імунітет. Трихомонади можуть мешкати в 
статевих органах і навіть в кров’яному руслі, куди 
проникають через лімфатичні шляхи, міжклітинні 
простори за допомогою ферменту – гіалуронідази. 
Трихомонади надзвичайно пристосовані до існу-
вання в організмі людини: можуть міняти форму, 
маскуватися під клітини плазми крові (тромбоци-

ти, лімфоцити) – що ускладнює діагностику трихо-
моніазу; «чіпляти» на себе інших мікроорганізмів 
і цим способом ухилятися від імунної атаки орга-
нізму.

У жіночих статевих органах трихомонади мо-
жуть співіснувати з гонококами, вірусами простого 
герпесу, хламідіями, коринебактеріями та іншими 
мікроорганізмами, які знаходяться у нижніх відді-
лах статевих органів. Мікроорганізми (гонококи, 
уреаплазми, хламідії, гриби роду кандида, віруси 
герпесу, цитомегаловірус), потрапляючи всереди-
ну трихомонад, знаходять там захист від дії ліків 
та імунної системи людини. Рухливі трихомонади 
можуть розносити інших мікробів по сечостатевій 
системі і по кровоносних судинах. Пошкоджую-
чи епітелій, трихомонади знижують його захисну 
функцію, і полегшують проникнення мікробів і 
вірусів, що передаються статевим шляхом (в тому 
числі ВІЛ) [1].

Поглинаючи патогенні мікроорганізми, три-
хомонади є провідниками інфекційних збудників 
у верхні відділи внутрішніх статевих органів та 
черевну порожнину. Важливість проблеми зумов-
лена не тільки широким розповсюдженням захво-
рювання, але й тими наслідками, які виникають в 
результаті дії як трихомонад, так і патогенних мі-
кроорганізмів, що паразитують одночасно з трихо-
монадами [3].

Вилікувати трихомоніаз повністю надзвичайно 
складно, оскільки небілкова оболонка трихомона-
ди не реагує на дію антибіотиків і може бути зруй-
нована тільки спеціальними протипротозойного 
препаратами.

Мета і завдання дослідження. Метою тепе-
рішнього дослідження було визначити ефективніть 
лікування трихомоніазу у породіль при застосуван-
ні різних схем лікування з частковим збереженням 
грудного лікування.

Матеріал і методи. Для досягнення постав-
леної мети нами проведено лікування 50 жінок із 
трихомоніазом у післяпологовому періоді (основна 
група). Контрольну групу становили 20 породіль, 
в яких не було підвищення температури тіла та за-
пальних захворювань жіночих статевих органів в 
анамнезі.

Серед породіль основної групи 15 (30%) були 
соматично здоровими, у 25(50%) – хронічні запаль-
ні захворювання сечовидільної системи, у 10 (20%) 
– анемія різного ступеня, у 5 (10%) прееклампсія 
легкого та середнього ступеня, у 5 (10%) захворю-
вання серцево-судинної системи. В анамнезі – на-
явність запальних захворюваннь жіночих статевих 
органів відмітили 45 (90%) жінок, на наявність пе-
ріодичних патологічних виділень скаржилися всі 
породіллі. Серед породіль контрольної групи ане-
мія різного ступеня була у 5 (25%), захворювання 
серцево-судинної системи у 4 (20%), у 11 породіль 
(55%) контрольної групи соматичної патології не 
було. Вік жінок в обох групах коливався від 20 до 
39 років (в середньому 30,5±0,45 року).

Матеріалом для дослідження були виділення із 
піхви та цервікального каналу, зішкріб циліндрич-
ного епітелію з цервікального каналу.Методи до-
слідження – бактеріоскопічний, бактеріологічний, 
статистичний.
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Результати та їх обговорення. Бактеріоско-
пічне та бактеріологічне дослідження виділень із 
піхви та цервікального каналу проводили 50 по-
роділлям при одноразовому підвищенні темпера-
тури тіла більше 38° С впродовж перших діб після 
пологів та появі патологічних виділень із піхви. У 
5 породіль (10%) трихомоніазу не було діагносто-
вано. У результаті дослідження встановлено на-
явність трихомонад у 45породіль основної групи: 
у 5 породіль основної групи діагностовано тільки 
наявність трихомонад, у 40 породіль була наяв-
ність полімікробних асоціацій. При обстеженні 
встановлено, що трихомонади паразитували тіль-
ки з умовно-патогенними у – 10 випадках – 25%, 
лише з патогенними мікроорганізмами у 10 ви-
падках (25%), з патогенними мікроорганізмами та 
з умовно-патогенними одночасно у – 20 випадках 
(50%) (наявність патогенних мікроорганізмів була 
у 35 випадках (87,5%)).

У 20 жінок контрольної групи виявлено Candida 
аlbicans – 3 випадки – 15%, лактобактерії, корине-
бактерії – 17 випадків – 85%.

Трихомонади створювали асоціації із такими 
умовно-патогенними мікроорганізмами: Candida 
аlbicans – 10 випадків – 20% (р > 0,05), S.epidermidis –  
18 випадків – 36% (р < 0,05), E. coli – 14 випад-
ків – 28% (р < 0,05), Ureaplasmaurealyticum, 
Mycoplasmahominis – 20 випадків – 40% (р < 0,05), 
S.epidermidis і E. coli – 11 випадків – 22% (р < 0,05), 
S.epidermidis, E. coli та Ureaplasmaurealyticum чи 
Mycoplasmahominis17 випадків – 34% (р < 0,05), 
патогенними: Chlamydiatrachomatis– 12 випадків –  
24% (р < 0,05), грам-негативні коками морфологіч-
но схожими на гонокок – 26 випадки – 52% (р < 
0,05), F.enterococcus – 12 випадків – 24% (р < 0,05).

Породіль основної групи розділено на 2 підгру-
пи: І підгрупа – 25 жінок, яким проводити лікуван-
ня за допомогою внутрішньовенного введеня впро-
довж трьох днів метронідазолу 100 мл (0,5 грам) 
тричі на добу, (орнігілу 100 мл (0,5 грам) двічі на 
добу) та фторхінолонів 100 мл (0,2 грами) двічі на 
добу, внутрішньом’язевого введення цефалоспо-
ринів 1,0 грам двічі на добу за умови тимчасової 
відмови від грудного вигодовування. ІІ підгрупа –  
20 жінок, яким проводити лікування за допомо-
гою внутрішньовенного введеня впродовж трьох 
днів орнігілу 100 мл (0,5 грам) двічі на добу та 
внутрішньом’язевого введення цефалоспоринів 1,0 
грам двічі на добу. Особливістю лікування поро-
діль ІІ підгрупи було часткове збереження грудного 

вигодовування. При застосуванні орнігілу допуска-
ється грудне вигодовування через 12 годин, після 
попереднього зціджування молока за 2-3 години до 
годування, оскільки період напіввиведення стано-
вить 10-13 годин. Породіллям ІІ підгрупи прово-
дили внутрішньовенне введення орнігілу 100 мл  
(0,5 грам) після грудного вигодовування та зці-
жування молока для годування дитини, наступне 
введення орнігілу було після чергового годування 
через 12 годин. Введення орнігілу проводилося в 
середньому через 13 годин. Цефтріаксон у малих-
концентраціяхвиділяється у грудне молоко. Однак 
застосування препарату у періодлактації можливе-
тоді, коли очікуванакористь для матеріперевищує-
потенційнийризик для плода. Лікування породіль 
І та ІІ підгрупи відрізнялося інтервалом внутріш-
ньовенного введення похідних імідазолу та відсут-
ністю застосування фторхінолонів, які не показані 
при лактації. Після лікування проведено аналіз та 
визначено ефективність лікування за наявностю 
клінічних проявів та середній тривалості перебу-
вання у стаціонарі. У всіх 25 породіль І підгрупи 
лікування було ефективним, у задовільному стані 
із позитивною динамікою породіллі були виписа-
ні із стаціонару. Середня тривалість перебування у 
стаціонарі при цьому становила 4-5 діб. Серед 20 
породіль ІІ підгрупи лікування було ефективним у 
15 випадках (75%), що вірогідно не відрізняється у 
двох підгрупах. У 5 породіль виникла потреба замі-
ни антибактеріальних засобів з тимчасовим припи-
ненням годування дитини, що зумовило подовжен-
ня середньої тривалості перебування у стаціонарі 
при до 5-6 діб. 

Висновки
1. При одноразовому підвищенні температури 

тіла більше 38° С та появі патологічних виділень 
діагностовано наявність трихомонад з одночасною 
персистенцією умовно-патогенних та патогенних 
мікроорганізмів у 90%, що потребує застосування 
препаратів імідазолу у поєднанні з іншими анти-
бактеріальними засобами.

2. При застосування препаратів імідазолу мож-
ливе грудне вигодовування через 12 годин після вну-
трішньовенного введення та попереднього зціджу-
вання молока, що забезпечує можливість часткового 
грудного вигодовування та лікувальний ефект.

3. Антибактеріальними препаратами вибору 
можуть бути цефалоспорини за умови чутливос-
ті мікроорганізмів, які не є протипоказаними при 
лактації. 

Література:
1. Мавров Г.И. Особенности микрофлоры урогенитального тракта при воспалительных заболеваниях 

мочеполовых органов / Г.И. Мавров, И.Н. Никитенко, Г.П. Чинов // Укр. Ж. дерматології, венерології, косме-
тології. – 2004.– № 2(13). – С. 64-67.

2. Мавров Г.И. Проблема трихомониаза (современные подходы к диагностике, этиотропной и патогене-
тической терапии) / Г.И. Мавров, И.Н. Никитенко, А.Г. Клетной. // Дерматологія та венерологія. – 2005. Т. 20, 
№ 2. – С. 7-11.

3. Семеняк А.В. Лікування трихомоніазу у жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих стате-
вих органів / А.В. Семеняк, І.Р. Ніцович, С.Г. Приймак // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної 
імунології та медичної генетики. Збірник наукових праць. Випуск 23. – 2012 – С. 255-259



24

№ 4 (04) / 2015 р. Частина ІІ
♦

Мироник О.В.,
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Буковинського державного медичного університету
Давиденко О.М.,

кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології
Буковинського державного медичного університету

Фельдман Л.Я.,
лікар-інфекціоніст 

Обласної клінічної лікарні м. Чернівці
Фельдман І.В.,

лікар-ендоскопіст 
Обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру

ЗАСТОСУВАННЯ «БІФІЛАКТУ ЕКСТРА», 
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА БЕШИХУ 

Проведені дослідження ефективності застосування «Біфілакту Екстра» в комплексному лікуванні хворих на беши-
ху. Обгрунтована доцільність включення досліджуваного препарату для корекції дисбактеріозу у хворих на бешиху. 

Ключові слова: «Біфілакт Екстра», дисбактеріоз, бешиха.

Исследовали эффективность использования «Бифилакта Экстра» в комплексном лечении больных рожей. Обо-
сновано целесообразность назначения исследуемого препарата для коррекции дисбактериоза у больных рожей.

Ключевые слова: «Бифилакта Экстра», дисбактериоз, рожа.

Investigated efficiency of the use of «Бифилакта Экстра» inthe holiatry of patients an erypsipelas. Expediency of settin-
gof the investigated preparation is reasonablefor thecorrection of dysbacteriosis for patients an erypsipelas.

Key words: «Бифилакта Экстра», dysbacteriosis, erypsipelas.

Вступ. Питанням мікроекології кишечника в 
останні роки приділяється велика увага лікарів 
усіх спеціальностей. Мікроекологічна система ор-
ганізму – дуже складний динамічний комплекс, що 
включає в себе різноманітні за кількісним та якіс-
ним складом асоціації мікроорганізмів і продукти 
їх біохімічної активності (метаболіти) в певних 
умов середовища проживання [1, 3].

Здорова мікрофлора кишечнику виконує досить 
багато функцій, створює у кишечнику кисле серед-
овище, тим самим покращується всмоктування за-
ліза, вітаміну Д і кальцію, також сприяє контролю 
циркуляції жовчних кислот, що дає можливість за-
побігти їх надмірну втрату. 

Також здорова мікрофлора сприяє регуляції 
перистальтики кишечника, відновлює слизову 
оболонку травного тракту, забезпечує синтез всіх 
вітамінів, які знаходяться в кишечнику і в інших 
органах організму, і основна роль цих бактерій, це 
посилення роботи імунної системи [2, 3, 8].

Клінічні прояви дисбактеріозу відзначаються 
далеко не у всіх осіб, що мають його. Разом з тим, 
спостерігається декомпенсована форма дисбактері-
озу, яка може досягати важкого ступеня, аж до роз-
витку бактериемії або сепсису [4, 5].

Однією із причин дисбактериозу може бути не-
раціональна антибиотикотерапія (масивна, трива-
ла, безконтрольна, невиправдана) [6, 7].

Ефективне лікування дисбактеріозу включає за-
стосування бактерійних препаратів – пробіотиків, 
серед яких провідне місце займають біфідобактерії.

На сьогодні у проблемі корекції дисбактеріозів 
найбільш вивченим і практично реалізованим на-
прямком є застосування так званих пробітиків –  
бактеріальних препаратів, що містять живі куль-

тури мікроорганізмів або їх спорові форми. Цей 
метод лікування найбільше фізіологічний за регу-
люючим впливом на мікрофлору та механізми те-
рапевтичної дії .

Пробіотики, які використовуються в нашій 
країні, досить різноманітні. Вони можуть містити 
представників одного (монопробіотики) або де-
кількох видів бактерій (полікомпонентні пробіоти-
ки). Сучасні препарати, безпосередньо призначені 
для відновлення аутофлоры, діляться на наступні 
групи: 1) біфідовмісні; 2) лактовмісні; 3) колі-утри-
муючі; 4) препарати, що містять культури бактерій 
з антагоністичною активністю; 5) пробіотики мета-
болічного типу.

Безсумнівний інтерес являють собою комп-
лексні полікомпонентні препарати, здатні викону-
вати кілька функцій. У зв’язку з цим актуальним 
є сучасний вітчизняний препарат, зареєстрований 
за назвою «Біфілакт Екстра», який поєднує в собі 
безпосередньо бактеріальну масу, метаболіти бак-
терій, і живильне середовище мікроорганізмів.

Склад «Біфілакт Екстра» обумовлює можли-
вість впливу на рівновагу кишкової мікрофлори і 
стан шлунково-кишкового тракту за кількома на-
прямками. Лакто-і біфідобактерії відносяться до 
представників нормальної мікрофлори кишечника 
і характеризуються вираженим антагонізмом по 
відношенню до патогенних та умовно-патогенних 
мікроорганізмів. Цей ефект виникає завдяки виро-
бленню ними ряду органічних кислот, що знижу-
ють рН в просвіті кишечника, перекису водню, ряду 
біологічно активних речовин – бактеріоцинів, ді-
ючих на патогенну мікрофлору аналогічно антибі-
отикам. Ферменти лакто-і біфідобактерій сприяють 
переварюванню компонентів їжі, у тому числі тих, 
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для переварювання яких людина не має відповідних 
ферментів. Лакто-і біфідобактерії беруть участь у 
синтезі вітамінів К, РР, групи В, незамінних амі-
нокислот, біологічно активних речовин (β-аланіну, 
ГАМК), сприяють поліпшенню засвоєння солей 
кальцію, вітаміну D. Метаболіти біфідобактерій 
перешкоджають мікробному декарбоксилюванню 
харчового гістидину, що обумовлює антиалергіч-
ний ефект. Бактеріальні модуліни, що є факторами 
колонізаційної резистентності лакто-і біфідобакте-
рій, стимулюють лімфоїдний апарат кишківника, 
синтез імуноглобулінів, інтерферону, цитокінів. 
Мікроорганізми, що входять до складу Біфілакта 
Екстра ®, характеризуються підвищеною адгезі-
єю до ентероцитів кишечника і здатні забезпечити 
його швидку колонізацію. Нерозчинні компоненти 
комплексу біополімерів (целюлоза і лігнін) виявля-
ють виражений сорбуючий ефект у відношенні ряду 
екзо-і ендотоксинів, обумовлюючи детоксикацій-
ний ефект. Розчинна фракція іополімерів (пектин) 
інтенсивно сорбує іони важких металів з утворен-
ням міцних комплексів, є живильним середовищем 
для облігатної нормофлори кишечника.

Метою роботи є вивчення клінічної ефективнос-
ті застосування «Біфілакту Екстра», для профілакти-
ки та корекції дисбактеріозу у хворих на бешиху.

Матеріал та методи. Під нашим спостережен-
ням знаходилось 30 хворих із середньо тяжким пе-
ребігом бешихи віком 54-73 роки. Осіб чоловічої 
статі було – 11, жіночої 19. пацієнти Пацієнти були 
розподілені на дві групи: основна – налічувала 15 
пацієнтів, контрольна – 15 осіб. Обидві групи були 
рандомізовані за статево-віковим складом і тяжкіс-
тю перебігу захворювання. Всі хворі отримували 
антибактеріальну терапію препаратами широкого 
спектру дії (бензилпеніциліну натрієву сіль, ампі-
окс, ампіцилін, цефтріаксон) впродовж 10 днів. 

Хворі основної групи одержували пробіотик 
«Біфілакт Екстра» по 1 капсулі 3 рази в день впро-
довж усього курсу антибактеріальної терапії й по 
закінченню його ще протягом 10-14 днів до макси-
мальної нормалізації копрограми. 

«Біфілакт Екстра» призначався з 3-4 дня ста-
ціонарного лікування. Бактеріологічне досліджен-
ня копрокультури на дисбактеріоз проводилося в 
динаміці лікування: до призначення пробіотика, 
через 2 тижні, місяць і по закінченню курсу анти-
біотикотерапії, тобто на 30–45 день лікування.

Результати та їх обговорення. Бактеріологічне 
дослідження копрокультури включало визначення 

наявності й кількості наступної мікрофлори: па-
тогенна мікрофлора сімейства кишкових, загальна 
кількість кишкової палички, кишкова паличка зі 
слабко вираженими ферментативними властивос-
тями, гемолізуюча кишкова паличка, умовнопато-
генні бактерії, ентерококки, стафілококи, мікроби 
роду протея, гриби роду кандида, лактобактерії й 
біфідобактерії. Порушення мікробіоценозу тов-
стого кишечнику виявлявся у всіх хворих вже при 
першому дослідженні й мають загальні закономір-
ності: у результаті зниження кількісного і якісно-
го змісту біфідо– і лактобактерій, ентерококів і 
зменшення загальної кількості кишкової палички 
у хворих частіше й у більшій кількості виділяли-
ся мікроби роду протея, клебсиєли, ентеробактерії, 
кандиди, стафілококи 

Ці дослідження дозволили діагностувати 3-ій 
ступінь дисбактеріозу в 73% хворих і 2-ий ступінь –  
в 27% хворих. Таким чином, дисбактеріоз 2-3-го 
ступеня виникав у всіх хворих, що одержували ан-
тибіотики.

Дослідження на дисбактеріоз товстого кишеч-
нику хворим контрольної групи проводились двічі –  
у перші дні перебування в стаціонарі й через 
тиждень після припинення приймання антибіо-
тиків.

Клінічні прояви дисбактеріозу мали місце 63,3% 
пацієнтів основної групи хворих. Вони виражалися 
в метеоризмі (в 10 хворих), запорах (в 7-ми), періо-
дичних болях у животі, що підсилюються при паль-
пації по ходу товстого кишечнику (в 6), послабленні 
стільця (в 4), поліфекалії (в 2 хворих).

Результати застосування пробіотика «Біфілакт 
Екстра» полягали, насамперед, у повному зник-
ненні клінічних симптомів дисбактеріозу у всіх 
хворих, що мали такі, до 6–8 дня застосування пре-
парату в комплексному лікуванні бешихи. Яких-не-
будь побічних ефектів, пов’язаних із прийманням 
пробиотика, не відзначалось на всьому 30-45 ден-
ному його застосуванні.

Бактеріологічні дослідження показали, що піс-
ля курсового приймання пробіотика значно збіль-
шувалося, навіть перевищуючи іноді нормальні 
показники, загальна кількість кишкової палички, 
лакто– і біфідобактерій, ентерокока. При цьому 
умовно патогенна мікрофлора (протеї, клебсиєли, 
ентеробактер, цитробактер) практично не виділя-
лися; лише в окремих хворих продовжували ви-
ділятися гриби роду кандида й/або стафілококи 
[Табл. 1]. 

Таблиця 1
Видовий склад копрокультури у хворих на бешиху 

до і після лікування препаратом (мікробне число х 10n в 1 грамі, п=ЗО)

Мікрофлора Норма До 
лікування

Після 
лікування Р2-3

Патогенна мікрофлора 
сімейства кишкових 0 102-107 0 **

Загальна кількість кишкової палички 107-108 102-107 108-109 **

Кишкова паличка зі слабковираженими 
ферментативними властивостями 103 0-107 0-103 **
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Гемолизуюча кишкова паличка 0 103-105 0 **
Умовнопатогенні бактерії 0-103 103-105 0-103 *
Ентерококи 105 0 105- 107 **
Стафілококи 0-103 103-105 0-103 *
Мікроби роду протея 0-103 105-107 0-103 **
Гриби роду Candida 0-103 103-105 0-103 *
Лактобактерії 107-109 105-107 107-109 *
Біфідобактерії 107-1012 105-107 107-109 **

Р* – ступінь відмінності достовірний
Р* * – ступінь відмінності високо достовірний

При дослідженні копрограми у хворих основної 
групи після закінчення прийому антибіотиків вияв-
лене, що мікробіологічний пейзаж виявився рівним 
загальнопопуляційним даним: дисбактеріоз кишеч-
нику 2-го і 3-го ступенів не реєструвався, а лише в 
20% хворих відзначалися відхилення, які можна 
було трактувати як 1-ший ступінь дисбактеріозу. У 
той же час у хворих контрольної групи при остан-
ньому дослідженні виявлений дисбактеріоз 3-го сту-
пеня в 70% випадків, 2-го ступеня – в 20% і 1 -го 
ступеня лише в 10% пацієнтів

Спостерігали зменшення частоти 3-го ступеня 
дисбактеріозу при використанні пробіотика «Біфі-
лакт Екстра» серед хворих в 6 раз (з 72% до 12%) 
вже при другому дослідженні (через два тижні при-
ймання препарату). На нашу думку, це переконливо 
доводить необхідність включення пробіотика в ліку-
вальний комплекс усім хворим, що одержують анти-
біотикотерапію.

Висновки.
Таким чином, результати клінічного й бактеріоло-

гічного обстеження 30 хворих на бешиху, яким прово-

дилася антибиотикотерапия, показали, що в гострому 
періоді хвороби (уже на 2 – 4-й день лікування) є дис-
бактеріоз товстого кишечнику у всіх 100% хворих. 

При включенні в комплекс лікування пробіоти-
ка «Біфілакт Екстра» відзначене повне зникнення 
клінічних симптомів дисбактеріозу до 6-8 дня за-
стосування препарату, значне поліпшення мікробіо-
ценозу товстої кишки вже до кінця другого тижня 
лікування, а також практично абсолютна нормалі-
зація мікробіоценозу товстого кишечнику при од-
но-півторамісячному курсі пробиотика. У теж час 
при відсутності застосування пробиотика у хворих 
з аналогічною патологією й відповідно антибактері-
альною терапією позитивної динаміки в результатах 
копрограми не отримано. 

Позитивна клінічна й бактеріологічна динамі-
ка дозволяють рекомендувати пробиотик «Біфілакт 
Екстра» усім хворим, які проходять курс тривалої 
антибіотикотерапії, протягом 30-45 днів до повної 
нормалізації копрограми. Яких-небудь побічних 
ефектів, пов’язаних із прийманням препарату, не 
відзначене.
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ОБ’ЄКТИВНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ СТУПЕНІВ ВАЖКОСТІ 
АСПІРАЦІЙНОГО СИНДРОМУ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ 

ПОШКОДЖЕННЯХ ЦНС У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Аспіраційний синдром та його наслідки залишаються дуже актуальною темою. По офіційним статистичним да-
ним в структурі головних причин загибелі плоду аспірація навколоплідних вод займає 5-те місце поряд з пологовим 
травматизмом. Тому, дуже важливим завданням неонатологів є вдосконалення клінічних і рентгенологічних методів 
діагностики як аспіраційного синдрому, так і його ступенів важкості у новонароджених в перші години життя.

Ключові слова: новонароджені, аспіраційний синдром, рентгенографія органів грудної клітки, перинатальне 
пошкодження ЦНС.

Аспирационный синдром и его последствия остаются очень актуальной темой. По официальным статистиче-
ским данным в структуре главных причин гибели плода аспирация околоплодных вод занимает 5-е место рядом с 
родильным травматизмом. Поэтому, очень важной задачей неонатологов является совершенствование и клиниче-
ских и рентгенологических методов диагностики как аспирационного синдрома, так и его степени тяжести у ново-
рожденных в первые часы жизни. 

Ключевые слова: новорожденные, аспирационный синдром, рентгенография органов грудной клетки, пери-
натальные повреждения ЦНС.

Aspiration syndrome and its implications are very actual topic. According to official statistics, the structure of the main 
causes of fetal death aspiration of amniotic fluid occupies the 5th place among maternity injuries. Therefore, an important 
task for neonatologists is to improve clinical and radiological diagnostic methods of aspiration syndrome and its severity 
among infants during first hours of life.

Key words: infants, aspiration syndrome diagnosis.

Актуальність теми. Аспіраційний синдром –  
це патологія, яка проявляється респіраторним 
дистрес– синдромом, який характеризується об-
струкцією дихальних шляхів внаслідок попадання 
в трахео-бронхіальне дерево плода навколоплід-
них вод.

По офіційним статистичним даним в структу-
рі головних причин загибелі плоду аспірація на-
вколоплідних вод займає 5-те місце поряд з поло-
говим травматизмом. В той же час серед причин 
ранньої неонатальної смертності новонародже-
них синдром масивної аспірації займає 7-е місце 
(2,5%). Тенденція до зниження відмічається при 
запровадженні нових моніторних методів контро-
лю стану плоду під час пологів, а також збільшен-
ня частоти кесаревого розтину, що виконується по 
різним показам. Середня частота аспіраційного 
синдрому, по даним різних авторів, коливається 
від 2 до 3%, в той час як пологи з меконіальни-
ми навколоплідними водами спостерігаються у 
9-15% породіль. Рання діагностика та профілакти-
ка аспіраційного синдрому залишаються резервом 
для зниження показників перинатальної захворю-
ваності та смертності [2].

Ведучою патогенетичною ланкою розвитку ас-
піраційного синдрому у новонароджених, є гостра 
чи прогресуюча хронічна гіпоксія плоду. Здав-
лення судин пуповини чи навіть короткочасне їх 
стиснення супроводжується гіпоксичним станом 
плоду, що викликає спазм мезентеріальних судин, 

підвищення перистальтики кишківника та відхо-
дження меконію. Одночасно гіпоксія плоду висту-
пає дихальним стимулом, що викликає збільшен-
ня частоти, амплітуди дихальних рухів та появу 
патологічних форм дихальних рухів, при яких 
частинки меконію потрапляють в дихальні шляхи, 
викликаючи релаксацію глаком’язової структури 
трахеї шляхом дії проміжних продуктів обміну 
циклооксигенази, білків та жирів кислот. Подаль-
ша дія частинок меконію викликає хімічні та мор-
фологічні зміни легеневої тканини, обструкцію 
дихальних шляхів, порушення газообміну і, як на-
слідок, тяжкі респіраторні розлади, спазм судин та 
зміни мікроциркуляції в легенях, розвиток легене-
вої гіпертензії та екстрапульмональних шунтів. За 
останніми літературними даними, частинки ме-
конію в малих розведеннях не мають токсичного 
впливу на пневмоцити 2-го порядку, а компоненти 
меконію такі як протеїни навіть збільшують се-
крецію сурфактанту, що пояснює часті недіагнос-
товані випадки аспірації меконіальними навколо-
плідними водами [4].

Перинатальними факторами ризику для розви-
тку аспіраційного синдрому у новонароджених є за-
хворювання вагітних (гестози, серцево-судинні та 
хронічні легеневі захворювання, цукровий діабет, 
хвороби нирок), резус-конфлікт, а також пізній вік 
матері, що сприяють розвитку фетоплацентарної 
недостатності різного ступеня важкості. До інтра-
натальних факторів ризику аспірації навколоплід-
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ними водами належать переношування вагітності 
більше 40 тижнів, пізні пологи, аномалії пологової 
діяльності (слабкість або дискордантність), трива-
лий перебіг пологів у жінок з хронічною гіпоксією 
плоду, тривале та нераціональне використання уте-
ротонічних засобів у пологах при вже порушеному 
стані плоду, крупний плід, обвиття пуповини [3].

Клінічні прояви аспіраційного синдрому в 
постнатальному періоді: в залежності від кіль-
кості аспірованих мас може настати несподівана 
смерть, колапс або найвищий ступінь диспноє 
(дистрес-синдром). При незначній кількості аспі-
рованої рідини розвиваються клапанні механізми 
або стани закупорки бронхіального дерева з по-
слідуючим розвитком мікроателектазів. 

Якщо способи видалення аспірату ефективні, 
то дитина деякий час бліда, з помірними порушен-
нями дихання, в протилежних випадках прослу-
ховується жорстке дихання з крупнопухирцевими 
хрипами та з місцями послабленого чи відсут-
нього дихання. Можливий розвиток ускладнень 
у вигляді дисперсної вогнищевої аспіраційної 
пневмонії, зливної чи навіть абсцедуючої, іноді з 
реакцією зі сторони плеври чи з емпіємою, також 
може відбутися процес перетравлення легеневої 
тканини аспірованим шлунковим соком (хімічний 
пневмоніт) [5]. 

Мета роботи. Враховуючи все вище пере-
раховане, досить високу частоту аспіраційного 
синдрому та його негативні наслідки на організм 
новонародженого, метою нашої роботи було вдо-
сконалення діагностики, а саме: рентгенологічна 
візуалізація для встановлення ступенів важкості 
аспіраційного синдрому у новонароджених з пе-
ринатальними пошкодженнями центральної нер-
вової системи. 

Об’єкти та методи дослідження. Відомим 
способом діагностики аспіраційного синдрому у 
новонароджених є клініко-рентгенологічні пара-
лелі. Недоліки способу пов’язані з використанням 
суб’єктивних ознак, що знижують точність діа-
гностики захворювання та залежать від кваліфі-
кації лікаря (шкала Downes), якості рентгенограм.

В нашому дослідженні ми скористалися па-
тентом на корисну модель «Спосіб діагностики 
ступеня тяжкості аспіраційного синдрому у ново-
народжених з перинатальним ураженням ЦНС», 
який здійснюють шляхом проведення рентгено-
графії органів грудної клітки, визначаючи крите-
рії, що вказані в таблицях 1 та 2 [1].

Рентгенологічні критерії діагностики ступеня 
тяжкості аспіраційного синдрому у новонародже-
них з перинатальним ураженням ЦНС.

Таблиця 1
Ознака Норма

Стан правого купола 
діафрагми На рівні V-VI ребра

Величина кардіо-тора-
кального індексу (КТІ) 49-54%

Вогнищеві та інфільтра-
тивні зміни Відсутні

Ступені тяжкості аспіраційного синдрому

Таблиця 2
Ознака І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь
Стан 

правого 
купола 

діафрагми

6 ребро 7 ребро 8 ребро

КТІ 55-57% 58-60% Більше 
61%

Вогнищеві 
та інфіль-
тративні 

зміни

Вогнище-
ві тіні в 
верхньо-

медіальних 
відділах

Тіні в 
медіальних 

відділах 
легень

Вогнищеві 
тіні на всій 

ділянці 
легень. 

Симптом 
«снігової 

бурі»

Результати та обговорення. Серед обстеже-
них 30 новонароджених хлопчиків та дівчат було 
по 50%. Усі новонароджені були з перинатальним 
пошкодженням ЦНС, але в залежності від су-
путньої патології вони були розділені на групи. 
Перша група -15 новонароджених з діагнозом гі-
поксично-ішемічне пошкодження ЦНС та аспіра-
ційний синдром (дистрес-синдром важкого ступе-
ня по Downes), який відмічався у 4 дітей (у віці до 
3-х діб), у 8 дітей (у віці 4-7 діб) і у 3 дітей у віці 
більше 8 діб. Серед них 3 новонароджених пере-
несли хімічний пневмоніт (через 48 год), а у 3-х 
розвинулася аспіраційна пневмонія (на 3-ю добу). 

Друга група – 10 новонароджених з діагнозом 
гіпоксично-ішемічне пошкодження ЦНС без су-
путньої патології у віці 4-14 діб. 

Третя група – 5 новонароджених з діагнозом 
гіпоксично-ішемічне пошкодження ЦНС з іншою 
супутньою патологією, а саме: 1 новонароджений 
у віці 23 доби – краніоспінальна пологова трав-
ма, 1 новонароджений у віці 1 доба – внутріш-
ньоутробна пневмонія, 1 новонароджений у віці 6 
діб – стигми дизембріогенезу ротової порожнини 
(розщілина верхньої губи, м’якого та твердого 
піднебіння, носового ходу зліва), 1 новонародже-
ний у віці 6 діб – неонатальна жовтяниця.

Всім новонародженим було проведено рент-
генографію органів грудної клітини: у віці 1-3 
доби – 5 новонародженим; 4-7 діб – 17; а 8-23 
доби – 8 новонародженим. По результатам рент-
генографії у новонароджених з першої групи 
було встановлено: у віці 1-3 доби: 1 ступінь ас-
піраційного синдрому – 2 дітей без аспіраційної 
пневмонії; 2 ступінь аспіраційного синдрому у 2 
дітей (1 з та 1 без аспіраційної пневмонії); 3 сту-
пінь аспіраційного синдрому у дітей даної групи 
виявлено не було. У новонароджених у віці 4-7 
діб було діагностовано: 1 ступінь аспіраційного 
синдрому у 2 дітей (в 1 новонародженого з та 1 
без аспіраційної пневмонії), 2 ступінь аспірацій-
ного синдрому у 6 дітей (2 новонароджених з та 
4 без аспіраційної пневмонії), 3 ступінь аспіра-
ційного синдрому у новонароджених даної групи 
не відмічалось. 
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У новонароджених у віці більше 8 діб 1 ступінь 
аспіраційного синдрому відмічалась у 2 дітей без 
аспіраційної пневмонії, 2 ступінь аспіраційного 
синдрому – у 1 новонародженого з аспіраційною 
пневмонією; 3 ступінь аспіраційного синдрому – 
виявлено не було.

По результатам рентгенографії у новонародже-
них з гіпоксично-ішемічним пошкодженням ЦНС 
без супутньої патології (10 новонароджених), які 
були віднесені до другої групи було встановлено: 
1 ступінь аспіраційного синдрому – у 6 дітей, у 2 з 
них аспіраційна пневмонія; 2 ступінь аспіраційного 
синдрому у 2 дітей, всі з аспіраційною пневмонією; 
3 ступінь аспіраційного синдрому у 2 дітей, всі з 
аспіраційною пневмонією.

По результатам рентгенографії у новонародже-
них з 3-ї групи з гіпоксично-ішемічним пошко-
дженням ЦНС з іншою супутньою патологією було 
встановлено: у 4 новонароджених був 1 ступінь 
аспіраційного синдрому, а в 1 новонародженого 2 
ступінь аспіраційного синдрому.

Висновки:
1. За допомогою рентгенологічного обстеження 

органів грудної клітки у новонароджених з пери-
натальними пошкодженнями ЦНС виявлено 1 сту-

пінь аспіраційного синдрому у 16 новонароджених 
(53,3%), 2 ступінь аспіраційного синдрому у 12 но-
вонароджених (40%), 3 ступінь аспіраційного син-
дрому у 2 новонароджених (6,7%).

2. При більш ранній рентгенологічній діагнос-
тиці (до 3-х діб) виявлявся легкий ступінь аспіра-
ційного синдрому без ускладнень.

3. Визначення рентгенологічних критеріїв ступеня 
важкості аспіраційного синдрому дають можливість 
більш об’єктивно оцінювати стан новонародженого. 

4. Рентгенологічні критерії ступенів важкості 
аспіраційного синдрому дозволяють не лише по-
ставити правильний діагноз, а також контролювати 
ефективність своєчасно проведеного лікування та 
попереджати розвиток ускладнень.

Рекомендації:
1. Для правильної постановки діагнозу та адек-

ватного лікування необхідно використовувати 
рентгенологічні критерії оцінки ступеня важкості 
аспіраційного синдрому.

2. Враховуючи перинатальні фактори ризику 
стосовно розвитку аспіраційного синдрому та сво-
єчасно направляти новонароджених на рентгеноло-
гічне обстеження для встановлення ступенів важ-
кості аспіраційного синдрому. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАЕЗДА АВТОМОБИЛЯМИ 
НА ПЕШЕХОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕТИПИЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Проанализированы практически не описанные в научной судебно-медицинской литературе случаи наезда авто-
мобилей на пешеходов, находящихся в «нетипичном» положении. Описаны различные варианты и механизмы при-
чинения повреждений пешеходу при этом, а также особенности морфологии телесных повреждений у пострадав-
ших в зависимости от того или иного варианта получения повреждений. 

Ключевые слова: судебная медицина, автомобильная травма, пострадавший, механизм повреждений.

Проаналізовані випадки наїзду автомобілів на пішоходів, які у науковій судово-медичній літературі практично 
не описані, а саме, випадки наїзду на пішоходів, що знаходяться у «нетиповому» положенні. Описані різні варіанти 
та механізми заподіяння ушкоджень пішоходу при цьому, а також особливості морфології тілесних ушкоджень у по-
страждалих залежно від того чи іншого варіанта отримання ушкоджень. 

Ключові слова: судова медицина, автомобільна травма, постраждалий, механізм ушкоджень.

The cases of arrival of automobiles practically not described in the scientific medico legal literature on the pedestrians 
who are taking place in „atypical” position are analyzed. Various variants and mechanisms of causing of damages to the pe-
destrian are described thus, and also feature of morphology of physical injuries at victims depending on this or that variant 
of reception of damages. 

Key words: forensic medicine, car accident injury, victim, mechanisms injuries.

Актуальность статьи. Несмотря на то, что 
судебно-медицинская экспертиза автомобильной 
травмы серьезно изучается судебно-медицинской 
наукой еще с середины прошлого века, она по-
прежнему опирается на ставшие уже традицион-
ными понятия об основных возможных вариантах 
и механизмах автомобильной травмы. Варианты 
травмирования автомобилем пешехода, не поддаю-
щиеся критериям стандартного подхода к указан-
ному виду автомобильной травмы, и соответству-
ющему разделу экспертной работы, к сожалению, 
практически не анализируются и не систематизи-
руются, а, следовательно, для большинства экспер-
тов остаются малоизвестными. Это самым отри-
цательным образом сказывается на практической 
экспертной деятельности. 

Постановка проблемы. Указанная ситуация 
требует всестороннего анализа и научного осмыс-
ления тех разновидностей автомобильной травмы, 
которые до настоящего времени не нашли своего 
отражения в современной научной литературе. Од-
ной из весьма нередко встречающихся нетипичных 
вариантов автомобильной травмы является наезд 
автомобилем на пешехода, находящегося в «нети-
пичном» положении. Это диктует необходимость 
разработки указанной проблемы, в частности, вы-
работки критериев судебно-медицинской диагно-
стики такого варианта автомобильной травмы. 

Постановка задачи. С целью решения указан-
ной проблемы было необходимо проанализировать 
результаты соответствующих судебно-медицин-
ских экспертиз трупов лиц, получивших травму в 
результате наезда автомобилем, при условии, что 
пострадавшие находились в нетипичном положе-
нии, и установить особенности механизма обра-
зования и морфологии телесных повреждений у 
таких пострадавших. 

Изложение основного материала. Наезд ав-
томобилем на пешехода как самостоятельный вид 
автомобильной травмы судебной медицине изве-

стен очень давно, а фундаментальные научные раз-
работки этой проблемы начаты уже более полувека 
назад. Их результаты получили свое логическое за-
вершение на тот период в издании фундаменталь-
ной монографической литературы, руководств и 
пособий [1], [2], [3]. На тот период казалось, что 
проблема наезда автомобилем на пешехода судеб-
ной медициной достаточно изучена, и дальнейшая 
работа в этом направлении вряд ли даст что-то но-
вое. Определенным подтверждением этого взгляда 
являются современные научно-практические по-
собия по данной проблеме [4], изучение которых 
заставляет сделать вывод о том, что даже на сегод-
няшний день практически ничего в подходе к су-
дебно-медицинской диагностике наезда автомоби-
лем на пешехода не претерпело изменений. Однако 
практическая судебно-медицинская экспертная де-
ятельность не стоит на месте, и накапливающийся 
фактический материал заставляет пересмотреть и 
дополнить многое в диагностике этого вида авто-
мобильной травмы. 

Рассмотрим проблему последовательно. Су-
ществовавший ранее и оставшийся практически 
неизменным на сегодняшний день подход к судеб-
но-медицинской трактовке и экспертной оценке 
механизма образования телесных повреждений у 
пострадавших в результате наезда автомобилем 
пешеходов заключается в том, что первичный удар 
автомобилем приходится, как правило, на область 
нижних конечностей пострадавшего; именно на 
нижних конечностях и образуются наиболее ин-
формативные повреждения мягких тканей и кост-
ных структур («бампер-переломы», ушибленные 
раны, ссадины и кровоподтеки той или иной фор-
мы, зачастую отражающей свойства травмирую-
щих предметов – наружных деталей автомобиля, 
кровоизлияния в мягкие ткани, локальные размоз-
жения подкожно-жировой клетчатки и т.д.). Уро-
вень расположения этих повреждений на нижних 
конечностях пострадавшего в ДТП пешехода слу-
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Рис. 1. 

жит даже до некоторой степени диагностическим 
критерием, позволяющем говорить о типе автомо-
биля, которым был совершен наезд – для легкового 
автомобиля характерно образование телесных по-
вреждений в области голеней пострадавшего, для 
автомобиля грузового типа – в области бедер. Все 
эти давно известные критерии, безусловно, ценны 
и верны, но лишь для одного варианта травмирова-
ния пострадавшего – для ситуации, когда постра-
давший находится в «классическом» положении, 
то есть, в положении вертикальном или близком 
к нему. И именно на этот вариант травмирования 
пешехода рассчитаны практически все существу-
ющие на сегодняшний день в судебной медицине 
рекомендации по установлению обстоятельств и 
механизма образования телесных повреждений у 
потерпевшего. Другие варианты травмирования 
пешехода попросту не рассматриваются. 

Между тем, случаями наезда автомобилями на 
пешеходов, находящихся в вертикальном или близ-
ком к нему положении, этот вид автомобильной 
травмы не исчерпывается. В практике Одесского 
областного бюро судебно-медицинской экспертизы 
за 2010–2014 г.г. имеется 8 случаев наезда автомо-
билем на пешеходов, находящихся не в вертикаль-
ном и не в горизонтальном, а в ином положении 
(сидя на дорожном покрытии – 5 случаев, стоя «на 
четвереньках» – 2 случая; при этом пострадавшие 
находились в состоянии сильного алкогольного 
опьянения). И в одном случае трезвый пострадав-
ший находился в положении «на корточках», по-
скольку поправлял дорожную тележку перед наез-
дом на него автомобилем (см. рис. 1).

Морфология телесных повреждений у постра-
давших представляла собой следующее. 

Прежде всего, ни в одном из рассматриваемых 
случаев у пострадавших не было выявлено типич-
ных для наезда на пешехода повреждений костей 
нижних конечностей, то есть, «бампер-переломов». 

Далее, в зависимости от положения пострадав-
ших на дорожном покрытии, характер телесных 
повреждений разделялся.

1. При нахождении пострадавших в положении 
«на четвереньках» или «на корточках» (а во всех 
этих случаях первичный удар автомобилем прихо-
дился в заднюю поверхность тела) у пострадавших 
преобладала травма области живота и поясничной 
области (таза): отмечались кровоподтеки области 
живота, разрывы печени, селезенки, почек, ушибле-
но-рваные раны и ссадины поясничной области, пе-
реломы остистых отростков поясничных позвонков, 
разрывы крестцово-подвздошных сочленений, сим-
физа. В одном случае были обнаружены переломы 
верхней ветви левой лонной кости, а также перелом 
седалищной кости. Вместе с тем, обнаруживалась 
и травма грудной клетки, гораздо менее выражен-
ная по сравнению с травмой поясничной области: 
ссадины и кровоизлияния в мягкие ткани грудной 
клетки, кровоизлияния под плевру легких, перело-
мы нижних ребер (11-го – 12-го). У пострадавших 
имела место также черепно-мозговая травма (ссади-
ны, ушибленные раны головы, субарахноидальные 
кровоизлияния). Переломов костей нижних конеч-
ностей в этих случаях не встретилось. Обнаружи-
вались лишь ссадины конечностей и ягодиц, крово-

подтеки бедер, а в одном случае – кровоизлияния в 
задние группы мышц нижних конечностей.

2. При нахождении пострадавших на дорожном 
покрытии в положении сидя характер телесных 
повреждений совершенно менялся. Основные по-
вреждения составляла травма грудной клетки и по-
звоночника, при этом встречались множественные 
двусторонние переломы, как большинства, так и 
всех ребер по различным анатомическим линиям, 
при этом обнаруживались как местные, так и от-
даленные переломы ребер. В случае первичного 
удара автомобилем сзади (что имело место в 4-х 
случаях из пяти) местные переломы в основном 
располагались по лопаточным и околопозвоночным 
линиям, отдаленные – от средней подмышечной до 
передней подмышечной линии. В месте первично-
го удара в мягких тканях поясничной области обра-
зовывались отслойки мягких тканей («карманы»), 
заполненные жидкой кровью. Кроме того, имели 
место переломы остистых отростков позвонков, 
а также компрессионные переломы от одного до 
четырех грудных и поясничных позвонков. В од-
ном случае (при первичном ударе автомобилем в 
правую боковую поверхность тела пострадавше-
го) местные переломы ребер располагались между 
средней и передней подмышечной линиями, имел 
место закрытый оскольчатый перелом правой пле-
чевой кости, а переломов грудного и поясничного 
отделов позвоночника не наблюдалось. Помимо 
этого, в отличие от первой группы случаев, у всех 
пострадавших имела место травма шейного отдела 
позвоночника (при первичном ударе автомобилем 
сзади – типичная «хлыстовая» травма с компрес-
сионными переломами тел шейных позвонков, раз-
рывами межпозвоночных сочленений; при ударе 
справа – переломов не наблюдалось, но имело ме-
сто кровоизлияние в связочный аппарат). Как и в 
первой группе случаев, имела место черепно-моз-
говая травма, однако уже гораздо более массивная 
(с переломами костей свода и основания черепа, 
обширными очагами деструкции мозговой ткани). 
Повреждения нижних конечностей представлены в 
основном обширными осаднениями, вплоть до об-
разования «скальпированных» ран. 



32

№ 4 (04) / 2015 р. Частина ІІ
♦

Заключение. Все вышеизложенное позволяет 
прийти к выводу о том, что морфология телесных 
повреждений у пострадавших пешеходов, нахо-
дившихся в момент наезда на них автомобилем в 
т.н. «нетипичном» положении, имеет свои четко 
выраженные особенности, которые заключаются в 
следующем.

1. В случаях подобных наездов у пострадавших 
не встречается характерных повреждений нижних 
конечностей (по типу «бампер-переломов» и соот-
ветствующих повреждений мягких тканей). 

2. При нахождении пострадавших в положении 
«на четвереньках» или «на корточках» и при усло-
вии, что первичный удар автомобилем приходился в 
заднюю поверхность тела, у пострадавших преобла-

дала травма области живота и поясничной области 
(таза); встречались и другие повреждения (травма 
грудной клетки, черепно-мозговая травма), однако 
их массивность была гораздо менее выражена по 
сравнению с травмой живота и поясничной области.

3. При нахождении пострадавших в положении 
сидя у них преобладала травма грудной клетки и 
позвоночника. Помимо того, в отличие от других 
описанных случаев, имела место травма шейного 
отдела позвоночника, а черепно-мозговая травма 
по сравнению с другими случаями отличалась го-
раздо большей массивностью. 

Представляется, что перечисленные особенно-
сти судебно-медицинским экспертам необходимо 
учитывать в своей практической деятельности. 
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кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я 
з біостатистикою та медичним правознавством

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 
У НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ОСТАННІ 7 РОКІВ

Стаття присвячена актуальній на сьогодення проблемі хвороб системи кровообігу, які вже багато років стабільно за-
ймають перше місце серед причин смертності в Україні і складають 68,3%. В даній статті проаналізовані показники по-
ширеності хвороб системи кровообігу, були порівняні показники серцево-судинної (ССЗ) та цереброваскулярної (ЦВЗ) 
захворюваності серед населення Полтавської області (3 міста і 12 районів) за період з 2008 по 2014 роки. Автор статті 
вивчає динамічні зміни показників поширеності захворювань за останні 7 років, порівнюючи із різними регіонами Пол-
тавської області. В умовах реформування системи охорони здоров’я необхідно проведення всебічного аналізу рівнев 
та структури захворюваності на хвороби системи кровообігу для удосконалення діяльності на первинному рівні надання 
медичної допомоги, задля розробки та підвищення ефективності профілактичних заходів.

Ключові слова: аналіз, поширеність, хвороби системи кровообігу, население, Полтавська область.

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме болезней системы кровообращения, которые уже 
много лет стабильно занимают первое место среди причин смертности в Украине и составляют 68,3%. В данной ста-
тье проанализированы показатели распространенности болезней системы кровообращения, сравниваются показате-
ли сердечно-сосудистой (ССС) и цереброваскулярной (ЦВЗ) заболеваемости среди населения Полтавской области (3 
города и 12 районов) за период с 2008 по 2014 года. Автор статьи изучает динамические изменения показателей рас-
пространенности заболеваний за последние 7 лет, сравнивая с различными регионами Полтавской области. В услови-
ях реформирования системы здравоохранения необходимо проведение всестороннего анализа уровней и структуры 
заболеваемости болезнями системы кровообращения для усовершенствования деятельности на первичном уровне 
оказания медицинской помощи и для дальнейшей разработки и повышения эффективности профилактических меро-
приятий.

Ключевые слова: анализ, распространенность, болезни системы кровообращения, население, Полтавская область.

The article is devoted to present the problem of cardiovascular diseases, which for many years consistently ranks first among 
causes of death in Ukraine and is 68.3%. This article examines the prevalence of cardiovascular diseases, were comparable in-
dicators of cardiovascular and cerebrovascular incidence in the population Poltava region (3 cities and 12 districts) for the period 
from 2008 to 2014. This paper studies the dynamic changes in disease prevalence over the past 7 years, comparing different re-
gions of Poltava region. In terms of health care reform is necessary to conduct a comprehensive analysis of the level and structure 
of morbidity from cardiovascular diseases to improve the operation of the primary level of health care to develop and improve the 
effectiveness of prevention measures.

Key words: analysis, prevalence, disease circulatory system, рopulation Poltavskaya region.



33

Медичний форум
♦

Актуальність. Україна займає перше місце 
в Європі за рівнем смертності від хвороб систе-
ми кровообігу (68,3%), друге місце займають но-
воутворення (14,1%), а на третьому знаходяться 
зовнішні причини смерті (5,8%) [1, с. 69-72; 13; 
14, р. 335].

Постійний зріст серцево-судинної захворюва-
ності (ССЗ) – одна з найважливіших медико-со-
ціальних проблем сучасності. Серцево-судинні за-
хворювання займають провідне місце в структурі 
загальної захворюваності, майже дві третини серед 
причин смертності та майже половину серед причин 
інвалідизації населення, що призводить до суттєвих 
соціальних та економічних втрат, скорочення трива-
лості та зниження якості життя. Однією з найважли-
віших задач охорони здоров’я є не лише лікування 
вже існуючих випадків серцево-судинної та цере-
броваскулярної захворюваності (ЦВЗ), а й макси-
мальне спрямування зусиль на попереждення, раннє 
виявлення та профілактику як первинної захворю-
ваності, так і її ускладнення [8, с. 28-33; с. 9, 325].

Постановка проблеми. Найсерьознійшою про-
блемою як в Україні, так і в Полтавській області 
залишається високий рівень смертності населення, 
але відмічається позитивна динамика загального ко-
ефіцієнту смертності [3, 150 с.; 6, 147 с.]. За останні 
7 років чисельність населення України скоротилася 
на 523,7 тис. осіб. За даними літератури зменьшення 
показників смертності від ССЗ серед працездатного 
населення складає 18, 4% [7, 177 с.; 14, р. 335].

В Україні постійно проводяться комплексні за-
ходи щодо боротьби з ССЗ До них можно віднести 

«Державну Програму профілактики і лікування ар-
теріальної гіпертензії в Україні на 2011-2020 роки», 
«Державну програму запобігання і лікування сер-
цево-судинних та судинно-мозкових захворювань 
на 2006-2010 роки», «Програму реімбурсації ліків 
для хворих на артеріальну гіпертензію» [2, 220 с.; 
4, с. 6-12; 5, 185 с.; 10, 165 с.].

В умовах проведення реформування системи 
охорони здоров’я необхідно чітко розуміти важли-
вість адекватної, своєчасної діагностики та ліку-
вання і, перш за все, профілактики хвороб системи 
кровообігу: підвищення освіти лікарів первинної 
ланки охорони здоров’я щодо кардіологічної пато-
логії, сприяння проведенню державних та місце-
вих програм щодо профілактики [11; 12, с. 39-41].

Метою даного дослідження було проаналі-
зувати рівні захворюваності на серцево-судинну 
патологію у порівнянні з цереброваскулярною па-
тологією серед населення Полтавської області за 
2008-2014 роки. Матеріалами даного дослідження 
була Державна статистична звітність Полтавського 
обласного інформаційно-аналітичного центру ме-
дичної статистики м. Полтави.

Виклад основного матеріалу. Були вивчені 
та проаналізовані показники поширеності хвороб 
системи кровообігу серед населення різних райо-
нів Полтавської області (табл. 1). Збільшення цих 
показників ми відмічаємо у містах Полтаві та Кос-
момольську (в 1,2 та в 1,3 рази відповідно), а також 
у таких районах, як Хорольський (в 1,7 рази), Пи-
рятинський (в 1,3 рази), Карлівський та Чорнухин-
ський (в 1,2 рази), Чутівський (в 1,1 рази).

Таблиця 1
Поширеність хвороб системи кровообігу серед населення Полтавської області (на 10 тис.)

№ район 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 м. Полтава 7906,7 8335,8 8501,9 8746,9 9003,5 9640,7 9648,9

2 м. Кременчук 8922,6 8907,0 8714,1 8655,4 8300,9 7961,6 7528,9

3 м.Комсомольск 7473,8 7426,2 8621,4 8804,7 8901,5 9001,5 9680,1

4 Гребінківський 6551,2 6846,2 6971,1 6751,1 6201,2 5889,4 5701,7

5 Карлівський 7939,2 7942,2 8156,6 8234,8 8722,5 9001.1 9234,8

6 Кобеляцький 11264,9 7678,0 7366,2 7350,5 7200,2 6721,1 6501,7

7 Кременчуцький 8778,9 9223,1 8882,6 9011,6 9005,7 8903,5 8765,9

8 Лубенський 7227,7 7186,0 6943,8 6731,3 6293.6 5698,3 5378,9

9 Пирятинський 6314,5 6541,6 6618,6 6902,5 7459,0 7505,1 8044,1

10 Полтавський 5893,1 6008,3 5862,6 5771,6 5328,3 5960,8 6015,9

11 Решетилівський 7373,8 7025,8 7063,3 7641,7 6994,1 6538,3 6884,3

12 Хорольський 7750,3 7736,8 8161,9 8562,5 8775,9 9004,2 9054,7

13 Чорнухинський 7495,4 8064,8 8144,1 8704,3 8549,1 8984,7 9086,3

14 Чутівський 7391,1 7187,9 7348,3 7860,4 8007,0 8206,3 8561,4

15 Шишацький 8986,5 9217,3 8987,7 9032,7 9405,2 9340,9 9500,1

Серед серцево-судинних захворювань згідно Державної статистичної звітності, виділяють ішемічну 
хворобу серця (ІХС), та гострий інфаркт міокарду (табл. 2, 3).
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Таблиця 2
Поширеність гострого інфаркту міокарду серед населення Полтавської області (на 10 тис.)

№ район 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 м. Полтава 14,8 18,0 14,7 14,2 13,6 13,4 11,9
2 м. Кременчук 15,9 21,3 17,7 18,9 17,4 17,8 18,2
3 м.Комсомольск 24,1 20,9 20,9 20,7 20,1 20,3 18,9
4 Гребінківський 5,0 1,5 3,5 3,8 4,2 4,5 3,3
5 Карлівський 12,5 12,0 7,3 5,9 6,6 5,3 5.1
6 Кобеляцький 9,9 8,2 11,1 12,7 12,9 14,5 14,8
7 Кременчуцький 16,1 17,1 19,0 19,3 19,7 21,0 20,8
8 Лубенський 20,5 27,2 19,3 19,4 20,7 20,4 19,8
9 Пирятинський 14,5 17,1 11,4 10,7 10,1 8,9 7,4
10 Полтавський 11.1 15,1 13,5 12,4 11,9 12,0 12,7
11 Решетилівський 15,5 12,4 10,6 9,4 9,2 8,3 7,6
12 Хорольський 13,3 13,1 12,9 11,7 10,4 10,2 8,7
13 Чорнухинський 19,4 22,5 20,8 19,5 18,8 18,2 17.5
14 Чутівський 14,8 11,9 8,9 8,2 7,9 7,3 6,8
15 Шишацький 17,3 15,7 19,8 20,7 21,5 20,6 21,0

Таблиця 3
Поширеність ішемічної хвороби серця серед населення Полтавської області (на 10 тис.)

№ район 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 м. Полтава 2208,1 2378,1 2478,9 2501,8 2599,4 2679,0 2745,1
2 м. Кременчук 2616,2 2530,7 2524,7 2367,9 2100,6 1973,0 1723,8
3 м.Комсомольск 1800,5 1790,5 2410,7 2586,2 2807,3 3002,4 3107,4
4 Гребінківський 1761,8 1797,4 1834,3 1908,3 2010,8 2609,0 2572,9
5 Карлівський 2337,5 2369,8 2430,3 2567,9 3052,1 3027,9 3267,4
6 Кобеляцький 2290,9 2147,1 2257,9 2109,8 2009,1 1879,5 1765,0
7 Кременчуцький 3250,7 3364,6 3105,3 3095,8 3000,7 2975,1 2877,1
8 Лубенський 2120,9 2072,7 2062,5 2099,6 2102,6 2111,7 2123,0
9 Пирятинський 1955,4 2041,3 2041,3 2108,6 2115,9 2170,8 2199,8
10 Полтавський 2036,5 2065,4 2063,3 2074,9 2157,3 2198,2 2237,9
11 Решетилівський 2501,5 2464,7 2472,5 2709,7 2745,0 2807,9 2963,6
12 Хорольський 1963,4 2022,8 2145,1 2179,0 2234.8 2301,6 2372,8
13 Чорнухинський 3111,8 3177,4 3088,4 3005,9 2809,0 2760,2 2499,0
14 Чутівський 2479,9 2408,0 2509,6 2790.4 2905,8 3135,8 3277,2
15 Шишацький 2842,0 3044,2 2787,7 2700,9 2901,5 2834,7 2701,4

Найбільш високі показники поширеності ССЗ 
реєструвалися у м. Комсомольську та Кременчу-
ку, у Карлівському, Лубенському, Чутівському та 
Чорнухинському районах. Із них показники по-
ширеності гострого інфаркту міокарду найбільші 
у Комсомольську, Лубенському, Кременчуцькому 
та Шишацькому районах Полтавської області, а 
показники поширеності ішемічної хвороби серця 
найвищі у таких районах, як Комсомольск та Чутів-
ський район. За останні 7 років підвищення рівня 

ССЗ (ішемічної хвороби серця та гострого інфарк-
ту міокарду) найбільшими темпами відбувалося у 
м. Комсомольськ та у Шишацькому районі Полтав-
ської області.

Для аналізу показників поширеності хвороб сис-
теми кровообігу серед населення Полтавської об-
ласті за останні 7 років нами були вивчені показники 
судинно-мозкової захворюваності по регіонам. 

Відмічається зменшення показників поши-
реності цереброваскулярних хвороб (ЦВЗ) серед 
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населення Полтавської області (табл. 4 ) у таких 
містах, як Полтава (в 1,6 разів) і Кременчук (в 
1,12 разів), а також у наступних районах, таких, 
як Кобеляцький (в 1,36 разів), Лубенський (в 1,4 
рази), Решетилівський, Шишацький, Карлівський 
та Чутівський. Значно знизився цей показник в 

Хорольському районі (в 3,7 рази). Але спостеріга-
ється і збільшення показників поширеності цере-
броваскулярних хвороб у м. Комсомольськ (в 1,05 
рази), а також у таких районах – Чорнухинський (в 
2,7 рази), Кременчуцький та Пирятинський (в 1,4 
рази), Гребінківський (в 1,3 рази).

Таблиця 4
Поширеність цереброваскулярних хвороб (ЦВЗ) серед населення Полтавської області (на 10 тис.)

№ район 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 м. Полтава 1766,9 1539,0 1431,0 1422,8 1132,2 1200,8 1105,6
2 м. Кременчук 1403,8 1351,3 1406,4 1411,2 1325,7 1302,1 1245,3
3 м.Комсомольск 1359,7 1389,8 1352,3 1338,7 14001,3 1485,0 1432,7
4 Гребінківський 921,3 1031,6 1043,7 1102,6 1133,4 1209,0 1205,6
5 Карлівський 1946,6 1699,6 1745,7 1723,6 1756,1 1702,4 1689,4
6 Кобеляцький 1773,6 1561,2 1430,6 1433,1 1388,9 1385,7 1299,6
7 Кременчуцький 801,0 892,2 950,1 958,1 1076,9 1063,9 1101,1
8 Лубенський 1360,1 1276,6 1096,9 1067,3 1013,8 987,2 964,1
9 Пирятинський 891,6 929,6 932,0 1001,1 987,4 1015,9 1100,0
10 Полтавський 661,1 698,9 663,4 712,0 707,2 697,5 708,5
11 Решетилівський 1089,9 773,2 770,2 770,1 697,5 698,6 641,9
12 Хорольський 1532,3 911,7 723,2 720,0 616,2 518,6 412,5
13 Чорнухинський 559,3 897,2 1030,4 1122,6 1401,1 1400,5 1482,4
14 Чутівський 1225,2 1183,7 1210,9 1218,3 1194,2 1109,9 1174,0
15 Шишацький 1184,6 1233,5 1036,1 1001,5 953,8 928,1 882,7

Серед цереброваскулярної патології з гіперто-
нічною хворобою за останні 7 років слід відмітити 
значне зниження показників у Хорольському (в 2,2 
рази), Шишацькому (в 1,6 разів) та Кобеляцькому 

(в 1,36 рази) районах, а також незначне зниження 
показників у м. Полтава та Кременчуку, у Чутів-
ському, Лубенському та Решетилівському районах 
Полтавської області. 

Таблиця 5
Поширеність цереброваскулярних захворювань з гіпертонічною хворобою

№ район 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 м. Полтава 860,3 857,6 842,8 804,2 817,9 772,6 735,1
2 м. Кременчук 825,9 818,3 850,7 880,3 795,5 803,7 815.0
3 м.Комсомольск 753,4 774,2 788,0 801,4 814,7 812,9 862,1
4 Гребінківський 326,6 497,5 502,0 532,9 510,4 492,2 493,1
5 Карлівський 889,5 919,2 997,8 1002,4 1011,7 1010,7 1015,6
6 Кобеляцький 1052,7 933,8 818,2 809,9 774,5 780,0 771,8
7 Кременчуцький 493,9 487,5 648,0 580,8 533,6 490,6 511.7
8 Лубенський 312,2 439,8 359,9 341,8 290,6 293,7 273.1
9 Пирятинський 640,7 657,4 648,1 632,6 623,0 610,7 654,8
10 Полтавський 465,0 522,5 489,5 463,8 417,8 479,9 503,7
11 Решетилівський 457,9 418,6 422,7 411,5 394,1 338,6 358,2
12 Хорольський 684,4 637,8 355,5 380,0 361,2 306.2 305,9
13 Чорнухинський 166,8 235,3 477,0 499,8 503,8 523,8 641,6
14 Чутівський 828,5 787,5 782,3 769,5 742,9 673,5 620,0
15 Шишацький 634,3 601,3 493,7 455,5 413,9 389,7 380.0
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Висновки. Враховуючи результати проведе-
ного дослідження вважаємо за необхідне продо-
вжувати всебічне вивчення питань серцево-су-
динної та цереброваскулярної захворюваності 

в Полтавській області для подальшого вдоско-
налення та проведення державних та місце-
вих програм щодо профілактики цієї захворю- 
ваності.
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та щелепно-лицьової хірургії, консультант поліклініки ГУМВСУ в Харківській області
Харківського національного медичного університету

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З ОДОНТОГЕННИМ 
ГАЙМОРИТОМ ТА ВАРІАНТИ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Робота ґрунтується на проведенні ретро– та проспективного прогнозу перебігу одонтогенного гаймориту у 851 хво-
рого, базуючись на даних безпосередніх результатів лікування та віддалених результатах лікування, завдяки розробленій 
анкеті й проведеному багаторічному моніторингу, виявлені зміни слизової оболонки, в залежності від причини виник-
нення одонтогенного гаймориту. Ретроспективний аналіз став об’єктивною базою для проведення проспективного про-
гнозу у 468 хворих на одонтогенний гайморит. На базі багаторічного моніторингу проведено статистично – математичне 
опрацювання результатів та отримано дані, які надали можливість прогнозувати ускладнення у хворих на одонтогенний 
гайморит в залежності від причини виникнення захворювання. Розроблений прогностичний алгоритм виявлення усклад-
нень у хворих на ОГ розширює арсенал засобів та підвищує ефективність прогнозування розвитку ускладнень одонтоген-
ного гаймориту, що обумовлює доцільність його практичного застосування для цієї категорії пацієнтів.

Ключові слова: одонтогенний гайморит, моніторинг ускладнень, прогнозування ускладнень, профілактика 
ускладнень.

Работа основывается на проведении ретро и проспективного прогноза течения одонтогенного гайморита у 851 
больного, основываясь на данных непосредственных результатах лечения и отдаленных результатах лечения, благо-
даря разработанной анкете и проведенному многолетнему мониторингу, обнаружены изменения слизистой оболоч-
ки, в зависимости от причины возникновения одонтогенного гайморита. Ретроспективный анализ стал объективной 
базой для проведения проспективного прогноза у 468 больных с одонтогенным гайморитом. На базе многолетнего 
мониторинга проведена статистически – математическая обработка результатов и получены данные, которые предо-
ставили возможность прогнозировать осложнения у больных с одонтогенным гайморитом в зависимости от причины 
возникновения заболевания. Разработанный прогностический алгоритм выявления осложнений у больных с ОГ рас-
ширяет арсенал средств и повышает эффективность прогнозирования развития осложнений одонтогенного гаймори-
та, что обусловливает целесообразность его практического применения для этой категории пациентов.

Ключевые слова: одонтогенный гайморит, мониторинг осложнений, прогнозирования осложнений, профи-
лактика осложнений.



37

Медичний форум
♦

The work is based on retro– and prospective prognosis of the course of odontogenic sinusitis in 851 patients. Grounded 
upon direct and remote results of treatment, due to the newly introduced questionnaire and monitoring of the results of the 
treatment, alterations in the mucosa depending upon the cause of odontogenic sinusitis have been discovered. Retrospec-
tive analysis gave rise to objectively based prospective prognosis in 468 patients with odontogenic sinusitis. The monitor-
ing data having been statistically processed allowed to prognosticate complications in patients with odontogenic sinusitis 
depending upon the cause of the disease. Practical value of the prognostic algorithm improving efficiency of prognosis of 
developing complications of odontogenic sinusitis has been proven. Practical recommendations concerning the application 
of the algorithm have been introduced.

Key words: odontogenic sinusitis, monitoring of complications, prognosis of complications, prevention of complications.

Актуальність теми. Останнім часом, незва-
жаючи на успіхи, досягнуті в лікуванні хворих на 
одонтогенний гайморит (ОГ), який складає 21,3% 
від загальної кількості гнійно-запальних процесів 
щелепно-лицевої ділянки, залишається високою 
частота їх ускладнень, що коливається в межах від 
30% до 50% [1, 3, 6, 9].

До сьогодні основним методом лікування хро-
нічного ОГ залишається хірургічний, метою яко-
го є усунення джерела одонтогенної інфекції в 
поєднанні з виконанням радикальної операції на 
верхньощелепній пазусі. Незважаючи на постійне 
впровадження в практику нових "щадних" методик 
оперативного лікування, використання методів ен-
доскопічної хірургії, не завжди вдається досягнути 
повного вилікування хворого. Крім того, практично 
відсутні дані про характер та частоту ускладнень в 
різні терміни, особливо розвиток віддалених після-
операційних ускладнень [2, 4, 5].

За даними деяких авторів, хірургічне втручан-
ня на верхньощелепній пазусі у 40-80% хворих дає 
незадовільний результат [7, 8]. Тому лікування хво-
рих цієї групи являє собою не тільки медичну, але 
й певну соціальну проблему. 

Як свідчать дослідження останніх років, вели-
ке значення для визначення обсягу хірургічного 
втручання та прогнозування результату лікування 
має вивчення стану слизової оболонки гайморових 
пазух та точне визначення характеру патологічного 
процесу в ділянці причинного зубу [1].

До сьогоднішнього часу інформація про мор-
фологічні та гістохімічні зміни слизової оболонки 
верхньощелепних пазух при ОГ залишається не до 
кінця повною [4, 5, 7]. Недостатньо вивчено також 
питання причин та характеру ускладнень у різні 
термін після операції та ефективної профілактики 
й лікування.

Таким чином, на підставі аналізу даних літе-
ратури виявлено недостатність, багатовимірність і 
неоднозначність поглядів на розглянуті проблеми. 
Відсутність поглиблених базисних знань про мож-
ливість корекції профілактичних методів лікування 
хворих на одонтогенний гайморит, які дозволять 
зменшити кількість післяопераційних ускладнень. 
Недостатньо вивчена можливість прогнозувати 
ускладнення у повсякденній клінічній практиці. 
Враховуючи вищенаведене, необхідна розробка 
нових клінічно обґрунтованих, комплексних захо-
дів, які представляють теоретичну та практичну ак-
туальність даної проблеми, це стало передумовою 
проведення даного наукового дослідження.

Мета дослідження: підвищити ефективність 
прогнозування та профілактики ускладнень хірур-
гічного лікування одонтогенного гайморита на під-

ставі аналізу моніторингу найближчих та віддале-
них результатів лікування.

Завдання дослідження:
1. Провести аналіз причин виникнення одон-

тогенного гаймориту, безпосередніх і віддалених 
результатів лікування за період з 2006 по 2011 рік.

2. Вивчити морфогістохімічні зміни слизової 
оболонки верхньощелепних пазух при одонтоген-
ному гаймориті в залежності від характеру одонто-
генного запалення.

3. Провести моніторинг характеру, терміну й 
причин ускладнень у хворих на одонтогенний гай-
морит.

4. Розробити та запропонувати прогностичні та 
профілактичні методи попередження післяопера-
ційних ускладнень.

5. Визначити ефективність використання запро-
понованого методу прогнозування та засобів про-
філактики ускладнень при хірургічному лікуванні 
одонтогенного гайморита.

Матеріали і методи дослідження. Робота ґрун-
тується на проведенні ретро– та проспективного 
прогнозу перебігу одонтогенного гаймориту у 851 
хворого, що перебували на лікуванні в стоматоло-
гічному відділенні комунального закладу охорони 
здоров’я «Обласної клінічної лікарні – центра екс-
треної медичної допомоги та медицини катастроф» 
міста Харкова з 2006 по 2011 рік. Для розв’язання 
поставлених задач були проведені дослідження 
частоти та структури одонтогенного гаймориту на 
підставі комплексного клініко-лабораторного, ін-
струментального, рентгенологічного-томографіч-
ного обстеження; морфогістохімічних досліджень; 
вивчення безпосередніх та віддалених результатів 
комплексного лікування; прогностичних даних 
можливих ускладнень та результатів виконання 
профілактичних рекомендацій. Оцінювання часто-
ти, структури одонтогенного гаймориту, виявлення 
основних недоліків у діагностиці, лікуванні та про-
філактиці проводилися у ретроспективній групі на 
підставі ретроспективного аналізу 383 архівних іс-
торій хвороби та моніторингу у хворих на одонто-
генний гайморит у 2006-2008 роки. Ретроспектив-
ний аналіз став об’єктивною базою для проведення 
проспективного прогнозу у 468 хворих на одонто-
генний гайморит, які перебували на стаціонарному 
лікуванні у 2009 – 2011 роки.

У процесі обстеження хворих дотримувалися 
діагностичних клінічних критеріїв одонтогенного 
гаймориту, згідно з «Протоколами надання стома-
тологічної допомоги», регламентованими наказом 
МОЗ України № 566 від 23.11.2004 р. Оцінювали: 
біль в підочній ділянці, набряк, біль у зубах, виді-
лення гною з нижнього носового ходу, головний 
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біль, підвищення температури тіла. Нами також 
оцінювалися дані попередніх дій щодо лікування: 
пломбування, видалення зубів, пункції пазух, ме-
дикаментозної та фізіотерапії. 

Обов’язковими були також стандартні лабора-
торні дослідження: загальний аналіз крові, час її 
згортання, рівень цукру у крові, визначення групи 
крові і резус-фактора, загальний аналіз сечі, реак-
ція мікропреципітації або реакція Васермана, елек-
трокардіографія, флюорографія органів грудної по-
рожнини, за показаннями проводили консультації 
суміжних фахівців –отоляринголога, офтальмоло-
га, нейрохірурга, невропатолога та інших.

Проводилися також оглядова рентгенографія 
верхньощелепних пазух, рентгенографія альве-
олярного відростку верхньої щелепи в проекції 
проблемного зуба або ороантрального сполучення, 
ортопантомографічне обстеження верхньої щелепи 
та комп’ютерна томографія приносових пазух. Об-
стеження проводилося при надходження хворого 
до стаціонару, а також у процесі лікування.

Під час оперативного втручання весь вилуче-
ний матеріал відправлявся на гістологічне дослі-
дження. 

Для світлооптичного дослідження біоптатів 
верхньощелепної пазухи фрагменти матеріалу фік-
сували у 10% розчині формаліну і заливали у па-
рафін. Депарафіновані зрізи товщиною 5 мкм фар-
бували звичайними гістологічними реактивами, 
гематоксиліном-еозином. Для верифікації волокон 
сполучної тканини використовували метод фарбу-
вання за Ван Гізоном, а також за Малорі на фібрин 
і колагенові волокна. Виявлялися також сульфато-
вані (рН 1,5) та несульфатовані (рН 3,5) глікозоамі-
ноглікани за Romhangi (1963), контроль – обробка 
зрізів гіалуронідазами.

Мікропрепарати вивчали на мікроскопі 
«Olympus BX-41» з подальшою обробкою з вико-
ристанням програми «Olympus DP-soft version 3.1» 
і Microsoft Excel.

Усіх пацієнтів з діагнозом одонтогенного гай-
мориту було розподілено на шість груп в залежнос-
ті від причини, яка викликала захворювання:

I група-(65 пацієнтів-ретроспективна група; 84 
пацієнта-проспективна група) хворі на одонтоген-
ний гайморит, причиною якого були одонтогенні 
кісти;

II група-(22 пацієнта-ретроспективна група; 27 
пацієнтів-проспективна група) хворі на одонтоген-
ний гайморит, причиною якого були нагноєння од-
онтогенних кіст;

III група-(138 пацієнтів-ретроспективна група; 
101 пацієнт-проспективна група) хворі на одонто-
генний гайморит, причиною якого були різні форми 
періодонтиту;

IV група-(31 пацієнт-ретроспективна група; 24 
пацієнта-проспективна група) хворі на одонтоген-
ний гайморит, причиною якого було стороннє тіло 
в гайморових пазухах;

V група-(68 пацієнтів-ретроспективна група; 
41 пацієнт-проспективна група) хворі на одонто-
генний гайморит, причиною якого була перфорація 
або нориця гайморової пазухи;

VI група-(59 пацієнтів-ретроспективна група; 
191 пацієнт-проспективна група) хворі на одонто-

генний гайморит, безпосередню причину якого не 
виявлено.

Усього було прооперовано 839 (98,6±0,4%) 
хворих. У залежності від причини та строків, які 
пройшли до звернення та оперативного втручан-
ня, було проведено різний обсяг оперативного 
втручання. У післяопераційний період пацієнти 
ретроспективної групи отримували лікування за 
стандартними схемами, рекомендованими «Прото-
колами надання стоматологічної допомоги» згідно 
з наказом МОЗ України №566 від 23.11.2004 року. 

У проспективній групі, за даними прогнозу, 
проводилася корекція лікування шляхом прове-
дення необхідних медикаментозних та хірургічних 
втручань, а також корекція проведення післястаці-
онарного реабілітаційного періода.

У залежності від причини та стану тканин па-
зухи, нами були запропоновані наступні методики 
профілактики ускладнень: 

• за відсутності макроскопічних змін в гайморо-
вій пазусі проводилося видалення тільки візуально 
зміненої ділянки слизової оболонки на дні гаймо-
рової порожнини; 

• за наявності одонтогенного гаймориту в анам-
незі та в залежності від часу, який пройшов з по-
чатку захворювання, використовується стандартна 
гайморотомія з тампонадою гайморової порожнини; 

• хворим, у яких не використовували йодофор-
мений тампон, призначали місцеву терапію: про-
мивання верхньощелепної пазухи антисептиками 
та ферментами, призначали фізіопроцедури;

• диспансерний нагляд – від року до 3 років. 
Особливу увагу приділяли групі хворих на ОГ, ви-
кликаного невиявленою причиною.

Вивчено віддалені результати хірургічного лі-
кування одонтогенного гаймориту у хворих протя-
гом 6 років. Для отримання результатів нами роз-
роблено та використано анкету-опитувальник. 

Анкету-опитувальник було розіслано 851 хво-
рим. Отримано 221 відповідей, що складає 26% від 
розісланих анкет.

Для вивчення ймовірності виникнення усклад-
нень проведено аналіз анкетних клініко-анамнес-
тичних факторів у обстежених пацієнтів в групах 
з ускладненнями та без них. Порівняльний аналіз 
у групах розподілу окремих клінічних критеріїв зі 
застосуванням дисперсійного аналізу та послідов-
ного аналізу Вальда в модифікації Е.В. Гублера 
дозволив визначити діагностичну цінність, про-
гностичне значення й силу впливу факторів на 
розбіжність показників клінічних груп і прогнос-
тичних коефіцієнтів. Основними критеріями для 
оцінювання прогностичної значущості окремих 
клінічних ознак були: сила впливу фактора, його 
інформативність. Порогові значення розраховані в 
три етапи: статистичне моделювання значень для 
кожної з перевірюваних гіпотез формування ло-
калізованої ділянки, у якій слід проводити пошук 
для визначення оптимальних значень порогів. Усі 
обчислення проводилися за стандартною методи-
кою з використанням програмного пакету Microsoft 
Excel 2010. 

За кожною клінічною ознакою визначали її на-
явність чи відсутність, а відповідні прогностичні 
коефіцієнти додавали.
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Порогова сума для вибору однієї з двох гіпо-
тез склала 19,8, що визначено згідно з формулою 
(1-α)/β, де α – припустима помилка першого роду 
(помилка пропуску розвитку ускладнення одонто-
генного гаймориту, її було обрано більш жорстко –  
0,01); β – припустима помилка другого роду (по-
милкове прогнозування ускладнення, її було обра-
но менш жорстко – 0,05). 

Після досягнення порогової суми коефіцієнтів з 
використанням шкали визначали групу ризику:

– якщо сума прогностичних коефіцієнтів дорів-
нює або нижча за -19,8, ризик мінімальний;

– якщо сума прогностичних коефіцієнтів незна-
чно більше за -19,8 або нижча, ніж 19,8, ризик не-
визначений;

– якщо сума прогностичних коефіцієнтів вища, 
ніж 19,8, ризик високий.

При виконанні дослідження використано ста-
тистичні та інформаційні методи, зокрема ті, що 
базуються на варіаційній статистиці, розподілі ві-
рогідності ознак і методичних прийомах оцінення 
достовірності одержуваних результатів. 

Ведення банку даних дослідження, базові роз-
рахунки похідних показників, частотну характе-
ристику ознак, побудову діаграм здійснювали за 
допомогою програмного забезпечення Microsoft 
Excel 2010 (ліцензія № 01631-551-3027986-27852), 
статистичний аналіз проводили з використанням 
Statsoft Statistica 8.0 (ліцензія № STA862D175437Q).

Набір тексту дисертації, оформлення здійснювали 
за допомогою текстового редактора «Microsoft Office 
Word 2010» в операційній системі «Windows XP». 

Результати власних досліджень. Порівняльна 
оцінка ретроспективної та проспективної групи пока-
зала, що в результаті застосування розроблених про-
філактичних рекомендацій отримано такі результати. 

Із 851 хворого на одонтогенний гайморит у 375 
(43,9±2,6%) пацієнтів діагностовано лівобічний, у 
473 (55,4±2,3%) – правобічний і в 6 (0,7±3,4%) – 
лівобічний та правобічний гайморит разом. У ві-
ковому аспекті розвиток одонтогенного гаймориту 
за весь період спостереження найчастіше спостері-
гався у віці від 18 до 30 років.

У ретроспективному аналізі: найбільшу кіль-
кість (36%) склала третя група, причиною ОГ цих 
хворих були різні форми періодонтиту, найменшу 
кількість пацієнтів має друга група (6%). Вивчено 
383 повно і коректно заповнені архівні історії хво-
роб (чоловіків – 190, жінок – 193). 

За отриманими даними, на ОГ хворіють люди 
працездатного віку, більш численна група хворих – 
віком 18–30 років (36%) та 31–40 (31%).

У 44% хворих на ОГ була супутня патологія 
(цукровий діабет, захворювання серця, захворю-
вання ЖКТ, порушення функції нирок та печінки). 

Джерелом інфікування та причиною розвитку 
ОГ були різні групи зубів. Під час аналізу наявних 
в історіях хвороби даних виявлено, що найчасті-
шим джерелом інфікування у пацієнтів з I по IV 
групу був на верхній щелепі перший моляр – 56%, 
потім другий моляр, премоляри, третій моляр, іноді 
(у 2%) – фронтальна група зубів.

Оперативне втручання проводили, в середньо-
му, на 2±1 добу госпіталізації з I по VI групи як у 
ретроспективній, так і у проспективній групі.

Для встановлення характеру змін, які вини-
кають у слизовій оболонці гайморової пазухи за-
лежно від одонтогенной причини, нами проведено 
морфогістохімічне дослідження на підставі якого 
можливо відзначити, що найменші зміни у вигляді 
формування грануляційної тканини в 1 групі, най-
більш незворотні зміни спостерігалися у вигляді 
посилення дисрегенераторних змін в 5 групі.

Отримані дані моніторингу ретроспективної 
групи: усього було розіслано 383 анкети, отримано 
132 відповіді.

Ускладнення, які виникли у ретроспективній 
групі складають 43 випадки, найбільша кількість 
ускладнень припадає на IV групу (9 хворих), най-
менша – у I групі (5 хворих). У залежності від термі-
ну від 6 місяців (7 випадків) до 3 років (9 випадків).

Отримані дані допомогли нам вирішити завдан-
ня розроблення та запропонування прогностичних 
та профілактичних методів для попередження після-
операційних ускладнень для кожної із шести груп.

Проспективна група: найбільшу кількість, 49%, 
склала шоста група, причиною ОГ цих хворих була 
невиявлена причина, найменша кількість хворих у 
четвертій групі – 6%, причиною ОГ було стороннє 
тіло в гайморових пазухах. Чоловіків – 213, жінок –  
255 осіб.

Отримані дані свідчать, що на ОГ хворіють 
люди працездатного віку; більш численна група – 
хворі віком від 18-30 років – 35%, від 31-40 26% та 
від 41-50 21%, найменша – 61 і більше – 4%, так 
само, як і в ретроспективній групі.

У 38% хворих на ОГ мали супутню патологію 
(цукровий діабет, захворювання серця, захворю-
вання ЖКТ, порушення функції нирок та печінки).

Джерелом інфікування та причиною розвитку 
ОГ були різні групи зубів. При аналізі наявних в 
історіях хвороби даних можна відзначити, що най-
частішим джерелом інфікування з I по IV групу був 
на верхній щелепі перший моляр – 68%, потім дру-
гий моляр, премоляри, третій моляр, так само як і 
у ретроспективній групі. Тому можливо говорити 
про повне зіставлення груп хворих ретроспектив-
ного та проспективного періода.

У залежності від групи для хворих проспек-
тивної групи на підставі ретроспективного аналізу 
здійснювалися профілактичні заходи. 

Отримані дані моніторингу проспективної гру-
пи: усього було розіслано 468 анкет, отримано 89 
відповідей.

Ускладнення, які виникли у проспективній 
групі, складають 35 випадків, найбільша кількість 
ускладнень припадає на VI групу (11 хворих), най-
менша – на II (1 хворий), у залежності від терміну 
від 6 місяців (9 випадків) до 3 років (4 випадки).

За весь час спостережень, в порівнянні з 2006 –  
2008 роками та з 2009-2011 роками, клінічна ефек-
тивність достовірно відрізнялася: ретроспективна 
група з одужанням: виписано – 38%, з поліпшенням –  
62%; проспективна група: з одужанням – 51%, з 
поліпшенням – 49%, більшість хворих в проспек-
тивній групі виписані з одужанням. Частина осіб, 
виписаних з одужанням, значно більша у проспек-
тивній групі (р<0,01) Зменшилася кількість ліжко-
днів в проспективній групі, у середньому, на 2 дні 
(10,3±2 проти 7,8±2, р<0,01). Післяопераційний на-
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бряк у проспективній групі зменшився, у середньо-
му, на 1-2 дні (4,7±1,3 проти 3,7±1,3, р<0,01), зняття 
йодоформеного тампону, у середньому, зменшило-
ся на 1 день(4,5±1,3 проти 3,3±1,3, р<0,01); болі в 
ділянці проведеної операції зменшилися, у серед-
ньому, на 2-3 дні (9,0±1,8 проти 6,7±1,8, р<0,01).

Клінічну ефективність запропонованих мето-
дик профілактики визначала тенденція до змен-
шення кількості ускладнень: у ретроспективній 
групі – 43 ускладнення, переважно хворі, котрі 
мали невиявлений і високий коефіцієнт ризику ви-
никнення ускладнень; у проспективній – 35, пере-
важно хворі, які мали високий коефіцієнт ризику 
виникнення ускладнень (р=0,30).

За даними вивчення частоти окремих клініко-
анамнестичних факторів і прогностичного зна-

чення кожного з критеріїв, запропоновано скри-
нінговий алгоритм для прогнозування ризику 
ускладнень.

Фактичну прогностичну потужність заявленого 
способу оцінення ризику розвитку ускладнень од-
онтогенного гаймориту проведено шляхом спосте-
реження за пацієнтами. Загалом, за весь час спо-
стереження у вірогідно більшій кількості випадків 
визначено мінімальний прогностичний ризик 
(р<0,01). Статистично значущих відмінностей між 
періодами спостереження не виявлено.

За фактичного розвитку ускладнень його ри-
зик оцінений як високий у переважній більшості 
випадків (75,8%), помилкове ж визначення міні-
мального ризику було наявне лише в одному ви-
падку (1,2%), що є клінічно допустимим (табл. 1).

Таблиця 1
Результати розрахунків за алгоритмом оцінки ризику розвитку ускладнень 

одонтогенного гаймориту у зіставленні з даними фактичного спостереження пацієнтів

Фактичний розвиток 
ускладнень

Оцінка ризику Загальна кількість
Мінімальний Невизначений Високий

Абс. %
Абс. % Абс. % Абс. %

Розвинулося 1 1,2 20 23,0 66 75,8 87 100,0
Не розвинулося 120 89,6 11 8,2 3 2,2 134 100,0

Загальна кількість 121 54,8 31 14,0 69 31,2 221 100,0

Серед контингенту осіб, у яких не розвинуло-
ся ускладнення, відсоток збігу оцінки ризику був 
більшим (89,6% проти 75,8%, р=0,01), помилкове 
визначення високого ризику істотно не відрізня-
лося.

Проведене зіставлення зі структурою усклад-
нень одонтогенного гаймориту показало, що єдина 

помилкова оцінка ризику ускладнень за представ-
леним алгоритмом стосувалася такого вельми не-
специфічного прояву, як наявність виділень з носу.

Аналіз результатів прогностичної оцінки ризи-
ку ускладнень одонтогенного гаймориту в етіоло-
гічному аспекті з урахуванням періоду спостере-
ження показав (табл. 2):

Таблиця 2
Результати розрахунків за алгоритмом оцінки ризику розвитку ускладнень 

одонтогенного гаймориту у зіставленні з причиною та періодом спостереження

Причина одонтогенного 
гаймориту, період спо-

стереження

Оцінка ризику Загальна кількість
Мінімальний Невизначений Високий

Абс. %
Абс. % Абс. % Абс. %

Одонтогенна кіста

2006–2008 рр. 19 79,2 2 8,3 3 12,5 24 100,0
2009–2011 рр. - - - - 8 100,0 8 100,0
за весь період 19 59,4 2 6,3 11 34,4 32 100,0

Нагноєння одонтогенної кісти

2006–2008 рр. - - - - 6 100,0 6 100,0
2009–2011 рр. 2 33,3 3 50,0 1 16,7 6 100,0
за весь період 2 16,7 3 25,0 7 58,3 12 100,0

Періодонтит

2006–2008 рр. 29 65,9 8 18,2 7 15,9 44 100,0
2009–2011 рр. 36 80,0 3 6,7 6 13,3 45 100,0
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за весь період 65 73,0 11 12,4 13 14,6 89 100,0
Стороннє тіло в гайморовій пазусі

2006–2008 рр. 2 16,7 4 33,3 6 50,0 12 100,0
2009–2011 рр. - - 1 25,0 3 75,0 4 100,0
за весь період 2 12,5 5 31,3 9 56,3 16 100,0

Перфорація або нориця гайморової пазухи
2006–2008 рр. 24 70,6 4 11,8 6 17,6 34 100,0
2009–2011 рр. 6 40,0 1 6,7 8 53,3 15 100,0
за весь період 30 61,2 5 10,2 14 28,6 49 100,0

Причина не відома
2006–2008 рр. - - 2 28,6 5 71,4 7 100,0
2009–2011 рр. 3 18,8 3 18,8 10 62,5 16 100,0
за весь період 3 13,0 5 21,7 15 65,2 23 100,0

Загальна кількість 121 54,8 31 14,0 69 31,2 221 100,0

Загалом прогностичний спосіб щодо одонто-
генних кіст демонструє досить високу чутливість, 
залишаючи невизначеним прогноз лише у 6,3%; 
статистично вірогідного переважання характеру 
прогнозу не виявлено. Під час аналізу за періодами 
спостереження в цій же етіологічній категорії паці-
єнтів у 2006–2008рр. мінімальний ризик розвитку 
ускладнень одонтогенного гаймориту визначено в 
переважній більшості випадків (у порівнянні з не-
визначеним чи високим ризиком р<0,03). У період 
2009–2011рр. у всіх спостереженнях визначено 
тільки високий ризик. 

При розвитку нагноєння одонтогенної кісти як 
причинного фактора статистично значущих осо-
бливостей виявити не вдалося, вірогідно, через 
недостатню кількість спостережень, проте звертає 
на себе увагу виключно високий ризик у період 
2006–2008 рр.

За періодонтиту в переважній більшості випад-
ків (р<0,03) ризик мінімальний, ця закономірність є 
характерною для обох періодів спостереження.

В етіологічній групі, пов’язаній з чужорідним 
тілом в гайморовій пазусі, статистично вірогідних 
закономірностей виявити не вдалося через недо-
статню кількість спостережень.

За перфорації або нориці гайморової пазухи 
загалом існує тенденція до мінімального ризику 
(р=0,05), причому в період 2006–2008 рр. вона має 
характер статистичної закономірності (р<0,03).

Через невідому причину одонтогенного гаймо-
риту є тенденція (р=0,1) до здебільшого високого 
ризику.

Таким чином, розроблений прогностичний ал-
горитм виявлення ускладнень у хворих на ОГ роз-
ширює арсенал засобів та підвищує ефективність 
прогнозування розвитку ускладнень одонтоген-
ного гаймориту, що обумовлює доцільність його 
практичного застосування для цієї категорії паці-
єнтів та дозволяє зробити такі висновки.

Висновки:
1. На підставі багаторічного моніторингу, без-

посередніх і віддалених результатів лікування роз-

роблена програма, яка дозволяє вирішити задачу 
прогнозування та профілактики ускладнень ліку-
вання хворих на одонтогенний гайморит.

2. Проведення ретроспективного та проспек-
тивного аналізу визначило, що одонтогенний 
гайморит в Харківській області за період з 2006– 
2011 рік складає 24% від загальної кількості гос-
піталізованих хворих. Переважають гайморити, 
викликані різними формами періодонтиту – 28%, 
а саме: загострення хронічного гранулюючого пе-
ріодонтиту – 54%.

3. Виявлено прямий взаємозв’язок між одон-
тогенним процесом та станом слизової оболонки 
верхньощелепного синусу, який полягає в тому 
що, залежно від причини, що сприяла виникненню 
одонтогенного гаймориту, строків розвитку, вини-
кають гіперпластичні зміни та дисрегенераторні 
процеси різного ступеня тяжкості, зниження інтен-
сивності реакції на сульфатовані ГАГ (0,119±0,012) 
і підвищення інтенсивності несульфатованих ГАГ 
(0,201±0,011), більш виражені у хворих з триваліс-
тю запального процесу понад 6 місяців.

4. Проведений моніторинг дозволяє виявити 
наступне: ретроспективна група – характер усклад-
нень у 26% займає повторне оперативне втручання, 
термін виникнення ускладнень складає 44% у пер-
ший рік; причиною ускладнень у 27% хворих є од-
онтогенний гайморит, який був викликаний різни-
ми формами періодонтиту; у проспективній групі 
характер ускладнень у 22% проявляється у вигляді 
виділень з носу, повторне оперативне втручання 
при цьому має 16%, термін виникнення ускладнень 
складає 27% через 1,5 роки, причиною ускладнень 
найчастіше у 30% стає група хворих, у якій одонто-
генний гайморит має невиявлену етіологію.

5. Ретроспективний аналіз результатів лі-
кування одонтогенного гаймориту показав, що 
найчастіше ускладнення виникають у хворих 
на одонтогенний гайморит, викликаний різними  
формами періодонтиту – 10%, та в четвертій групі 
за наявності стороннього тіла в гайморовій порож-
нині – 32%.
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6. Розроблений стратифікаційний метод про-
гнозування дає можливість прогнозування та про-
філактики ускладнень в післяопераційний період, 
як у безпосередній, так і у віддалений термін спо-
стереження, у ретроспективній групі мінімальний 
ризик мали 57,6%, невизначений – 17,4%, високий –  
25,0%; у проспективній групі мінімальний ризик – 
50,6%, невизначений – 9,0%, високий – 40,4%. За 
фактичного розвитку ускладнень його ризик оці-
нений як високий у переважній більшості випадків 

(75,8%), помилкове встановлення мінімального ри-
зику було лише в одному випадку (1,2%).

7. Проспективний прогноз, зроблений на підста-
ві стратифікаційного методу прогнозування та даних 
анкети-опитувальника, забезпечив за рахунок профі-
лактичних заходів зниження післяопераційних усклад-
нень у віддалені терміни спостереження на 4%.

Перелік умовних скорочень:
ГАГ– глюкозаміноглікани
ОГ– одонтогенний гайморит
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ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА ЇЇ КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ 
З ЗАСТОСУВАННЯМ ФЕЛОДІПІНУ

У 58 хворих з легеневою гіпертензією, які отримували комплексну терапію, із яких 32 хворих (основна група) 
додатково включали фелодіпін, досліджували внутрішньосерцеву гемодинаміку, гази крові, вентиляційну функцію 
легень, цитокіновий профіль, рівень оксиду азота, а також динаміку ендотеліну-1. Після проведеного лікування у всіх 
хворих відзначалося зниження тиску в легеневій артерії, підвищення відсотка фракції викиду, а також підвищення 
об’єму форсованого видиху за першу секунду. Поліпшення показників гемодинаміки супроводжувалося підвищен-
ням рівня оксиду азота, зниженням рівня ендотеліна-1, інтерлейкіну-1ß, фактора некрозу пухлини та підвищення 
рівня інтерлейкіну-4. Отримана позитивна клініко-лабораторна динаміка була більш виражена в основній групі, ніж 
в групі порівняння. 

Ключові слова: легенева гіпертензія, комплексна терапія, фелодіпін.

У 58 больных с легочной гипертензией, получавших комплексную терапию, из которых 32 больных (основная 
группа) дополнительно включали фелодипин, исследовали внутрисердечную гемодинамику, газы крови, венти-
ляционную функцию легких, цитокиновый профиль, уровень оксида азота, а также динамику эндотелина-1. После 
проведенного лечения у всех больных отмечалось снижение давления в легочной артерии, повышение процента 
фракции выброса, а также повышение объема форсированного выдоха за первую секунду. Улучшение показателей 
гемодинамики сопровождалось повышением уровня оксида азота, снижением уровня эндотелина-1, интерлейкина-
1ß, фактора некроза опухоли и повышение уровня интерлейкина-4. Полученная положительная клинико-лаборатор-
ная динамика была более выражена в основной группе, чем в группе сравнения.

Ключевые слова: легочная гипертензия, комплексная терапия, фелодипин.

The study involved 58 patients with pulmonary hypertension treated by pentoxifylline, 32 of them (main group) were 
treated with felodipine too. There were studied rates of intracardiac hemodynamics, gas composition of the blood, ventila-
tion lung function, cytokine profile, and changes of endothelin-1 and nitric oxide. After the treatment, there was a decrease 
in pulmonary artery pressure, increase percent of ejection fraction and increase in the volume forced expiratory for the first 
second. Improve of hemodynamic performance was accompanied by a decrease in the level of endothelin-1, interleukin-1ß, 
tumor necrosis factor and increase of interleukin-4, nitric oxide. There was a trend to increase of interleukin-4. Received 
positive clinical and laboratory dynamics was more in main group. 

Key words: pulmonary hypertension, complex therapy with felodipine.

Вступ. Розповсюдженість хронічних обструк-
тивних захворювань легень (ХОЗЛ) неухильно 
веде до розвитку їх ускладнень, одним з яких 
є легенева гіпертензія (ЛГ) [1, 3, 4, 6, 8]. Відо-
мо, що чергове загострення ХОЗЛ призводить 
до погіршенням газообміну, зниження ефектив-
ної циркуляції крові в малому колі кровообігу 
(МКК) та стимулює продукцію реніну, підвищує 
секрецію вазопресина і тиск у легеневій артерії 
(ТЛА) [10]. Літературні дані і наш клінічний до-
свід свідчить, що включення у терапію хворих 

ЛГ антигіпертензивних засобів на тлі комплек-
сної терапії супроводжувалось підвищенням 
рівня оксиду азота (NO), який є одним з пато-
генетичних чинників розвитку ендотеліальної 
дисфункції, в основі якої лежить фізіологічне 
зниження NO (пов’язане із зниженням біодос-
тупності L-аргініну) або прискорення його роз-
паду [4, 5, 9]. Крім того ЛГ залежить від дисба-
лансу цитокінів (ЦК), а включення в комплексну 
терапію пентоксифіліну або іншіх дезагрегантів 
інгібує прозапальні ЦК (фактор некрозу пухлин 
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-α (ФНП– α), інтерлейкін (ІЛ) – 1ß. З літератури 
відомо, і наш досвід свідчить [2, 4, 6], що вклю-
чення до терапії ЛГ антагоніста кальцію (АК) 
знижує перетворення зв’язаних з фосфатами 
енергію в механічну роботу та підсилює синтез 
NO, який є основним сигнальним медіатором в 
механізмі вазодилатації. Блокада метаболізма 
Са2+ в клітинах призводить до пригнічення агре-
гації тромбоцитів [4, 6, 7]. АК – фелодіпін зни-
жує опір кровотоку в периферичних судинах, що 
спонукає до збільшення доставки кисню і його 
споживання клітинами периферичних тканин-
них структур. Він позитивно впливає на функцію 
ендотелія та знижує дистрофічні процеси в су-
динах. В терапевтичних дозах він не впливає на 
скоротливість серця, атріовентрикулярну провід-
ність та рефрактерний період атріавентрикуляр-
ного вузла [7, 8]. Таким чином, цей лікарський 
засіб в умовах ЛГ та ішемії міокарду підсилює 
біосинтез NO, який, в свою чергу, забезпечує 
достатній кровоток та мікроциркуляцію у по-
шкоджених судинних та тканинах хворих ХОЗЛ  
[7, 8, 9, 10].

Метою дослідження була оптимізація ліку-
вання хворих легеневої гіпертензії із застосуван-
ням фелодіпіну.

Матеріали та методи дослідження. У тера-
певтичному відділенні Дорожньої клінічної лі-
карні станції «Харків» в 2013-2015 рр. під спо-
стереженням перебували 58 хворих ХОЗЛ з ЛГ. 
Середній вік хворих складав 62±6 років. Всі хво-
рі одержували комплексну терапію з включенням 
пентоксифіліну. 32 хворим (2-а група) додатко-
во до цієї терапії включали фелодіпін (Фелодіп) 
5-10 мг на добу в залежності від ступеню ЛГ. Усі 
хворі ХОЗЛ з ЛГ порівнювались за статтю, віком 
та клініко-функціональною формою захворюван-
ня. Відзначалась клініко-лабораторна ідентич-
ність хворих. Відсоток фракції викиду (ФВ%) 
оцінювали за допомогою ЕхоКГ, ТЛА – за допо-
могою ДоплерЕхоКГ. Вивчали об’єм форсовано-
го видиху за 1 сек. (ОФВ1). Стан газового скла-
ду крові оцінювали за показниками рCO2 і рO2 
в артеріальній крові. Рівень ендотеліна-1 (ЕТ-1) 
і цГМФ визначали імуноферментним методом. 
NO визначали за модифікованою методикою 
Ковальової О.М. з співавторами (2007). Рівень 
прозапального ІЛ-1β, фактора некроза пухлин-α 
(ФНП-α) та протизапального ІЛ-4 – визначали 
імуноферментним методом. 

Статистична обробка отриманих результатів 
здійснювалась за допомогою пакетів ліцензійних 
програм Microsoft Office 2003, Microsoft Excel та 
Statistica. 

Отримані результати та їх обговорення. 
На тлі проведеної комплексної терапії із вклю-
ченням пентоксифіліну та її комбінації з фело-
діпіном у всіх хворих зменшувались задишка, 
слабкість, нездужання. Зменшились кашель і від-
ходження мокротиння, інтенсивність та частота 
виникнення кардіалгії. Відмічалось збільшення 
порога перенесення фізичного навантаження без 
помітного для хворого приросту ЧСС. Показни-
ки гемодинаміки у хворих ХОЗЛ з ЛГ представ-
лені на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика показників гемодинаміки 
у хворих ХОЗЛ з ЛГ під впливом 

комплексної терапії з фелодіпіном
Примітка. * – p<0,05 – відмінності достовірні по-

рівняно з даними до лікування (тут та на рис. 2-4).

Крім цього відмічалось зниження ТЛА і ЧСС, 
та збільшення відсотка ФВ, особливо у хворих 2-ої 
групи. Викладене свідчить, що комплексна терапія 
опосередковано діє на рецептори судин, викликая 
їх релаксацію, покращує кровообіг в МКК і суди-
нах міокарду. Тобто створюють умови для віднов-
лення структури і функції бронхів і серця у хворих 
ХОЗЛ з ЛГ. Показники ОФВ1 і газового складу 
крові представлені на рис. 2.

Рис. 2. Динамика показників ОФВ1 і газового 
складу крові у хворих ХОЗЛ з ЛГ під впливом 

комплексної терапії з фелодіпіном

Поліпшення клініко-функціональних проявів за-
хворювання хворих ХОЗЛ з ЛГ супроводжувалось 
зниження рівня ТЛА, підвищенням ендогенного 
оксиду азота NO, який є головним медіатором судин-
ної релаксації, що представлено на рис. 1 та рис. 3.

Рис. 3. Динамика показників NO і ЕТ-1 
у хворих ХОЗЛ з ЛГ під впливом 

комплексної терапії з фелодіпіном
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Рис. 4. Динамика цитокінів у сироватці крові 
у хворих ХОЗЛ з ЛГ під впливом комплексної 

терапії з фелодіпіном

До лікування у сироватці крові хворих ХОЗЛ з 
ЛГ було виявлено дисбаланс ЦК, тобто підвищення 
вмісту IЛ-1ß, ФНП-α та зниження рівня IЛ-4. Після 
лікування відмічалось достовірне зниження IЛ-1ß 
і ФНП-α та підвищення рівня IЛ-4. Це свідчить, 

що комплексна терапія з фелодіпіном пригнічують 
прозапальну дію ЦК та створюють умови для ре-
лаксації судин МКК і міокарду у хворих ХОЗЛ з ЛГ, 
що представлено на рис. 4.

Таким чином, наведені на рисунках та таблиці 
цифрові дані свідчать на користь того, що комплек-
сна терапія з фелодіпіном свій вплив реалізують 
через механізми релаксації судин, зниження про-
явів ендотеліальної дисфункції і прозапальної дії 
ЦК у хворих ХОЗЛ з ЛГ. 

Висновки. 1. Застосування комплексної терапії 
з фелодіпіному у терапії хворих ХОЗЛ з ЛГ супро-
воджувалося зниженням тиску у легеневій артерії, 
поліпшенням клінічних проявів захворювання.

2. Клініко-гуморальні та функціональні зміни 
сприяли зниженню активності запального проце-
су, поліпшенню кровообігу в судинах та тканинах 
серця і легень, що позитивно характеризує застосу-
вання комплексної терапії з фелодіпіном у хворих 
ХОЗЛ з ЛГ.
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ДОКЛІНІЧНІ ФОРМИ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ВАГІТНИХ: 
ПЕРЕВАЖНІ ЗБУДНИКИ, ЇХ ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

Безсимптомна бактеріурія відноситься до патологічних станів, що спричинені інфекційним ураженням сечового 
тракту і набуває особливого значення у вагітних жінок, оскільки у випадках пізньої діагностики чи неадекватного 
лікування у 40% випадків реалізується в гестаційний пієлонефрит та є одним із чинників виникнення внутрішньоу-
тробного інфікування плода. Нами проведений ретроспективний клініко-статистичний аналіз 7599 історій пологів 
КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» за період 2007-2009 років. Виявлений переважний спектр збудників 
вказує на превалювання серед них представників кишкової флори.

Ключові слова: вагітність, безсимптомна бактеріурія.

Бессимптомная бактериурия относится к категории патологических состояний, которые вызваны инфекцион-
ным поражением моченого тракта и приобретает особого значения у беременных женщин, поскольку в случаях 
позней диагностики или неадекватного лечения в 40% случаев реализуется в гестационный пиелонефрит и явля-
ется одним из факторов возникновения внутриутробного инфицирования плода. Нами проведен ретроспективний 
клинико-статистический анализ 7599 историй родов КГУ «Городской клинический родильный дом №1» за период 
2007-2009 годов. Выявлен основной спектр возбудителей, характеристика которого указывает на превалирование 
среди них представителей кишечной группы.

Ключевые слова: беременность, бессимптомная бактериурия.

Asymptomatic bacteriuria is a pathological condition caused by infections lesions of the urinary tract and is of a special 
importance for the pregnant because in case of late diagnostics or unadequate treatment 40% of case results in gestational 
pyelonephritis and it becomes one of the factors inducing intrauterine infection of the fetus. We have conducted retrospective 
clinical-statistical analysis of 7599 case histories of labour at the Municipal Establishment “Municipal Clinical Maternity Home 
№ 1” for the period from 2007 to 2009. Revealed spectrum of agents is indicative of prevailing species of the intestinal flora.

Key words: pregnant, asymptomatic bacteriuria.

У відповідності з сучасними уявленнями, ви-
значення бактерій у сечових шляхах у більшості 
випадків ототожнюється з їх мікробно-запальним 
ураженням з огляду на те, що бактеріальний фак-
тор загальновизнаний як етіологічний ініціатор та-
кого характеру захворювань. Разом з тим ще в 1956 
році Е.Каss звернув увагу дослідників на те, що є 
лише ключем в реалізації процесу запалення у се-
чових шляхах людини. На його думку, механізми, 
що призводять до бактеріурії, можуть принципово 
відрізнятися від тих, котрі забезпечують інвазію 
нирок [5,с.46]. Таким чином, більше 50 років тому 
була висловлена думка про існування безсимптом-
ної бактеріурії і поставлене питання про право-
мірність визнання бактеріального чинника в якості 
етіологічного в патогенезі запальних захворювань 
органів сечової системи.

Безсимптомна бактеріурія – це такий стан, 
коли, при відсутності симптомів інфекції сечових 
шляхів, із сечі, взятої у жінки без катетера, висіва-
ють 105 або більше колоній мікроорганізмів у 1мл 
[6, с.33]. Особливого значення ця проблема набу-
ває у вагітних жінок, оскільки створює серйозну 
загрозу для здоров’я матері і плода. Переконливи-
ми є факти, які свідчать, що під час вагітності без-
симптомна бактеріурія у випадках пізньої діагнос-
тики чи неадекватного лікування у 40% випадків 
реалізується в гестаційний пієлонефрит [4, с. 34]. 
Також, безсимптомна бактеріурія відноситься до 
категорії патологічних форм, які є чинниками ви-
никнення такого серйозного та навіть загрозливого 

для плода стану, як внутрішньоутробне його інфі-
кування – одна із основних причин перинатальної 
захворюваності і смертності. За даними Макарова 
О.В. та співав. (2004), найбільше значення у розви-
тку внутрішньоутробного інфікування плода віді-
грають інфекції сечостатевого тракту [2, с. 10].

На сьогодні відсутній єдиний погляд на пере-
важний мікробний спектр ураження, характер 
якого принципово залежить від механізмів виник-
нення безсимптомної бактеріурії під час вагітнос-
ті. За даними Туманової Л.Є. (2002), основною 
причиною її виникнення у вагітних є міхурно- 
сечоводний рефлюкс, як результат дії прогестеро-
ну на гладком’язовий компонент різних органів та 
систем [3, с.94]. З іншого боку, Бердичевский Б.А. 
та співав. (2003) мають підстави стверджувати 
той факт, що безсимптомна бактеріурія – це прояв  
аутоагресії власних мікробних середовищ, яскра-
вим прикладом яких є кишківник [1, с. 12]. 

Отож, єдиного погляду ні на механізми виник-
нення, ні на переважних збудників, ні на можли-
вості реалізації впливу даного патологічного стану 
на плід у вигляді його внутрішньоутробного інфі-
кування немає. Велика кількість досліджень, при-
свячених вивченню даної проблеми, не відображає 
системного підходу, а лише містить окремі наукові 
елементи, які переважно торкаються вивчення та 
апробації антимікробних препаратів, призначених 
для лікування даного ускладнення вагітності. 

Метою дослідження було поточнити часто-
ту безсимптомної бактеріурії, виділити основний 
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спектр збудників, визначити їх видовий склад та 
популяційний рівень колоніального навантаження.

Нами проведений ретроспективний клініко-ста-
тистичний аналіз 7599 історій пологів КМУ «Місь-
кий клінічний пологовий будинок № 1» за період 
2011-2013 років. 

Із загального числа обстежених (показник 
охоплення дослідженням склав 96,7%) позитивні 
культуральні проби, що свідчать про наявність 
безсимптомної бактеріурії, виявлені у 576 вагіт-
них, що склало 7,58% і дає нам підстави встанов-
лення саме такого рівня розповсюдження даного 
ускладнення в нашому регіоні. Оцінка видового 
складу мікрофлори сечі виявила наступне: час-
тота виявлення E.сoli (найбільш яскравого пред-
ставника родини Enterobacteriaceae, який є ком-
понентом нормальної мікрофлори кишківника) у 
бактеріологічному матеріалі сечі склала 59,90% 
(345 випадків у абсолютних числах), причому з 
найбільшим показником колоніального наван-
таження (до 109 КУО/мл). Показники популя-
ційного рівня інших виявлених збудників зна-
ходились у межах 105-106 КУО/мл. Крім того, 
родина Enterobacteriaceae, середовищем існу-
вання представників якої є фекалії людини, а за 
медичним значенням переважна більшість збуд-
ників відноситься до категорії опортуністичних 
інфекцій, в позитивних культуральних пробах 
сечі вагітних з безсимптомною бактеріурією була 
представлена наступними видами мікроорганіз-
мів: Klebsiella pneumoniae – у 9,02% позитивних 
бактеріологічних проб (52 випадки в абсолют-
них числах), Enterobacter aerogenes – у 2,78%  
(16 випадків), Proteus mirabilis – у 3,30% (19 ви-
падків), Enterobacter cloacae – у 1,56% (9 випад-
ків), Citrobacter freundi – у 0,87% (5 випадків), по 
одному випадку в абсолютних числах (0,17%) були 
виявлені Hafnia alvei, Providencia alcalifaciens, 
Morganella morganii. Крім того, мікробний пейзаж 
сечі також був представлений представниками 
родини Micrococcaeceae (середовище існуван-

ня – слизові оболонки, за медичним значенням – 
опортуністичні інфекції): Enterococcus faecalis – у 
4,69% культуральних проб (27 випадків у абсолют-
них числах), S.haemolyticus – у 3,47% (20 випад-
ків), Str.viridens – у 4,34% (25 випадків), S.aureus –  
у 2,43% (14 випадків), S.epidermidis – у 0,69% 
(4 випадків). У позитивних результатах означе-
них бактеріологічних досліджень знайшли своє 
відображення також родини Pseudomonadaceae 
(Pseudomonas aeruginosa – у 1,04% проб (6 випад-
ків), Pseudomonas putida – у 0,52% (3 випадки)) та 
Neisseriaceae (Alcaligenes faecalis – у 1,23% (7 ви-
падків), Acinetobacter lwofi – у 0,17% (1 випадок). 
У 2,60% позитивних результатів була виявле-
ний представник роду грибків – Candida albicans  
(15 випадків у абсолютних числах).

 Таким чином питома вага представників киш-
коої групи інфекцій у культуральних пробах сечі 
вагітних групи обстеження склала 77,60%. Пред-
ставники кокової групи обіймають 15,62% пози-
тивних результатів бактеріологічного дослідження. 
Представники інших родин мікроорганізмів зустрі-
чаються рідко, у вигляді окремих позитивних проб, 
складаючи загалом питому вагу серед обстежених 
до 7%. Беручи до увагу результати проведеного 
дослідження, очевидним є факт, що найбільшу еті-
ологічну роль у виникненні безсимптомної бакте-
ріурії під час вагітності відіграє кишкова флора, а 
вивчення механізмів її міграції та ураження сечо-
вого тракту у вагітних є перспективним напрямком 
подальших наукових досліджень.

Висновки:
1. Частота розповсюдження безсимптомної бак-

теріурії, за даними проведеного дослідження, скла-
дає 7,58% при показнику охоплення дослідженням 
96,7%.

2.Серед переважних збудників, виявлених у 
позитивних культуральних пробах сечі даної кате-
горії обстежених, переважають представники киш-
кової флори з високим показником колоніального 
навантаження.
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПСИХОЗІВ У ЖІНОК – ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

У статті наводяться данні стосовно вивчення психозів у жінок-трудових мігрантів, в лікуванні яких необхідно за-
стосовувати комплексний диференційований підхід, який поєднує психофармакотерапію з психотерапією.

Ключові слова: трудові мігранти, психотичні психічні розлади, лікування.

В статье приведены данные изучения психозов у женщин-трудовых мигрантов, в лечении которых необходимо 
применять комплексный дифференцированный подход, который сочетает психофармакотерапию и психотерапию. 

Ключевые слова: трудовые мигранты, психотические психические расстройства, лечение.

In the article the studies of psychotic mental disorders for women-labour migrants are resulted, in treatment of which it 
is necessary to apply the complex differentiated approach which combines psychopharmacotherapy and psychotherapy.

Key words: labour migrants, psychotic mental disorders, treatment. 

Актуальність статті. Після набуття Україною 
незалежності одним із здобутків демократизації 
суспільного життя стало зняття обмежень на пе-
ретин державного кордону, забезпечення вільного 
пересування громадян. Якщо в попередній період 
у відокремленій від світу “залізною завісою” кра-
їні закордонні поїздки були привілеєм небагатьох 
обраних, то в 90-і роки минулого століття вони 
стали доступними пересічним громадянам. Значна 
частина з них обумовлювалася не туризмом, від-
починком, а здійснювалася з метою отримання до-
ходу. Економічні труднощі, безробіття та неповна 
зайнятість, низькі доходи трудящих та затримки з 
виплатою зарплатні та пенсії примусили багатьох 
людей шукати заробітку за кордоном. Проблема зо-
внішніх трудових міграцій населення є актуальною 
для України і нині. Україна продовжує залишатися 
країною-експортером робочої сили. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зростання географічної й економічної мобільнос-
ті жінок, які їдуть на заробітки самостійно, а не 
в якості супроводу для своїх чоловіків або інших 
членів родини, і працюють на низько-статусній 
роботі, визначило фемінізацію трудової міграції в 
Україні [1, 3]. 

Нелегальне положення, в якому опиняються 
наші співвітчизники за кордоном, супроводжуєть-
ся принизливими умовами праці, мовним бар’єром, 
роботою не за фахом, невпевненістю у завтрашньо-
му дні, соціальною ізоляцією, тривалою відірваніс-
тю від родини з почуттям провини щодо тих, хто 
залишився вдома, що призводить до дезадаптації, 
формування неподоланної фрустрації, та сприяє 
розвитку психічних розладів [1, 2]. В ситуації со-
ціальної ізоляції, відсутності очікуваної підтрим-
ки та допомоги, недовіри до зовнішніх структур 
через нелегальний статус, вирішення інтрапсихіч-
ного конфлікту, мобілізація та подолання кризи 
стають неможливими, що створює підґрунтя для  
подальшої декомпенсації, зокрема й до психотич-
ного рівня.

За даними досліджень, основними причинами 
виїзду трудових мігрантів є бажання заробити гро-

шей та відсутність роботи в регіоні. Лише невелика 
частка виїжджають з метою переїзду всієї сім’ї до 
іншої країни на постійне місце проживання. Жінки 
працювати за кордон з метою заробити грошей на 
наступні потреби: навчання дітей, будівництво або 
придбання житла для себе та дітей, для забезпе-
чення повсякденних потреб дітей та близьких, ви-
плату боргів [4]. Все це спричиняє значний стрес, 
який може призвести не лише до погіршення само-
почуття чи здоров’я, а й до зміни в системи цін-
ностей, спричинити глибоку кризу. Так, за даними 
досліджень Богдана Рожновські і Дороти Брик [5], 
система цінностей мігрантів кардинально міняють-
ся під впливом довгого перебування за кордоном. 
А саме, під час еміграції і після повернення до-
дому значно втратили для респондентів вагу такі 
цінності, як добрі стосунки з родиною, сімейний 
добробут, здоров’я. Під час еміграції так само зна-
чно втрачають вагу такі цінності, як безтурботне 
життя, особиста свобода, що автори пов’язують із 
важкими умовами праці, та як наслідок відчуття са-
мотності, відчуженості.

У зв’язку з нестабільним економічним та полі-
тичним становищем в нашій країні продовжується 
трудова міграція, яка має здебільшого нелегальний 
характер та супроводжується вираженою емоцій-
ною напругою 

Мета статті. Головною метою даної роботи є 
вивчення психозів у жінок-трудових мігрантів та 
розробка комплексного методу їх лікування. 

Виклад основного матеріалу. Дане досліджен-
ня проводилося на базі КМУ «Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня». З метою вивчення психо-
тичних психічних розладів було обстежено 30 жі-
нок, які знаходились на стаціонарному лікуванні, 
віком від 22 до 54 років (середній вік 43,12±2,45 
роки). Хворі на непсихотичні психічні розла-
ди у дослідження не включалися. Всім хворим  
було проведено клініко-психопатологіче, експери-
ментально-психологічне, інструментальне дослі-
дження.

Серед обстежених жінок 23 (76,7%) виконували 
роботу по догляду за хворими похилого та старечо-
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го віку, яка супроводжувалась в багатьох випадках 
тривалим фізичним та психічним навантаженням –  
у зв’язку з віковими розладами сну у підопічних 
«заробітчани» не спали вночі, а вдень виконували 
хатню роботу без відпочинку; у багатьох осіб, за 
якими доглядали, був «нестерпний» характер, обу-
мовлений віковими характерологічними змінами 
особистості; внаслідок процесів старіння підопічні 
часто потребували фізичної допомоги при вставан-
ні з ліжка, крісла тощо.

До повернення на батьківщину були госпіта-
лізовані 9 (30%) хворих жінок (ще за кордоном). 
Термін госпіталізації складав від 3 до 10 діб. І тіль-
ки 2 з них отримали довідку з лікарні італійською 
мовою, де скорочено наводилась інформація про 
отримане лікування.

За МКХ-10 у обстежених діагностовано на-
ступні розлади (табл. 1):

Таблиця 1
Розподіл хворих за видами психічних 
та поведінкових розладів за МКХ-10

Психічні та поведінкові розлади
Кількість 
хворих

абс.ч. %
Психічні розлади внаслідок 
ушкодження і дисфункції 
головного мозку (F06.8)

4 13,3

Маячний розлад (F22.0) 4 13,3
Гострий поліморфний психотичний 
розлад без симптомів шизофренії 
(F23.0)

4 13,3

Інші гострі, переважно маячні 
психотичні розлади (F23.3) 4 13,3

Інші гострі та транзиторні 
психотичні розлади (F23.8) 5 16,7

Помірний депресивний епізод 
без соматичних симптомів (F32.1) 4 13,3

Важкий депресивний епізод із 
психотичними симптомами (F32.3) 3 10

Інші дисоціативні (конверсійні) 
розлади (F44.8) 2 6,7

У 8 (26,7%) пацієнток виявили розлади сприй-
няття у вигляді істинних слухових та зорових га-
люцинацій. Розлади мислення у вигляді параноїд-

ного маячення ставлення і переслідування (з боку 
«хазяїна»), чаклунства («пороблено» сусідами, 
роботодавцями), гріховності, самозвинувачення 
діагностовано у 28 (93,3%) обстежених. Воно су-
проводжувалось руховим збудженням (у 4 жінок) 
чи моторною та ідеаторною загальмованістю (у 9). 
6 (20%) осіб висловлювали суїцидальні думки (в 
анамнезі у них були виявлені суїцидальні спроби 
за кордоном). 

У більшості обстежених (27 жінок – 90%) опи-
сані вище розлади формувалися на фоні депре-
сивного настрою і супроводжувалися тривогою  
(17–56,7%), розгубленням (4 – 13,3%). Виявлені 
психопатологічні розлади у 18 (60%) пацієнток пе-
ребігали на тлі вираженої астенії. 

Враховуючи клінічну картину в лікуванні хво-
рих використовували комплексний диференці-
йований підхід із застосуванням нейролептиків, 
антидепресантів разом з масивною загальнозміц-
нюючою та вітамінотерапією. Психофармакоте-
рапію починали з мінімальних доз з поступовим 
збільшенням та індивідуальним підбором. Застосо-
вували клопіксол в дозі 6 – 10 мг на добу, або гало-
перідол – 1–5 мг на добу. Враховуючи депресивний 
фон настрою у більшості жінок (90%) до лікування 
додавали антидепресанти переважно седативної 
дії (амітріптилін, лерівон). Для зменшення триво-
ги вводили транквілізатори (сибазон 0,5% – 2 мл 
внутрішньом’язово 1 – 2 рази на добу). Підтриму-
ючу терапію нейролептиками та антидепресантами 
продовжували і після виписки хворих.

Фармакотерапію поєднували з психотерапією, 
яку починали в умовах стаціонару та продовжу-
вали після виписки на базі медико-психологічно-
го центру Буковинського державного медичного 
університету. Застосування психотерапії сприяло 
розв’язанню внутрішнього конфлікту, нормаліза-
ції порушених стосунків особи, зміні установок, 
світогляду, мобілізації адаптаційних можливостей 
пацієнтів та в подальшому успішній реадаптації.

Висновки і пропозиції. Таким чином у жінок–
трудових мігрантів в клініці психотичних психіч-
них розладів переважають розлади мислення у 
вигляді параноїдного маячення та настрою, які пе-
ребігають на тлі астенії. 

В лікуванні даної групи пацієнтів необхідно за-
стосовувати комплексний диференційований під-
хід, який поєднує психофармакотерапію з психоте-
рапією, спрямованою на розв’язання внутрішнього 
конфлікту, відновлення адаптивних механізмів та 
успішну реадаптацію. 
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ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ – ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС ДО ЛЕЧЕНИЯ

Клинические исследования у больных бронхиальной астмой до лечения остаются одной из важных и актуальных 
проблем медицины. Нами обследовано 34 больных бронхиальной астмой, принимавших участие в ликвидации ава-
рии на ЧАЭС (основная группа) и 63 больных бронхиальной астмой, не принимавших участия в ликвидации аварии 
на ЧАЭС (контрольная группа). Изменения при объективном исследовании со стороны органов дыхания: кашель с 
мокротой, одышка, нарушение носового дыхания, хрипы в грудной клетке, потливость, быстрая утомляемость, не-
домогание, сухие, свистящие хрипы, бронхофония и голосовое дрожание ослабленое были выражены в большей 
мере в основной группе.

Ключевые слова: клиника, бронхиальная астма, ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Клінічні дослідження у хворих на бронхіальну астму до лікування залишаються однією із важливих і актуальних 
проблем медицини. Нами обстежено 34 хворих на бронхіальну астму, які приймали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС 
(основна група) та 63 хворих на бронхіальну астму, що не приймали участі у ліквідації аварії на ЧАЕС (контрольна 
група). Зміни при об’єктивному обстеженні з боку органів дихання: кашель з мокротинням, задишка, порушення 
носового дихання, хрипи в грудній клітці, пітливість, швидка втомлюваність, сухі, свистячі хрипи, бронхофонія і голо-
сове тремтіння ослаблені були більш виражені в основній групі.

Ключові слова: клініка, бронхіальна астма, ліквідатори аварії на ЧАЕС.

We examined 34 patients with asthma who participated in the liquidation of the Chernobyl accident (study group) and 
63 patients with asthma who were not taking part in the elimination of the Chernobyl accident (control group). Changes in 
the objective study on the part of the respiratory system were expressed to a greater extent in the study group. This is ev-
idenced by the frequency of the forced position, which was more common among patients of the group, especially during 
attacks of breathlessness. More frequently observed in the study group puffiness, facial pallor, cyanosis. Thorax at maximum 
inspiration with breathing muscles of the shoulder girdle and voice tremor was observed in the same number of cases. To 
percussion of the chest box sound was observed more frequently in the study group, which indicates that quickening the 
development of emphysema. To a greater extent in this group are ascertained changes during topographic percussion, 
especially the lower limit of performance of the lungs. When listening to asthmatic patients of the main group compared 
with the control group, we found more often weakening vesicular breath (3.1%), the presence of a dry wheezing at (17.5%), 
moist rales at (6.77%), ill-vesicular breathing often listens to the control group patients. Weak bronchofoniya pronounced in 
the same number of cases in both groups. 

Key words: clinical, bronchial asthma, liquidators of the Chernobyl accident.

Вступление. После аварии на ЧАЭС в отече-
ственной и зарубежной литературе появились еди-
ничные сообщения, осве щающие некоторые осо-
бенности развития и течения заболеваний легких 
[3, 6, 13].

В проведенных клинических наблюдениях воз-
можной системной патологии внутренних органов 
имеются немногочисленные пока сведения о пора-
жении бронхолегочной системы [13, 14, 15]. Так, 
А.С. Боровая с соавт. (1992) [4] выявили тенден-
цию к увеличению заболеваемости хроническим 
бронхитом (ХБ) после аварии на ЧАЭС. Ими кон-
статировано уменьшение периода ремиссии ХБ.

В связи с указанным представляет интерес из-
учение особенностей клинического течения основ-
ных социально значимых форм патологии органов 
дыхания – бронхиальной астмы (БА) у лиц, подвер-
гающихся воздействию радионуклидов.

Радиационные вещества, выброшенные из раз-
рушенного реактора, называют «горячими части-
цами» с высокой удельной активностью.

Комплексное вредное воздействие «горячих 
частиц» в течение продолжительного времени вле-
чет генетическое изменение в клетках и индукцию 

ряда заболеваний, как органов дыхания, так и дру-
гих органов и систем. Поступление и сохранение 
«горячих частиц» в организм человека через дли-
тельное время выявили некоторые авторы [7].

После аварии на ЧАЭС К.В. Меллина,  
О.П. Индыкул (1995) [5] наблюдали увеличение 
заболеваемости бронхиальной астмой у детей и 
ее более тяжелое течение. Одновременно, наблю-
далось учащение бронхообструктивных бронхи-
тов и аллергозов. К такому же выводу приходили  
Г.А. Тулеутаева (1995) [11] по материалам обсле-
дования детей, проживающих на территориях Се-
мипала-тинского полигона.

Нарушение функции иммунной системы вслед-
ствие недостаточности механизмов регуляции им-
мунного ответа могут быть основой патогенеза 
хронических неспецифических заболеваний лег-
ких, особенно бронхиальной астмы, как одного из 
наиболее сложных по патогенезу представителей 
этой группы болезней. Предполагается, что при БА 
имеет место недостаточность функции супрессор-
ных клеток как и при аутоиммунных заболеваниях.

Увеличение содержания легко окисляемых 
фосфолипидов в мембранах лимфоцитов больных 
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бронхиальной астмой, создает условие для акти-
вации перекисного окисления липидов (ПОЛ), что 
в конечном итоге способствует бронхоспазму [2]. 
Большинство авторов указывают на тесную взаи-
мосвязь между интенсивностью ПОЛ и степенью 
выраженности клинических проявлений бронхи-
альной обструкции. Ими установлено достоверное 
снижение церулоплазмина при предастме и атопи-
ческой форме БА, когда инфекционный компонент 
заболевания отсутствовал.

Действие радиации при клиническом течении 
больных БА до лечения недостаточно изучено, 
чему и посвящена наша работа.

Целью настоящей работы является изучение 
данных клинического исследования больных брон-
хиальной астмой – ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
до лечения.

Изложение основного материала исследова-
нья с полным обоснованием полученных научных 
исследований.

Исследовано 97 больных бронхиальной астмой, 
из которых 34 впервые заболели после аварии на 
ЧАЭС, принимая участие в её ликвидации (основ-
ная группа), средним возрастом 52,5±2,0 года и 63 
больных БА не принимавших участие в ликвидации 
аварии (контрольная группа), средним возрастом 
49,0±2,2 года, которые проходили курс лечения на 
базе 4 и 5 городских клинических больниц в г. Полта-
ве. Паспортизированная доза облучения 18,5 – 25,0 Р.

По классификации БА, предложенной П.К. Бу-
латовым, А.Д. Адо (1968) [1], в дополнении Г.Б. 
Федосеева (1982) [12] инфекционно-аллергическая 
форма заболевания диагностирована у 84 больных, 
легкое течение заболевания констатировано у 8 
(23,53%) больных основной и у 39 (61,9%) боль-
ных контрольной группы, течение средней тяже-
сти, соответственно, у 20 (58,82%) и у 20 (31,75%), 
тяжелое течение БА – у 6 (17,65%) и у 4 (6,35%) 
больных, т.е. все больные поступили на стационар-
ное лечение в стадии обострения заболевания.

Данные клинической картины заболевания 
больных БА основной и контрольной группы пред-
ставлены в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, в обеих группах боль-
ных БА наиболее характерным проявлением болез-
ни было удушье, оно проявлялось у всех больных 
основной и контрольной группы. Удушье у 89,0% 
больных БА носило экспираторный характер и со-
провождалось ощущением сжатия, сдавления за 
грудиной. Чаще у (72,8%) больных БА удушье раз-
вивалось ночью, предвестником которого был су-
хой приступообразный кашель.

Вторым симптомом болезни, имевшем место у 
обследуемых больных был кашель у 34 (100,0%) 
основной группы и у 35 (55,55%) контрольной 
группы, причем он был преимущественно влаж-
ным у 82,35% и у 39,68%, сухой кашель проявлялся 
лишь у 17,64% и 15,87% больных БА. После при-
ступообразного сухого кашля 52,9% больных вы-
деляли жидкую мокроту и в последующем кашель 
был с мокротой. Тут же мокрота у 56,5% больных 
БА была слизистой вязкой, у 17,3% гнойного харак-
тера (желтого или зеленого цвета), кровохаркания у 
обследуемых больных не было. В период удушья 
преимущественно выдох сопровождался громкими 

свистящими хрипами, слышимыми на расстоянии, 
а 82,3% больных БА основной и 25,39% контроль-
ной группы жаловались на наличие свистящих 
хрипов. У 15 (15,45%) больных БА основной груп-
пы и контрольной группы во время приступов уду-
шья был затруднен вдох. 

Таблица 1 
Данные субъективного обследования больных 

БА основной и контрольной группы до лечения

Симптомы 
заболевания

Больные бронхиальной астмой
Основная 

группа
Контрольная 

группа
абс. % абс. %

I. Со стороны 
дыхательной 
системы:
• Удушье
• Кашель сухой
• Кашель 
с мокротой
• Одышка
• Нарушение 
носового дыхания
• Хрипы 
в грудной клетке

34
6

28
23
18

28

100,0
17,64
82,35
67,65
52,94

82,5

63
10
25
25
15

16

100,0
15,87
39,68*
39,68*
23,81*

25,39*

II. Общие 
жалобы:
• Головная боль
• Потливость
• Быстрая 
утомляемость
• Недомогание
• Плохой сон

22
22
22

24
16

64,7
64,7
64,7

70,59
47,06

34
40
18

29
12

53,97
63,49
28,57*

46,03*
19,04*

*– Различия статистически достоверны по сравне-
нию с основной группой. (Р<0,05)

Одышка чаще наблюдалась у больных БА ос-
новной группы (67,64%), причем, в основном, она 
была при физической нагрузке средней тяжести. У 
6 (17,64%) больных основной и у 12 (19,0%) – кон-
трольной группы одышка была в покое.

18 (52,94%) больных БА основной и 15 
(23,81%) – контрольной группы жаловались на 
нарушение носового дыхания. В результате углу-
бленного обследования с участием ЛОР врача мы 
наблюдали в обеих группах больных БА разные 
изменения со стороны слизистой оболочки носа: 
у 34 (35,08%) определялась сухая слизистая обо-
лочка носа, у 18 (18,5%) острая ринорея, причем 
у 10 (55,5%) из них отделяемое из носа было сли-
зисто-гнойным. 12 (12,4%) больных страдали гай-
моритом у 29 (29,9%) больных выявлен полипоз 
слизистой оболочки носа. Состоянию носового 
дыхания мы предавали особое значение, т.к. оно 
утяжеляло течение БА.

32 (32,0%) больных БА страдали хроническим 
тонзиллитом, которым мы, в основном, проводили 
консервативное лечение, так как по нашим данным 
и данным литературы после тонзиллэктомии раз-
вивается фарингит и инфекция распространяется 
на органы дыхания.
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Из данных таблицы 1 видно, что в основной 
группе больных БА жалобы со стороны органов 
дыхания были выражены в большей мере.

У больных БА обеих групп частыми были жа-
лобы со стороны сердечнососудистой системы 
и, особенно, общие жалобы. Ведущие из общих 
жалоб больных БА основной группы была голов-
ная боль – 64,7%, плохой сон – 47,06%, быстрая 
утомляемость – 64,7%, недомогание – 70,59%, пот-
ливость – 64,7%, тогда как в контрольной группе 
они наблюдались, соответственно, 63,49%, 19,04%, 
25,57%, 46,03% и 28,57%. Это свидетельствует о 
том, что имевшая место облучение отрицательно 
воздействует на сосудистую систему, у больных 
развиваются дистонии, что привело к возникнове-
нию имевшихся жалоб у наших больных БА основ-
ной группы. 

В литературе показано, что у лиц принимавших 
участие в ликвидации аварии на ЧАЭС наблюда-
лись вегетативно сосудистые дистонии, гипертони-
ческая болезнь[10].

При обследовании больных бронхолегочной 
патологией среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
нами выявлено 14 (41,17%) больных вегетососу-
дистой дистонией, гипертонической болезнью – 8 
(23,5%), патологией желудочно-кишечного тракта 
12 (35,3%). Наличие сопутствующей патологии и 
её тяжесть мы учитывали при назначении лечения.

Мы сопоставили в обеих обследуемых группах 
результаты объективного обследования, что отра-
жено в таблице 2.

Как следует из таблицы 2, изменения при объек-
тивном исследовании со стороны органов дыхания, 
были выражены в большей мере у больных основной 
группы. Об этом свидетельствуют частота вынуж-
денного положения, которое было чаще среди боль-
ных основной группы, особенно в период приступов 
удушья. Более часто наблюдались в основной группе 
одутловатость, бледность лица, цианоз. Грудная клет-
ка в положении максимального вдоха с участием в 
дыхании мышц плечевого пояса и голосовое дрожа-
ние наблюдалось в одинаковом числе случаев.

Таблица 2
Объективные данные больных БА основной и контрольной группы до лечения

Симптомы заболевания

Больные бронхиальной астмой
Основная группа Контрольная группа

n=34 n=63
абс. % абс. %

Органы дыхания 
а) осмотр:
• Вынужденное положение
• Бледность, одутловатость лица
• Цианоз
• Эмфизематозная форма грудной клетки 

б) пальпация:
• Число дыхания в мин.>18
• Голосовое дрожание ослаблено

10
18
9
13

25
27

29,41
52,94
26,5
38,23

73,52
79,4

12
19
13
21

32
53

19,04
30,15
26,63
33,33

50,8
84,12*

в) перкуссия:
• Ясный легочный звук 
• Звук с коробочным оттенком
• Увеличена ширина полей Кренига
• Увеличена высота стояния верхушек
• Увеличена нижняя граница легких 
• Уменьшена дыхательная экскурсия

г) аускультация:
• Ослабленное везикулярное дыхание
• Жесткое дыхание
• Сухие, свистящие хрипы
• Влажные хрипы
5.Ослабленная бронхофония

13
21
15
18
22
30

14
20
34
5
28

38,23
61,8
44,11
52,94
64,7
88,2

41,2
58,8
100,0
14,7
82,35

22
41
20
22
31
42

24
39
52
5
62

34,92
65,1
31,74
34,92
49,2
66,66

38,1
61,9
82,5*
7,93
82,4*

*– Различия статистически достоверны по сравнению с основной группой. (Р<0,05) 

При перкуссии грудной клетки коробочный 
звук наблюдался более часто у больных основной 
группы, что свидетельствует об учащении разви-
тия эмфиземы. В большей мере в этой группе кон-
статированы изменения при проведении топогра-

фической перкуссии, особенно показатели нижней 
границы легких.

При выслушивании больных БА основной 
группы в сравнении с контрольной, нами обнару-
жено более частое ослабление везикулярного ды-
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хания на (3,1%), наличие сухих свистящих хрипов 
на (17,5%), влажных хрипов на (6,77%), жестокое 
везикулярное дыхание чаще выслушивалось у 
больных контрольной группы. Ослабленная брон-
хофония констатирована в одинаковом количестве 
случаев в обеих группах.

Выводы. Следовательно, изменения при кли-
ническом исследовании со стороны органов ды-

хания были выражены в большей мере у больных 
основной группы.

Реферат. Много вопросов этой проблемы 
требуют дальнейших исследований. Однако в 
научной литературе отсутствуют данные клини-
ческого исследования до лечения у других пуль-
монологических больных – ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЛИФЕРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

В УСЛОВИЯХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO
В статье рассмотрена возможность пролиферации и индукции нейрогенной дифференцировки мезенхималь-

ных стволовых клеток (МСК) из жировой ткани (ЖТ) экспериментальных животных и человека с использованием 
ретиноевой кислоты и 5-азацитидина in vitro. Культуры изучались прижизненно, а также на цитологических и имму-
ногистохимических препаратах. При культивировании клеток из ЖТ экспериментальных животных и человека полу-
чена фракция МСК, способных к индукции нейрогенной дифференцировки под влиянием ретиноевой кислоты и/
или 5-азацитидина, что подтверждается иммуногистохимически.

Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, жировая ткань, культура, нейроглиальная дифференцировка.

У статті розглянуто можливість проліферації та індукції нейрогенного диференціювання мезенхімальних стовбу-
рових клітин (МСК) з жирової тканини (ЖТ) експериментальних тварин і людини з використанням ретиноєвої кислоти і 
5-азацитидіну in vitro. Культури вивчені прижиттєво, а також на цитологічних та імуногістохімічних препаратах. З куль-
тур клітин з ЖТ експериментальних тварин та людини отримана фракція МСК, здатних до індукованого нейрогенного 
диференціювання під впливом ретиноєвої кислоти та/або 5-азацитидину, що підтверджується імуногістохімічно.

Ключові слова: мезенхімальні стовбурові клітини, жирова тканина, культура, нейрогліальне диференціювання

The possibility of proliferation and induction of a neurogenetic differentiation of the mesenchymal stem cells (MSC) 
from the adipose tissue (AT) of experimental animals and the human with use of retinoic acid and a 5-azatsitidin of in vi-
tro is considered. Cultures were observed in vivo, also cytological and immuno-histochemical preparations were studied.  
Fibroblast-like MSCs growth is obtained in cell cultures from AT. In the presence of the specific differentiation factors they 
acquired neuron-like or astrocyte-like phenotype with positive staining to GFAP.

Key words: mesenchymal stem cells, adipose tissue, culture, neuroglial differentiation.

Актуальность статьи. Достижения в области 
изучения биологии мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК), в частности, плюрипотентных ау-
тологичных стволовых клеток стромально-васку-
лярной фракции жировой ткани (СВФЖТ), пред-
ставляют интерес с точки зрения возможности их 
использования в восстановительном лечении ряда 
дегенеративных заболеваний ЦНС. По сравнению 
с другими источниками МСК, жировая ткань (ЖТ) 
обладает рядом преимуществ, в том числе таки-
ми как, доступность и безопасность получения ее 
в необходимом объеме, относительно несложная 
лабораторная обработка полученной ткани для по-
следующего культивирования. 

Возможность дифференцирования МСК из жи-
ровой ткани в нейральном направлении в условиях 
in vitro с последующей алло– или аутотранспланта-
цией гистосовместимым пациентам представляет 

широкие перспективы для клеточной терапии при 
таких малокурабельных заболеваниях ЦНС как 
рассеянный склероз, ДЦП, деструкция межпоз-
вонковых дисков, травма спинного мозга, дегене-
ративные перерождения периферических нервов, 
болезнь Гентингтона, болезнь Паркинсона, болезнь 
Альцгеймера, деменция, реакции «трансплантат 
против хозяина», опухоли мозга (глиобластома, 
нейробластома) и др. [1, 2].

В экспериментах использование аутологичных 
МСК, дифференцированных в нейральном направ-
лении в условиях in vitro, оказывало положитель-
ное эффект на скорость мышечной реабилитации и 
обеспечивало определенное восстановление функ-
ций тазовых органов, а также уменьшение спастич-
ности даже в случае старых спинальных травм с 
полным анатомическим повреждением спинного 
мозга. Данный метод значительно повышал эффек-
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тивность лечения в случае частичного сохранения 
целостности проводящих путей [3, 4]. Введение 
МСК из ЖТ человека в боковой желудочек мозга 
крысы через сутки после моделирования инсульта 
обеспечивало улучшение поведенческих функций 
животного уже на 7-е сутки. Выявлена тропность 
миграции МСК к очагу поражения в мозге, а так-
же отмечено выживание имплантированных в мозг 
клеток в течение месяца [5]. 

Установлено, что после трансплантации МСК, 
полученных из ЖТ, у подопытных крыс с модели-
рованным геморрагическим инсультом уменьша-
ется неврологический дефицит и степень атрофии 
мозга [6]. МСК из ЖТ обладает способностью вос-
станавливать нарушенные функции мозга крыс 
на модели хореи Гентингтона, индуцированной 
внутрибрюшинным введением 3-нитропропио-
новой кислоты. Этот нейротоксин вызывает стой-
кий окислительный стресс с гибелью нейронов 
базальных ядер мозга, что приводит к развитию у 
подопытных животных когнитивных нарушений, 
сходных с клиникой хореи Гентингтона у человека. 
Одноразовое внутрижелудочковое введение таким 
крысам суспензии активированных мультипотент-
ных МСК, полученных из ЖТ человека, заметно 
улучшало состояние животных, снижало выражен-
ность неврологической симптоматики, сопрово-
ждалось нарастанием исследовательской активно-
сти и почти полным восстановлением утраченной 
способности больных животных к обучению. 
Предполагается, что с помощью МСК, полученных 
из собственной ЖТ пациента, возможно эффектив-
ное лечение клинических проявлений при хорее 
Гентингтона у человека [7].

Существует мнение, что МСК из ЖТ могут ак-
тивировать клеточную пролиферацию и микроцир-
куляцию, приводя к существенному уменьшению 
зоны ишемического инфаркта мозга [8]. Предпо-
лагается, что этот процесс осуществляется за счет 
активации синтеза IL-8, SDF-1, фактора ингибиции 
апоптоза Bcl-2, фактора фон Виллебранта и даб-
лкортина.

На модели аутоимунного энцефаломиелита 
показана миграция МСК из ЖТ в демиелинизиро-
ванные участки мозга, что сопровождается увели-
чением количества эндогенных олигодендроцитов 
[9]. Возможно, нейропротекторные свойства МСК 
из ЖТ реализуются паракринно за счет трофиче-
ских факторов и активации клеток реципиента. 
Так, установлено, что кондиционированная среда 
от МСК защищает культуру гранулярных нейронов 
мозжечка от индуцированного апоптоза путем ак-
тивации каспазы-3 [10].

Актуальным вопросом научных изысканий в 
данной области является разработка оптимальных 
методов выделения, идентификации и получения 
клонов стволовых и плюрипотентных клеток из 
ЖТ, а также усовершенствование методов индук-
ции их направленной дифференцировки в различ-
ные специализированные клетки и, в частности, 
в нейральные клетки [11]. На данном этапе суще-
ствует несколько протоколов выделения и диффе-
ренцирования МСК из ЖТ в нейральном направле-
нии. Большинство из них основано на получении 
первоначально адгезивной фракции МСК, которые 

при последующем культивировании приобретают 
фибробластоподобный фенотип. Так, согласно про-
токолу Zavan B. [12], этап обогащения стромально-
васкулярной фракции (СВФ) МСК из ЖТ in vitro 
должен быть направлен на накопление в условиях 
культивирования как можно большего количества 
нейропрогениторов при меньшем количестве пас-
сажей [13].

Однако, несмотря на описанные в литературе 
модификации методов выделения и культивирова-
ния МСК из ЖТ, приходится констатировать, что 
до сих пор не выработано единого протокола их 
получения и культивирования. Нуждаются в совер-
шенствовании также методы индукции их направ-
ленной дифференцировки в нейроглиальном на-
правлении с целью последующего практического 
использования в клеточной терапии при различной 
патологии ЦНС.

Постановка проблемы. Целью исследования 
является поиск оптимального метода выделения 
МСК из ЖТ, полученной от экспериментальных 
животных и человека, подбор оптимальных усло-
вий эффективного культивирования МСК из ЖТ в 
условиях in vitro, а также индукция нейроглиаль-
ной дифференцировки МСК из ЖТ с помощью ре-
тиноевой кислоты (РК) и 5-азацитидина (5-АЦТ).

Материалы и методы исследования. В работе 
для получения МСК из ЖТ использовано 30 экс-
периментальных животных: 18 крыс, 12 мышей. 
В 5 случаях использованы также фрагменты ЖТ 
людей, полученные из мягких тканей спинальной 
локализации во время нейрохирургических опе-
раций по ходу доступа к опухоли позвоночника и/
или спинного мозга. Перед операцией у этих боль-
ных получено информированное согласие на забор 
фрагментов ЖТ в объеме 0,5 см3.

Животных (крысу или мышь) наркотизирова-
ли эфиром. Операционное поле обрабатывали 96° 
этанолом в течение 5-10 минут. Стерильными нож-
ницами вскрывали брюшную полость и из пахово-
го участка выделяли жировую ткань. Фрагменты 
жировой ткани промывали несколько раз в све-
жих порциях раствора PBS (Dulbecco’s Phosphate 
Buffered Saline, Sigma) без Ca2+ и Mg2+.

Далее фрагменты ЖТ в стерильных услови-
ях измельчали микроножницами, инкубировали 
в 0,075% растворе коллагеназы (тип 1) в течение 
60 минут при 37°С, при постоянном помешивании. 
Фермент инактивировали добавлением (1:1) среды 
DMEM (Sigma) с 10% эмбриональной телячьей 
сыворотки (ЭТС, Sigma), клетки осаждали центри-
фугированием 5-10 мин при 1000 об/мин. Жидкую 
фазу с наличием зрелых жировых клеток удаляли 
пипеткой Пастера, осадок ресуспендировали в ро-
стовой среде (DMEM + 10% ЭТС). Выделяли мо-
нонуклеарные клетки путем центрифугирования в 
течение 30 мин при 1000 об/мин в градиенте плот-
ности Histopaque (Sigma). Полученную суспензию 
клеток отмывали дважды в ростовой среде центри-
фугированием в течение 10 мин при 1000 об/мин, 
фильтровали сквозь нейлоновый мешочек и после 
осаждения ресуспендировали в ростовой среде. 
Затем клетки высевали на дно пластиковых чашек 
Петри по 5-9х106 клеток на чашку. Осторожно без 
круговых движений распределяли суспензию рав-
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номерно по всей поверхности дна чашки Петри. 
Культуры содержали в СО2-инкубаторе в стандарт-
ных условиях (95% влажности, 37°С). С целью уда-
ления неадгезированных элементов на следующий 
день питательную среду в культурах заменяли на 
свежую порцию с добавлением ростовых факторов –  
20 нг/мл bFGF (Sigma) и 20 нг/мл EGF (Sigma). В 
дальнейшем смену культуральной среды проводи-
ли каждые 3-4 суток. Первый пассаж проводили 
при 50-70% конфлюэнтности монослоя (7-9 сутки 
культивирования). Для этого питательную среду 
заменяли 0,25% раствором трипсина, инкубирова-
ли 30 мин при 37°С, осаждали центрифугировани-
ем 10 мин при 1000 об/мин. Осадок ресуспенди-
ровали в ростовой среде и рассаживали по 1 х 106 
клеток на чашку. Аналогичным способом получали 
второй и следующий пассажи (максимально 5 пас-
сажей). Для гистологического исследования часть 
клеток культивировали на адгезивных покровных 
стеклах, предварительно обработанных полиэтиле-
нимином (Sigma).

Для индукции нейроглиального дифференци-
рования в культуры клеток 2-го пассажа добавля-
ли специфические факторы нейрогенного диффе-
ренцирования: ретиноевую кислоту (1мкМ) или/и 
5-азацитидин (1мкМ), как отдельно, так и в ком-
плексе. Все культуры ежедневно прижизненно на-
блюдали в инвертированных микроскопах Биолам 
П-3 (Россия, С.-Пб.) и Nikon Eclipse TS100 (Япо-
ния). Для цитологического исследования клеточ-
ного состава в разные сроки наблюдения культуры 
фиксировали в 10% нейтральном растворе форма-
лина, окрашивали гематоксилином Караччи и тио-
нином по Нисслю для выявления тонкой структу-
ры нейроцитов, иммуногистохимически выявляли 
GFAP (глиальный маркер) по стандартной методи-
ке c использованием системы визуализации – ком-
плексного набора Mouse universal kit RNN34 про-
изводства фирмы AMERSHAM (USA).

Изложение основного материала. Прижизнен-
ные наблюдения культивируемых МСК из ЖТ экс-
периментальных животных и человека в динамике 
роста в течение 3-5 пассажей показали, что дис-
социированные клетки, выделенные из СВФЖТ 
хорошо прикрепляются к пластиковому субстрату 
чашек Петри. При этом неприлипающие к пласти-
ку гемопоэтические клетки постепенно десквами-
ровались, а на дне чашек формировалась культура 
фибробластоподобных клеток МСК (рис.1). На ци-
тологических препаратах культивируемых МСК из 
ЖТ в диссоциированных культурах независимо от 
источника получения ЖТ преобладали мономорф-
ные клетки округлой формы разного диаметра с 
наличием среди них клеток биполярной формы с 
образованием отростков.

По мере достижения большей клеточной плот-
ности монослоя в процессе культивирования 
большинство клеток формировали конусообраз-
ное выпячивание одного из полюсов цитоплазмы 
с переходом в короткие отростки. После первого 
пассажа в сформированных колониях стромальных 
клеток из ЖТ условно выделялись два типа: уве-
личенные в объеме фибробластоподобные клетки с 
наличием филоподий и клетки с крупными ядрами, 
содержащими по 1-2 ядрышка, и с наличием вакуо-

лей в цитоплазме. Кроме того в зоне роста культур 
МСК наблюдались относительно мелкие клетки ве-
ретенообразной формы с четко выраженным ядром 
и короткими отростками.

В динамике пассирования культуры МСК со-
храняли стабильность приобретенных фенотипи-
ческих особенностей в течение 29–32 суток, что в 
целом совпадает с описанными в литературе [14].

На 3-4 сутки после добавления в ростовую среду 
культур МСК факторов нейрогенной дифференциров-
ки – РК и/или 5-АЦТ как отдельно, так и в комбина-
ции, в культурах МСК из ЖТ наблюдалось появление 
клеток с цитологическими признаками нейробласт-
ного фенотипа. Они приобретали веретенообразную 
и униполярную форму цитоплазматических тел с об-
разованием длинных отростков. Цитоплазматические 
тела некоторых нейроклеток приобретали звездчатую 
форму с наличием коротких цитоплазматических от-
ростков, подобных дендритам.

Через 2 недели среди МСК из ЖТ, культиви-
руемых в питательной среде с факторами нейро-
генной дифференцировки, обнаружено появление 
нейроноподобных и астроцитоподобных форм 
нейроклеток с увеличением длины и количества 
отростков, которые обычно в несколько раз превы-
шали по длине продольный размер цитоплазмати-
ческого тела самой нейроклетки. Прослеживалось 
также постепенное увеличение доли нейроклеток 
пирамидной и звездчатой формы с наличием мно-
жественных ветвящихся отростков, имитирующих 
сетеобразные структуры, характерные для архи-
тектоники нервной ткани in vivo (Рис. 2). Также от-
мечалась тенденция к образованию межклеточных 
контактов между отростками нейроклеток. 

После 5-го пассажа в зоне роста культур МСК 
из ЖТ определялись также нейроклетки угловатой 
формы, отростки которых выявляли признаки ди-
хотомического деления. Местами прослеживались 
переходные типы нейроклеток от биполярных к 
мультиполярным формам нейроцитов (рис.3). 

Таким образом, при культивировании МСК из 
ЖТ в присутствии РК достигнуто дифференциро-
вание части клеток в нейрональном направлении. 
При этом доля таких клеток составляет приблизи-
тельно 10% от общего количества МСК недиффе-
ренцированного типа.

В серии наблюдений МСК, культивированных 
в питательной среде с добавлением 5-АЦТ, также 
определялись цитологические признаки фенотипи-
ческой дифференцировки части клеток в нейроно-
подобные и глиоподобные формы с образованием 
хорошо развитых отростков разного типа (рис. 4).

При сравнительном визуальном сопоставлении 
цитологических препаратов МСК в сериях опытов 
с наличием в культуральной среде РК и 5-АЦТ по 
отдельности или одновременно не удалось обнару-
жить какие-либо существенные отличия в эффек-
тивности индукции фенотипических признаков 
нейроглиальной дифференцировки культивируе-
мых МСК. По всей видимости, оба индуктора обе-
спечивают сходное влияние на способность МСК 
из ЖТ к нейроглиальной дифференцировке в усло-
виях долговременного культивирования.

Сравнительный анализ способности к индуциро-
ванной дифференцировке МСК, выделенных из ЖТ 
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Рис. 1. Световая микроскопия. 
Клеточный состав живой культуры МСК 

из ЖТ крыс на 9-сут. Пояснение в тексте. Х 100 

Рис. 2. Световая микроскопия. МСК ЖТ человека. 
2-й пассаж. 29-е сутки культивирования. Пояснение в 
тексте. Окрашивание гематоксилином Караччи. Х400

Рис. 3. Опыт № 27. Световая микроскопия. 
Признаки нейрогенной дифференцировки 

МСК из ЖТ крысы. 31-е сутки роста в пита-
тельной среде с наличием РК, 

5-й пассаж. Пояснение в тексте. Окраска гема-
токсилином Караччи, Х800.

Рис. 4. Световая микроскопия. 
Живая культура МСК из ЖТ крысы, 

5-й пассаж с наличием 5-АЦТ 
в питательной среде.
Пояснение в тексте. 

Х400.

Рис. 5. Световая микроскопия. Культура МСК 
из ЖТ при наличии РК в питательной среде. 

Нейроклетки с позитивной 
иммунно-гистохимической 

реакцией на GFАP. Х800

Рис. 6. Световая микроскопия. 
Культура МСК из ЖТ с добавлением 5-АЦТ 
в питательную среду. Комплекс нейроклеток 

с позитивной реакцией на GFАP 
в цитоплазме. Х800.

человека и крысы, показывает, что в условиях куль-
тивирования МСК из ЖТ обоих источников в целом 
обнаруживают однотипные цитологические признаки 
дифференцировки в нейрональном и глиальном на-

правлении. Важно подчеркнуть, что в контрольных 
культурах без индукторов дифференцировки на под-
ложке определялись лишь изолированные клетки не-
дифференцированного фенотипа округленной формы.
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Иммуногистохимическое исследование экс-
прессии кислого фибриллярного белка (GFАP) 
при культивировании МСК ЖТ показало, что в 
присутствии РК на 28-е сутки культивирования 
в цитоплазме большинства нейроклеток выявле-
ны включения продукта реакции на GFАP в виде 
зернистости коричневого цвета, что отражает их 
нейроглиальный генез (Рис. 5). В отличие от это-
го в контрольных культурах МСК в этот срок при 
отсутствии в питательной среде индукторов диф-
ференцировки в цитоплазме клеток продукт реак-
ции не обнаружен. При иммуногистохимическом 
исследовании препаратов МСК из ЖТ, культивиру-
емых с 5-АЦТ, также прослеживалась позитивная 
реакция на GFАP в цитоплазме части нейроклеток 
в виде включений компактной зернистости продук-
та реакции коричневой окраски (Рис. 6).

Выводы, сделанные в результате иссле- 
дования. 

1. Описанная выше методика получения кле-
точного материала из СВФЖТ животных и челове-
ка с последующим долгосрочным культивировани-
ем позволяет получать фракцию МСК.

2. Цитологический анализ клеточного состава 
культур в динамике наблюдения показал, что по фе-
нотипическим признакам культивируемые клетки 
относятся к МСК. Они проявляют адгезивные свой-
ства, приобретают фибробластоподобный фенотип 
со способностью к пролиферации и пластичности.

3. Добавление к культуральной среде индук-
торов специфической дифференцировки – РК и/
или 5-АЦТ – стимулирует появление цитологиче-
ских признаков нейроглиальной дифференциров-
ки части клеток с формированием характерного 
фенотипа нейроцитов и астроцитов и тенденцией 
к образованию сетчатых структур, свойственных 
нервной ткани. Это подтверждается иммуноги-
стохимическим тестированием культивированных 
клеток на содержание GFАP в цитоплазме транс-
формированных клеток.

4. Сравнительная оценка цитологических пре-
паратов культивируемых МСК с добавлением РК и 
5-АЦТ по отдельности или одновременно не пока-
зала существенных отличий в эффективности этих 
индукторов направленной нейроглиальной диффе-
ренцировки. 
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FEATURES OF TREATMENT OF TRICHOMONIASIS

A clinical and laboratory examination of 100 women with chronic inflammatory diseases of female genitals having Tricho-
monas, who were divided into 2 groups: I group – 50 women who administered short schemes from one to three days of 
trichomoniasis treatment with large doses of metronidazole (2.0 per day per os and 1.0 topically as vaginal suppositories), 
II group – 50 women who undergone the treatment with average therapeutic dose (1.0 per day per os and 0.5 topically as 
vaginal suppositories) for 14-21 days. Treatment was reliably more effective at treating trichomoniasis with long scheme.

Key words: trichomoniasis, metronidazole.

Проведено клініко-лабораторне обстеження 100 жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих ста-
тевих органів за наявності трихомонад, які були розділені на 2 групи: І група – 50 жінок, яким призначалися короткі 
схеми лікування трихомоніазу від одного до трьох днів великими дозами метронідазолу (до трьох грам на добу: два 
грами per os, один грам місцево), ІІ група – 50 жінок, яким проводилося лікування середньою терапевтичною дозою 
(до півтора грами на добу: один грам per os, півграма місцево) впродовж 14-21 дня. Лікування було достовірно ефек-
тивнішим при довгих схемах лікування трихомоніазу.

Ключові слова: трихомоніаз, метронідазол.

Проведено клинико-лабораторное обследование 100 женщин с хроническими воспалительными заболевания-
ми женских половых органов при наличии трихомонад, которые были распределены на 2 групы: І група – 50 женщин, 
которым назначаались краткие схемы лечения трихомониаза от одного до трьох дней большими дозами метрони-
дазола (до трех грам в сутки: два грамма per os, один грамм местно), ІІ група – 50 женщин, которым проводилось 
лечения средней терапевтической дозой (до полтора грам в сутки:один грамм per os, полграмма местно) длитель-
ностью 14-21 день. Лечение було достоверно эфективнее при длинных схемах лечения трихомониаза.

Ключевые слова: трихомониаз, метронидазол.

Introduction. In recent years there has been in-
creased incidence of urogenital infections that differ 
polietiolohichnistyu, atypical clinical symptoms, the 
formation of chronic diseases and the spread of these 
diseases in the population that requires a differentiated 
approach to treatment [1, с. 78, 3, с. 13]. The spectrum 
of causative agents of urogenital infections is extreme-
ly high – from specific pathogens TORCH-complex to 
pathogenic flora [2, с. 80, 4, с. 94].

Increasingly important in the formation of chronic 
urogenital infections become such groups of microorgan-
isms – conditionally pathogenic microflora and protozoa, 
especially Trichomonas [5, с. 15, 6, с. 110, 7, с. 50].

Trichomoniasis – an infectious disease that is sex-
ually transmitted and affects urinary system. The caus-
ative agent of the disease is the simplest flagellated 
bacteria Trichomonas vaginalis, anaerobic unicellular 
organisms that parasitize the human body. Accord-
ing to WHO, trichomoniasis infection is almost 10% 
of the population. In certain socio-economic groups, 
the prevalence of trichomoniasis may reach 40-90%  
[1, с. 78, 5, с. 15, 6, с. 110, 7, с. 50].

Trichomonas fixed in the cells of the mucous 
membrane of the urinary tract and cause inflammation 
there. Waste products of Trichomonas poison the body, 
reducing its immunity. Trichomonas can live in the 
genitals and even in the bloodstream, which penetrate 
the lymphatic system, intercellular spaces by the en-

zyme – hyaluronidase. Trichomonas highly adapted to 
living in the human body, can change shape, masquer-
ade plasma cells (platelets, lymphocytes) – making it 
difficult to diagnose trichomoniasis; „Cling” to them-
selves and other microorganisms in this way to evade 
immune attack the body [3, с. 34, 8, с. 65, 9, с.64].

In the female genital Trichomoniasis can coexist 
with gonococcus, herpes simplex virus, Chlamydia, 
Corynebacterium and other microorganisms that are 
found in the lower genital area. Absorbing patho-
gens Trichomonas are agents of infectious pathogens 
in the upper sections of organs and abdominal cavity  
[10, с. 203, 11, с. 74]. 

The importance of the problem is caused not only 
widespread disease, but the consequences that arise 
as a result of the action of microorganisms and the 
emergence of complications that can cause infertility, 
pathology of pregnancy and childbirth. Chronic per-
sistence of pathogens in the female reproductive organs 
affects the body as a whole and also causes changes in 
the immune system with the development of secondary 
immunodeficiency [2, с. 80, 3, с. 61].

The purpose of the study was to investigate the 
state of mikrobiotsynozu vagina in women with chron-
ic inflammatory diseases of the female genital organs, 
including the presence of Trichomonas vaginalis and 
to determine effective treatment in the application of 
different treatment regimens trichomoniasis.
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Materials and methods
To achieve this goal we conducted clinical and lab-

oratory examination of 148 women with chronic in-
flammatory diseases of the female genital organs, 100 
of whom were allocated Trichomonas (67,6%) and 20 
gynecological healthy women who created the control 
group.

All women were somatically healthy, except for a 
history of inflammatory diseases female genital muti-
lation. 

Age of women ranged from 22 to 39 years (mean 
30,5±0,45 years). 

The material for the study of the allocation of the 
vagina and cervix, scraping columnar epithelium of the 
cervical canal.

Methods – вacterioscopic, bacteriological, statistical.
Option study – a longitudinal study.
Discussion of the results of the study
The study established the presence of trichomo-

niasis in 67,6% of women with chronic inflammatory 
diseases of the female genital organs. 

The 20 women of the control group revealed Can-
dida albicans – 2 cases – 10%, fecal enterococcus –  
1 case – 5%, lactobacilli, Corynebacterium – 17 cases –  
85%.

A characteristic feature of Trichomonas infection 
of the mucous membrane of the vagina and cervix in 
100 women was the presence of polymicrobial associ-
ation with opportunistic pathogens in 72 cases (72%) 
of pathogenic – in 18 cases (18%).

Trichomonas coexisted with yeast fungi genus 
Candida, staphylococcus – golden and epidermal, 
Escherichia, ureaplasma, mycoplasma, herpes simplex 
virus (opportunistic), and сhlamydia, gonococcus, fe-
cal enterococci (pathogens).

Trichomonas create associations with such oppor-
tunistic: Candida albicans – 24 cases – 24% (p <0,05), 
S.epidermidis – 14 cases – 14% (p <0,05), E. coli –  
18 cases – 18% (p <0,05), S.epidermidis and  
E. coli – 12 cases – 12% (p <0.05), herpes simplex 
virus – 8 cases – 8% (p <0.05).

Trichomonas create associations with such patho-
gens: chlamydia and viruses Herpes Simplex – 6 cas-
es – 6% (p <0,05), chlamydia – 16 cases – 16% (p 
<0.05), gonococcus – 25 cases – 25% (p <0,05), fecal 
enterococci – 4 cases – 4% (p <0,05), chlamydia and 
gonococcus – 11 cases – 11% (p <0,05), chlamydia and 

fecal enterococci – 2 cases – 2% (p <0,05), chlamyd-
ia, ureaplasma, mycoplasma – 3 cases – 3% (p <0.05), 
herpes simplex virus, chlamydia, S.epidermidis –  
4 cases – 11.11% (p<0,05).

Women diagnosed with trichomoniasis were divid-
ed into 2 groups: I group – 50 women who intended 
short treatment from one to three days regimen with 
large doses of metronidazole (2.0 per day per os and 
1.0 topically as vaginal suppositories), II group – 50 
women who prescribed treatment medium doses  
(1.0 per day per os and 0.5 topically as vaginal suppos-
itories) for 14-21 days. 

An examination of women after the first course of 
treatment, the presence of trichomonads in 40 women 
of the first group and the second group of 33 women. 
Treatment during one menstrual cycle was ineffec-
tive.

All women continued treatment for three menstrual 
cycles. Significant differences were detected. The ef-
fectiveness of treatment was judged by clinical symp-
toms and absence of Trichomonas vaginalis in smears 
for examination one month after treatment. Treatment 
was effective in the first group of 22 women (44%) and 
the second group of 36 women (72%) (p <0,05).

After receiving the results of the study we conclud-
ed with regard to significant differences in the treat-
ment of trichomoniasis with different regimens. Treat-
ment of metronidazole for 14-21 days at a dose of 1.5 
was significantly more effective than a single dose of 
the drug increased.

Conclusions 
1. Trichomonas, associating with other opportu-

nistic pathogens and contribute to the development of 
chronic inflammatory diseases of female genital muti-
lation in 67,6% of women.

2. Established lack of effectiveness of treatment 
of trichomoniasis only during one menstrual cycle, 
regardless of metronidazole dose and duration of treat-
ment (p> 0.5).

3. We found a significant difference (p <0.5) when 
applying medium therapeutic doses of metronidazole 
14-21 days and a single dose of 3.0 metronidazole for 
three menstrual cycles.

Prospects for further research. 
Determination of the effectiveness of treatment in 

the application of different schemes, depending on the 
duration of the disease.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Нами визначено ефективність навчання з застосуванням різних методик при вивченні дисципліни «Акушерство та 
гінекологія». Сформовано дві випадкові групи студентів – перша (основна група) – студенти, які в процесі навчання, до-
датково, при курації гінекологічних хворих використовували різноманітні психологічні тести для експериментально-пси-
хологічного обстеження психічних процесів при наявності гінекологічних патологічних станів та методи клінічно-психоло-
гічного дослідження особистості, та друга (група порівняння) – студенти, які вивчали дисципліну за загальноприйнятою 
методикою. Навчання студентів проводилося в однакових умовах. Оцінювали студентів за традиційною шкалою з враху-
ванням критеріїв оцінювання при поточному та підсумковому контролі. Важливим була наявність вірогідної різниці в рівні 
знань при оцінюванні на підсумковому контролі – успішність студентів першої групи була достовірно вищою.

Ключові слова: викладання дисципліни, спеціальність «Медична психологія»

Нами определена эффективность обучения с применением различных методик при изучении дисциплины «Аку-
шерство и гинекология». Создано две случайные групи студентов – первая (основная группа) – студенти, которые 
в процессе обучения, дополнительно, при курации гинекологических больных использовали разнообразные пси-
хологическии тесты для експериментально-психологического обследования психических процесов при наличии 
гинекологических патологических состояний и методы клинично-психологического обследования личности, и дру-
гая (группа сравнения) – студенты, которые изучали дисциплину за общепринятой методикой. Обучения студентов 
проводилося в однаковых условиях. Оценивали студентов за традиционной шкалой с учетом критериев оценивания 
текущего и итогового контроля. Важным было наличие достоверной разницы в уровне знаней при оценивание на 
итоговом контроле – успеваемость студентев первой группы была достоверно выше.

Ключевые слова: преподавание дисциплины, специальность «Медицинская психология».

We formed two random groups of students – the first group (main one) – was composed of students who in the process 
of education used, in addition, atcuration psychological tests for experimental psychological examination of mental pro-
cesses and methods of clinical and psychological study of personality, and the second group – consisted of students who 
studied the discipline according to conventional methods. Teaching of students was conducted under the same conditions. 
The assessment of students was carried out on a traditional scale with regard to evaluation criteria for the current and final 
control. The presence of probable differences in the level of knowledge in the assessment of final control was important – the 
success of the first group of students was significantly higher.

Key words: teaching discipline, majoring „Medical psychology”.

Актуальність. Клінічна психологія є одним із 
провідних напрямків психології, що має найбільшу 
практичну цінність, так як кваліфікована допомога 
хворим може бути надана лише при комплексному 
підході, коли в рівній мірі включені медичний, пси-
хологічний та соціальний аспекти [1, 3, 4].

Лікування пацієнтів, особливо гінекологічної 
патології, яка в більшості випадків потребує три-

валого лікування зі збереженням психічного та 
соматичного здоров’я, вимагає від лікаря глибо-
ких медичних і психологічних знань, тому пови-
нно проводитися одночасно акушер-гінекологом 
та медичним психологом. Надання психологічної 
допомоги на різних етапах лікування гінекологіч-
ної патології є неможливим без ґрунтовних знань 
дисципліни «Акушерство та гінекологія», причин, 
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що викликають порушення менструального циклу, 
гінекологічних нейроендокринних захворювань, 
безпліддя, онкогінекологічної патології, клінічних 
проявів, патогенезу, методів лікування. Тому ви-
вчення дисципліни «Акушерство та гінекологія» 
з позиції лікаря психолога є надзвичайно актуаль-
ним та направлене на вміння практично керуватися 
науковими психологічними знаннями в реальних 
клінічних умовах, мислити одночасно клінічно та 
психологічно [1, 2, 5].

Мета роботи. Підвищити рівень засвоєння на-
вчального матеріалу при викладанні дисципліни 
«Акушерство та гінекологія» у студентів V курсу зі 
спеціальності «Медична психологія» з використан-
ням різних методик навчання.

Матеріали та методи.
У процесі виконання роботи нами проводилася 

оцінка рівня засвоєння теоретичного та практично-
го матеріалу студентами 5-го курсу з використан-
ням різних методик навчання при роботі з хворими 
у гінекологічному відділенні міського клінічного 
пологового будинку. Результати роботи визначали-
ся за допомогою статистичного методу (статистич-
на обробка отриманих студентами оцінок на прак-
тичних заняттях).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дисципліна «Акушерство та гінекологія» вивчається 
студентами зі спеціальністі «Медична психологія» 
впродовж трьох років на IV, V та IV курсах. Нами 
проводилося визначення ефективності навчання з 
застосуванням різних методик при вивченні дис-
ципліни «Акушерство та гінекологія» на V курсі, де 
вивчаються гінекологічні теми впродовж десяти чо-
тиригодинних практичних занять. Враховуючи неве-
лику кількість годин, нами запропоновано при підго-
товці до практичних занять обов’язкове використання 
системи дистанційного навчання в інтернет мережі. 
Перевагами даної системи є можливість постійної 
взаємодії між викладачем та студентом, проведен-
ня викладачем моніторингу роботи студента під час 
самостійної підготовки до заняття. Рівень засвоєння 
матеріалу викладач може оцінити за результатами ви-
рішення тестових завдань та ситуаційних задач, які 
є складовою частиною дистанційного навчання. Це 
полегшує роботу у відділеннях, відпрацювання прак-
тичних навичок, які напередодні демонструвалися у 
системі дистанційного навчання, розгляд клінічних 
ситуаційних задач, обговорення різноманітних пато-
логічних станів на практиці з пацієнтками.

При викладенні теоретичного матеріалу в сис-
тему дистанційного навчання, викладач може по-
стійно використовувати найновітнішу інформа-
цію та систематизувати її, що полегшує засвоєння 
основного матеріалу студентами, мотивує їх до 
самостійного пошуку, що є обов’язковим при ви-
вченні дисципліни.

З метою удосконалення практичних навичок 
використовуються відеофільми з демонстрацією їх 
виконання та оперативних втручань. Таким чином 
у студентів, які навчаються в системі дистанційно-
го навчання, з’являється можливість більш якісно 
підготуватися до практичного заняття, попередньо 
ознайомитися з методиками проведення маніпуля-
цій та операцій, які сприяють кращому засвоєнню 
вмінь і навичок.

Суттєвим моментом при навчанні студентів 
зі спеціальністі «Медична психологія» є необхід-
ность поєднання набутих психологічних знань з 
гінекологічним матеріалом, що є можливим тільки 
при роботі з пацієнтками у гінекологічному відді-
ленні.

На практичних заняттях під час курації студен-
тами гінекологічних хворих використовувалися 
різноманітні методики психодіагностичного дослі-
дження психічних процесів та станів особистості, 
які використовуються у медичній психології.

У педагогічному експерименті брали участь 
академічні групи студентів медичного університе-
ту V курсу зі спеціальністі «Медична психологія», 
незалежно від початкового рівня знань, поточної 
успішності. Відповідно до цього, сформувалися 
дві групи студентів – перша (основна група) – 10 
студентів, які в процесі навчання, додатково, під 
час курації гінекологічних хворих використовува-
ли різноманітні психологічні тести та методи клі-
нічно-психологічного дослідження особистості, з 
обов’язковим попереднім засвоєнням матеріалу в 
системі дистанційного навчання, та друга (група 
порівняння) – 25 студентів, які вивчали дисципліну 
за загальноприйнятою методикою – розбір теоре-
тичного матеріалу та відпрацювання практичних 
навичок під час курації вагітних та породіль у від-
діленнях пологового будинку. 

Студенти першої групи проводили додатково 
психологічне тестування з наступними категорі-
ями пацієнток: гінекологічні хворі з хронічними 
запальними захворюваннями жіночих статевих ор-
ганів, при наявності доброякісних пухлин яєчників 
і матки, порушень менструального циклу, безплід-
дям, нейроендокринними синдромами та у після-
операційному періоді після видалення матки.

Студенти другої групи також проводили кура-
цію аналогічних хворих, але без використання пси-
хологічних тестів.

Результатом співпраці студентів – майбутніх 
лікарів зі спеціальності «Медична психологія» з 
практичними лікарями, була зміна налаштуван-
ня пацієнток до процесу лікування, що згодом 
відобразилася на підвищенні ефективності ліку-
вання. Лікарями гінекологічного відділення від-
мічено появу позитивного ставлення пацієнтів 
до лікування. Однією з особливостей лікування 
гінекологічних хворих із хронічними запальними 
захворюваннями жіночих статевих органів і не-
йроендокринними синдромами є тривалий період 
лікування, що часто призводить до самовільного 
припинення лікування пацієнтами, пошуку нових 
лікарів, негативного ставлення як до лікування, 
так і до лікаря. Вважаємо, що це могло бути при-
чиною кращого засвоєння теоретичного та прак-
тичного матеріалу студентами основної групи, 
оскільки студенти, могли отримати оцінку резуль-
татів своєї праці, ставали більш змотивованими, 
ніж студенти другої групи.

Оцінювання студентів проводили за традицій-
ною шкалою з врахуванням критеріїв оцінювання 
при поточному та підсумковому контролі. Відміче-
но наступну особливість – при поточному контролі 
успішність студентів першої була дещо кращою, 
однак, вірогідно не відрізнялася. Важливим була 
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наявність вірогідної різниці в рівні знань при оці-
нюванні на підсумковому контролі. Якщо студенти 
першої групи отримували лише відмінні (3 сту-
дентів – 30%) та добрі (7 студентів – 70%) оцінки, 
то в другій групі це були, в основному, задовільні  
(17 студентів – 68%) та добрі (8 студентів – 32%) 
оцінки. Наступною перевагою в студентів першої 
групи було вміння поєднувати гінекологічну па-
тологію з психологочними відхиленнями. З вирі-
шенням клінічних завдань студенти першої групи 
справлялися значно швидше та відрізнялися пра-
вильністю формулювання алгоритму надання лі-
карської допомоги та психологічної підтримки.

Висновки. 
1. При викладанні дисципліни «Акушерство та 

гінекологія» у студентів V курсу за спеціальністю 
«Медична психологія» необхідним є обов’язкове 
використання системи дистанційного навчання 

при підготовці до занять, що звільняє час для од-
ночасного відпрацювання практичних навичок з 
використанням психологічних тестів та підвищує 
рівень засвоєння матеріалу.

2. Під час практичних занять необхідно вико-
ристовувати набуті студентами знання з психології, 
під час курації хворих застосовувати психологічні 
тести для експериментально-психологічного об-
стеження психічних процесів та методи клінічно-
психологічного дослідження особистості, залежно 
від соматичної патології.

3. Використання набутих студентами знань з 
психології при вивченні дисципліни «Акушерство 
та гінекологія» сприяє кращому усвідомленні ними 
практичного застосування попередніх знань, необ-
хідності поєднання набутих знань на кафедрах пси-
хології зі знаннями з акушерства, мотивує студен-
тів до навчання.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЕСТАЦІЙНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ

Проведено обстеження та лікування 50 жінок із гестаційним пієлонефритом, що становили основну групу: у 5 
(10%) вперше діагностовано пієлонефрит у терміні 4-6 тижнів вагітності (перша підгрупа), у 35 (70%) вагітних – у 
терміні 23-28 тижнів вагітності (друга підгрупа), та в 10 (20%) – у терміні 32-34 тижні вагітності (третя підгрупа).

Ключові слова: гестаційний пієлонефрит, ускладнення вагітності.

Проведено обследования и лечения 50 женщин с гестационным пиелонефритом, составлявших основную груп-
пу: у 5 (10%) впервые диагностирован пиелонефрит в сроке 4-6 недель беременности (первая подгруппа), у 35 
(70%) беременных – в сроке 23-28 недель беременности (вторая подгруппа), и в 10 (20%) – в сроке 32-34 недели 
беременности (третья подгруппа).

Ключевые слова: гестационный пиелонефрит, осложнения беременности.

Held examination and treatment of 50 women with gestational pyelonephritis, which were the main group: 5 (10%) was 
first diagnosed with pyelonephritis period of 4-6 weeks of pregnancy (the first subgroup), 35 (70%) women – in terms of  
23–28 weeks of pregnancy (second group), and 10 (20%) – in the period 32-34 weeks of pregnancy (third subgroup).

Key words: gestational pyelonephritis, pregnancy complicatios.

Вступ. Пієлонефрит займає одне з перших 
місць в структурі екстрагенітальної патології у ва-
гітних та породіль, його частота сягає 10-30%, най-
більш часто виникає в другому триместрі (22-28 
тижнів) вагітності (до 80%). Після пологів небез-
пека розвитку пієлонефриту залишається високою 
ще впродовж 2-3 тижнів (зазвичай на 4, 6, 12-й день 
післяпологового періоду), поки зберігається дила-

тація верхніх сечових шляхів і ризик виникнення 
післяпологових захворювань (ендометрит, метроф-
лебіт та ін.) значний. Близько 10% жінок, що пе-
ренесли гестаційний пієлонефрит, в подальшому, 
страждають на хронічний пієлонефрит.

Під час вагітності гестаційний пієлонефрит 
становить серйозну проблему в акушерстві, так як 
сприяєзначному ризику акушерських та неонаталь-
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них ускладнень. При дослідженнях останніх років 
встановлено, що гестаційний пієлонефрит асоці-
йований з високою частотою гестозів, що харак-
теризуються раннім початком і тяжким перебігом, 
мимовільним перериванням вагітності в різні тер-
міни і передчасними пологами, які відзначаються у 
15–20% вагітних з цією патологією. Частим наслід-
ком гестаційного пієлонефриту є гіпотрофія плода 
та синдром внутрішньоутробної затримки плода, 
які виявляються у 12-15% новонароджених. Крім 
того, у 35–42% жінок, які перенесли гестаційний 
пієлонефрит, розвивається залізодефіцитна анемія.

Розвиток пієлонефриту обумовленийфізіологіч-
ними змінамиу різних відділах сечовивідної систе-
ми, стисканням сечоводів вагітною маткою та роз-
ширеними яєчниковими венами (у другій половині 
вагітності, переважно праворуч), наявністюхроніч-
них вогнищ інфекції в організмі [1, 4, 5, 9].

Під впливом прогестерону спостерігається роз-
слаблення гладкої мускулатури кишечника, сечо-
вого міхура й сечоводів з розвитком їх гіпотонії та 
гіпокінезії, що призводить до збільшення об’єму 
сечового міхура зі збільшенням кількості залишко-
вої сечі, появи міхурово-сечовідного та/або сечо-
відно-мискового рефлюксу. Можливе розширення, 
подовження, викривлення сечоводів із перегинами, 
збільшення порожнини лоханок з порушенням уро-
динаміки верхніх сечовивідних шляхів і кровообі-
гу. У цих умовах створюється сприятливий фон для 
поширення інфекції висхідним шляхом з уретри, 
сечового міхура, особливо наприкінці вагітності, 
коли спостерігається ослаблення сфінктера уретри 
та гемодинамічні порушення в чашково-миско-
вій системі та сечоводах. Найчастішими збудни-
ками є умовно патогенна флора – Escherichia coli  
36-88% випадків, Staphylococcus saprophyticus –  
10%, Proteus mirabilis – від 5 до 20%, рідше ви-
являються Staphylococcusepidermidis, Klebsiella 
saprophyticus, Enterobacter saprophyticus. Запа-
лення можуть викликати також Candida, Myсo- 
plasmahominis, Ureаplasmaurealyticum, Trichomo- 
nasvaginalis, анаеробні мікроорганізми [3]. Будь-
яка перешкода відтоку сечі збільшує розвиток ін-
фекції сечових шляхів – камені, аномалії розвитку, 
перегини сечоводів. З прогресуванням вагітності 
вказані зміни поглиблюються, що сприяє рециду-
ванню пієлонефриту [1, 4, 5, 9].

Після встановлення діагнозу важливим завдан-
ням є призначення адекватного лікування, однак, 
згідно з даними літератури, єдиного підходу до 
лікування немає [3, 4, 6, 7], що ускладнює вибір 
методики та тривалості лікування. Спектр анти-
бактеріальних препаратів, що застосовуються для 
лікування, дещо змінився, що зумовлене розвитком 
резистентності до деяких препаратів та створенням 
нових лікарських препаратів, безпечних для матері 
та плода. У даний час пропонується «ступінчаста» 
антибактеріальна терапія. У цьому випадку впро-
довж 3-5 днів застосовують препарати однієї групи 
(в/в або в/м) із подальшою заміною їх на таблето-
вані форми. Для лікування пієлонефриту під час ва-
гітності рекомендується використовувати антибіо-
тики, безпечні для плода: пеніциліни та їх похідні, 
цефалоспорини II-III покоління, до яких зберегли 
свою чутливість уропатогени. Після визначення 

чутливості виділеного збудника може бути прове-
дена корекція вибраної терапії. Крім того, зміна ан-
тибактеріального препарату проводиться за відсут-
ності ефекту від лікування впродовж 2-3 діб [4, 6, 7].  
Лікування гестаційного пієлонефриту вагітних 
має бути комплексним. При призначенні медика-
ментозної терапії необхідно враховувати термін 
вагітності, тяжкість та тривалість захворювання, 
індивідуальне перенесення даного препарату, алер-
гологічний анамнез, функціональний стан нирок 
та печінки, можливість проникнення ліків через 
плаценту. Важливим є відновлення пасажу сечі. 
Щодо тривалості лікування, то в більшості пропо-
нується курс антибактеріальної терапії впродовж  
10-14 днів, з призначенням тривалої супресивної 
терапії [4, 6,].

Зростання стійкості мікрофлори та поява реци-
дивів можуть бути спричинені нераціональною та 
необґрунтованою антибактеріальною терапією, не-
правильним розрахунком дози препарату та трива-
лістю лікування, частим, неконтрольованим засто-
суванням препаратів, нераціональним поєднанням 
антибіотиків [2, 8].

Мета і завдання дослідження. Визначити ефек-
тивність лікування при застосуванні різних схем 
антибактеріальної терапії для підвищення ефек-
тивності лікування пієлонефриту під час вагітності 
та запобігання рецидивам захворювання. 

Матеріал і методи. Проведено обстеження та 
лікування 50 жінок із гестаційним пієлонефритом, 
що становили основну групу: у 5 (10%) вперше 
діагностовано пієлонефрит у терміні 4-6 тижнів ва-
гітності (перша підгрупа), у 35 (70%) вагітних – у 
терміні 23-28 тижнів вагітності (друга підгрупа), та 
в 10 (20%) – у терміні 32-34 тижні вагітності (тре-
тя підгрупа). Даний розподіл вагітних на підгрупи 
проведено згідно з класифікацією критичних тер-
мінів розвитку гестаційного пієлонефриту. 

Серед 5вагітних першої підгрупи гестаційний 
пієлонефрит діагностовано вперше, у 20 вагітних 
другої підгрупи (66,7%) діагностовано гестаційний 
пієлонефрит вперше, у решти 15 (33,3%) – реци-
диви гестаційногопієлонефриту, причому повторно 
під час вагітності спостерігалося загострення, се-
ред вагітних третьої підгрупи у 5 (50%) булипов-
торні рецидивами під час вагітності (від одного до 
трьох рецидивів, лікування проводилося впродовж 
7 днів – в/м або таблетованими формами, супре-
сивна терапія не призначалася), у решти 5 (50%) 
вперше виник.

Групу порівняння становили 20 вагітних із піє-
лонефритом, у 3 (15%) вперше діагностовано геста-
ційний пієлонефрит у терміні 4-6 тижнів вагітності, 
у 12 (60%) вагітних діагностовано гестаційний піє-
лонефрит в терміні 23-28 тижнів вагітності з подаль-
шою появою рецидивів у 32-38 тижнів вагітності та 
в 5 (25%) – у терміні 32-34 тижні вагітності, тільки 
у двох випадках не було рецидиву захворювання до 
пологів. Групи вагітних були репрезентативними 
щодо частоти появи та загострення пієлонефриту. 
Вік жінок коливався від 22 до 37 років у трьох гру-
пах (у середньому 30,5±0,45 року) (р > 0,05). 

Клінічно-лабораторне обстеження вагітних 
проводилося за допомогою клінічно-лабораторно-
го та мікробіологічного методу. До комплексу об-
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стеження вагітних належали клінічний і біохіміч-
ний аналізи крові, загальний аналіз сечі, проба за 
Зимницьким, проба за Нечипоренком, бактеріоло-
гічне дослідження сечі та виділень з піхви, мазок 
із піхви на мікрофлору, добовий діурез з добовою 
втратою білка, УЗД плода і нирок. За умови пору-
шення відтоку сечі проводилася катетеризація се-
човода (стентування), урологом.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Лікування вагітних першої підгрупи вагітних осно-
вної групи (перший триместр вагітності – період 
органогенезу) проводилося малотоксичними на-
півсинтетичними пеніцилінами через можливість 
шкідливої дії на плід. Застосовувалася «ступене-
ва» терапія за допомогою ампіциліну/сульбактам 
1,5 г х 3 р./добу, оксациліну 1,0 г х 4 р./добу в/в, 
з переходом на в/м введення,бензилпеніциліну 2-3 
млн. ОД х 4 р./добу впродовж 5-7 днів з подальшим 
переходом на аналогічні таблетовані форми до 14 
днів. У подальшому до кінця вагітності рецидивів 
захворювання не спостерігалося. У трьох жінок 
із групи порівняння терміном вагітності 4-6 тиж-
нів також рецидивів не спостерігалося. Отже, при 
лікування гестаційного пієлонефриту в першому 
триместрі вагітності достатнім є один курс раціо-
нальної антибактеріальної терапії.

У другому та третьому триместрах вагітнос-
ті після завершення органогенезу плода і початку 
функціонування плаценти, яка виконує бар’єрну 
функцію щодо деяких антибіотиків, спектр анти-
бактеріальних лікарських засобів може бути роз-
ширений. Крім напівсинтетичних пеніцилінів 
нами застосовувалися цефалоспорини, а у випадку 
виявлення хламідій – макроліди. Лікування про-
водилося «ступенево»: в/в, в/м із подальшим пе-
реходом на відповідні таблетовані форми. Нами 
використовувалися один із препаратів – ампіци-
лін/сульбактам 1,5 г х 3 р./добу, оксацилін 1,0 г х 
4 р./добу в/в, з переходом на в/м, бензилпеніцилін  

2-3 млн.ОД х 4 р./добу, цефуроксим 0,75-1,5 г х 3 р./ 
добу, цефтріаксон 1 г х 2 р./добу, цефаперазон  
1 г х 2 р./добу, цефатоксим 1 г х 2 р./добу впродовж 
5-7 днів. Таблетовані форми антибіотиків аналогіч-
них груп призначалися впродовж 7-9 днів. Загальна 
тривалість антибактеріальної терапії становила 14 
діб. У подальшому нами призначалася супресивна 
терапія всім вагітним другої та третьої підгруп (45 
вагітних). Супресивна терапія проводилася за до-
помогою амоксициліну по 250 мг щовечора перед 
сном або фосфаміцину трометамолу по 3 г ввече-
рі перед сном 1 раз на 10 днів до кінця вагітності. 
Встановлено відсутність рецидивів у 41 вагітних 
(91,1%±6,75) основної групи незалежно від пре-
парату, що застосовувався для супресивної терапії. 
Всім вагітним групи порівняння лікування прово-
дилося впродовж семи днів – в/м або таблетовани-
ми формами, супресивної терапії не призначалося. 
У жінок групи порівняння, яким не призначалося 
супресивної терапії до кінця вагітності, відсут-
ність рецидиву була у двох вагітних (10%±8,49)  
(р < 0,001). 

Висновки
1. За наявності гестаційного пієлонефриту, що 

вперше виник до 12 тижнів вагітності, «ступенева» 
терапія антибактеріальними засобами впродовж 14 
днів є ефективною для лікування та профілактики 
рецидивів пієлонефриту.

2. У 15 жінок (88,2%) групи порівняння ан-
тибактеріальна терапія тривалістю сім днів без 
застосування супресивної терапії не запобігала  
появі чергових рецидивів пієлонефриту під час ва-
гітності.

3. Тривалість антибактеріальної терапії не 
менше 14 днів у другому та третьому триместрах 
вагітності з подальшим переходом на супресивну 
антибактеріальну терапію виявилися ефективним 
методом лікування гестаційного пієлонефриту та 
профілактики появи його рецидивів у вагітних.
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ В.П. ФИЛАТОВА О ТКАНЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Проаналізовані історія виникнення, шляхи розвитку, сучасний стан та перспективи вчення В.П. Філатова про біо-
генні стимулятори. Особлива увага приділена унікальності даного методу, та механізмам дії відповідних лікарських 
засобів. Особливо підкреслена відсутність побічних реакцій при призначенні даних препаратів, що є особливо важ-
ливим у наш час, коли на людину кожен день впливає безліч шкідливих факторів. 

Ключові слова: вчення В.П. Філатова, біогенні стимулятори, механізми дії лікарських засобів.

Проанализированы история возникновения, пути развития, современное состояние и перспективы учения  
В.П. Филатова о биогенных стимуляторах. Особое внимание уделено уникальности этого метода и механизмам 
действия соответствующих лекарственных препаратов. Особо подчеркнуто отсутствие побочных реакций при на-
значении данных препаратов, что особенно важно в наше время, когда на человека каждый день воздействует бес-
численное множество вредных факторов. 

Ключевые слова: учение В.П. Филатова, биогенные стимуляторы, механизмы действия лекарственных средств.

The history of occurrence, way of development, modern condition and prospects of the doctrine of V.P.Filatov about 
biogenic stimulators are analyzed. The special attention is given to uniqueness of this method and mechanisms of action 
of corresponding medical products. Absence of collateral reactions is especially underlined at purpose{assignment} of the 
given preparations that is especially important presently when the person is influenced every day with uncountable set of 
harmful factors. 

Key words: V.P. Filatov’s doctrine, biogenic stimulators, mechanisms of action of medical products.

Актуальность статьи. Несмотря на то, что 
история развития учения академика В.П. Филатова 
о биогенных стимуляторах насчитывает уже более 
полувека [1], [2], [3], сам принцип метода до сих пор 
остается уникальным и востребованным. Многочис-
ленные научные исследования подтвердили учение 
о биогенных стимуляторах, расширили, углубили 
и развили его. На основе этого метода разработаны 
тканевые препараты из различных видов природно-
го сырья, которые положительно зарекомендовали 
себя во многих областях лечебной медицины в каче-
стве эффективных неспецифических средств базис-
ной терапии. К сожалению, зачастую многие клини-
цисты не совсем правильно трактуют как механизм 
действия этих лекарственных средств, так и сущ-
ность самого понятия «биогенные стимуляторы». 
Это приводит, прежде всего, к тому, что врачи не 
всегда назначают тканевые препараты, изготовлен-
ные по методу В.П. Филатова в тех случаях, когда их 
применение совершенно оправдано и существенно 
способствовало бы выздоровлению больного, улуч-
шению его состояния. 

Постановка проблемы. Вероятно, такую ситуа-
цию можно объяснить тем фактом, что большинство на-
учных статей, касающихся сущности метода В.П. Фи- 
латова и показаний к применению адаптогенов, пу-
бликуются в медицинской периодике очень узкой 
направленности (вопросы экспериментальной меди-
цины, офтальмология). Это диктует необходимость 
широкого обсуждения метода тканевой терапии по 
В.П. Филатову не только среди офтальмологов, но 
и в широких кругах медицинской общественности, 
что, как представляется, будет способствовать выра-
ботке правильных взглядов на роль биогенных сти-
муляторов при лечении самой различной патологии. 

Постановка задачи. С целью решения указан-
ной проблемы представилось необходимым кратко 

охарактеризовать историю появления и сущность 
метода тканевой терапии по В.П. Филатову, пути его 
дальнейшего развития и современные способы при-
менения этого метода. 

Изложение основного материала. Возникно-
вению метода тканевой терапии положила начало 
клиническая деятельность акад. В.П. Филатова, свя-
занная с пересадкой роговицы. В 1931 году он стал 
применять для трансплантации роговицу умерших 
людей, открыв этим возможность массового при-
менения операций и возвращения зрения миллио-
нам ослепших. Эти работы потребовали наличия 
определенного «банка» биоматериала (роговиц), что 
заставило заняться разработкой соответствующей 
методики хранения тканей, изъятых у трупа, для по-
следующей трансплантации. Для пересадок приме-
нялась роговица изолированных глаз, сохранявшаяся 
в условиях пониженной температуры (2-4°С выше 
нуля) до 3-х суток. Затем консервированная роговица 
имплантировалась в глаз реципиента, начиная выпол-
нять свою естественную функцию уже в его организ-
ме. И вот – клинические и лабораторные наблюдения 
над судьбой пересаженной консервированной рого-
вицы явно свидетельствовали о том, что после изъ-
ятия из организма, при отсутствии притока извне пи-
тательных веществ и при пониженной температуре, 
необратимые изменения наступают не сразу. То есть, 
весьма загадочные и сложные механизмы, поддержи-
вающие жизнь изолированной ткани, продолжают 
действовать «автономно», и, тем не менее, в строго 
определенном режиме и исключительно за счет соб-
ственных ресурсов. Было установлено, что в «пере-
живающей» ткани происходит накопление активных 
веществ, обладающих целебными свойствами. Эти 
вещества В.П. Филатов назвал «биогенными стиму-
ляторами». С его точки зрения, возникновение этих 
веществ – результат выработанной в процессе эво-
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люции защитной реакции живой системы, пребыва-
ющей в условиях неблагоприятного существования. 

Такое открытие натолкнуло ученого на мысль ис-
пользовать «биогенные стимуляторы» для усиления 
защитных сил организма больного. Так родилось но-
вое направление клинической медицины – лечение 
биогенными стимуляторами (или тканевая терапия). 
Изготовленные из консервированных при понижен-
ной температуре тканей препараты стали успешно 
применяться в случаях, когда возникала необходи-
мость в повышении сопротивляемости организма к 
патогенным влияниям, в усилении его иммунитета. 
Тем самым заметно ускорялся процесс выздоровле-
ния при различных заболеваниях. Таким образом, 
сущность метода заключается в помещении изоли-
рованных биологических тканей в заведомо небла-
гоприятные условия пребывания (главным образом, 
связанные с воздействием на них низкой температу-
ры), что приводит к накоплению в тканях биологи-
чески активных веществ – т.н. «биогенных стимуля-
торов», которые при введении в организм больного 
(имплантация обогащенной высокоактивными ме-
таболитами ткани, инъекции экстракта, взвеси), ак-
тивизируют в нем жизненные процессы, повышают 
его физиологические функции и регенераторные 
свойства, увеличивают сопротивляемость патоген-
ным влияниям. В дальнейшем, на основе указанно-
го метода, лекарственные препараты создавались не 
только из различных биологических тканей человека, 
животных, растений, но также из геоорганических 
объектов – морской воды, лечебной грязи, торфа. 
Еще при жизни В.П. Филатова были разработаны и 
внедрены в практическую медицину четыре высоко-
эффективных препарата: экстракт алоэ, экстракт пла-
центы, пелоидодистиллат, ФиБС. 

Всего же, за историю существования института, 
было разработано более 30 оригинальных препара-
тов из листьев алоэ, травы очитка большого, донни-
ка лекарственного, лиманной грязи, торфа, морской 
воды и другого сырья. Изучение их принципов дей-
ствия раскрыло сущность биорегулирующих и за-
щитных механизмов, в том числе на молекулярном и 
клеточном уровнях, для таких оригинальных ткане-
вых препаратов, как таблетки и сухой экстракт алоэ, 
таблетки гумината, мареполимиэл и пиридоксофот 
для инъекций. Они оказались особо ценными при 
воздействии на организм неблагоприятных факто-
ров (кислородное голодание, токсические вещества, 
ионизирующее излучение и др.). Сегодня ведущим 
направлением научных исследований лаборатории 
фармакологии и тканевой терапии является разработ-
ка глазных лекарственных форм (ГЛФ: капли, мази, 
гели, плёнки) на основе натуральных субстратов 
(концентрированный экстракт алоэ, комплекс гуми-
новых кислот торфа, отгон лиманной грязи, концен-
трат микроэлементов морской воды), доклиническая 
оценка их фармакобиологических свойств и механиз-
ма действия, лечебной эффективности, офтальмобез-
вредности. Разрабатываются вопросы технологии 
получения, идентификации, стандартизации, физико-
химических свойств, оценки уровня биологической 
активности при моделировании глазной патологии. 
Начаты перспективные исследования в области соз-
дания и изучения ГЛФ, содержащих наносеребро и 
другие наноматериалы. В основе же большинства 

разработок по-прежнему лежит метод В.П. Филатова 
[4, с. 55-57], [5]. 

Но, к сожалению, само общее название таких пре-
паратов – «биогенные стимуляторы» – дали толчок к 
неправильному пониманию рядом клиницистов, как 
природы этих лекарственных средств, так и механиз-
ма их действия. Сплошь и рядом среди врачей бытует 
мнение о том, что понятия «биогенный стимулятор» 
и «стимулятор роста» – совершенно тождествен-
ные. А раз так, то медиками стали высказываться 
совершенно необоснованные опасения применения 
этих препаратов у больных, имеющих различные 
новообразования (прежде всего, злокачественного 
характера). Это привело к тому, что этой категории 
больных «биогенные стимуляторы» не назначаются, 
из опасения спровоцировать рост опухолевого об-
разования. Между тем, назначение «биогенных сти-
муляторов» раковым больным (да и всем больным с 
новообразованиями), исходя из механизма действия 
этих препаратов, не только никак не ускорило бы 
прогрессирование онкологической патологии, но, на-
против, способствовало бы усилению защитных сил 
организма, в частности, иммунной системы. Таким 
образом, назначение «биогенных стимуляторов» этой 
категории больных является прямо показанным что, 
без сомнения, должны учитывать лечащие врачи, и, 
прежде всего, онкологи. 

С целью недопущения искаженного понимания 
природы и механизмов действия этих препаратов, 
возможно, следовало бы в специальной литературе 
заменить название «биогенные стимуляторы» на бо-
лее приемлемое – например, «адаптогены природно-
го происхождения по В.П. Филатову». 

 Заключение. Все вышеизложенное позволяет 
прийти к выработке следующих положений, которые, 
как представляется, крайне важны для практического 
врача: 

В основе метода тканевой терапии по В.П. Фила-
тову как ранее, так и в настоящее время лежит при-
менение высокоактивных метаболитов, обладающих 
целебными свойствами, которые накопились в изоли-
рованной ткани под влиянием неблагоприятных фак-
торов. Эти вещества были названы «биогенными сти-
муляторами» и это название сохраняется и поныне. 

Лечебный эффект от применения «биогенных 
стимуляторов», в основном, заключается в повыше-
нии общей и неспецифической резистентности ор-
ганизма больного за счет регулирующего влияния на 
ЦНС, ферментные системы и иммунобиологическую 
реактивность. 

Механизм действия биогенных стимуляторов не 
имеет ничего общего со стимуляцией роста различ-
ных клеток и тканей, поэтому применение тканевых 
препаратов в клинике, связанной с лечением различ-
ных онкозаболеваний, совершенно оправдано и не 
может вызвать отрицательного эффекта (роста опу-
холевой ткани), поскольку «биогенные стимуляторы» 
активируют защитные и приспособительные систе-
мы организма для сохранения жизнеспособности. 

Возможно, с целью избежания дальнейшей пу-
таницы в понятиях, имеет смысл в соответствующей 
научной медицинской литературе заменить название 
«биогенные стимуляторы» на более приемлемое – 
«адаптогены природного происхождения по В.П. Фи-
латову».
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЕНДОМЕТРІОЗУ

Робота присвячена вивченню ендометріозу, який є невирішеною клінічною та науковою проблемою, сучасним 
методам діагностики та лікуванню.

Ключові слова: ендометріоз, ендометріоїдна гетеротопія.

Работа посвящена изучению ендометриоза, который в даное время остается нерешенной клинической  
и научной проблемой, современным методам диагностики и лечения.

Ключевые слова: ендометриоз, ендометриоидная гетеротопия.

The study has been devoted to the endometriosis, which is unresolved clinical and scientific challenge to modern  
methods of diagnosis and treatment.

Key words: endometriosis, endometrioid heterotopia.

Ендометріоз залишається невирішеною науко-
вою та клінічною проблемою, до основних дис-
кусійних питань якої належать такі: чи завжди 
ендометріоз є хворобою; механізми розвитку та 
класифікація; генетичні та імунологічні аспекти 
ендометріозу; зовнішній, внутрішній ендометріоз 
і аденоміоз; ретроцервікальний ендометріоз; ендо-
метріоз і тазові болі;ендометріоз і спайковий про-
цес; ендометріоз і безпліддя; діагностичні критерії; 
традиційні та нетрадиційні підходи до діагностики 
та лікування. 

Концепції етіопатогенезу
Ключовий момент розвитку ендометріозу – ви-

никнення ендометріоїдної гетеротопії – поки не 
пояснений ні однією з теорій. Безсумнівно, що 
для цього необхідно, щоб ендометріальні клітини 
володіли підвищеною здатністю до імплантації, 
а захисні сили організму були недостатні для за-
безпечення кліренсу ектопічних ендометріальних 
клітин. Реалізація цих умов можлива під впливом 
одного або декількох факторів: гормонального дис-
балансу; несприятливої екології; генетичної схиль-
ності; розладів імунітету; запалення; механічної 
травми; порушень в системах протеолізу, ангіоге-
незу і метаболізму заліза.

Ендометріоз як генетично зумовлена патоло-
гія – одна з новітніх концепцій, в основі якої ле-
жить наявність сімейних форм захворювання, 
часте поєднання ендометріозу з вадами розвитку 
урогенітального тракту та інших органів, а також 

особливості перебігу ендометріозу (ранній поча-
ток, важкий перебіг, рецидиви, резистентність до 
лікування) при спадкових формах захворювання. 
Імунологічні аспекти ендометріозу інтенсивно ви-
вчаються з 1978 р. Представляють інтерес дані про 
наявність у хворих ендометріозом змін загально-
го та місцевого імунітету, яким відводиться певна 
роль у розвитку та прогресуванні захворювання. 
Деякі дослідники вважають, що ендометріоїдні 
клітини володіють настільки потужним агресив-
ним потенціалом, що викликають пошкодження 
імунної системи.

Отримані авторами статті прижиттєві фазово-
інтерференційні зображення клітин перитонеаль-
ної рідини та периферичної крові хворих глибо-
ким інфільтративним ендометріозом переконливо 
свідчать про активну участь імунної системи в па-
тогенезі цього захворювання. Більшість сучасних 
досліджень присвячено ролі перитонеальних ма-
крофагів, цитокінів, інтегринів, факторів росту, 
ангіогенезу і протеолізу, що сприяють імплантації 
клітин ендометрія і обумовлюють прозапальні змі-
ни перитонеального середовища.

Таким чином, основними факторами ендоме-
тріозу слід вважати ретроградну менструацію, 
целомічну метаплазію, активацію ембріональних 
залишків, гематогенне і лімфогенне метастазуван-
ня, генетичну схильність, ятрогенну дисемінацію, 
порушення системи протеолізу. Факторами ризику 
розвитку ендометріозу вважають гіперестрогенія, 
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раннє менархе, рясні і тривалі менструації, пору-
шення відтоку менструальної крові, несприятливу 
екологію, ожиріння, паління, стрес.

Термінологія та класифікації
Ендометріоз традиційно поділяють на геніталь-

ний і екстрагенітальний, а генітальний, в свою чергу, 
– на внутрішній (ендометріоз тіла матки) і зовніш-
ній (ендометріоз шийки матки, піхви, промежини, 
ретроцервікальної ділянки, яєчників, маткових труб, 
очеревини, прямокишково-маткового заглиблен-
ня). «Внутрішній ендометріоз» в останні роки все 
частіше розглядається як абсолютно особливе за-
хворювання і позначається терміном «аденоміоз». 
Порівняльний аналіз морфофункціональних осо-
бливостей внутрішнього і зовнішнього ендометріозу 
дозволив ряду дослідників висловити припущення, 
що ретроцервікальний ендометріоз є «зовнішнім» 
варіантом аденоміозу (adenomyosis externa). Нарахо-
вується понад 20 гістологічних варіантів зовнішньо-
го ендометріозу, в тому числі: інтраперитонеальний 
або субперитонеальний (везикулярний – кістозний 
або поліповідний), а також м’язово-фіброзний, про-
ліферативний, кістозний (ендометріоїдних кіст).

Протягом останніх 50 років розроблено понад 
10 класифікацій ендометріозу, жодна з яких не ви-
знана універсальною. Однією з найбільш широко 
застосовуваних у світовій практиці стала запропо-
нована в 1979 р. Американським товариством фер-
тильності (з 1995 р. – Американське товариство з 
репродуктивної медицини) і переглянута в 1996 р.  
класифікація, заснована на підрахунку загальної 
площі і глибини ендометріоїдних гетеротопій, ви-
ражених у балах: I стадія – мінімальний ендометрі-
оз (1-5 балів), II стадія – легкий ендометріоз (6-15 
балів), III стадія – помірний ендометріоз (16-40 
балів), IV стадія – важкий ендометріоз (більше 40 
балів). Класифікація не позбавлена недоліків, го-
ловні з яких – часта невідповідність стадії розпо-
всюдження, визначеної шляхом підрахунку балів, 
істинної тяжкості захворювання. 

Малігнізація ендометріозу
Вперше про злоякісне переродження ендоме-

тріозу повідомив J.A. Sampson у 1925 р., визна-
чивши патологічні критерії злоякісного процесу в 
ендометріоїдних осередках: присутність ракової і 
доброякісної ендометріоїдної тканини в одному і 
тому ж органі; виникнення пухлини в ендометрі-
оїдній тканині; повне оточення клітин пухлини ен-
дометріоїдними клітинами.

Клінічний перебіг малігнізованого ендометрі-
озу характеризується швидким ростом пухлини, її 
великими розмірами, різким підвищенням рівнів 
онкомаркерів. Прогноз перебігу несприятливий, 
виживаність при недисемінованих формах стано-
вить 65%, при дисемінованих – 10%. Найбільш час-
тий варіант злоякісних пухлин в ендометріоїдних 
гетеротопіях – ендометріоїдна карцинома (близько 
70%). При поширеному ендометріозі, навіть після 
видалення матки і придатків, зберігається ризик 
гіперплазії ендометріоїдної тканини і малігнізації 
екстраоваріального ендометріозу, чому може спри-
яти призначення естрогенної замісної терапії.

Діагностика
Ф. Конінкс в 1994 р. запропонував позначати 

терміном «Ендометріоз» тільки анатомічний суб-

страт; а захворювання, пов’язане з цим субстратом 
і проявляється певними симптомами, називати «ен-
дометріоїдної хворобою». Аденоміоз виявляється в 
гістологічних препаратах у 30% жінок, які зазнали 
тотально їгістеректомії. Частота зовнішнього ен-
дометріозу імовірно складає 7-10% у загальній по-
пуляції, досягає 50% у жінок з безпліддям і 80% у 
жінок з тазовими болями. Ендометріоз найчастіше 
зустрічається у жінок репродуктивного віку (25-40 
років), нерідко поєднуючись зміомою матки, гі-
перпластичними процесами в ендометрії, обструк-
тивними вадами розвитку статевих органів.

Остаточний діагноз зовнішнього ендометріозу 
можливий лише при безпосередній візуалізації вог-
нищ, підтвердженої гістологічним дослідженням, 
при якому виявляється не менше двох з наступних 
ознак: ендометріальний епітелій; ендометріальні 
залози; ендометріальна строма; гемосидеринвміс-
ні макрофаги. Слід пам’ятати, що в 25% випадків 
у вогнищах не знаходять ендометріальних залоз і 
строми, і, навпаки, в 25% випадків морфологічні 
ознаки ендометріозу виявляють у зразках візуально 
незміненій очеревині. Заключний діагноз аденомі-
озу також встановлюють шляхом патоморфологіч-
ного дослідження матеріалу при виявленні таких 
ознак: наявність ендометріальних залоз і строми 
на відстані більше 25 мм від базального шару ен-
дометрію; реакція міометрія у вигляді гіперплазії 
і гіпертрофії м’язових волокон; збільшення залоз 
і строми, наявність проліферативних і відсутність 
секреторних змін.

Найбільш важливими клінічними симптомами 
ендометріозу, визначальними показання до ліку-
вання, є тазові болі, безпліддя, розлади функції та-
зових органів. Ступінь вираженості і набір проявів 
хвороби індивідуально варіюють. Характерний для 
аденоміозу симптом – менометроррагія і перимен-
струальні кров’янисті виділення по типу «мазні», 
обумовлений як циклічними перетвореннями ек-
топічного ендометрію, так і порушенням скоро-
чувальної функції матки. Тазові болі як правило 
посилюються напередодні та під час менструації 
типові як для зовнішнього ендометріозу, так і для 
аденоміозу.

Скарги на диспареунії пред’являють 26-70% 
пацієнток, які страждають ендометріозом з пере-
важним ураженням ретроцервікального ділянки, 
крижово-маткових зв’язок. Цей симптом обумовле-
ний як облітерацією позаматкового простору спай-
ками, імобілізацією нижніх відділів кишечника, 
так і безпосереднім ураженням нервових волокон 
ендометріозом. Досить часте явище – відсутність 
болю при ендометріоїдних кістах значних розмірів. 
У той же час інтенсивні тазові болі часто супрово-
джують ендометріозу очеревини малого таза легкої 
та помірної ступеня поширення і, імовірно, обу-
мовлені змінами секреції простагландинів та інши-
ми прозапальних змінами перитонеальній середо-
вища. При оцінці вираженості болю покладаються 
на суб’єктивну оцінку пацієнтки, яка в значній мірі 
залежить від її особистісних особливостей (психо-
емоційних, соціально-демографічних).

Іншим симптомом, властивим для ендометрі-
озу (при відсутності інших видимих причин), є 
безпліддя, супутнє для цієї патології в 46-50%. 
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Причинно-наслідкові зв’язки між цими двома ста-
нами не завжди зрозумілі. Для окремих варіантів 
ендометріозу доведено, що безпліддя стає прямим 
наслідком таких анатомічних пошкоджень, як злу-
кова деформація фімбрій, повна ізоляція яєчників 
периоваріальними спайками, пошкодження тка-
нин яєчників ендометріоїдних кіст. Більш спірна 
роль чинників, які імовірно беруть участь у розви-
тку ендометріозу або є його наслідком: порушень 
співвідношення рівнів гормонів, що призводять до 
неповноцінною овуляції та /або функціональної 
неповноцінності жовтого тіла, ендометрію; роз-
ладів місцевого (підвищення рівня прозапальних 
цитокінів, збільшення супресорної /цитотоксичної 
популяції Т-лімфоцитів, факторів росту, актив-
ності системи протеолізу) і загального (зниження 
кількості Т-хелперов/індукторов і активованих 
Т-лімфоцитів, підвищення активності природних 
кілерів, збільшення вмісту Т-супресорів/цитоток-
сичних клітин) імунітету.

Одним з найбільш важливих методів діагнос-
тики ендометріозу, незважаючи на широке впро-
вадження в практику УЗД і лапароскопії, зали-
шається бімануальне гінекологічне дослідження, 
що дозволяє виявити, в залежності від форми за-
хворювання, пухлиноподібне утворення в області 
придатків матки, збільшення матки і обмеження 
її рухливості, ущільнення в ретроцервікальній 
області,болючість при пальпації стінок малого тазу 
і крижово-маткових зв’язок. При ендометріозі піх-
вової частини шийки матки і піхви при огляді ви-
дно ендометріоїдні просвіти.

Порівняльні дослідження ефективності різних 
методів дозволили визначити діагностичний комп-
лекс, який з найбільшим ступенем точності вста-
новлює клініко-анатомічний варіант ендометріозу. 
УЗД вважають оптимальним і загальнодоступним 
скринінговим методом в алгоритмі обстеження 
хворих з різними формами ендометріозу (ендоме-
тріоїдних кіст яєчників, ретроцервікальний ендо-
метріоз, аденоміоз), хоча він і не дозволяє виявити 
поверхневі імплантати. У міру підвищення якості 
діагностики аденоміозу за допомогою УЗД, маг-
нітно-резонансної томографії (МРТ) і спіральної 
комп’ютерної томографії (СКТ) застосування гісте-
росальпінгографії стає все менш актуальним, тим 
більше що діагностична цінність цього методу об-
межена. МРТ і СКТ мають найбільшу діагностич-
ну значущість при ендометріоїдних інфільтратах 
ретроцервікальної зони і параметрію, дозволяючи 
визначити характер патологічного процесу, його 
локалізацію, взаємозв’язок з сусідніми органами, а 
також уточнити анатомічний стан всієї порожнини 
малого таза. Для діагностики ендометріозу шийки 
матки цінними методами є кольпоскопія і гістеро-
цервікоскопія.

Найбільш точним методом діагностики зовніш-
нього ендометріозу в даний час є лапароскопія.  
У літературі описано понад 20 видів поверхневих 
ендометріоїдних вогнищ на очеревині малого тазу: 
червоні вогнища, геморагічні пухирці, васкуляри-
зовані поліповідні або папілярні вогнища, класич-
ні чорні вогнища, білі вогнища, рубцева тканина з 
деякою пігментацією або без неї, атипові вогнища 
та ін. Наявність синдрому Алена-Мастерса побічно 

підтверджує діагноз ендометріозу (гістологічно – в 
60-80% випадків).

Лапароскопічні ознаками типової ендоме- 
тріоїдної кісти є: кіста яєчника діаметром не біль-
ше 12 см; спайки з бічною поверхнею тазу та /або із 
заднім листком широкої зв’язки; густий вміст шо-
коладного кольору. Точність діагностики ендоме-
тріоїдних кіст при лапароскопії досягає 98-100%. 
Для ретроцервікального ендометріозу характерна 
повна або часткова облітерація позаматкового про-
стору з іммобілізацією спайками і /або залученням 
в інфільтративний процес стінок прямої або сигмо-
видної кишки, інфільтрат ректовагінальной перего-
родки, дистальних відділів сечоводів, області пере-
шийка, крижово-маткових зв’язок, параметрію.

Аденоміоз, дифузно що вражає всю товщу стін-
ки матки ззалученням серозної оболонки, обумов-
лює характерний «мармуровий» малюнок і блідість 
серозного покриву, рівномірне збільшення розмірів 
матки або, при вогнищевих і вузлових формах, різ-
ке потовщення передньої або задньої стінки матки, 
деформацію стінки вузломаденоміозу, гіперплазію 
міометрія. Ефективність діагностики внутрішньо-
го ендометріозу за допомогою гістероскопії є спір-
ною, оскільки візуальні критерії вкрай суб’єктивні, 
а патогномонічний ознака – зяяння ендометріоїд-
них ходів, що поступають з нихгеморагічними ви-
діленнями – зустрічається вкрай рідко.

Альтернативні методи ведення хворих 
ендометріозом

Лікування ендометріозу в останні роки стало 
найбільш широко дискутованих аспектом цієї про-
блеми. Безперечні на сьогоднішній день положення 
– неможливість ліквідації анатомічного субстрату 
ендометріозу жодним з впливів, крім хірургічного, 
тоді як інші методи лікування забезпечують у обме-
женого контингенту хворих зниження вираженості 
симптомів захворювання і відновлення функцій 
різних ланок репродуктивної системи. Однак хі-
рургічне лікування не завжди доцільно або при-
йнятно для хворої.

В якості альтернативи можна розглядати про-
бне (без верифікації діагнозу) медикаментозне лі-
кування мінімального та помірного ендометріозу, 
а точніше симптомів, імовірно обумовлених цим 
захворюванням. Така терапія може бути зроблена 
лише лікарем, який має великий досвід лікуван-
ня ендометріозу, за умови виключення об’ємних 
утворень у черевній порожнині, відсутності інших 
можливих причин симптомів, і тільки після ретель-
ного обстеження хворої. Автори статті вважають 
неприпустимим медикаментозне лікування ендо-
метріоїдних кіст яєчників, яка хоч і призводить 
до зменшення розмірів і товщини його капсули,  
але суперечить принципам онкологічної насторо-
женості.

Незважаючи на дані ряду авторів про досить 
високу ефективність гормональної терапії у від-
ношенні больового симптому, переваги її позитив-
ного впливу на фертильність перед хірургічним 
знищенням осередків не доведені. З іншого боку, 
за відсутності однозначних статистичних даних на 
користь хірургічного чи медикаментозного ліку-
вання мінімального-помірного ендометріозу право 
вибору залишається за пацієнткою.



71

Медичний форум
♦

Автори статті вважають за краще хірургічне ви-
далення вогнищ, адекватність якого залежить від 
досвіду та ерудиції хірурга. При випадково вияв-
леному при лапароскопії ендометріозі потрібно ви-
далити вогнища без травмування репродуктивних 
органів. Візуально визначаються межі ендометрі-
оїдних вогнища не завжди відповідають ступеню 
поширення, що змушує критично оцінювати по-
вноцінність виконаного втручання. Інфільтратив-
ний ретроцервікальний ендометріоз автори статті 
видаляють лапароскопічним або комбінованим ла-
пароскопічним -вагінальним доступом за власною 
методикою, за свідченнями – з одночасною резек-
цією ураженої ділянки стінки прямої кишки або в 
єдиному блоці з маткою.

При ендометріоїдних кістах принципово важ-
ливо повністю видаляти капсулу кісти, як з мірку-
вань онкологічної настороженості, так і для запо-
бігання рецидивів, частота яких після застосування 
альтернативних методик (пункції, дренування кіс-
ти, деструкція капсули шляхом різних впливів) до-
сягає 20%. При вузлуватій або вогнищево-кістозній 
формі аденоміозу можливо виконувати реконструк-
тивно-пластичні операції молодим пацієнткам в 
обсязі резекції міометрія, ураженого аденоміозом, 
з обов’язковим відновленням дефекту, поперед-
жаючи хвору про високий ризик рецидивування, 
обумовленому відсутністю чітких меж між аде-
номіозним вузлом і міометрія. Радикальним ліку-
ванням аденоміоза можна вважати лише тотальну 
гістеректомію.

Припустимо динамічне спостереження або не-
агресивне симптоматичне лікування хворих адено-
міозом, а також глибоким інфільтративним ендо-
метріозом після уточнення діагнозу за допомогою 
біопсії і гістологічного дослідження. Лікарська 
терапія може стати компонентом лікування, осно-
вне навантаження на який лягає при недостатній 
ефективності оперативного лікування або відмову 
від нього. Особлива роль відводиться нестероїдним 
протизапальним препаратам (інгібітори синтетаз 
простагландинів), а також гормональним або анти-
гормональним препаратам, лікувальний ефект яких 
заснований на придушенні стероїдогенезу в яєчни-
ках, створенні гіпоестрогенії стану або ановуляції.

Це гормональні контрацептиви, прогестаген 
(медроксипрогестерон), похідні андрогенів (ге-
стринон), антігонадотропіни (даназол), агоністи 
гонадотропін-рилізинг-гормону (Гн Г) (трипторе-
лін, бусерелін). Препарат потрібно підбирати стро-
го індивідуально, з урахуванням побічних ефектів, 
по можливості починаючи з найменш агресивного. 
Зокрема, агоністи ГнГ слід з обережністю при-
значати хворим з порушеннями функціонального 
стану ЦНС і вегетативної регуляції, які можуть по-
силюватися на тлі прийому препаратів цієї групи, 
даназол ж, хоча і досить ефективний, у високих 

щоденних дозах (400-800 мг) надає несприятливу 
дію на шлунково-кишковий тракт, а також володіє 
андрогенізуючим і тератогенним потенціалом.

Дискутується передопераційне призначення 
агоністів ГнГ, прихильники якого обгрунтовують 
його доцільність зменшенням розмірів вогнищ 
ендометріозу, васкуляризації і інфільтративно-
го компонента. З точки зору авторів статті це не-
виправдано, оскільки в результаті такого впливу 
важко радикальне видалення гетеротопій за раху-
нок маскування дрібних вогнищ, ідентифікація 
істинних кордонів поразки приінфільтративних 
формах, вилущування склерозірованной капсу-
ли ендометріоїдної кісти. Терапія агоністами ГнГ 
показана в якості першого етапу лікування симп-
томів ендометріозу не репродуктивних органів за 
відсутності облітерації. При наявності облітерації 
(часткової абоповної) методом вибору є операція 
із залученням суміжних спеціалістів, з наступною 
гормональною терапією.

Післяопераційне лікування агоністами ГнГ 
доцільно проводити при поширеному ендометрі-
озі жінкам дітородного віку, у яких радикальне 
видалення вогнищ ендометріозу не було викона-
но в інтересах збереження репродуктивного по-
тенціалу або у зв’язку з небезпекою поранення 
життєво важливих органів, а також пацієнткам 
групи високого ризику рецидиву або персистен-
ції захворювання. При поширеному ендометріозі 
післяопераційну гормональну терапію слід поєд-
нувати з протизапальною і санаторно-курортним 
лікуванням, що сприяє подовженню ремісії бо-
льового синдрому та зниження ризику повторних 
операцій. Принципи терапії прикриття (Add-back) 
з метою зниження втрати щільності кісткової тка-
нини і редукції гіпоестрогенії ефектів при терапії 
агоністами ГнГ включають: прогестаген; прогес-
тагени + біфосфонати; прогестаген в низьких до-
зах + естрогени.

З іншого боку, визнаючи роль системних пору-
шень в патогенезі ендометріозу, не можна запере-
чувати можливість появи ендометріозу de novo.

Таким чином, для ендометріозу характерні 
парадоксальні аспекти етіопатогенезу і клінічні 
контрасти течії, що не знайшли поки пояснення. 
Справді, при доброякісному характер захворюван-
ня можливо агресивне протягом з локальною інва-
зією, широким розповсюдженням і дисемінацією 
вогнищ; мінімальний ендометріоз нерідко супро-
воджується тяжкими тазовими болями, а ендоме-
тріоїдних кісти великих розмірів – безсимптомним 
перебігом; циклічне вплив гормонів викликає роз-
виток ендометріозу, тоді як безперервне їх засто-
сування пригнічує захворювання. Ці загадки сти-
мулюють подальше поглиблення і розширення як 
фундаментальних, так і клінічних досліджень по 
всіх напрямах проблеми ендометріозу.
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УШИБ ЛЕГКОГО. ПАТОГЕНЕЗ. ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ

Ушиб легкого при торакальной травме является актуальной проблеммой современной медицины в виду слож-
ности его диагностики на ранних этапах,высокоих рисках летальности и осложнений.В данном материале рассмо-
трены современные методы диагностики,аспекты патогенеза ,а также лечение данной патологии.Более высокую 
степень клинической значимости имеют повреждения(ушибы легкого) визуализируемые на первичной рентгено-
грамме грудной клетки,нежели визуализируемы в отсроченном периоде на КТ. У всех пациентов с торакальной 
травмой следует подозревать ушиб легкого,манифестация которого может появлятсья в первые 24-48 часов после 
травмы.Прежде всего необходимо обеспечить высокие показатели сатурации у данных пациентов,а также обеспе-
чить условия для расправления альвеол.

Ключевые слова: ушиб, легкое, оксигенация, гипоксия, гипоксемия, перфузия, ИВЛ.

Забій легені при торакальній травмі є актуальною проблемою сучасної медицини,черезщ складність його діа-
гностики на ранніх етапах,високих ризиках летальності та ускладнень.В викладеному матеріалі розглянуто сучасні 
методи діагностики,аспекти патогенезу, а таокж, лікування данної патології.Більш високий ступінь клінічної значу-
щості мають забої легені,які візуалізуються на первинній рентгенограммі грудної клітини,ніж ті,які визначаються на 
КТ у віддаленому періоді. В усіх пацієнтів з тоаркальною травмою слід підозрювати забій легені,прояви якого можуть 
з’явитися в перші 24-48 годин після травми.Наперед усього необхідно забезпечити високі показники сатурації у цих 
пацієнтів,а також забезпечити умови для розправлення альвеол.

Ключові слова: забій, легені, оксигенація, гіпоксія, гіпоксемія, перфузія.

Pulmonary contusion is actually problemm of modern medicine, because this patology is difficult for diagnostics during 
first hours after traumf?and can lead to some complications?which can lead to death.In this article showed modern methods 
of diagnostics,patogenesis and treatment of this pathology.A higher degree of clinical significance has damage (bruises of 
the lungs) visualized on a primary CXR than in the delayed period visualized on CT. All patients with thoracic injury should be 
suspected bruised lungs manifestation of which may appear in the first 24-48 hours after injury. First of all it is necessary to 
ensure high levels of saturation in these patients, as well as to provide conditions for the unfolding of the alveoli.

Key words: injury, lung, oxygenation, hypoxia, hypoxemia, perfusion.
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Актуальность темы.
Тупая травма грудной клетки может привести ко 

многим серьезным осложнениям.Среди них, ушиб 
легкого, который может привести к летальному ис-
ходу, если своевременно не диагностировать и не 
оказывать помощь должным образом. В то время 
как другие, непосредственно опасные, для жизни 
ранения могут быть выявлены на ранней стадии, 
клиническое течение болезни и рентгенографиче-
ские признаки ушибов легкого могут быть пред-
ставлены с задержкой. Хотя уровень клинических 
осложнений и летального исхода из-за ушиба лег-
кого сильно не изменяется в последние несколько 
десятилетий, раннее распознание факторов риска, 
симптомов, и признаков, также как и интенсивное 
лечение может снизить уровень рисков у каждого 
пациента в отдельности. Недавно, проводилось об-
суждение, касательно лучшего способа оказания 
помощи при повреждении легкого, поддерживае-
мого дыхательным аппаратом, и выбор размещения 
для пациента, у которого ушибы могут быть видны 
лишь при компьютерной томографии (КТ).

Обсуждение было сосредоточено в первую 
очередь на самых современных предписаниях для 
диагностики и лечения ушибов легких. Во вни-
мание брались материалы по следующим базам 
данных,таких как PubMed, Medline, Web of Science, 
Cochrane, употребляя термины «ушибы легкого», 
«тупая травма грудной клетки», «поражение лег-
кого ударной волной», выделив 132 соответствую-
щие статьи. Были просмотрены актуальные статьи, 
практическое руководство, и дальнейшие ссылки 
были отобраны из этих статей.

Сводный отчет
• У детей грудная клетка более упругая и не 

всегда представлена переломами ребер при ушибе 
легкого. 

• Признаки патологической подвижности груд-
ной клетки обусловлены на 75% риском скрытого 
ушиба легкого, что может удвоить риск летального 
исхода.

• КТ легко получаема, высокоточна и легкодо-
ступна во многих клиниках; учитывается золотой 
стандарт диагностики ушиба легкого.

• Первичная цель в руководстве по оказанию 
помощи при ушибах легкого – это обеспечение со-
ответствующего уровня сатурации. Метод лечения 
включает в себя неинвазивную и инвазивную вен-
тиляцию легких, высокочастотную искусственную 
вентиляцию легких, замена поверхностно-актив-
ных веществ и другое [1, p. 41-46].

Эпидемиология
Ушибы легких были впервые описаны в меди-

цинской литературе Моргани в 1761 году, когда он 
отметил обширное скрытое паренхиматозное по-
ражение легкого без явных признаков повреждения 
стенки грудной клетки у молодого мужчины, кото-
рый был придавлен повозкой. Ушиб легкого явля-
ется одним из распространенных паренхиматозных 
поражений легкого по причине тупой травмы груд-
ной клетки и занимают 25-35% случаев [2, p. 997; 42;  
973-979]. Они являются существенной причиной 
клинических осложнений и летального исхода, 
встречаемых вплоть до 200, 000 пострадавших в 
год, среди которых 15,000 случаев смертности у 

взрослых. Вплоть до 25% смертей от тупой травмы 
грудной клетки случается у пациентов с ушибами 
легких. В то время как многие из этих смертей мо-
гут быть отнесены к политравме, ушибы легкого 
являются признаками серьезного механизма трав-
мы и благоприятствуют слабой клинической ма-
нифестации болезни. В области педиатрии, ушибы 
легкого встречаются у 50,000 детей ежегодно в Со-
единенных Штатах, с обусловленным летальным 
исходом у 8,000 пациентов [3, p. 387-394].

Патофизиология
Ушибы легких являются типичным результа-

том тупой травмы стенки грудной клетки. Аварии 
с участием автомобилей и мотоциклов являются 
самыми распространенными причинами повреж-
дений такого вида, но это также может встречаться 
вместе с травмами, обусловленными ударной вол-
ной. Около 25-35% тупой травмы грудной клетки 
включает повреждения самого легкого. Легкие – 
второй по распространенности орган, повреждае-
мый при ранениях от ударной волны.

Ушибы легкого могут привести к индурации 
легкого и альвеолярному разрушению на фоне кро-
вотечения и интерстициального отёка легких. В то 
время как патофизиология плохо изучена, Вагнер 
и другие предложили 4 потенциальные причины 
и типа ушибов легкого, чтобы помочь врачам по-
нять риски и этиологию процесса этой болезни  
(см. табл. 1) [5, p. 78-82].

Ткань легкого часто повреждается за счет не-
посредственного воздействия грудной клетки.  
В присутствии переломов ребер или подвижности 
грудной клетки, вероятность скрытого поврежде-
ния самой легочной ткани составляет от 5 до 13%, 
хотя могут быть и значительные повреждения лег-
кого без переломов грудной клетки. Внешние меха-
нические усилия кости грудной клетки могут стать 
причиной разрыва паренхимы лёгких. Ушибы лег-
кого, обусловленные переломом ребер чаще более 
локализизованы, чем ушибы легкого без явных зон 
повреждений костных фрагментов [4, p. 895-900].

У детей грудная клетка более упруга, и не всег-
да сопряжена с переломом ребер при ушибах лег-
кого. 100ый пациент, ретроспективное исследова-
ние обнаружило, что вероятность ушиба легкого, 
обусловленного переломом ребер, у детей на 18% 
меньше, чем у взрослых [7, p. 533-538].

Непосредственная тупая травма либо травма от 
ударной волны может вызвать похожие примеры 
ушибов легких без внешних признаков поврежде-
ния. Физические процессы являющиеся причина-
ми ушибов легких могут быть разделены на три 
компонента, основанные на прохождение ударной 
волны через паренхиму легкого. Первый компо-
нент именуемый «Эффект отслаивания» включает 
в себя начальный разрыв между газовыми и жид-
кими поверхностями раздела на уровне альвеолы 
[10, p. 551-555]. Этот разрыв случается в момент 
воздействия и является осложнением эффекта рас-
сечения либо разрыва на самой альвеоле. Второй 
компонент влияние инерции, которое встречается в 
период ускорения либо замедления ткани. Так как 
прикорневые ткани плотнее, чем альвеолярные, 
они будут ускоряться и замедляться в разном тем-
пе. На протяжении этой фазы, следует дальнейший 
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разрыв между слоями тканей. Третий этап эффект 
разрыва, который может быть следствием сверх 
расширения пузырьков газа, которые также могут 
разорвать альвеолы.

После первоначальной тупой травмы грудной 
клетки либо травмы от ударной волны, отечная фаза 
ощутима из-за нарастания интерстициального отёка 
и алевеола пропускает жидкость в первые 1-2 часа 
после повреждения, воздушные полости наполняют-
ся кровью, маркерами воспаления, мертвыми участ-
ками тканей, в то время как повышается проницае-
мость альвеол и капилляров, вместе с сокращением 
выработки сурфактанта. В течении 24-48 часов после 
возникновения повреждения происходит разрушение 
альвеол и дальнейшая индурация легкого за счет кро-
воизлияния в альвеолы [11, p. 1959-1970].

Уплотнение в легких может привести к повы-
шенному артериальному давлению являясь при-
чиной легочной гипертензии и задерживанию 
крови. Обусловленный этим вентиляционно-пер-
фузионный дисбаланс, повышенное легочное 
шунтирование, сниженный газообмен, сниженная 
эластичность может предрасполагать пациентов 
к клинически выраженным симптомам, таким как 
гипоксии, гиперкапнии, учащенному дыханию, 
гемоптизису,. Механизмы уплотнения, шунтиро-
вание и дисбаланс, которые также предрасполага-
ют пациентов с ушибами легких к пневмонии и к 
синдрому острой дыхательной недостаточности 
(ОДН). Легочная вазоконстрикция с последующей 
легочной гипертензией в поврежденной ткани мо-
жет возникнуть как реакция на ушиб легкого в ка-
честве защитной. Затем кровь шунтируется из зон 
паренхиматозного повреждения в зоны лучшего 
насыщения кислородом, но эта реакция возникает 
не у всех пациентов [6, p. 71-81].

Гипоксия часто встречается вместе с ушибами 
легкого и также полагается что, она в первую оче-
редь вызвана за снижения перфузионного давления 
и ателектаза в отличие от расширенных границ га-
зообмена. Гипоксия часто усугубляется в течение 
первых 48 часов после повреждения, так как венти-
ляция уменьшается до зоны повреждения, ателек-
таз нарастает [9, p. 77-82].

Первые признаки ушиба легкого на рентгене 
грудной клетки являются очаговыми либо распро-
страняют затемнения в легких, которые обычно по-
являются в первые 6 часов после ранения, но мо-
жет уйти 24-48 часов для того, чтобы проявилось 
максимальное затемнение. В течение этого време-
ни, период экстремального воздействия воспали-
тельной реакции,внеклеточные и внутриклеточные 
повреждения с началом свертывания и системой 
комплимента, освобождением многочисленных ме-
диаторов воспаления -цитокинов, хемокинов и сво-
бодных радикалов. Большинство их этих средств 
периода экстремального воздействия еще должны 
быть полностью изучены, но исследователи пола-
гают, что воспаление является причиной большин-
ства клинических осложнений и летального исхо-
да, связанных с ушибами легких. Эти показатели 
вероятно проявляются с любым паренхиматозным 
повреждением предрасполагают пациентов к позд-
ним осложнениям таким как пневмония, ОДН, дли-
тельная недееспособность. 

Таблица 1
Типы ушибов легкого

Тип 1
За счет непосредственного давления стенки 

грудной клетки на легочную паренхиму; 
это составляет большинство случаев

Тип 2 За счет отслоения легочной ткани 
вокруг тел позвонков

Тип 3
Локализированные очаги поражения 

из-за перелома ребер, которые 
непосредственно повреждают легкое

Тип 4 Из-за скрытого подпаивания плевры 
к легким от предыдущих повреждений

Любой пациент с тупой травмой грудной клет-
ки, который направляется в отделение скорой 
помощи с отдышкой, должен быть осмотрен на 
наличие значительных ушибов легких после пер-
вичного дренирования пневмоторакса, либо гемо-
торакса. Пациент может демонстрировать призна-
ки повреждения стенки грудной клетки, такие как 
явные переломы ребер или подвижность грудной 
клетки. Признаки этих повреждений должны на-
сторожить, что у пациента имеется скрытое парен-
химатозное повреждение легких. Однако, как было 
сказано ранее, многие ушибы легких не содержат 
признаков локализированной травмы стенки груд-
ной клетки. Пациенты с ушибами легкого часто 
имеют многочисленные повреждения (в святи со 
сложным механизмом травмы). Другие поврежде-
ния могут быть более явными и опасными для жиз-
ни, так как дыхательные симптомы и данные рент-
геновского исследования об ушибах легкого могут 
проявиться позже проведения первинного осмотра.  
Поэтому, важно наблюдать в динамике пациен-
та с травмой грудной клетки, чтобы определить 
ушибы легких, которые могут проявиться позже  
[15, p. 1063-1066].

Механизм/История 
Пациент с ушибами легких будет направляться 

с учетом повреждения, характерным механизмом 
которого было применение значительной тупой 
силы с ускорением и быстрой передачи енергии, 
такие как резкое замедление, компрессия, смеще-
ние или силы инерции. Дорожно-транспортные 
происшествия являются самой распространенной 
причиной ушибов легких из-за высокой скорости 
разгона/торможения. Это также может произойти 
из-за падений с большой высоты, быстродвижуще-
гося объекта, ударяющего стенку грудной клетки, 
автомобильных и пешеходных аварий, также как 
и из-за повреждений от ударной волны. Предпо-
лагается, что передние либо задние столкновения, 
боковое столкновения со стороны водителя, стол-
кновения с неподвижным предметом и дорожно-
транспортные происшествия при скорости свыше, 
чем 45 миль в час подвергает пациентов высочай-
шему риску ушибов легких. В общем, что является 
типичным для пациентов с повреждениями, мно-
гие из этих пациентов молодые люди, мужчины.  
У детей есть такие же механизмы повреждения, но 
дети также подвержены риску из-за падений с вы-
соты более чем пяти футов [16, p. 927-931].
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«Повреждение легкого взрывной волной» один 
из наиболее распространенных механизмов, от-
меченных среди военных и гражданских, пере-
живших взрывные атаки. В повреждениях легко-
го, вызванных взрывной волной ударная волна от 
высокоскоростного взрыва может привести к зна-
чительным повреждениям легочной паренхимы, в 
особенности, разрушению альвеол в момент, пер-
вичного воздействия ударной волны из-за эффекта 
отслаивания. Одно ретроспективное исследова-
ние повреждений в Израиле, вызванных ударной 
волной среди выживших от взрыва, совершенных 
террористом-самоубийцей показали, что пациенты 
с многочисленными поврежденными зонами (4-5 
участков тела) либо сильной травмой головы были 
подвержены высокому риску повреждений легких, 
вызванных взрывной волной [8, p. 533-538].

Симптомы и клинические проявления 
Признаки и симптомы ушибов легких при обна-

ружении в отделении скорой помощи указывают на 
отдышку. Важно отметить, что эти симптомы, веро-
ятно, ухудшаться через время, поэтому важно сде-
лать повторный осмотр для того, чтобы установить 
необходимость употребления аппарата ИВЛ. На-
ружные физические признаки потенциальных уши-
бов легких – это синяки на стенке грудной клетки 
или спине, локализированная болезненная чувстви-
тельность или крепитация, болезненность над ме-
стом перелома ребер или флотация грудной клетки 
(Рис.1). Если у пациента отмечено наличие много-

ломы лопаток, переломы первого или второго ребра, 
сердечная контузия должны насторожить по поводу 
ушибов легких также. Аускультация легких являет-
ся неконкретизированным исследованием, так как 
у некоторых пациентов будет ослабленное дыхание 
из-за ригидности мышц, в то время как другие могут 
быть представлены с усиленным дыханием, хрипа-
ми [13, p. 45-59].

Основные показатели жизнедеятельности па-
циентов должны быть прослежены, особенно тех, 
у которых есть подозрение ушиба легкого. Пациен-
ты должны быть внимательно осмотрены на гипок-
сию, гиперкапнию, тахикардию и другие признаки 
нарушений функций органов-мишеней. Важно от-
метить, что эти заключения первоначально могут 
отсутствовать вскоре после повреждения. У кого-
то они могут развиваться быстро, у других могут 
проявиться только через 48 часов. Симптомы кото-
рые ухудшаются в течение 24 часов после травмы 
указывают на худший кратковременный либо дол-
говременный прогноз.

Рентгенорадиологические исследования
Рентген грудной клетки является первым ис-

следованием, который нужно выполнить при тупой 
травме грудной клетки для того, чтобы установить 
повреждения легких или грудной клетки. Прямая 
рентгенография грудной клетки при оценивании 
травмы, позволяет быстро распознать поврежде-
ния, такие как пневмоторакс, гемоторакс, повреж-
дения артерий, ушибы легких, многие из этих по-
вреждений будут определены при обследовании 
травмированного пациента. В случае ушибов лег-
ких, они, как правило, видны на обзорном рент-
геновском снимке, если повреждения серьезные 
и имеют явные симптомы. В некоторых докладах 
предполагалось, что ушибы легких, которые нельзя 
увидеть при первичном рентгене грудной клетки, 
у пациентов с незначительными симптомами не 
имеют большой клинической значимости, и что 

Рис. 1. Сильная травма грудной клетки

численных переломов ребер или флотация грудной 
клетки при анализе, нужно придерживаться высоко-
го уровня вероятности скрытых паренхиматозных 
ушибов легких, так как это ясные симптомы опас-
ного механизма повреждения. Опыт показывает, что 
флотация грудной клетки обусловлена с 75% риска 
наличия скрытых ушибов легких, которые могут 
удвоить риск летального исхода. Другие поврежде-
ния, позволяющие предположить сильные травмы, 
вызванные ударом тупым объектом, такие как пере-

Рис. 2.

те ушибы, которые видны при КТ грудной клетки 
имеют меньшую вероятность стать причиной зна-
чительных осложнений. Пациенты с выраженной 
симптомамикой часто проходят КТ грудной клетки 
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рано в ходе реанимации, чтобы определить серьез-
ность повреждений [14, p. 1091-1095].

Рентгенография
Классически полагается, что размер ушибов 

легких, обнаруженных при рентгене грудной клет-
ки прямым образом соотноситься с серьезностью 
клинических симптомов и с общим прогнозиро-
ванием болезни (Рис. 2.) Рентген грудной клетки 
может быть недостоверным, пропуская до 58% 
ушибов легких при первоначальном рентгене.  
У пациентов с постоянными и отягочающими-
ся симптомами учащенного дыхания, гипоксии 
и отдышки могут быть нормальные рентгенов-
ские снимки грудной клетки в первые часы после 
травмы, но последующие снимки могут показать 
развивающиеся интерстициальные повреждения, 
встречающиеся вместе с ушибами легких. Это под-
черкивает необходимость в повторных обследова-
ниях и последующей рентгенографии, если сим-
птомы сохраняются.

Ретроспективный анализ амбулаторных карт и 
историй болезни, проведенный Тыбурским пока-
зал, что выше 25% пациентов, которые изначально 
диагностировались с ушибами легкого в отделе-
нии скорой помощи, имеют клинические и рент-
генографические ухудшения ушибов в течение 24 
часов. Полученные результаты рентгена грудной 
клетки включают в себя очаговые симптомы либо 
распространяют однородное контрастирование на 
многочисленных легочных сегментах и впадинах 
[18, p. 695-697].

Ретроспективный обзор PAPE, показал, что 
только 47% ушибов легких были видны на пер-
вичных рентгенах грудной клетки, в то время как 
92% стали явными в течение 24 часов после полу-
чения травмы. На проявление ушибов легкого на 
рентгеновском снимке может уйти время, и, как 
минимум, повторный рентген грудной клетки мо-
жет быть получен в течение 12-24 часов у пациента 
со стабильным состоянием. Если же дыхательные 
симптомы ухудшаются, компьютерная томография 
грудной клетки– лучший выбор для дальнейшего 
получения изображений, чтобы визуализировать 
раненное легкое, и является следующим методом 
лучевой диагностики, который выполняется после 
рентгенографии грудной клетки.

Компьютерная томография.
Компьютерная томография может визуализи-

ровать повреждение легкого и ушибы, которые не 
были видны на первичном рентгене грудной клет-
ки. Из-за того, что КТ легко доступно, высокоточ-
но и общедоступно во многих отделениях скорой 
помощи, она является золотой серединой при диа-
гностике ушибов легкого. Однако, у пациентов с 
ушибами легкого,выявленными на рентгенограмме 
КТо может бать необязательным. Ретроспектив-
ный обзор Квона данных педиатрической травмы 
на протяжении трех лет показал, что 46 пациентов 
с ушибами легкого,нуждающихся в госпитализа-
ции, только у 31 подтвердилось наличие ушибов 
при первичном рентгене грудной клетки. В целом, 
пациенты с первично позитивными рентгенамиго-
спитализировались на большыий срок, больее нуж-
дались в интенсивном лечении и большенуждались 
в ИВЛ, чем те пациенты, повреждения которых не 

были выявлены при первичном рентгене и были 
обнаружены при КТ грудной клетки (см. рис. 3). 

Следует отметить, ни у одного пациента в этом 
исследовании не было рентгена грудной клетки, 
который бы показывал ушибы легкого без под-
тверждения КТ. Это означает, что ушибы легкого, 
присутствующие только на КТ (скрытые ушибы 
легкого) имеют минимальное клиническое зна-
чимость и обусловлены лучшими результатами и 
меньшими осложнениями, чем те ушибы легкого, 
которые видны при первичном рентгене грудной 
клетки [17, p. 541-546].

Другие исследования предположили, что скры-
тые ушибы легкого обнаруженные только при КТ 
могут все еще иметь серьезные осложнения и даже 
смертность. Перспективное исследование Экза-
датиклос и других показало, что в тупых травмах 
грудной клетки, 50% пациентов с первичным нор-
мальным рентгеном грудной клетки имеют клини-
чески значимые внутренние повреждения грудной 
клетки отмеченных при КТ. Выявлено, что только 
на 82% чувствительными и 57% специфическими 
могут быть первичные рентгены грудной клетки, 
в сравнении с КТ. Многочисленные исследования 
обнаружили, что КТ может определять и другие 
тупые травмы грудной клетки, такие как перелом 
ребер, гемотораксы, пневмотораксы и повреждения 
аорты, которые могут иметь большую клиниче-
скую значимость, в сравнении с первичным рент-
геном грудной клетки. Однако, здесь имеют место 
споры о том, как эти скрытые КТ результаты меня-
ют в целом клиническое течение болезни.

Ретроспективный анализ амбулаторных карт и 
историй болезни Деунком и его коллегами оценили 
пациентов с диагнозом ушибов легкого с помощью 
единственной КТ, в сравнении с теми пациентами, 
у которых ушибы легкого были очевидными как на 
рентгене грудной клетки, так и на КТ грудной клетки. 
Около 255 пациентов с ушибами легкого, 98 (38%) 
были обнаружены в дуальной группе рентгеногра-
фии и 157 (62%) были обнаружены только в груп-
пе КТ. Из тех, кто состоял только в КТ группе, 8% 
смертности по сравнению с 16% группы рентгена и 
КТ грудной клетки. Кейзер и другие оценили тупую 
травму грудной клетки с очевидными повреждения-
ми грудной клетки, видимых только лишь на рент-
гене грудной клетки, в сравнении тех со скрытыми 
повреждениями грудной клетки (видимых только 
при КТ) и тех, кто без повреждений. Было выявлено, 
что открытые повреждения требовали повышенной 
искусственной вентиляции легких и имели более 
высокий уровень летального исхода. Пациенты со 
скрытыми повреждениями и без них имеют одина-
ковый уровень смертности и поддержки легких с по-
мощью искусственной вентиляции. 

Пока выше перечисленные исследования пока-
зывают, что скрытые ушибы легкого имеют мень-
ший уровень осложнений и смертности.

Первичная ценность КТ заключается в ее спо-
собности посчитать количество поврежденного 
легкого, так как это помогает предсказать в целом 
клиническое течение болезни

Ультразвук
Так как ультразвук стал более распространен-

ным методом лучевой диагностики, ультразвук 
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Рис. 3. Рентгенография грудной клетки 
у пациента с интубацией легких 

при значительных ушибах легкого

легких стал рассматриваться полезным при диа-
гностике лежащих больных различных легочных 
повреждений, таких как пневмоторакс, отек лег-
ких, пневмония. Несколько исследований и исто-
рии болезней показывают, что ультразвук может 
быть полезным дополнением к диагностике уши-
бов легкого, с чувствительностью 94,6% и спец-
ифичностью 96,1%. Солдати и Бол оба показали 
что ультразвук может обнаружить альвеолярно-
интерстициональные синдромы при травме пред-
положительно относящейся к ушибам легкого. 
Недавние истории болезни по Стоуну описали ис-
пользование ультразвука для диагностики ушибов 
легкого с помощью визуализации наличия скольз-
ящего легкого (чтобы доказать, что пневмоторакс 
отсутствует) и наличие А-линий и Б-линий при 
ультразвуке предполагает алвеолярно-интерсти-
циональной диаграммы. В то время как ультра-
звукт может и не выявить ушибов легкого, он яв-
ляется полезным дополнением при использовании 
в диагностике, когда рентген грудной клетки не-
определенный, КТ недоступна, либо у пациента 
очень нестабильное состояние для транспорти-
ровки в рентгенологический блок. 

прогнозами. Как Вагнер и Миллер определили, что 
размеры ушибы легкого можно разделить на легкие, 
средние и тяжелые, зависимо от размера участка 
ушиба легкого. Легкий ушиб при исследованиях с 
помощью метода визуализации подразумевает, что 
меньше чем 18% легкого было травмировано, и Ваг-
нер обнаружил, что не один из этих пациентов не 
требует интубации. Ушибы средней величины раз-
нятся между 18-28%, и тяжелые ушибы являются 
более чем 28% всего объема легкого. При средних 
ушибах может потребоваться интубация, в то время 
как пациенты с тяжелыми ушибами легкого (свыше 
28% объема легкого) все в конце концов нуждают-
ся в механической вентиляции легких (см. табл. 2).  
Тяжелые ушибы легких были показаны для корреля-
ции с 10-20% риском летального исхода, и тех паци-
ентов, у которых ушибы больше, чем 20%, Миллер 
показал, как имеющих больший риск острого респи-
раторного синдрома, чем при маленьких ушибах. Это 
исследование делит пациентов немного по-другому 
на пациентов с ушибами средней тяжести (до 20%) и 
тяжелыми ушибами (свыше 20%), и определено, что 
средний размер от общего объема пораженного лег-
кого составляет 18% [20, p. 833-838].

Тактика лечения 
Догоспитальный этап. Тупая травма груд-

ной клетки является частым повреждением в 
развитых странах, наиболее распространенной 
причиной которых являются аварии с участие 
авто– дорожно-транспортных средств. Серьзные 
травмы грудной клетки при дорожно-транспортных 
происшествиях(ДТП) составляют 7%. Ушибы лег-
кого случаются в 35% у пациентов-участников ДТП 
без костной травмы грудной клетки. Поэтому, важ-
но, чтобы ушибы легкого рассматривались у всех 
пациентов с тупой травмой грудной клетки, так как 
отсутствие очевидной травмы стенки грудной клет-
ки не исключает риск наличия серьезных отклоне-
ний в легких и дыхательной недостаточности.

Госпитализация. По прибытии в больницу, 
пациента нужно осмотреть в ургентномпорядке и 
лечить в соответствии с условиями интенсивной 
терапии при травме на догоспитальном этапе. Пер-
вичное лечение ушибов легкого вспомогательное, 
и начальные усилия должны быть сфокусированы 
на диагностике и лечении критически-согласован-
ной травмы грудной клетки и на обеспечении до-
полнительного оксигенации в целях снижения ги-
поксии. Профилактическая интубация при ушибах 
легкого без признаков неизбежной дыхательной 
недостаточности противопоказана.

У пациентов со значительной степеню гипок-
сии должна быть выполнена интубация и вентиля-
ция в течение первого часа после травмы.

Интубация должна быть проведена с целью 
уменьшения паренхиматозного отека, таким обра-
зом улучшая функциональные оставшиеся резервы 
и снижая гипоксемию. Гамрик и другие провели 
ретроспективный анализ амбулаторных карт всех 
пациентов с подтвержденной тупой травмой груд-
ной клетки, кто был доставлен в травматический 
центр в Джорджии. Пациенты с подтвержденными 
ушибами легкого более чем в 20% случаев, веро-
ятнее всего, требовали вспомогательной вентиля-
ции 40% времени в первые 48 часов после травмы. 

Таблица 2
Степень тяжести ушибов легкого

Легкая
18% объема легкого поражено

Ни один из пациентов 
не требует интубации

Средняя 18-28% объема легкого поражено
Интубация в каждом конкретном случае

Тяжелая 28% объема легкого поражено
Все пациенты требуют интубации

Клиническое соответствие
Количество поврежденного легкого при мето-

де визуальной диагностики по выбору часто прямо 
коррелирует с краткосрочными и долгосрочными 



78

№ 4 (04) / 2015 р. Частина ІІ
♦

Линейной взаимосвязи между размером ушиба и 
ранней дыхательной недостаточностью не было 
найдено. Два более старших ретроспективных 
анализов амбулаторных карт Вагенра и Кларка 
предположили, что тяжесть ушибов при рентге-
нографии хорошо коррелирует с необходимостью 
в интубации,искусственной вентиляции легких, и 
те пациенты, у которых выявлена костная травма 
грудной клетки сильно нуждаются в интубации и 
имеют высокий уровень летальности.

Также,пациенты с ушибом легкого нуждаются в 
ведении коллоидных и кристалоидных расстворов.

Оксигенация и вентиляция.Ушибы легкого 
приводят к внутрилегочным кровотечениям, ин-
терстициальному отеку, и снижению продукции 
сурфактаната.Эти факторы приводять к снижению 
вентиляции легкого, и, как следствие,снижение 
перфузионного давления. В святи с этим приори-
тетным напрвлением в лечении будет обеспече-
нии адекватной оксигенации орагнизма. Лечение 
включает в себя как и нвазивные так и неинвазив-
ные методы оксигенации,высокочастотную ИВЛ, 
введение сурфактанта и другое. Данные методики 
были успешно применены у пациентов с тяжедыми 
ушибами легких в клиниках США.

Положительное давлениевыдоха.При повыше-
нии давления на выдохе с 10 см водного стола до 21 
сантиметра водного стола наблюдается значитель-
ное повышение сатурации в следствии увеличения 
перфузионного давления. Также это приводит к 
расправлению спавшихся альвеол, что улучшает 
прогноз в лечении тяжелых ушибов легкого. 

Оптимальное положение больного. Для паци-
ентов с ушибами легкого оптимальным будет поло-
жении в кровати с приподнятым головным концом.

Сурфактант. Роль сурфактанта в том, что бы 
стабилизировать альвеолы. При моделировании 
ушибов легкого у животных,после введения сур-
фактанта наблюдалось улучшение расправления 
спавшихся альвеол,улучшение перфузии. В Греции 
проводилось проспективное рандомное исследо-
вание на 16 пациентах,которое показало,что при 
введении сурфактанта (Альвеофакта) и увеличе-
нии парціального давления О2 при ИВЛ наблюда-
лось боле быстрое расправление и восстановление 
функции легкого [19, p. 695-697] .

Высокочастотная ИВЛ.Ушибы легких приво-
дять к интерстициальному отеку, индурации лег-
кого, в следствии чего очень сложно обеспечивать 

адекватную ИВЛ. При применении высокочастот-
ной ИВЛ альвеолы находяться в расправленном 
состоянии на протяжении всего времени ИВЛ, что 
в совю очередь помогает добиться следующего  
1) болем быстрое (по сравнению с обычной ИВЛ) 
расправление колабированного легкого и восста-
новление его функции 2) адекватную перфузию 
тканей,в следствии болем високого парціального 
давления кислорода на стенку альвеолы,большее 
абсолютное получение кислорода тканями.

Медикаментозная терапия. Применяются анти-
биотики широкого спектра действия и стероидные 
противовоспалительные средства в качестве про-
филактики развития ослонений. Показано всем 
пациентам с торакальной травмой. В качестве сим-
птоматического лечения применяются анальгетики 
[20, p. 12].

Так же, не следует забывать,что не поврежден-
ные участки легкого вентилируются значительно 
лучше поврежденных, что может привести к раз-
нице давлений,ассиметричном наполении газом 
паренхимы легкого,что может приводить к баро-
травме. Ассиметрия движения в легком приводит к 
повышенному шунтированию крови в поврежден-
ном участке,что приводит к рефракторной гипоксе-
мии. В таком случае показана лобэктомия.

Как правило, пациенты с ушибами легкого со-
храняют тяжелое состояние на протяжени первых 
2-3 недель и нуждаются в интенсивной терапии в 
этом периоде. 2,6. Болевой синдром сохраняется на 
протяжении 2-3 недель.

Выводы. Ушибы легких проявляются в пер-
вые 72 часа после травмы. Самым информатив-
ным методом диагностики является компьютерная 
томография,которая должна быть проведена всем 
пациентам с торакальной- и политравмой.Основная 
категория пострадавших-мужчины трудоспособно-
го возраста.  Доминирующая етиология-ДТП, мин-
новзрывные травмы. Лечение ушибов легкого тре-
бует комплексного подхода и интенсивной терапии 
на протяжении первых 2,3 недель, направленных 
на патогенетическую и симптоматическую состав-
ляющие. В первую очредь необходимо обеспечить 
адекватную оксигенацию организма,расправление 
колабированного участка легкого,что достигает-
ся введением сурфактанта,высокочастотной ИВЛ 
в позитивным давлением выдоха от 21 до 35 см  
водного столба. В отдельных случаях показана  
лобэктомия.
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CHRONORHYTHMICITY OF FUNCTION KIDNEY IN PATHOLOGY

Комбінований вплив солей важких металів призводить до зриву адаптаційно-компенсаторних механізмів та 
спричиняє циркадіанний десинхроноз. Виявлено, що при комбінованій інтоксикації солями важких металів порушу-
ється хроноритми ниркових функцій з ознаками тубулярних ушкоджень. Хлориди талію, свинцю і алюмінію гальму-
ють швидкість клубочкової фільтрації.

Ключові слова: тубулярні ушкодження нирок, білі щури, хроноритми, хлориди талію, свинцю і алюмінію.

Комбинированное воздействие солей тяжелых металлов приводит к срыву адаптационно-компенсаторных 
механизмов и вызывает циркадианного десинхроноз. Выявлено, что при комбинированной интоксикации солями 
тяжелых металлов нарушается хроноритмы почечных функций с признаками тубулярных повреждений. Хлориды 
талию, свинца и алюминия тормозят скорость клубочковой фильтрации.

Ключевые слова: тубулярные повреждения почек, белые крысы, хроноритмы, хлориды талию, свинца и алюминия.

The combined effect of heavy metals leads to the breakdown of adaptive-compensatory mechanisms and causes cir-
cadian desynchronosis. Found that the combined toxicity of heavy metal salts chronorhythms disturbed renal function with 
signs of tubular damage. Chloride thallium, lead and aluminum brake glomerular filtration rate.

Key words: tubular kidney damage, white rats, chronorhythms, chlorides thallium, lead and aluminum.

In recent years, considerable attention is devoted to 
the place and role of the pineal gland in chronorhyth-
micity organization of physiological functions of the 
human body and animals. in particular found that this 
neuroendocrine iron as total adaptogene involved in the 
occurrence of many pathological conditions [2, 5, 6].  
Today revealed the biochemical basis of the participa-
tion of the pineal gland in the normal functioning of the 
organism in terms of pathology, expanded understand-
ing of the mechanisms of regulation of the kidneys and 
the formation of pathogenic changes in water-salt me-
tabolism, dependence of biochemical adaptation of the 
length of the light period, as well as ways to correct 
pathological changes [3, 5].

Objective: to ascertain the degree of renal tubular 
injury in rats when exposed to the combined toxicity of 
heavy metal salts.

Material and methods. In experiments on nonlin-
ear mature 36 male albino rats weighing 0,15-0,20 
kg studied the effect (14-day) action of chloride com-
pounds thallium, lead and aluminum in renal function.

At the end of the experiment at intervals of 6 hours 
was performed euthanasia of animals under light ether 
anesthesia (following the European Convention for 
the Protection of Vertebrate Animals), followed by the 
study of fibrinolytic and proteolytic activity of cortical 
and cerebral and renal papillary layer. Proteolysis of 
low- and high-molecular proteins and collagen were 
determined using reagent kits „Simko Ltd”. (Lviv). 
Enzymatic and non-enzymatic proteolysis was deter-
mined by the original method, which is based on the 
principle that when azofibrynu incubation with a stan-
dard number of plasminogen activators in the presence 
of fibrinolysis, which are tissues formed plasmin ac-
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tivity is estimated by the degree of color in an alkaline 
medium in the presence aminocaproic acid (non-enzy-
matic fibrinolysis) or without (total fibrinolytic activ-
ity). The difference reflects the state of enzymatic fi-
brinolysis. The survey results were treated statistically.

The experimental study was carried out in accor-
dance with international principles of the European 
Convention for the Protection of Vertebrate Animals 
(Strasbourg, 1985).

Rhythmic change the vital functions inherent in 
all living things, they are a necessary condition for the 
existence of any biological system. Rhythms of biolog-
ical processes at the cellular level are integrated into 
the rhythms of tissue and organ, and the latter, syn-
chronizing with each other and geophysical rhythms 
constitute specific organismal rhythm with distinctive 
period of amplitudes and phases of certain functions 
[5, 6]. The phase structure of the biological rhythm is 
in constant motion, its dynamics under physiological 
conditions is the basis of the variability of reactions 
and performs adaptive significance [1, 2]. According 
to modern concepts based on biological rhythms is to 
change the metabolism of biological systems, due to 
the influence of external and internal factors [5, 6].

Biological rhythms include oscillations with peri-
ods from a fraction of a second to many years. among 
the wide range of cyclic activity of living systems is 
the most studied circadian or circadian biorhythms 
whose period is given daily rotation of the earth around 
its axis and lasts for about 24 hours. Believe that the 
condition of these rhythms to humans is the most ob-
jective indicator of its well-being, health and perfor-
mance [1, 2, 5].

It is known that biological rhythms are modulated 
by various exogenous and endogenous factors. because 
during ontogenesis all types of metabolism, functions of 
organs and systems experience quantitative and qualita-
tive changes, it is likely to assume that the structure chro-
norhythmicity can vary significantly. One of the bodies 
with a clear circadian function of the kidney [3, 5].  
During ontogeny structure chronorhythms acidregu-
latory, ionoregulatory and excretory functions of the 
kidneys unchanged. Maximum changes ionoregulato-
rycal undergoes renal function, manifested by a sharp 
decrease in the excretion of sodium ions due to the ac-
tivation of the proximal transport of the cation [1, 2, 5].

Among the most studied in rhythmological the 
functions of the human body is the allocation of elec-
trolytes in the urine. Kidney consider a kind of au-
thority – the target functions of regulation systems. 
Chronobiology kidney is mainly in the study of diur-
nal, circadian and seasonal rhythms [1, 3, 5]. The struc-
ture of biorhythms renal function reflects the stages of 
development of the pathological process in the body. 
More pronounced than the disease process, the greater 
the adjustment observed in renal chronorhythms activ-
ity [1, 4, 7].

We prove that the relationship is due to the circadi-
an rhythm of glomerular and tubular kidney machines 
based on certain rhythm osmolarity of urine excretion 
of electrolytes, hydrogen ions, glomerular filtration 
and tubular reabsorption of water [1, 2, 5].

Determines whether the rhythms study excretion of 
substances [2, 5], so that the daily rhythms of excretion 
of water, potassium, sodium, chloride, calcium, mag-

nesium, and acid titrated not coincide. subsequently, 
scientists have found some differences in the ampli-
tude of the rhythm excretion of various electrolytes 
and trace elements [1, 5]. Other researchers found no 
overlap in the rhythms of urinary protein, urea, creati-
nine, amino acids, aldosterone, hydrogen ions were ti-
trated acids, electrolytes, as well as the relative density 
of urine in healthy children. The authors attributed this 
to differences in time intrarenal mechanisms of activity 
of the proximal and distal nephron [4, 6, 7].

Sources of literature suggests determinacy rhythms 
kidneys, but can not be considered solved the question of 
the relationship of renal biorhythms with different regu-
latory systems of the body, their changes under the influ-
ence of exogenous and endogenous factors. Information 
about chronorhythmicity kidneys in healthy organisms 
necessitate their study in pathological conditions.

It is known that the harmful environmental fac-
tors can cause significant physiological, biochemical 
changes in the body [2, 4]. It must be said that the basic 
metal salts pathological effect accounted for the kid-
neys, which leads to nephrotoxicity [1, 2]. In addition 
to the harmful effects of heavy metals on the body 
has a pronounced effect of stress – not less harmful 
factor that can lead to biochemical, physiological and 
functional changes in various systems of organs. This 
is due to the growing psycho-emotional stress on the 
human body and animals [1, 4].

Under physiological conditions, between the or-
ganism and the environment establish harmonious 
relationships. When they are broken, the body can be 
various deviations and develops maladjustment [5, 6].

Thus, the preservation of a new environmental con-
ditions optimal state vital functions shows the develop-
ment of adaptation and at lack of abuse and compensa-
tory-adaptive mechanisms possible emergence of a new 
qualitative state of the body – the pathology of adapta-
tion processes [1, 6]. The pathology occurs when mech-
anisms to maintain homeostasis are not sufficient for a 
complete balancing of existing cuts and can not provide 
adequate adaptive response of the organism [1, 2].

In biorhythmological aspect of health is an optimal 
ratio of interconnected rhythms of physiological func-
tions and their compliance with natural fluctuations in 
environmental conditions [5, 6]. Analysis of changes 
in rhythm, their timing and inconsistency to a deeper 
understanding of the mechanisms of occurrence and 
development of pathological processes, to improve 
the early diagnosis of diseases, both quantitatively and 
qualitatively optimize medical treatment, preventive 
measures, taking into account biorhythmological the 
systems and organs [1, 2, 5]. At present, the develop-
ment of new direction – chronorhythm biofeedback on 
which to create a fundamentally new generation of de-
vices that have been successfully used to diagnose and 
treat various diseases. Conducts fundamental research 
in the field chronopharmacology and chronotherapy 
biorhythmology newborns space biorhythmology etc 
[1, 2, 5, 6].

Conclusion. Summing up the results of observa-
tions, we see that under the combined action of met-
al salts in the combined stress there is a significant 
change in performance, which leads to disruption of 
homeostatic processes in the urine, blood and kidney 
tissues. The combined effects of a long metal salts and 
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the combined action of stress lead to the breakdown 
of adaptive-compensatory capacity of the organism, 
resulting in renal dysfunction occurs, which causes a 
variety of pathology.

Prospects for further research. Regularities are 
little studied of the chronobiological regulation of kid-

ney in response to changes daily cycle. Elucidation of 
this question has important not only theoretical but 
also practical importance, because the will allow to 
improve the methods of diagnosis, prevent and treat 
renal pathology in view features of depending on of its 
occurrence and flow on the phases period of day.
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КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ 
ЛІМФОМИ З МАЛИХ ЛІМФОЦИТІВ

Проаналізовано демографічні, клінічні та лабораторні особливості перебігу лімфоми з малих лімфоцитів. Виявлено 
прогностично значимі показники, встановлено їх клінічне значення і зв’язок з безпосередньою відповіддю на лікування. 

Ключові слова: лімфома з малих лімфоцитів, діагностичні критерії, прогностичні ознаки. 

Проанализированы демографические, клинические и лабораторные особенности течения лимфомы с малых 
лимфоцитов. Выявлено прогностически значащие показатели, установлено их клиническое значение и связь с не-
посредственным ответом на лечение. 

Ключевые слова: лимфома с малых лимфоцитов, диагностические критерии, прогностические признаки. 

Demographic, clinical and laboratory characteristics of the small lymphocytic lymphoma in progression were analyzed. 
Prognostically significant indices were detected, and their clinical significance and correlation with an immediate response 
to treatment were established. 

Key words: small lymphocytic lymphoma, diagnostic criteria, prognostic indices.
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Вступ. Лімфома з малих лімфоцитів (small 
lymphocytic lymphoma, SLL) – це пухлинна транс-
формація і клональна експансія морфологічно зрі-
лих В-лімфоцитів, пухлинний варіант хронічної 
лімфоцитарної лейкемії (ХЛЛ) [1]. В останні роки 
змінився підхід до трактування основних діагнос-
тичних критеріїв SLL. Відсутність ознак лейке-
мізації при SLL (менше 5×109/л моноклональних 
лімфоцитів CD5+CD19+Ig+ у периферичній крові) 
частково втратила своє значення, тому що у кла-
сифікації ВООЗ неоплазій гемопоетичної і лім-
фоїдної тканин (2008) виділено нову нозологічну 
форму – моноклональний В-клітинний лімфоцитоз 
[2]. У зв’язку з цим для верифікації діагнозу SLL 
необхідні додаткові морфологічні, лабораторні та 
інструментальні дослідження, які дозволяють вия-
вити стан і характер ураження органів та систем та 
оцінити поширеність процесу (стадія) та величину 
пухлинної маси [3]. 

Тактика та стратегія лікування SLL визначаєть-
ся індивідуально у кожному конкретному випадку 
[4] і значною мірою залежить від віку та загально-
го стану хворого, поширеності процесу, величини 
пухлинної маси, проліферативної активності та 
особливостей перебігу хвороби [5]. Отримані ре-
зультати знаходять своє відображення, насамперед, 
у міжнародних прогностичних індексах. Парадокс 
у лiкуваннi SLL полягає в тому, що незважаючи на 
добру вiдповiдь на традиційну хіміотерапiю, хворі 
нерідко помирають ранiше, нiж успішно ліковані 
хворi з агресивнiшими лiмфомами на аналогічних 
стадіях захворювання. З iншого боку, деколи тра-
пляються випадки спонтанної регресiї лiмфоми без 
будь-якого лікування, що в частині випадків ви-
правдовує тактику «спостереження та вичікуван-
ня» (“watching and waiting”) [4]. 

Тому метою даної роботи було дати оцінку клі-
ніко-лабораторним критеріям діагностики і про-
гнозування перебігу лімфоми з малих лімфоцитів 
на основі виявлення прогностично значимих показ-
ників, визначення їх клінічного значення і зв’язку з 
безпосередньою відповіддю на лікування. 

Матеріал та методи дослідження. Під на-
шим спостереженням знаходилось 54 хворих, які 
перебували на стаціонарному лікуванні у кліні-
ці ДУ ІПКТМ НАМН, базовому гематологічно-
му відділенні 5 комунальної клінічної лікарні  
м. Львова та знаходились на диспансерному об-
ліку в консультативній поліклініці інституту. Діа-
гностику SLL здійснювали відповідно до вимог 
класифікації ВООЗ неоплазій гемопоетичної і 
лімфоїдної тканин (2000, 2008) та згідно загаль-
ноприйнятих критеріїв [3, 6]. Усім хворим прове-
дено повне клінічне дослідження, яке включало 
об’єктивне та інструментальне обстеження (рент-
генологічне, ультразвукове, за необхідності –  
комп’ютерну томографію), гемограму, цитоло-
гічне дослідження периферичної крові, кістково-
го мозку, пунктатів лімфовузлів, гістологічне та 
імуногістохімічне дослідження пухлинного суб-
страту, імунофенотипове дослідження перифе-
ричної крові (при лейкемізації), кісткового мозку 
(при лімфоцитозі >30%). Стадіювання здійсню-
вали згідно критеріїв класифікації Ann Arbor. 
Хворим проведено специфічне лікування. Безпо-

середній ефект від лікування SLL оцінювали як 
добрий клінічний ефект, незначне покращення, 
без ефекту, погіршення. 

Результати та їх обговорення. Відповідно до 
принципів класифікації ВООЗ неоплазій гемопое-
тичної і лімфоїдної тканин (2000, 2008) у 54 паці-
єнтів, які перебували під спостереженням, діагнос-
товано лімфому з малих лімфоцитів (SLL). 

Вік хворих становив від 26 до 85 років, серед 
них 20 жінок та 34 чоловіки. У таблиці 1 наведено 
загальну характеристику хворих SLL. 

Таблиця 1
Загальна характеристика хворих при SLL 

Загальна кількість випадків 54 (100%)

Стать:
чоловіки 34 (63,0%)

жінки 20 (37,0%)

Вік:
медіана віку 67 (26-85)

< 60 18 (33,3%)
≥ 60 36 (66,7%)

ECOG:
0-І ступінь 30 (55,6%)

ІІ-ІV ступінь 24 (44,4%)

Стадія:
І-ІІ 5 (9,3%)

ІІІ-ІV 49 (90,7%)

Симптом

Анемія Hb<100г/л 18 (33,3%)
Тромбоцитопенія 

<100х109/л 9 (16,7%)

Залучення кістко-
вого мозку (>30% 

лімфоцитів)
23 (42,6%)

Лейкоцитоз 
>10х109/л 23 (42,6%)

Кількість лімфоци-
тів периферичної 
крові: >5х109/л

23 (42,6%)

Міжнародний 
прогностичний 
індекс (групи 
ризику) SLL 

(n=54)

низький 16 (29,6%)
низький/проміжний 13 (24,1%)
проміжний/високий 23 (42,6%)

високий 2 (3,7%)

Ефект від 
лікування SLL 

(n=51)

добрий клінічний 
ефект 29 (56,8%)

незначне покра-
щення 18 (35,3%)

без ефекту 1 (2,0%)

погіршення 3 (5,9%)

Медіана віку хворих становила 67 років. Серед-
ній вік хворих – 64,6±1,6 років, при цьому до 60 
років було 18 осіб (33,3%) серед яких 7 жінок та 11 
чоловіків, а старших за 60 років – 36 осіб (66,7%)– 
13 жінок та 23 чоловіки. На рисунку 1 представле-
но розподіл хворих за віком і статтю.
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Загальний стан хворих оцінювали за шкалою 
ECOG: 0-І ступінь встановлено у 30 (55,6%) хво-
рих, ІІ-ІV – у 24 (44,4%) пацієнтів.

За поширеністю пухлинного процесу згідно з 
класифікацією Ann Arbor у 5 (9,3%) пацієнтів вста-
новлено І-ІІ стадію хвороби, у 49 (90,7%) – ІІІ-ІV 
стадію. Таким чином, на момент діагностики, біль-
шість хворих мали пізні стадії хвороби. 

При статистичному опрацюванні встановлені 
середні значення (M±m) основних гематологічних 
показників периферичної крові у хворих на SLL. 
Середній вміст гемоглобіну пацієнтів становив 
105,7±3,7) г/л, анемію (Hb<100 г/л) встановлено у 
18 (33,3%) хворих (табл. 1). Середній рівень ери-
троцитів у хворих не різнився від показників ста-
тистично допустимої норми і був (3,6±0,1)×1012/л. 
У загальному, в 42,6% пацієнтів у перебігу хво-
роби наступила лейкемізація процесу: середній 
рівень лейкоцитів периферичної крові хворих 
зріс до (44,8±12,6)×109/л з відсотком лімфоцитів 
(55,3±5,6)%. 

При гематологічному дослідженні периферич-
ної крові середня кількість тромбоцитів становила 
(178,8±17,8)×109/л, зниження кількості тромбоци-
тів <100х109/л виявили у 9 (16,7%) пацієнтів. Се-
редній показник ШОЕ становив (21,3±2,8) мм/год. 

На час обстеження пацієнтів спостерігали но-
дальну та екстранодальну локалізацію пухлинного 
процесу (табл. 2). 

При фізикальному, ультразвуковому, рентгено-
логічному обстеженні та за потребою комп’ютерній 
томографії відзначали збільшення периферичних 
лімфовузлів (найчастіше шийних, підщелепових та 
пахових) у 43 (79,6%) хворих, абдомінальних лім-
фовузлів у 20 (37,0%) пацієнтів. Лімфовузли серед-
остіння збільшені у 5 (9,3%) хворих. У 3 пацієн-
тів SLL (5,6%) були уражені пухлинним процесом 
мигдалики. 

Спленомегалію пальпаторно та сонографічно 
констатовано у 28 (51,9%) хворих, гепатомегалію –  
у 30 (55,6%) хворих. Залучення кісткового мозку у 
пухлинний процес у перебігу хвороби констатова-
но у 23 (42,6%) хворих на SLL. 

Таблиця 2
Локалізація пухлинного процесу при SLL 

Нодальна локалізація 
периферичні л/в 43 (79,6%)
абдомінальні л/в 20 (37,0%)
л/в середостіння 5 (9,3%)

мигдалики 3 (5,6%)
селезінка 28 (51,9%)
кістковий мозок 23 (42,6%)

Екстранодальна локалізація
шлунок 1 (1,9%)
нирки 1 (1,9%)
легенева тканина 1 (1,9%)
шкіра, м’які тканини 4 (7,4%)
кістки 3 ( 5,6%)
серозні порожнини 7 (13,0%)
носоглотка 1 (1,9%)
орбіта 1 (1,9%)
гайморові пазухи 1 (1,9%)
молочна залоза 1 (1,9%)
ЦНС 3 ( 5,6%)
>1 екстранодальна зона 7 (13,0%)

Серед екстранодальних проявів хвороби най-
частіше траплялось ураження серозних порожнин 
– 7 (13,0%) пацієнтів. У решти випадках екстра-
нодальна локалізація процесу мала такий харак-
тер: пухлинні процеси шкіри та м’яких тканин –  
4 (7,4%) пацієнти, кісток – 3 (5,6%), ураження цен-
тральної нервової системи – 3 (5,6%). Ураження 
шлунка, нирок, легеневої тканини, носоглотки, 
орбіти, гайморових пазух, молочної залози спосте-
рігали відповідно у 1 (1,9%) пацієнта. Залучення 
більше ніж одного екстранодального вогнища спо-
стерігали у 13% пацієнтів (табл. 2) 

Пухлинну форму НГЛ (bulky disease, розмір 
пухлинного ураження більше за 10 см) констатова-
но у 7 (13,0%) хворих. 

Загальні симптоми інтоксикації (гарячка вища 
за 37,5 °С, пітливість, зниження маси тіла більш 
ніж на 10%) відзначено у 12 (22,2%) пацієнтів. 

Стернальний пунктат 23 (42,6%) хворих був 
гіперпластичним за рахунок ураження кісткового 
мозку пухлинним процесом та збільшеної кількос-
ті (>30%) лімфоїдних клітин. Гранулоцитарний ряд 
звужений, представлений клітинами різних стадій 
дозрівання. Тип еритропоезу нормобластичний, 
кількість еритрокаріоцитів зменшена. Мегакаріо-
цитарний паросток у більшості хворих – у межах 
норми, у 4 випадках спостерігали зменшену кіль-
кість функціонально неповноцінних мегакаріоци-
тів. При гістологічному дослідженні кісткового 
мозку виявлено інфільтрати з дозрілих лімфоцитів 
або лімфоїдних клітин, зменшену кількість жиро-
вих клітин та ознаки пригнічення нормального 
гемопоезу. У решти (57,4%) досліджених хворих 
рівень лімфоцитів кісткового мозку не перевищу-
вав 30%. 

Варіант лімфоми встановлювали на підставі ре-
зультатів комплексного гістологічного і імунофено-
типового дослідження пухлинного субстрату. 

В результаті імуногістохімічного дослідження 
гістологічного матеріалу та/або імуноцитологічного 

Рис. 1. Розподіл хворих за віком та статтю
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дослідження фенотипу лімфоїдних клітин перифе-
ричної крові і/або кісткового мозку (при ураженні 
кісткового мозку і лейкемізації лімфоми) у хворих 
діагностували зрілий В-клітинний характер злоякіс-
ної проліферації на підставі відсутності на мембрані 
злоякісних клітин CD34, експресії В-лінійних мар-
керів CD19+/CD20+/CD22+/CD79a+/sIg+ з клональ-
ним розподілом легких ланцюгів, низького відсотку 
клітин, які взаємодіяли з Т-клітинними монокло-
нальними антитілами (МКАТ) [3]. Імунофенотипо-
ву характеристику пухлинного субстрату у хворих 
представлено у таблиці 3.

Таблиця 3

Антигени (CD)
Частота екс-
пресії (>20% 
позит. клітин)

Середній 
відсоток пози-
тивно реагую-

чих клітин
CD 34 0
CD 10 0
CD 19 100% (78±6)%
CD 20 87% (62±9)%

CD 20cy 100%
CD 22 dim 85% (57±11)%
CD 23 91% (45±12)%
CD 25 26% 33%

κ dim 67% (53±15)%
λ dim 17% (36±6)%

Клональний 
ексцес 83%

CD 5 85% (48±10)%
CD 3 11% (18±3)%
CD 7 0
CD 4 0
CD 8 0 (13±5)%

Для верифікації діагнозу, крім експресії 
В-клітинних антигенів, звертали увагу на наяв-
ність поверхневих маркерів CD5, CD10, а також 
CD23 [4, 6].

Відповідно до міжнародного прогностичного 
індексу (IPI) визначено групи низького, низько-
го/проміжного, проміжного/високого та високого 
ризику (табл. 1). До групи низького ризику з до-
брим прогнозом віднесено 16 (29,6%) пацієнтів 
з SLL. У групу низького/проміжного ризику уві-
йшли 13 (24,1%) хворих. Високий відсоток паці-
єнтів проміжного/високого ризику – 23 (42,6%). 
До групи високого ризику увійшло тільки 2 
(3,7%) випадки. 

Серед обстеженої групи хворих 25 (46,3%) па-
цієнтів ще не отримували специфічного лікування, 
решту 29 (53,7%) пацієнтів поступили повторно для 
цитостатичного лікування. У 1 хворого в анамнезі 
лікування була проведена променева телегаммате-
рапія. Цитостатичне лікування було призначено 51 
(94,4%) пацієнту, 3 (5,6%) хворих не отримували 

поліхіміотерапії (ПХТ) з різних причин. Залежно 
від стадії лімфоми та IPI хворим було призначено 
такі схеми ПХТ: СОР, СНОР, R-CНOP, ВАСОР, FC, 
DEXABeam. 

Хворі з імунними ускладненнями приймали 
кортикостероїдні препарати, при анемії значного 
ступеня та геморагічному синдромі проводили ге-
мотрансфузії. Для лікування інфекційно-запальних 
ускладнень застосовувалася антибактеріальна, де-
зінтоксикаційна терапія. 

Спленектомія була виконана у 3 хворих. Пока-
зами до спленектомії були імунні ускладнення, що 
не піддавалися лікуванню кортикостероїдами з або 
без хіміотерапії, ізольована масивна спленомегалія 
з явищами дискомфорту в черевній порожнині та 
резистентність до хіміотерапії. Післяопераційний 
період перебігав без ускладнень. 

Після проведеного курсу лікування більше 
ніж половину хворих (29; 56,8%) було виписано із 
стаціонару з добрим клінічним ефектом (табл. 1). 
Натомість тільки у третини пацієнтів – 18 (35,3%) 
спостерігали незначне покращення загального ста-
ну та часткову ліквідацію симптомів хвороби. Про-
ведене лікування не дало ефекту в 1 (2,0%) випадку, 
а погіршення стану спостерігали у 3 (5,9%) хворих. 

У класифікації неоплазій гемопоетичної і лім-
фоїдної тканин ВООЗ (2008) SLL окреслена як 
лімфоїдна неоплазія з тканинною морфологією та 
імунофенотипом ХЛЛ, але з відсутністю лейкемії 
на час діагностики [2, 3, 6]. Таким чином, SLL і 
ХЛЛ розглядаються як одна хвороба, проте з різни-
ми клінічними проявами і, отже, дещо відмінними 
підходами до лікування. SLL – це тканинний ек-
вівалент ХЛЛ з характерним типом гістологічної 
інфільтрації моноклональними В-лімфоцитами 
[4, 7]. Порогова величина, яка дозволяє розмеж-
увати ці дві форми, встановлена на рівні 5×109/л 
В-лімфоцитів з характерним для ХЛЛ фенотипом 
(CD5+, CD10–, наявні В-клітинні маркери, зокрема 
CD20+/cyCD20+, CD79а+, низька експресія легких 
ланцюгів Ig з їх клональним розподілом, CD23+). 
При ХЛЛ такі клітини виявляються у периферич-
ній крові у кількості, вищій за порогову величину, 
а для SLL властива наявність таких клітин на час 
діагностики хвороби тільки у залучених ткани-
нах, що й спостерігали у представлених хворих. 
Клінічні відмінності між SLL і ХЛЛ, як вважають, 
пояснюються різницею біологічних властивостей 
пухлинних клітин за експресією рецепторів хемо-
кінів (зокрема, зниженою експресією R1 та CCR3 
у клітинах SLL), інтегринів (клітини ХЛЛ мають 
нижчу експресію інтегрину αLβ2), генетичними 
аномаліями (вища частота трисомії 12 і нижча 
del(13q) при SLL). Однак, усе ще відсутні точні 
знання про біологічні основи різних клінічних 
проявів SLL і ХЛЛ [4]. Хворі на SLL, як показали 
наші спостереження і відзначено у літературі [5], 
переважно демонструють пізню стадію хвороби, 
яка проявляється лімфаденопатією, гепато-спле-
номегалією, часто ураженням екстранодальних 
органів і тканин (у 33,3% пацієнтів). У 42,2% 
пацієнтів у пізніх стадіях хвороби, яка розпочи-
налася як типова SLL, при поширенні пухлинно-
го процесу наступає залучення кісткового мозку  
(> 30% лімфоцитів) і поява лімфоцитів з феноти-
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пом ХЛЛ у периферичній крові, про що повідо-
мляють і інші автори [5]. Класифікація ВООЗ не 
дає роз’яснення, як трактувати такі випадки – як 
прояв однієї хвороби чи як лейкемізацію SLL. Ре-
зультати проведених спостережень схиляють нас 
до останньої думки. 

У класифікації ВООЗ виділено ще одну нозо-
логічну форму – моноклональний В-клітинний 
лімфоцитоз з фенотипом ХЛЛ, при якому кількість 
таких лімфоцитів у периферичній крові нижча за 
порогову величину (5×109/л) [2, 8], проте не вста-
новлено мінімальних критеріїв для його відрізнен-
ня від SLL [3]. Таким критерієм може бути наяв-
ність збільшених лімфовузлів і/або спленомегалії 
при SLL [3, 9]. 

Хворі на SLL переважно потребують цитоста-
тичного лікування, серед них, на відміну від ХЛЛ, 
немає осіб, у яких може бути застосована тактика 
“waiting&watching”. Невідомо, чи це залежить від 
переважання пізніх стадій хвороби на час діагнос-
тики чи від біологічних властивостей пухлинного 
процесу, оскільки серед хворих переважали особи 
з високим і проміжним ступенями ризику за IPI. 
Безпосередній ефект лікування у вигляді часткової 
ремісії досягнуто тільки у 57% хворих. 

Перспектива подальшого наукового досліджен-
ня полягає у аналізі віддалених результатів ліку-

вання, можливості прогнозування безрецидивного 
перебігу хвороби та загального виживання хворих. 

Висновки 
1. Демографічними особливостями захворю-

вання на SLL є переважання чоловіків та пацієнтів 
старших за 60 років. За лікуванням пацієнти звер-
талися, в основному, в ІІІ-IV стадіях хвороби. 

2. Серед клінічних проявів переважають ура-
ження лімфатичних вузлів та селезінки; у 42,6% 
хворих SLL процес у перебігу хвороби поширю-
ється на кістковий мозок (лейкемізація). Найчасті-
шим екстранодальним проявом при SLL є уражен-
ня серозних порожнин. 

3. В гемограмі у 33,3% хворих виявлено ане-
мію, у 16,7% – тромбоцитопенію. 

4. Кваліфіковане гістологічне та імунофеноти-
пове дослідження пухлинного субстрату – стандарт 
діагностики SLL. Імунофенотипове дослідження 
дозволяє у більшості випадків встановити діагноз 
на основі виявлення моноклональної популяції 
В-клітин з фенотипом CD5+/CD10–/CD23+. 

5. Встановлено, що при SLL, відповідно до по-
казників міжнародного прогностичного індексу, 
переважають хворі з проміжним/високим ризиком. 

6. Добрий клінічний ефект безпосередньо після 
цитостатичної терапії у вигляді часткової ремісії 
спостерігали у 56,8% пацієнтів. 
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ЧАСТОТА ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ, КИСТОГРАНУЛЕМ 
АБО КИСТ МОЛЯРІВ У СОМАТИЧНО ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ 

ІЗ РІЗНИХ ЕТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Встановлено, що у соматично здорових чоловіків із різних етно-територіальних регіонів України за даними ко-
нусно-променевої комп’ютерної томографії частота ураження молярів хронічним фіброзним та хронічним грану-
лематозним періодонтитом на нижній щелепі має вищі значення, ніж на верхній щелепі; а кистогранулеми і кисти 
молярів як на верхній, так і на нижній щелепі у більшості регіонів визначаються лише від 0,5% до 1,9%. За даними 
стоматологічного обстеження у соматично здорових чоловіків ураження періодонтитом молярів практично не ви-
явлено. Виражені розбіжності між стоматологічним та комп’ютерно-томографічним обстеженням встановлені як на 
верхній, так і на нижній щелепі за частотою ураження молярів хронічним гранулематозним та фіброзним періодон-
титом (більші значення за даними комп’ютерної томографії) та частотою відсутності періодонтиту (більші значення 
за даними стоматологічного обстеження). Між представниками різних регіонів України більшість розбіжностей при 
співставленні частоти ураження молярів періодонтитом, або частоти відсутності періодонтиту, встановлена за дани-
ми конусно-променевої комп’ютерної томографії на верхній щелепі найбільш часто із чоловіками північного і східно-
го регіонів, а на нижній щелепі – із чоловіками західного, східного і південного регіонів.

Ключові слова: хронічний періодонтит, кистогранулеми, кисти, моляри, соматично здорові чоловіки, різні  
регіони України, стоматологічне обстеження, комп’ютерна томографія.

Установлено, что у соматически здоровых мужчин из разных этно-территориальных регионов Украины за дан-
ными конусно-лучевой компьютерной томографии частота поражения моляров хроническим фиброзным и хрони-
ческим гранулематозным периодонтитом на нижней челюсти имеет большие значения, нежели на верхней челюсти; 
а кистогранулёмы и кисты моляров как на верхней, так и на нижней челюсти в большинстве регионов определяются 
лишь от 0,5% до 1,9%. За данными стоматологического обследования у соматически здоровых мужчин поражение 
периодонтитом моляров практически не выявлено. Выраженные различия между стоматологическим и компьютер-
но-томографическим обследованием установлены как на верхней, так и на нижней челюсти для частоты поражения 
моляров хроническим гранулематозным и фиброзным периодонтитом (большие значения за данными компьютер-
ной томографии) и частоты отсутствия периодонтита (большие значения за данными стоматологического обследо-
вания). Между представителями разных регионов Украины большинство различий при сопоставлении частоты по-
ражения моляров периодонтитом, или частоты отсутствия периодонтита, установлено за данными конусно-лучевой 
компьютерной томографии на верхней челюсти наиболее часто с мужчинами северного и восточного регионов, а на 
нижней челюсти – с мужчинами западного, восточного и южного регионов.

Ключевые слова: хронический периодонтит, кистогранулёмы, кисты, моляры, соматически здоровые мужчи-
ны, разные регионы Украины, стоматологическое обследование, компьютерная томография.

Found that in somatically healthy men from different ethno-territorial regions of Ukraine according to cone-beam com-
puted tomography frequency of molars chronic fibrous and chronic granulomatous of periodontitis in the mandible has higher 
value than on the upper jaw; cystogranulema and molars cyst both on the upper and lower jaw in most regions determined only 
from 0.5% to 1.9%. According to the data of dental examination in somatic healthy men periodontitis of molars almost were 
not found. Pronounced differences between dental and computer tomography examinations set both on the upper and lower 
jaw by frequency of chronic granulomatous lesions of molars and fibrous periodontitis (higher values according to the data of 
computed tomography) and frequency of absence periodontitis (higher values according to dental examination). Between 
representatives of different regions of Ukraine most of differences when comparing the frequency of molars periodontitis or 
frequency of absence periodontitis established according to the data of cone-beam computed tomography on the upper jaw 
most often in men from northern and eastern regions, and on the lower jaw – from western, eastern and southern regions.

Key words: chronic periodontitis, cystogranuloma, cyst, molars, somatically healthy men, different regions of Ukraine, 
dental examination, computed tomography.

Захворювання періодонта в структурі стома-
тологічної захворюваності посідають третє міс-
це після карієсу і пульпіту. Пацієнти з хронічним 
періодонтитом, кістогранулемами або кістами 
складають третину від числа звернень за стомато-
логічною допомогою осіб молодого і середнього 
віку, що свідчить про медико-соціальну значущість 
цієї нозології в ряді інших проблем стоматології  
[1, с. 82-85; 5, с. 164-168; 10, с. 227-228].

Наразі деструктивні форми періодонтиту зали-
шаються основною причиною видалення зубів-мо-
лярів, крім того, періодонтит здатний призвести до 
розвитку таких серйозних ускладнень як періостит, 
флегмона, остеомієліт [2, с. 136-139; 12, с. 18-19]. 
При цьому запальні періапікальні процеси супро-
воджуються формуванням стоматогенних вогнищ 
інфекції, інтоксикації і сенсибілізації, а також є 
етіологічними чинниками виникнення та розвитку 
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одонтогенних захворювань внутрішніх органів і 
систем [6, с. 3-9; 11, с. 38-42].

Прояв і прогресування ознак хронічного пері-
одонтиту та його наслідків залежить від багатьох 
факторів і детермінант, включаючи індивідуальні 
особливості суб’єкта, соціальні, поведінкові, сис-
темні, зміни на рівні зубів, мікробний склад зубно-
го нальоту, і інші індикатори та фактори ризику  
[2, с. 136-139; 19, с. 459-468; 21, с. 138-153]. Проте, 
зовнішні чинники даної патології не є вузькоспеци-
фічними і притаманні більшості інших стоматологіч-
них захворювань. У зв’язку з цим, важко зрозуміти, 
в результаті яких процесів відбувається ініціювання і 
прогресування захворювання [21, с. 138-153].

Визначення регіональних (субпопуляційних) 
відмінностей частоти хронічного періодонтиту при 
різному генетичному складі популяції набуває без-
заперечної актуальності [8, с.24-25] і потребує по-
дальших наукових пошуків (особливо це стосуєть-
ся вибірки молодих соматично здорових осіб, які 
проживають на відносно незабрудненій території).

Мета роботи – встановити частоту хронічно-
го періодонтиту, кистогранулем або кист молярів 
у соматично здорових чоловіків із різних етно-
територіальних регіонів України за даними сто-
матологічного обстеження і конусно-променевої 
комп’ютерної томографії.

Матеріали і методи дослідження. На базі 
кафедри дитячої стоматології й науково-дослід-
ного центру Вінницького національного медич-
ного університету імені М.І. Пирогова проведено 
анкетування більш, ніж 3500 чоловіків віком від  
19 до 35 років із різних регіонів України для вста-
новлення соматично здорових осіб за допомогою 
спеціального скринінг-опитувальника [4, с. 24-39]. 
У результаті було відібрано 410 соматично здо-
рових чоловіків у третьому поколінні мешканців 
відповідних етно-територіальних регіонів Украї-
ни. Усі вони були поділені на наступні групи від-
повідних регіонів України [3, с.67-71]: північний  
(72 мешканця з Житомирської, Київської, Чернігів-
ської та Сумської областей), середній вік 22,49±3,86 
років; південний (47 мешканців із Одеської, Мико-
лаївської, Херсонської, Запорізької областей та АР 
Крим), середній вік 23,36±3,64 років; центральний 
(165 мешканців із Вінницької, Черкаської, Кіро-
воградської, Полтавської та Дніпропетровської 
областей), середній вік 22,48±3,75 років; західний  
(71 мешканець із Волинської, Рівненської, Львів-
ської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, 
Закарпатської та Івано-Франківської областей), се-
редній вік 22,97±4,54 років; східний (45 мешканців 
із Харківської, Донецької та Луганської областей), 
середній вік 23,44±3,71 років. Тобто за віком, при 
розподілі чоловіків на різні регіони України групи 
були майже однорідними.

Усім обстеженим, за допомогою спеціально-
го опитувальника, було проведено аналіз меди-
ко-соціальних факторів умов життя, показників 
використання засобів догляду порожнини рота та 
суб’єктивної оцінки стану тканин пародонту, резуль-
тати яких вказують на досить високу однорідність 
вибірок соматично здорових чоловіків із різних 
регіонів України [13, с. 248-254; 14, с. 164-169; 15,  
с. 184-187].

Комітетом з біоетики Вінницького національ-
ного медичного університету імені М.І. Пирогова 
встановлено, що проведені дослідження не супер-
ечать основним біоетичним нормам Гельсінської 
декларації, Конвенції Ради Європи про права лю-
дини та біомедицину (1977), відповідним положен-
ням ВООЗ та законам України (протокол № 8 від 
10.09.2013).

Для виконання поставленої мети були вико-
ристані наступні методи дослідження: вивчення 
стоматологічного статусу (повне стоматологічне 
обстеження); конусно-променева комп’ютерна то-
мографія (КПКТ), за допомогою комп’ютерного 
томографа Veraviewepocs 3D Morita, включала ви-
значення стану періапікальних тканин, коронки та 
шийки зуба; статистична обробка отриманих ре-
зультатів проведена в пакеті “STATISTICA 6.1” (на-
лежить НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова, ліцензійний 
№ BXXR901E246022FA).

Результати дослідження і їх обговорення. 
Частота хронічного періодонтиту, кистогранулем 
або кист молярів верхньої щелепи за даними сто-
матологічного обстеження складає: хронічного 
фіброзного – лише 2,2% для 26-го зуба в східному 
регіоні; частота відсутності періодонтиту – від 
97,8 до 100% в східному регіоні та 100% в усіх ін-
ших регіонах. Частота ураження молярів нижньої 
щелепи за даними стоматологічного обстеження 
складає: хронічного фіброзного – лише 1,4% для 
46-го зуба в західному регіоні; хронічного грануле-
матозного – лише 1,4% для 36-го зуба в західному 
регіоні; частота відсутності періодонтиту – від 
98,6 до 100% в західному регіоні та 100% в усіх 
інших регіонах.

За даними КПКТ молярів верхньої щелепи: час-
тота хронічного фіброзного періодонтиту складає 
– від 0 до 8,6% в північному регіоні, від 0 до 5,5% 
в південному регіоні, від 0 до 4,7% в центральному 
регіоні, від 0 до 11,1% в західному регіоні, від 0 до 
8,3% в східному регіоні; частота хронічного грану-
лематозного періодонтиту – від 0 до 2,9% в північ-
ному регіоні, від 0 до 5,5% в південному регіоні, від 
0 до 3,1% в центральному регіоні, від 0 до 2,8% в 
західному регіоні, від 0 до 11,1% в східному регі-
оні; частота кистогранулем – лише 3,1% для 16-го 
зуба в центральному регіоні та 2,8% для 26-го зуба 
в західному регіоні; частота кист – лише 2,8% для 
16-го зуба в південному регіоні та від 0 до 3,1% в 
центральному регіоні; частота відсутності періодон-
титу – від 91,4 до 100% в північному регіоні, від 91,7 
до 100% в південному регіоні, від 89,1 до 100% в 
центральному регіоні, від 86,1 до 100% в західному 
регіоні, від 83,4 до 100% в східному регіоні.

За даними КПКТ молярів верхньої щелепи: час-
тота хронічного фіброзного періодонтиту складає –  
від 0 до 8,6% в північному регіоні, від 0 до 5,5% 
в південному регіоні, від 0 до 4,7% в центрально-
му регіоні, від 0 до 11,1% в західному регіоні, від 
0 до 8,3% в східному регіоні; частота хронічного 
гранулематозного періодонтиту – від 0 до 2,9% 
в північному регіоні, від 0 до 5,5% в південно-
му регіоні, від 0 до 3,1% в центральному регіоні, 
від 0 до 2,8% в західному регіоні, від 0 до 11,1% 
в східному регіоні; частота кистогранулем – лише 
3,1% для 16-го зуба в центральному регіоні та 2,8%  
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для 26-го зуба в західному регіоні; частота кист –  
лише 2,8% для 16-го зуба в південному регіоні та 
від 0 до 3,1% в центральному регіоні; частота від-
сутності періодонтиту – від 91,4 до 100% в пів-
нічному регіоні, від 91,7 до 100% в південному ре-
гіоні, від 89,1 до 100% в центральному регіоні, від 
86,1 до 100% в західному регіоні, від 83,4 до 100% 
в східному регіоні.

За даними КПКТ молярів нижньої щелепи: час-
тота хронічного фіброзного періодонтиту складає 
– від 0 до 2,8% в північному регіоні, від 0 до 5,6% 
в південному регіоні, від 0 до 3,1% в центральному 
регіоні, від 0 до 11,1% в західному регіоні, від 0 до 
8,3% в східному регіоні; частота хронічного грану-
лематозного періодонтиту – від 0 до 5,7% в пів-
нічному регіоні, від 0 до 8,3% в південному регіоні, 
від 0 до 3,1% в центральному регіоні, від 0 до 5,5% 
в західному регіоні, від 0 до 11,1% в східному регі-
оні; частота кистогранулем – лише 2,8% для 47-го 
зуба в західному регіоні; частота кист – лише 2,9% 
для 36-го зуба в північному регіоні, лише 2,8% 
для 46-го зуба в південному регіоні, від 0 до 3,1% 
в центральному регіоні, від 0 до 5,6% в західному 
регіоні, від 0 до 5,6% в східному регіоні; частота 
відсутності періодонтиту – від 88,6 до 100% в 
північному регіоні, від 86,1 до 100% в південному 
регіоні, від 90,7 до 100% в центральному регіоні, 
від 80,6 до 100% в західному регіоні, від 80,6 до 
100% в східному регіоні.

Таким чином, при аналізі частоти періодонти-
ту молярів верхньої щелепи встановлено: за дани-
ми стоматологічного обстеження – в середньому 
лише 0,4% частота хронічного фіброзного пері-
одонтиту в східному регіоні; за даними КПКТ – 
хронічний фіброзний періодонтит має найвищі 
значення в північному регіоні (в середньому 3,8%), 
а найменші в південному регіоні (1,4%); хронічний 
гранулематозний має найвищі значення в східно-
му регіоні (3,7%), а найменші в північному регі-
оні (0,5%); кистогранулеми лише в середньому в 
0,5 та 0,8% зустрічаються відповідно в західному 
й центральному регіонах; частота кист лише в се-
редньому в 0,5 та 0,8% зустрічаються відповідно в 
південному й центральному регіонах; відсутність 
періодонтиту молярів верхньої щелепи має найви-
щі значення в південному регіоні (96,7%), а най-
менші в східному регіоні (94,0%).

При аналізі частоти періодонтиту молярів 
нижньої щелепи встановлено: за даними стомато-
логічного обстеження – в середньому лише 0,2% 
частота хронічного фіброзного та 0,2% частота хро-
нічного гранулематозного періодонтиту в західно-
му регіоні; за даними КПКТ – хронічний фіброзний 
періодонтит має найвищі значення в західному 
регіоні (в середньому 4,2%), а найменші в північ-
ному (1,4%) й південному (1,4%) регіонах; хроніч-
ний гранулематозний має найвищі значення в схід-
ному регіоні (5,1%), а найменші в центральному  
(1,3%) й західному (1,4%) регіонах; кистограну-
леми лише в середньому в 0,5% зустрічаються в 
західному регіоні; частота кист має найвищі зна-
чення в центральному (1,8%) й західному (1,9%) 
регіонах, а найменші в північному (0,5%) й півден-
ному (0,5%) регіонах; відсутність періодонтиту 
молярів нижньої щелепи має найвищі значення в 

північному регіоні (96,2%), а найменші в східному 
регіоні (90,3%).

При співставленні частоти періодонтиту мо-
лярів між різними регіонами за даними стомато-
логічного обстеження встановлені лише наступні 
тенденції розбіжностей на верхній щелепі – більші 
значення (р=0,056) частоти хронічного фіброзного 
періодонтиту 26-го зуба в східному, ніж у централь-
ному регіоні та, навпаки, менші значення (р=0,056) 
частоти відсутності періодонтиту 26-го зуба в схід-
ному, ніж у центральному регіоні.

При співставленні частоти періодонтиту моля-
рів між різними регіонами за даними КПКТ вста-
новлені наступні статистично значущі, або тен-
денції розбіжностей: на верхній щелепі – більші 
значення (р<0,05) частоти хронічного гранулема-
тозного періодонтиту 16-го зуба в східному, ніж у 
північному й південному регіонах; більші значення 
(р<0,05, р=0,070) частоти хронічного фіброзного 
періодонтиту 16-го зуба в західному, ніж у східному 
регіоні та 27-го зуба в північному, ніж у південно-
му, центральному й західному регіонах; менші зна-
чення (р=0,070) частоти відсутності періодонтиту 
27-го зуба в північному, ніж у південному й захід-
ному регіонах; на нижній щелепі – більші значення 
(р<0,05; р=0,060) частоти хронічного гранулема-
тозного періодонтиту 36-го зуба в східному, ніж у 
західному регіоні та 47-го зуба в східному, ніж у 
центральному регіоні; більші значення (р<0,05) 
частоти хронічного фіброзного періодонтиту 46-го 
зуба в західному, ніж у південному регіоні; більші 
значення (р<0,05) частоти відсутності періодонти-
ту 37-го зуба в північному, ніж у східному регіоні 
та 47-го зуба в південному, ніж у західному регіоні.

При співставленні частоти періодонтиту молярів 
у відповідних регіонах між даними стоматологіч-
ного обстеження та КПКТ встановлені наступні 
статистично значущі, або тенденції розбіжностей: 
на верхній щелепі – більші значення (р<0,05-0,001) 
частоти відсутності періодонтиту 16-го й 26 зуба в 
усіх регіонах, 17-го зуба в центральному й західному 
регіонах та 27-го зуба в північному й центральному 
регіонах за даними стоматологічного обстеження; 
більші значення (р<0,05; р=0,052) частоти хронічно-
го гранулематозного періодонтиту 16-го зуба в цен-
тральному й східному регіонах, а також 26-го зуба в 
східному регіоні за даними КПКТ; більші значення 
(р<0,05-0,001) частоти хронічного фіброзного пері-
одонтиту 16-го зуба в північному, центральному й 
західному регіонах, 26-го зуба в північному й цен-
тральному регіонах, 27-го зуба в північному регіоні 
за даними КПКТ; більші значення (р<0,05) частоти 
кистогранулеми 16-го зуба в центральному регіоні 
за даними КПКТ; більші значення (р<0,05) частоти 
кист 27-го зуба в центральному регіоні за даними 
КПКТ; на нижній щелепі – більші значення (р<0,05-
0,001; р=0,052) частоти відсутності періодонтиту 
36-го й 46 зуба в усіх регіонах, 37-го зуба в централь-
ному й східному регіонах та 47-го зуба в більшості 
регіонів (за винятком південного) за даними стома-
тологічного обстеження; більші значення (р<0,05) 
частоти хронічного гранулематозного періодонтиту 
36-го зуба в більшості регіонів (за винятком захід-
ного) і 46-го зуба в південному, центральному й за-
хідному регіонах за даними КПКТ; більші значення 



89

Медичний форум
♦

(р<0,05; р=0,052) частоти хронічного фіброзного 
періодонтиту 36-го зуба в центральному, західно-
му й східному регіонах, 46-го зуба в центральному 
й західному регіонах, 47-го зуба в західному регіоні 
за даними КПКТ; більші значення (р<0,05) частоти 
кист 36-го зуба в центральному й західному регіо-
нах, а також 46-го й 47-го зубів в центральному регі-
оні за даними КПКТ.

Відомо, що гетерогенність популяції як за 
структурним, так і за динамічним різноманіттям 
тісно пов’язана з її адаптаційним потенціалом  
[9, с. 11-14]. Людські популяції, які перебувають у 
більш-менш постійних умовах, відрізняються гете-
рогенністю, яка забезпечує їм здатність до адапта-
ції, а відтак – динамічну рівновагу в часі. Що сто-
сується адаптаційного потенціалу континуальних 
популяцій стосовно захворювань зубів, то він за-
безпечується адаптаційним потенціалом їхніх суб-
популяцій [7, с. 455-463; 9, с. 11-14; 22, с. 94-106].  
Так, у нашому дослідженні у певних регіонах 
України (субпопуляціях) отримано різні цифрові 
значення частоти хронічного періодонтиту, кисто-
гранулем або кіст молярів у соматично здорових 
молодих чоловіків. Це збігається із даними дослі-
джень закордонних дослідників [16, с. 1115-1124; 
17, с. 28-44; 19, с. 459-468], які визначали зміни рів-
ня захворюваності на періодонтит у досліджуваних 
в різних регіонах та при зміні генетичного складу 
популяції в немодифікованому довкіллі.

R.T. Demmer і P.N. Papapanou [17, с. 28-44] вста-
новили приблизно однакові показники захворюва-
ності на дану патологію у місцевого населення та 
у населення, яке протягом не менш трьох поколінь 
живуть на даній території. У групі ж метисів (пер-
шого-другого покоління) спостерігалося різке до-
стовірне збільшення поширеності як хронічного, 
так і гострого періодонтиту. В результаті метисації 
всупереч очікуваному поліпшенню стоматологіч-
ного здоров’я в популяції (у зв’язку з припливом 
нової генетичної інформації) відбулося збільшення 
поширеності досліджуваного запального ураження 
періодонта, найімовірніше, пов’язане з розбалан-
сованістю генного комплексу.

M. Kebschull та ін. [19, с. 459-468] у аналогіч-
ної вибірки провів перехресний повногеномний 
аналіз експресії генів ясенної тканини представ-
ників трьох субпопуляцій і вияв два кластери 
пацієнтів, які різко відрізняються за важкістю 
перебігу хронічного періодонтиту. Кількість осіб 
із більш агресивним перебігом захворювання ви-
явилася не набагато численнішою в групі метисів. 
Це говорить за те, що для кожної території про-
живання притаманний свій кількісний і якісний 
склад генів, алельний стан яких вірогідно впли-
ває на ймовірність розвитку періодонтиту у дано-
го індивіда, а також на швидкість прогресування 
і важкість захворювання. Кількісний склад генів 
зумовлює число випадків всіх варіантів пере-
бігу хронічного періодонтиту, а якісний – кіль-
кість випадків захворювання як із помірним, 
так і важким перебігом [16, с. 1115-1124; 18,  
с. 1149-1153; 20, с. 1-22; 22, с. 94-106].

Висновки та перспективи подальших розробок.
1. За даними комп’ютерної томографії на ниж-

ній щелепі частота ураження молярів хронічним 

фіброзним (в середньому від 1,4% в північному і 
південному до 4,2% в західному регіоні) та хро-
нічним гранулематозним періодонтитом (в серед-
ньому від 1,3-1,4% в центральному і західному до 
5,1% в східному регіоні) має вищі значення, ніж 
на верхній щелепі (відповідно в середньому від 
1,4% південному до 3,8% в північному регіоні та 
від 0,5% в північному до 3,7% в східному регіоні). 
Кистогранулеми та кисти молярів в різних регіо-
нах на нижній щелепі в середньому складають від 
0,5% до 1,9%, а на верхній – від 0,5% до 0,8%. За 
даними стоматологічного обстеження як на верх-
ній, так і на нижній щелепі хронічний періодонтит 
в більшості регіонів практично не виявляється.

2. При співставленні частоти періодонтиту мо-
лярів між різними регіонами статистично значущі 
або тенденції розбіжностей встановлені: за даними 
стоматологічного обстеження лише більші зна-
чення частоти хронічного фіброзного періодонтиту 
і менші значення частоти відсутності періодонтиту 
26-го зуба в східному, ніж у центральному регіоні; 
за даними комп’ютерної томографії – на верхній 
щелепі – для 16-го зуба більша частота хронічного 
гранулематозного періодонтиту в східному, ніж у 
північному і південному регіонах та хронічного фі-
брозного періодонтиту в західному, ніж у східному 
регіоні, а для 27-го зуба більша частота хронічного 
фіброзного періодонтиту і менша частота відсут-
ності періодонтиту в північному, ніж у більшості 
інших регіонів; на нижній щелепі – більша частота 
хронічного гранулематозного періодонтиту 36-го і 
47-го зуба в східному, ніж відповідно у західному і 
центральному регіонах; більша частота хронічно-
го фіброзного періодонтиту 46-го зуба в західному, 
ніж у південному регіоні; більша частота відсут-
ності періодонтиту 37-го і 47-го зуба відповідно в 
північному і південному, ніж у східному і західно-
му регіонах.

3. За даними стоматологічного обстеження 
встановлені більші, ніж за даними комп’ютерної 
томографії значення частоти відсутності періо-
донтиту 16-го, 26-го, 36-го і 46-го зубів в усіх регі-
онах, а для інших молярів верхньої і нижньої щеле-
пі – в усіх випадках лише в центральному регіоні. 
За даними комп’ютерної томографії встановлені 
більші, ніж за даними стоматологічного обстежен-
ня значення: частоти хронічного гранулематозного 
періодонтиту для 16-го і 26-го зуба переважно в 
східному регіоні, а для 36-го і 46 зубів – переваж-
но в центральному і південному регіонах; частоти 
хронічного фіброзного періодонтиту для більшос-
ті молярів верхньої щелепи переважно в північно-
му і центральному регіонах, а для більшості мо-
лярів нижньої щелепи переважно в центральному 
і західному регіонах; частоти кист для 27-го зуба 
та більшості молярів нижньої щелепи переважно в 
центральному регіоні.

Проведена оцінка рівня захворюваності моля-
рів на хронічний періодонтит, кистогранулеми або 
кисти у соматично здорових чоловіків дозволить 
прогнозувати ризик і рівень популяційної захворю-
ваності зубів у різних регіонах України, що, в свою 
чергу, дозволить своєчасно сформувати диспансер-
ні групи з виникнення цієї патології та проводити 
відповідні профілактичні заходи.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

В работе представлены результаты диагностики диабетической периферической полинейропатии (ДПН) у 
больных сахарным диабетом І и ІІ типов. Оценена эффективность применения В-витаминного препарата НЕУРО-
БЕКС® в составе комплексной медикаментозной терапии на стационарном этапе. Наиболее выраженная эффек-
тивность включения препарата НЕУРОБЕКС® в состав комплексной терапии выявлена у больных с начальными и 
умеренными проявлениями ДПН. Выявлены достоверно более выраженное повышение кожной чувствительности и 
более быстрая ликвидация парестезий при применении НЕУРОБЕКСА®.

Ключевые слова: диабетическая периферическая полинейропатия, диагностика, комплексная медикаментоз-
ная терапия, НЕУРОБЕКС®.

В роботі представлені результати діагностики діабетичної периферичної полінейропатії (ДПН) у хворих на цукро-
вий діабет І та ІІ типів. Оцінена ефективність застосування В-вітамінного препарату НЕУРОБЕКС® у складі комплексної 
медикаментозної терапії на стаціонарному етапі. Найбільш виразну ефективність включення препарату НЕУРОБЕКС® 
до складу комплексної терапії виявлено у хворих із початковими та помірними проявами ДПН. Виявлено достовірно 
більш виразне підвищення чутливості шкіри та більш швидку ліквідацію парестезій при застосуванні НЕУРОБЕКСА®.

Ключові слова: діабетична периферична полінейропатія, діагностика, комплексна медикаментозна терапія, 
НЕУРОБЕКС®.

In work the results of diabetic peripheral polyneuropathy’s diagnosis in patients with Diabetes Mellitus Type I and II are 
submitted. The efficacy of application of a B – vitamin medicine NEUROBEX® in structure of complex treatment at in-patient 
stage is appreciated. The most expressed efficacy of inclusion of a medicine NEUROBEX® in structure of complex treatment 
is revealed in patients with initial and moderate displays of diabetic peripheral polyneuropathy. Authentically more expressed 
increase of the skin sensitivity and faster liquidation of the paresthesia are revealed with using of the NEUROBEX®.

Key words: diabetic peripheral polyneuropathy, diagnostics, complex treatment, NEUROBEX®.

Диабетическая периферическая полинейро-
патия (ДПН) представляет собой одно из наибо-
лее распространенных хронических осложнений 
сахарного диабета (СД) независимо от возраста 
пациентов [1, с. 29; 4, с. 25]. Поражения нервной 
системы развиваются в той или иной степени у 
каждого больного СД. Наиболее часто встречае-
мая форма ДПН – симметричная дистальная сен-
сорная полинейропатия – возникает, как правило, 
не ранее чем через 5 лет от дебюта заболевания  
[6, с. 15; 9, с. 3]. Большинство авторов приводит 
данные, что в клинически выраженной форме 
ДПН проявляется у 40-60% больных, субклини-
ческие нарушения регистрируются практически 
у всех больных СД. ДПН наряду с микро– и ма-
кроангиопатией является ведущим патогенетиче-
ским фактором развития «диабетической стопы»  
[11, с. 570; 12, с. 2286].

Согласно современным представлениям о па-
тогенезе диабетической нейропатии, централь-
ным звеном в развитии этого осложнения является 
окислительный стресс. В условиях хронической 
гипергликемии при СД происходит избыточное 
образование гликозилированных белков в эндо-
невральных кровеносных сосудах, что приводит 
к увеличению сопротивления сосудистой стенки, 
снижению кровотока и способствует накоплению 
свободных кислородных радикалов в нервной тка-
ни [1, с. 30; 9, с. 4; 13, с. 22]. 

В результате многолетних наблюдений 
(Diabetes Control and Complication trial, United 
Kingdom Prospective Diabetes Study) было отмече-
но, что при тщательном контроле гликемии зна-
чительно сократилась частота ДПН, однако лишь 
у 5% пациентов удается достичь нормализации 
гликозилированного гемоглобина [10, с. 957; 12, 
с. 2287]. Таким образом, существующие в на-
стоящее время методы лечения СД не позволяют 
полностью предотвратить развитие хронических 
осложнений. В связи с этим, в целях профилакти-
ки тяжелых форм хронических осложнений кроме 
адекватной сахароснижающей терапии целесоо-
бразно использовать методы патогенетической и 
симптоматической терапии ДПН [1, с. 31; 3, с. 78; 
14, с. 1298].

Несомненную роль в лечении ДПН играют 
препараты, влияющие на метаболизм в нерв-
ных волокнах и окончаниях, при этом критерием 
успешной терапии должно стать исчезновение 
жалоб и клинических проявлений, связанных с 
ДПН [5, с. 62; 7, с. 133; 9, с. 5].

Препараты группы В, особенно В1, В6, В12, 
непосредственно участвуют в обменных процес-
сах, происходящих в нервной ткани и нервных 
волокнах, препятствуют образованию продуктов 
конечного гликозилирования в тканях нервного 
волокна. В частности, витамин В1 участвует в 
синтезе ацетилхолина, оказывает регулирующее 
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воздействие на трофику и деятельность нервной 
системы. Витамин В6 участвует в синтезе нейро-
медиаторов, белков, некоторых ферментов, а так-
же снижает уровень холестерина и липидов крови. 
Витамин В12 оказывает анаболическое действие, 
улучшая трофику ПНС. Следовательно, приме-
нение комплексных препаратов, содержащих ле-
чебные дозировки витаминов группы В в составе 
медикаментозной терапии ДПН при СД, имеет 
патогенетическую направленность. Современный 
оптимально сбалансированный В-витаминный 
комплексный препарат для перорального при-
менения НЕУРОБЕКС® содержит витамины В1, 
В6, В12 в дозировках, обеспечивающих суточную 
потребность организма, удобен для применения, 
имеет минимальный риск развития передозиров-
ки и побочных эффектов [2, с. 6; 8, с. 291].

Целью исследования являлось изучение эф-
фективности применения В-витаминного препа-
рата НЕУРОБЕКС® в составе комплексной меди-
каментозной терапии ДПН.

Задачи исследования:
1. Диагностировать и определить степень тя-

жести ДПН у больных СД.
2. Исследовать результаты применения препа-

рата НЕУРОБЕКС® в составе комплексной меди-
каментозной терапии ДПН.

3. Оценить эффективность включения пре-
парата НЕУРОБЕКС® в схему медикаментозной 
терапии СД с целью профилактики прогрессиро-
вания и лечения ДПН.

Материалы и методы исследования.
В исследование было включено 30 больных 

СД І и ІІ типа, находящихся на стационарном 
лечении в (16 женщин, 14 мужчин; средний воз-
раст 48,2±3,4 года). Средний стаж СД составлял 
14,2±5,1 годам. Все больные были произвольно 
разделены на 2 группы. Первую группу составили 
16 больных (женщин – 9, мужчин – 7, средний воз-
раст – 48,8±5,2 года, стаж заболевания – 14,2±3,8 
лет), в состав комплексной терапии у которых был 
включен В-витаминный препарат НЕУРОБЕКС®. 
Во вторую группу вошли 14 больных (женщин – 7, 
мужчин – 7, средний возраст – 46,2±6,1 года, стаж 
заболевания – 13,1±5,4 года), у которых препара-
ты группы В не входили в схему медикаментозной 
терапии.

Всем больным проводилось общеклиниче-
ское обследование, выполнялись обязательные 
лабораторные тесты. Степень компенсации СД 
оценивалась по уровню глюкозы крови натощак 
и гликемического профиля, суточной глюкозурии. 
Также определялись показатели общего холесте-
рина. Выраженность периферической нейропатии 
оценивали по степени проявления симптомов и 
клинического неврологического обследования с 
помощью:

1) Шкалы Нейропатического Симптоматиче-
ского Счёта (НСС) (табл. 1).

2) Шкалы Модифицированного Нейропати-
ческого Дисфункционального Счёта (НДСм), по 
которой исследовали чувствительность (тактиль-
ную, болевую, температурную: чувствительность 
сохранена – 0 баллов, снижена – 1 балл, отсут-
ствует – 2 балла) на уровне тыльной поверхности 

большого пальца. НДСм от 0 до 1 балла свиде-
тельствует об отсутствии, либо наличии у паци-
ента начальных признаков ДПН, НДСм от 2 до 4 
баллов – об умеренно выраженной нейропатии, 
НДСм > 5 баллов – о выраженной ДПН.

Таблица 1

Вопросы 
к больному. 

Ощущаете ли Вы:

Нет 
(0 бал-

лов)

Есть 
(1 

балл)

Усиливаются 
ночью 

(2 балла)

покалывание 
жжение 
онемение 
ноющую боль 
судороги 
гиперестезию

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

Комплексная медикаментозная терапия вклю-
чала сахароснижающие препараты (инсулиноте-
рапия в традиционном режиме индивидуально 
подобранными дозами или пероральные сахарос-
нижающие препараты); метаболическая терапия; 
препараты, улучшающие микроциркуляцию; пре-
параты патогенетической терапии полинейропа-
тии – препараты α-липоевой кислоты. Препарат 
НЕУРОБЕКС® назначался всем больным 1 груп-
пы в дозе 2 драже 3 раза в сутки после еды. Курс 
лечения составлял 4 недели.

Полученные данные статистически обрабаты-
вались с помощью электронных таблиц «EXCEL 
V 7.0» (Microsoft, USA).

Результаты исследования и их обсуждение.
В ходе оценки неврологических расстройств 

по шкале НСС при поступлении в стационар сре-
ди больных 1 группы начальная форма полиней-
ропатии выявлена у 4 (27%) больных (4-6 баллов), 
умеренная – у 8 (53%) больных (7-12 баллов), 
выраженная – у 3 (20%) больных (13-18 баллов). 
Среди больных 2 группы начальная форма – у 3 
(20%) больных, умеренная – у 8 (53%) больных, 
выраженная – у 4 (27%) больных. При оценке 
выраженности полинейропатии по шкале НДСм 
получены сходные данные. Выраженность ДПН 
имела прямую коррелятивную связь с длительно-
стью заболевания, уровнем гипергликемии и ча-
стотой декомпенсаций СД.

Назначенную терапию больные переносили 
удовлетворительно, побочные явления не были за-
фиксированы ни у одного больного. Адекватность 
гипогликемической терапии оценивали ежеднев-
но по уровню гликемии натощак, суточной глюко-
зурии и по гликемическому профилю. Дозировку 
сахароснижающих препаратов корригировали по 
необходимости.

По окончании 4-недельного курса комплекс-
ной медикаментозной терапии проводилось по-
вторное обследование больных обеих групп, 
включающее в себя общеклиническое обследо-
вание, обязательные лабораторные и биохимиче-
ские тесты (табл. 2), а также оценку состояния пе-
риферической нервной системы по шкалам НСС и 
НДСм (табл. 3).
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Таблица 2
Динамика биохимических показателей 

у больных ДПН в процессе лечения

Группа паци-
ентов

Глюкоза 
крови нато-

щак (ммоль/л) 
N=3,3-5,5 
ммоль/л

Общий 
холестерин 
(ммоль/л) 
N=3,6-5,18 

ммоль/л
До лечения

1 группа 11,4±1,1 7,15±0,85
2 группа 12,2±1,4 7,52±1,1

После лечения
1 группа 5,92±1,2* 4,71±0,73*
2 группа 6,12±1,2* 4,82±1,14*

Примечание: *– разница показателей достоверна 
(р<0,05).

Результатом проведенной терапии стало досто-
верное снижение гликемии натощак и концентрации 
холестерина сыворотки больных обеих групп. До-
стоверных отличий при сравнении биохимических 
показателей между двумя группами не получено.

При анализе полученных результатов было вы-
явлено: по шкале НСС у 100% больных зафиксиро-
вана положительная динамика, отсутствие признаков 
ДПН выявлено у 2 больных 1 группы и у 1 больного 
2 группы, имевших до лечения симптомы начальной 
формы данной патологии (НСС – 1-3 балла, НДСм –  
1 балл). Выявлено снижение степени тяжести ДПН 
у 8 больных 1 группы и у 5 больных 2 группы. При 
оценке средних бальных показателей степени вы-
раженности ДПН выявлено их достоверное умень-
шение после лечения у больных 1 группы, имевших 
начальные проявления ДПН, что характеризует зна-
чительное клиническое улучшение состояния пе-
риферической иннервации в результате лечения с 
применением НЕУРОБЕКСА®. Кроме того, выяв-
лена достоверная разница между итоговыми показа-
телями выраженности ДПН у больных 1 и 2 групп, 
имеющих начальные ее проявления, что также дает 
основание утверждать о более высокой эффективно-
сти комплексного лечения с использованием НЕУРО-
БЕКСА®, чем без него. Сравнения средних бальных 
показателей у больных 1 и 2 группы с умеренными 
и выраженными проявлениями ДПН показали, что 
имеется положительная динамика после лечения, бо-
лее выраженная у больных 1 группы. Анализ данных, 
полученных в ходе исследования чувствительности 
по шкале НДСм, подтвердил отмеченную динамику.

Таблица 3
Динамика выраженности ДПН в процессе лечения

Группа пациентов Шкала НСС,
M±m, баллы Шкала НДСм, M±m, баллы

До лечения

1 группа
отсутствие признаков ДПН – 0 чел.

начальная ДПН – 4 чел.
умеренная ДПН – 8 чел.

выраженная ДПН – 3 чел.

0
4,64±0,71*
8,67±1,42
14,78±0,83

0
1

3,24±0,31
5,6±0,25

2 группа
отсутствие признаков ДПН – 0 чел.

начальная ДПН – 3 чел.
умеренная ДПН – 8 чел.

выраженная ДПН – 4 чел.

0
4,27±0,4
8,48±0,47
15,12±0,84

0
1

3,34±0,32
5,27±0,19

После лечения

1 группа
отсутствие признаков ДПН – 2 чел.

начальная ДПН – 6 чел.
умеренная ДПН – 6 чел.

выраженная ДПН – 1 чел.

0
3,11±0,28 * **

7,9±0,34
14

0
1

2,95±0,43
5

2 группа
отсутствие признаков ДПН – 1 чел.

начальная ДПН – 6 чел.
умеренная ДПН – 6 чел.

выраженная ДПН – 2 чел.

0
4,14±0,37 **

8,98±0,72
14,5±0,46

0
1

3,33±0,33
5

Примечание: * – разница показателей до и после лечения достоверна (р < 0,05),
** – разница показателей 1 и 2 группы достоверна (р < 0,05)
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При анализе динамики уменьшения и исчезно-
вения клинической симптоматики ДПН выявлено, 
что наиболее выраженные позитивные изменения 
наблюдались со стороны восстановления чувстви-
тельности, тогда как болевой синдром оставался 
более стойким у больных обеих групп (табл. 4).

Таблица 4
Сроки исчезновения боли и восстановления 

чувствительности

Симптомы

1 группа, 
кол-во дней 
от начала 
лечения

2 группа, 
кол-во 
дней от 
начала 

лечения
Тупая и 

жгучая боль 
в нижних 

конечностях

14,3±1,9 16,7±2,3

Судороги 
мышц стопы 

и голени
16,8±2,4 18,4±2,1

Парестезии, 
гиперестезии 5,2±1,3 9,8±1,6*

Чувстви-
тельность

Болевая 5,1±0,9 8,1±1,2*
Температур-

ная 9,2±1,8 10,8±0,9

Тактильная 10,4±1,1 13,1±0,7*
Примечание: * – разница показателей 1 и 2 группы 

достоверна (р < 0,05).

При сравнении сроков наступления (см. табл. 
4) отчетливого клинического улучшения выявле-
но, что больные, принимавшие НЕУРОБЕКС ® в 
составе комплексной медикаментозной терапии (1 
группа), достоверно раньше отметили восстанов-

ление болевой и тактильной чувствительности и 
исчезновение парестезии. Восстановление тем-
пературной чувствительности также происходи-
ло быстрее у больных 1 группы. Менее заметное 
влияние оказывало включение в схему лечения НЕ-
УРОБЕКСА® на исчезновение болевого синдрома 
и ликвидацию судорог. 

Кроме того, важным аспектом в вопросе ком-
плексной терапии, кроме ее эффективности и без-
опасности, является ее стоимость. Достоинствами 
препарата НЕУРОБЕКС®, кроме доказанной кли-
нической эффективности при лечении ДПН, явля-
ется его экономическая доступность. 

Выводы.
1. ДПН различной степени выраженности диа-

гностирована у всех больных СД І и ІІ типа в обеих 
группах исследования. У обследованных больных 
чаще выявляется умеренная ДПН или начальные ее 
проявления. 

2. Выраженность ДПН имеет прямую корреля-
тивную связь с длительностью заболевания, уров-
нем и коррекцией гипергликемии, а также частотой 
декомпенсаций СД.

3. Включение препарата НЕУРОБЕКС® в со-
став медикаментозной терапии СД І и ІІ типа по-
казано для всех больных с проявлениями ДПН с це-
лью предупреждения или уменьшения проявлений 
поздних осложнений. Сбалансированный состав и 
удобная лекарственная форма позволяют назначать 
НЕУРОБЕКС® на стационарном и амбулаторном 
этапах лечения.

4. Наибольшая эффективность включения 
препарата НЕУРОБЕКС® в состав комплексной 
терапии отмечена при начальных и умеренных 
проявлениях ДПН в виде достоверно более выра-
женного повышения кожной чувствительности и 
ликвидации парестезии. Повышение эффективно-
сти проводимого лечения у больных с выраженны-
ми проявлениями ДПН возможно при продолже-
нии применения препарата НЕУРОБЕКС® №60 на 
постстационарном этапе в виде курсовой терапии.
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НЕГАТИВНА АФІННА ХРОМАТОГРАФІЯ 
ЯК СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФАКТОРА VIII З ПЛАЗМИ КРОВІ ЛЮДИНИ

Запропоновано спосіб отримання фактора VIII із свіжозамороженої плазми у поєднанні класичних методів  
сорбції/адсорбції та негативної афінної хроматографії на кремнеземних сорбентах.

Ключові слова: згортання крові, фактор VIII, афінна хроматографія, кремнеземні сорбенти. 

Предложен способ выделения фактора VIII из плазмы крови человека в сочетании классических методов сорб-
ции/адсорбции и негативной аффинной хроматографии на кремнеземных сорбентов.

Ключевые слова: свертывание крови, фактор VIII, аффинная хроматография, кремнеземные сорбенты.

Тhe method of obtaining factor VIII from fresh frozen plasma in combination of classical methods sorption/adsorption 
and negative affinity chromatography on silica sorbents is proposed.

Key words: blood clotting, factor VIII, affinity chromatography, silica sorbents.

Вступ. Система гемостазу у фізіологічних умо-
вах забезпечує цілісність судинної стінки та рідкий 
стан крові в судинному руслі. Підтримання нор-
мального гемостазу – це складний і тонкий баланс 
врегулювання між прокоагулянтами та антикоагу-
лянтами.

Гемофілія А – важке спадкове порушення сис-
теми згортання крові людини, зумовлене дефіци-
том або дефектом антигемофільного фактора VIII 
(FVIII). 

З метою корекції дефіциту фактора або для 
запобігання кровотеч у пацієнтів з гемофілією А 
проводять замісну терапію, яка полягає у введенні 
плазмових або рекомбінантних препаратів фактора 
VIII. Залежно від ступеня очищення, розрізняють 
плазмові препарати проміжного ступеня очищен-
ня, отримані за допомогою традиційних методів 
осадження/адсорбції, та високоочищені препарати, 
виділені методами іонообмінної або афінної хрома-
тографії [5, с. 105].

Сучасні препарати FVIII повинні бути вільні 
від надлишкових компонентів, таких як додаткові 
білки, активовані гемолізини, вірусні патогени та 
інші хімічні домішки, які використовуються в про-
цесі отримання, та володіти високою питомою ак-
тивністю [6, с.6].

Афінна хроматографія – це потужний та ефек-
тивний метод для очищення багатьох білків плазми 

крові. Його використовують для отримання пре-
паратів як з дослідницькою метою, так і для тера-
певтичного використання. На сьогоднішній день 
афінну хроматографію використовують у виробни-
цтві різних терапевтичних продуктів плазми, таких 
як препарати факторів VIII, IX та XI, фактора фон  
Віллебранда, білка С, антитромбіну III [3, с. 579].

Протягом кількох десятиліть застосування 
афінної хроматографії при очищенні білків плаз-
ми в промислових масштабах було дещо обмежене 
через використання лише наявних природних інгі-
біторів або субстратів, таких як гепарин, декстран-
сульфат і желатин. Ці біо-ліганди приєднювали 
до агарозних гелів, що відігравали роль матриць.  
Їх використання забезпечило значний прогрес в 
очищенні білків, зокрема, у сучасному промислово-
му одержанні клінічно важливих факторів згортан-
ня, антитромбіну ІІІ та інгібіторів протеаз. Проте, 
у деяких випадках, селективність цих лігандів (на-
приклад, гепарину або декстрансульфату) є недо-
статньою через спорідненість зв’язування до низки 
різних білків. Використання таких неспецифічних 
лігандів може вимагати застосування додаткових 
стадій очищення або розробки оптимальних умов 
елюції, щоб ізолювати білки-мішені, усуваючи біл-
ки-домішки [4, с. 8]. 

Як правило, ліганди іммобілізують на матри-
цю ковалентними зв’язками. Найпоширенішими 
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матрицями для іммобілізованого ліганду є агароза, 
целюлоза, декстран, діоксид кремнію, а останнім 
часом, синтетичні матеріали, такі як метакрилатні 
основи. Ліганди можуть бути також іммобілізовані 
на мембранах або магнітних кульках, хоча таке їх 
промислове використання досі є обмежене. Вибір 
основи для іммобілізації ліганду має вирішальне 
значення, так як і метод зв’язування. Ефективність 
зв’язування ліганд-мішень може бути збільшена 
шляхом фізичного віддалення ліганду від матриці 
через вуглеводневий спейсер, таким чином запо-
бігаючи просторовому утрудненню зв’язування 
молекул, а також неспецифічної сорбції матриці  
[5, с.115].

Аффіні ліганди еволюціонують від фермента-
тивних субстратів, коферментів, гормонів, лекти-
нів, кофакторів, антитіл, нуклеїнових кислот, ефек-
торів і інгібіторів до різних специфічних пептидів, 
поліпептидів, а також інших синтетичних структур. 
В наш час існує два найбільш селективних афінних 
лігандів – моноклональних антитіл і високоспеци-
фічних пептидів [8, с.83].

Синтетичні ліганди, що включають молекулу 
барвника, відомі протягом тривалого часу і вва-
жаються альтернативою біологічним лігандам. 
Барвники-ліганди здатні зв’язувати більшість 
типів білків. Технології з використанням біоміту-
ючих барвників відрізняються від імуноафінної 
або метало-хелатної афінної хроматографії. Цей 
метод часто називають «псевдо-афінним». Якщо 
стандартні барвники-ліганди не володіли висо-
кою специфічністю для даного білка, нещодавно 
розроблені (наприклад, міметик-ліганди) хімічно 
модифіковані барвники, що забезпечують високу 
специфічність для різних білків плазми, особливо 
для IgG. Вони володіють низкою переваг, а саме: 
стійкі до хімічної та біологічної деградації. Ці 
барвники-ліганди селективно і зворотньо можуть 
зв’язувати широкий спектр ферментів і білків, 
імітуючи структурну будову субстратів, кофакто-
рів та ін. Більшість з цих активних барвників міс-
тить хромофор, такий як азобарвник, антрахінон, 
абофіталоціанін, які прив’язані до реакційної гру-
пи через моно– або ди– хлортріазинову кільцеву 
структуру [6. с. 9]. 

Афінна хроматографія з барвником – процеду-
ра очищення білка на основі високої спорідненості 
іммобілізованих барвників до сайтів зв’язування 
багатьох білків. Це швидкий, недорогий і універ-
сальний метод, який можна застосувати як для очи-
щення гомогенізованих клітинних екстрактів так і 
для окремих молекул білка [3, с.584].

Є три типи афінної хроматографії з барвником –  
негативна, позитивна і тандем-хроматографія. Не-
гативна хроматографія – найпростіша з трьох про-
цедур. Суть її полягає в тому, що ряд певних до-
мішкових білків утримуються іммобілізованим 
барвником, а інші, в тому числі і бажаний білок, не 
зв’язується з сорбентом. Негативна хроматографія 
особливо зручна для швидкого видалення фрагмен-
тів деградації, протеаз і нуклеаз, і для видалення 
білків, які присутні у великих кількостях (таких як 
альбумін сироватки).

При позитивній хроматографії, іммобілізова-
ні барвники використовуються для вибіркового 

зв’язування бажаного білку, який потім селективно 
елююють з використанням неспецифічного реаген-
ту (наприклад, нейтральної солі) або конкретного 
реагенту (наприклад, субстрату, кофактора або кон-
куруючого інгібітора). Хоча цей вид хроматографії 
більш складний у технологічному відношенні, він 
робить можливим більш високий ступінь очищен-
ня, ніж при використанні негативної хроматографії. 

При тандем-хроматографії використовують по-
слідовне поєднання негативної і позитивної хрома-
тографії. Суміш білків спочатку пропускають через 
колонку, що містить іммобілізований барвник, пі-
дібраний для негативної хроматографії. Наступним 
кроком є використання позитивної хроматографії. 
Білок, що зв’язується із специфічним лігандом, 
елююють. Тандем-хроматографія особливо корис-
на у тих випадках, коли іммобілізований барвник, 
що використовується для позитивної хроматогра-
фії зв’язує, занадто багато домішкових білків, що 
утруднює селективне елюювання цільового білка 
[7, с. 934]. 

Метою роботи було розробити метод отриман-
ня FVIII з свіжозамороженої плазми в поєднанні 
класичних методів осадження білків з методом 
афінної хроматографії на кремнеземних сорбентах.

Матеріали та методи дослідження. Вихід-
ною сировиною для роботи була свіжозаморожена 
плазма крові людини з питомою активністю FVIII 
1 МО/мл. Визначення активності факторів VIII 
здійснювали за часом згортання фібриногену в 
суміші, що містила дефіцитну по фактору плазму 
(менше 1% фактора), розведену досліджувану рі-
дину (плазму або одержаний в ході фракціонуван-
ня чи хроматографії розчин) та АСTIN-реагент, в 
присутності іонів кальцію. Кількісне визначення 
активності фактора виконували згідно графіка за-
лежності активності фактора (у відсотках) від часу 
згортання в АПТЧ-тесті [7, с.916].

Для визначення питомої активності фактора ви-
користовували контрольні та субстратні плазми на-
борів реагентів для визначення АПТЧ виробництва 
фірми «SIEMENS» (Німеччина).

Синтез сорбентів з іммобілізованими тріазино-
вими барвниками проводили методикою «з вклю-
ченням солі» протягом тривалого часу при лужних 
значеннях рН. Концентрацію білка визначали мето-
дом Бредфорда за допомогою Кумасі діамантового 
голубого G-250. 

Запропонований нами метод являється комбіна-
цією попереднього осадження білків плазми цитра-
том барію з наступним етапом адсорбції домішко-
вих білків на гелі гідроксиду алюмінію; відділення 
осаджених білків методом центрифугування та ви-
користанням методу негативної афінної хромато-
графії на макропористих сорбентах з метою отри-
мання очищеного препарату FVIII.

Результати дослідження та їх обговорення. 
У нашій лабораторії розроблено спосіб очищення 
FVIII методом негативної афінної хроматографії 
на кремнеземних носіях, ковалентно модифікова-
них лігандами – активними тріазиновими барвни-
ками [1, с.1]. Наприклад, за допомогою сорбентів 
Діасорб-Procion Blue HB, Діасорб-Procion Gelb 
M4R та Діасорб-Активний Голубий із розміром пор 
500–750 Å за один етап хроматографічного очи-
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щення препарату «Кріопреципітат» плазми крові 
вдалося одержати FVIII з питомою активністю, на 
порядок вищою за вихідну [2, с. 199].

Відомо, що на стадії кріоосадження втрачаєть-
ся приблизно 30-40% FVIII. Тому ми поставили 
собі за мету отримати очищений препарат факто-
ра, оминаючи процес кріоосадження. Для цього ми 
використали свіжозаморожену плазму. На етапах 
попереднього фракціонування ми намагались мак-
симально усунути домішкові білки (а саме, білки 
протромбінового комплексу, фібриноген, альбумін 
та інші), тим самим отримавши супернатант з під-
вищеним вмістом FVIII та проведенням його хро-
матографічного очищення. 

Суть даного методу полягає в поетапному оса-
дженні білків протромбінового комплексу солями 

барію та їх сорбції на гідроксиді алюмінію, відді-
ленням фібриногену, фібронектину та домішкових 
білків на ПЕГ-4000 та застосуванні методу нега-
тивної афінної хроматографії для підвищення рівня 
очищення антигемофільного препарату. 

Висновки. Поєднання методу попереднього 
фракціонування плазми крові з розробленим нами 
методом негативної афінної хроматографії на ма-
кропористих сорбентах суттєво підвищує ступінь 
очищення отриманого препарату. Низка переваг 
кремній-неорганічних сорбентів із синтетичними 
барвниками в якості лігандів дозволяють швидко 
та ефективно, в м’яких умовах (без втрати актив-
ності) досягти значного очищення FVIII (ступінь 
очищення в порівнянні з вихідним зразком на два 
порядки вища за вихідну).
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НЕПСИХОТИЧНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ОСІБ, ЩО ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ 
В ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню непсихотичних психічних розладів у учасників антитерористичної операції 
(АТО), комплексній діагностиці, лікуванню та психотерапії даних розладів в умовах стаціонару.

Ключові слова: непсихотичні психічні розлади, діагностика, лікування.

Статья посвящена исследованию непсихотичних психических расстройств у участников антитеррорестической 
операции (АТО), комплексной диагностике, лечению, и психотерапии данных расстройств в условиях стационара.

Ключевые слова: непсихотические психические расстройства, диагностика, лечение.

The article deals with the non-psychotic mental disorders of the members of the counterterrorist operation (CTO),  
comprehensive diagnosis, treatment and therapy of these disorders in the hospital.

Key words: non-psychotic mental disorders, diagnosis, treatment.
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Протягом останнього року все більше лікарів 
різних спеціальностей по всій Україні серед свої 
пацієнтів зустрічають вимушених переселенців та 
учасників бойових дій зі східних областей України. 
Зважаючи на те, що такі події на території України 
розгортаються вперше за всі роки незалежності, 
вони є незвичними, нетиповими, такими, що вихо-
дять за межі буденності. Це в свою чергу, накладає 
значний відбиток на психічне життя українців-
як тих, що знаходяться в областях, де триває  
протистояння, так і в тих, хто веде мирний спосіб 
життя [1].

Період активного вивчення посттравматичного 
стресового розладу нараховує декілька десятиліть, 
однак інформація про переживання людей на яких 
діяв стрессогенний фактор фіксується на протязі 
століть. Перші дослідницькі роботи проводились в 
Сполучених Штатах Америки, які були направлені 
на вивчення особливостей переживання військово-
го стресу під час громадянської війни в США. Про 
вплив війни на психіку солдата фахівці заговорили 
після військових дій США у В’єтнамі – виник так 
званий «в’єтнамський синдром». За даними медич-
ного обстеження ветеранів війни у В’єтнамі, в 1988 
році у 30,6% американців спостерігалося посттрав-
матичний стресовий розлад, у 22,5% – часткове.  
У 55,8% осіб, які мають посттравматичний син-
дром, були виявлені прикордонні нервово-психічні 
розлади, ймовірність опинитися безробітним у них 
в 5 разів більше в порівнянні з іншими, розлучен-
ня були у 70%, ізоляція від людей – у 47,3%, вираз 
ворожості – у 40%, потрапили до в’язниці або були 
заарештовані – 50% [3].

Відомо, що військовий стрес має хронічну при-
чину та тенденцію до поступового погіршення з 
часом. Це підтверджується і дослідженнями су-
часної науки. Дослідниками було визначено, що у 
частини людей з наслідками військової травматиза-
ції, симптоми посттравматичного стресового роз-
ладу (ПТСР) з часом посилюються. З другого боку, 
однією із діагностичних труднощів вияву ПТСР 
являється те, що він може проявитися як в пері-
од до одного місяця після травмуючої події, так і  
через 30-40 років. Таким чином, головною особли-
вістю ПТСР виявляється тенденція не тільки не 
зникати з часом, але і набувати більш виражений 
характер [1, 3]. 

Ситуація бойових дій, призводить до вираже-
них змін функціонального стану психічної діяль-
ності, що характеризуються розвитком надзви-
чайно сильних негативних емоцій, таких як страх, 
тривога, важка розумова і фізична перевтома.  
У військовослужбовців в умовах бойових дій роз-
виваються психічні розлади, які визначають збір-
ним терміном – посттравматичний стресовий роз-
лад (ПТСР). Так 98% військовослужбовців, які 
брали участь у бойових діях на території Чечні, 
страждають посттравматичним синдромом, а при-
близно 30-35% солдатів страждають на алкогольну 
та/чи наркотичну залежність [4].

В сучасних реаліях та подіях які відбуваються 
на сході України, кожен другий боєць страждає на 
невротичні психічні розлади пов’язані зі стресом 
та дані порушення вже описують як «Донецький 
синдром» [1, 3, 5].

З метою вивчення структури непсихотичних 
психічних розладів у осіб, що брали участь в бо-
йових діях АТО в період з 31.07.2014 року по 
31.12.2014 року було обстежено 147 чоловіків, які 
знаходились на стаціонарному лікуванні у відді-
ленні неврозів та пограничних станів Чернівецької 
обласної психіатричної лікарні. Середній вік обсте-
жених 26,4 роки. 

У процесі психодіагностичного дослідження, з 
метою оцінки акцентуйованих властивостей осо-
бистості, використовували опитувальник 

Г. Шмішека за концепцією К. Леонгарда. Ступінь 
виразності депресивної симптоматики оцінювався за 
допомогою шкали Гамільтона (Hamilton Depression 
Rating Scale, НDRS-21), тривожної симптоматики – за 
тестом Спілбергера-Ханіна. Також була використана 
шкала оцінки впливу травматичної події (Impact of 
Event Scale-Revised, IOES-R). Комплекс досліджень 
проводили при поступленні, та безпосередньо після 
курсу лікування (через 1 міс.). 

Встановлено, що більшість склали мешканці 
села 52,38%, с.м.т. – 9,53%, з міста – 38,09% осіб. 

В структурі непсихотичних психічних розладів 
в учасників АТО переважали: розлади адаптації 
(РА) – 39,46%, ПТСР – 28,58%, соматовегетатив-
ні розлади – 19,04%, емоційно-вольові розлади – 
12,92%.

Аналізуючи особистісні особливості хворих з 
ПТСР та розладами адаптації (РА) встановлено, що 
чистих типів акцентуації виявлено не було, проте в 
комбінаціях переважали застрягаючий, афективно-
екзальтований та циклотимічний типи акцентуації 
характеру. Рідше збудливий, гіпертимний, емотив-
ний та педантичний типи. Дуже рідко дані розлади 
спостерігались у осіб з дистимічним та демонстра-
тивним типами.

Серед обстежених хворих більшість складали 
особи з високим рівнем особистісної тривожнос-
ті (ВРОТ) – 59,0% та пацієнти з середнім рівнем 
особистісної тривожності (СРОТ) – 38,0% випад-
ків. Середнє значення ситуативної тривоги скла-
ло 44,49 бала. Прикметно, що рівень ситуативної 
та особистісної тривожності був вищим при пер-
винному обстеженні (поступленні), та вже через 
місяць комплексного лікування ситуативна три-
вожність знижувалась до помірного рівня, а осо-
бистісна – залишалась високою. Слід звернути 
увагу на те, що у частини пацієнтів об’єктивно при 
огляді відмічалась тривожно – депресивна симпто-
матика, а результати тесту показували низький рі-
вень тривожності, що може свідчити про високий 
рівень недовіри та брехні, як захисного механізму. 

ПТСР виникає лише в результаті переживан-
ня екстремальної події, а розлади адаптації – як 
внаслідок надзвичайних подій, так і під впливом 
стресу, який не сягає надзвичайного або катастро-
фічного рівня. Розвитку ПТСР і РА може переду-
вати гостра стресова реакція. Диференційно-діа-
гностичними критеріями даних розладів є: час їх 
формування (при ПТСР – через 1 місяць, при РА –  
протягом 1 місяця), існування латентного періоду 
(при ПТСР він обов’язковий, при РА – можливий), 
а також їх тривалість (при ПТСР вона необмежена, 
а при РА – не більше 6 місяців, за винятком пролон-
гованої депресивної реакції (F 43.21)).
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Комплекс лікувально-реабілітаційних заходів 
для потерпілих включав у себе медикаментозну те-
рапію та психотерапію (ПТ). З ліків застосовували 
антидепресант (селективний інгібітор зворотного 
захоплення серотоніну). сертралін 50 мг. вранці. та, 
в залежності від виразності тривожної симптома-
тики, паралельно призначали небензодіазепіновий 
анксіолітик афобазол – по 10 мг. 3 рази на добу. З 
психотерапевтичних методів застосовували мілі-
отерапію, раціональну, сімейну, когнітивно-біхе-
віоральну психотерапію та аутогенне тренування, 
спрямованість і зміст яких були диференційовані 
в залежності від виявлених типів та виразності ак-
центуації, особливостей соціального статусу, акту-
альних психотравмуючих обставин тощо.

З метою підтримки адаптивних навичок «Я» 
найчастіше використовували наступні (індивіду-
альні, групові) техніки: систематична десенсибі-
лізація; тренінги релаксації; зменшення зовнішніх 
вимог; техніки відновлення ресурсів «Я». 

Для формування “позитивного ставлення” до 
симптому проводили ПТ спрямовану на те, щоб 
допомогти пацієнтам зрозуміти, що їхні реакції 
нормальні, а пережите – це екстремальне. Це до-
зволяло запобігти подальшій травматизації люди-
ни вже самими хворобливими симптомами, а також 
актуалізувати власні особистісні ресурси. 

Як відомо, для пацієнтів із ПТСР характерне 
навмисне уникання всього, що пов’язано з трав-
мою: емоцій, спогадів, думок. У зв’язку з його на-
явністю травматичний досвід не переробляється, 
продовжує залишатися хворобливим, а само по 
собі уникання стає додатковою проблемою, що за-
гострює ситуацію. 

Необхідною умовою ефективного лікування 
є формування відчуття «контролю над травмою». 
Домінантою є зміна змісту, що надається травма-
тичній ситуації і її наслідкам. Багато авторів роз-
глядають це відчуття як загальну кінцеву мету, до 

якої повинні прагнути всі психотерапевтичні втру-
чання [1, 5].

Індивідуальні і групові форми терапії спрямова-
ні на досягнення визначених терапевтичних цілей: 

– повторне переживання травми в безпечному 
просторі з терапевтом (і групою); 

– зниження почуття ізоляції і забезпечення по-
чуття належності, доречності, загальних цілей, 
комфорту і підтримки, безпеки від почуття сорому; 

– забезпечення соціальної підтримки і можли-
вості розділити з іншими людьми емоційні пере-
живання; 

– спостереження за тим, як інші пацієнти (члени 
групи) переживають спалахи інтенсивних афектів; 

– можливість бути в ролі того, хто допомагає, 
розвиток «почуття ліктя»;

– подолання почуття власної малоцінності; 
– зменшення почуття провини або сорому, роз-

виток довіри, здатності розділити горе і втрату; 
– можливість працювати з «секретом», ділитися 

з кимось інформацією про себе; 
– зміцнення впевненості в тім, що прогрес у те-

рапії можливий; 
– одержати можливість скласти власне уявлен-

ня про реальність змін, що відбуваються з кожним 
членом групи [3].

Наслідки воєнних дій на сході України, з усією 
очевидністю показують, наскільки важлива допо-
мога учасникам бойових дій.

Важливою є діагностика, лікування, корекція, 
профілактика та реабілітація пацієнтів з непсихо-
тичними психічними розладами у учасників анти-
терорестичної операції. Вирішення даної проблеми 
потребує комплексного підходу та повинно містити 
в собі медикаментозну терапію та психотерапію. 
Початок терапевтичного втручання повинен бути 
максимально раннім (з метою запобігання розви-
тку і хронізації захворювання) та мати тривалий 
характер. 
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STUDENTS’ LEVEL OF PERSONAL ANXIETY AND SITUATIONAL ANXIETY

Стаття присвячена дослідженню рівнів особистісної тривожності та ситуативної тривоги у студентів вищих на-
вчальних закладів.
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Статья посвящена исследованию уровней личностной тревожности и ситуативной тревоги у студентов высших 
учебных заведений.

Ключевые слова: личностная тревожность, ситуативная тревога.

The article deals with the research the levels of personality anxiety and situation anxiety in university students.
Key words: personality anxiety, situation anxiety.

Health is the main value of the human, it describes 
not only the condition but also the strategy of life. 
Mental health depends not only on the way of life, the 
environment and the person’s attitude to his or her in-
dividual health, medicine and all factors that affect on 
health generally.

Signs of students’ mental health are: their activi-
ty, vitality, observation, adaptation to the conditions of 
higher education learning, low anxiety, emotional sta-
bility, ability to perceive and analyze information [1].

The need of students’ mental health research is de-
termined by the presence of factors that affect on the 
state of their mental health in case of examination pe-
riods, social adaptation, the need of personal self-de-
termination in the future professional environment and 
others. Emotional states are bygone at this, and their 
results are a serious threat on the students’ psycho-
logical health. In terms of higher education institution 
mental health is a very important factor that deter-
mines the success of students in educational activities, 
promotes their self-development and communication 
without conflict. 

Anxiety is one of the main factors of affecting on 
the mental health of students. We must distinguish 
anxiety as a state of anxiety and as a property of the 
individual. Anxiety is a reaction on the danger that 
threatens the person, real or imaginary, emotional state 
diffuse fear of unknown, characterized by vague feel-
ing of threatened (as opposed to fear, which is a reac-
tion to a definite danger). Anxiety is individual feature 
that is in high propensity to experience anxiety in dif-
ferent situations including those objective characteris-
tics which had not attracted. 

Social educational school provides a central role 
of anxiety in the socialization of the person. Under-
lying this view is noticed that neutral stimulation can 
become emotional and anxious to acquire properties 
through reinforcement and learning. As a result, easy 
arising anxiety is very stable with great difficulties in 
future. It can contribute the development as positive 

qualities, so negative, such as aggression or excessive 
dependence [1].

It should be noted that the distribution of the state 
of anxiety (situational anxiety) and property of the 
individual (personal) is most evident in the works of  
C. Spielberger and R. Cattell. According to Charles 
Spielberger, situational anxiety occurs when an indi-
vidual perceives a stimulus or situation as one that con-
tains the actual or potential elements of danger, threat 
or harm. Personal anxiety does not appear directly in 
behavior, but the level can be determined based on how 
often and intensely alarm condition occurs [2, 4]. 

Psychological studies indicate the existence of 
these kinds of anxiety as mobilizing and demobilizing 
anxiety. Mobilizing kind of anxiety is manifested in 
the increased activity of up to aggression; in increased 
appetite. Demobilizing kind of anxiety particularly ev-
ident in the process of a stable anxiety [2].

The aim of this work is to study the levels of trait 
anxiety and situational of students anxiety .

Materials and Methods:
The study was conducted in 2013-2014. In gener-

al 327 university students were examined. There were 
no significant differences by sex and age composition, 
place of residence, learning. 

The degree of expression of anxious symptoms was 
studied using the Spielberger-Hanin test. It consists of 
20 statements that consist of both state anxiety (anxi-
ety, reactive or situational anxiety) and 20 to determine 
the expression of anxiety as dispositions, personality 
characteristics (property anxiety). Scale of personal 
anxiety and reactive anxiety of Spielberg is the only 
method that allows a differentiate measure anxiety as 
personality trait and as a state. We used a modification 
of Y. L. Hanin (1976), which is adapted to the Russian 
language [3, 4].

This method allows you to make the first signif-
icant refinement of integrated self-identity quality: is 
the instability self or situational, means personal. The 
results indicate this method not only on psychodynam-
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ic personality characteristics, but also on the general 
question of the relationship of reactivity and activity 
of the individual, his temperament and character. This 
technique is deployed subjective personality character-
istic that does not diminish its value as a diagnostic 
psychological terms. Evaluation of results: 30 points –  
low anxiety; 31-45 – moderate anxiety, 46 points or 
more – high anxiety.

Significant deviations from a moderate level of 
anxiety require special attention, high susceptibility 
to anxiety, involves the emergence of anxiety on hu-
man situations for its competence. In this case reduce 
subjective importance of situations and problems and 
move the focus to the understanding of the formation 
and sense of confidence in the success of [5].

Results.
The level of trait anxiety and students’ situational 

anxiety determined the use of Spielberger-Hanin test. 
Established that among the students the vast majori-
ty of them are persons with middle-trait anxiety – 145 
persons (44.34%), high levels of trait anxiety was 
determined in 98 persons (29.97%), low trait anxiety 
were found in 84 students (25, 69%). In the sexual case 
of male students of middle-trait anxiety – 56.2% was 
significantly higher compared with 39.6% of patients 
with high levels of 4.2% and a low level, unlike the 
women in the group are dominated by those with high 
levels of anxiety (76.9% vs. 21.2% with an average 
level of trait anxiety and 1.9% with low trait anxiety). 
A direct correlation between high levels of trait anxi-
ety and the woman (r = 0,50, p <0.05). Remarkably, 
in subgroups with high and middle-trait anxiety abso-
lute values which were higher according women than 
men – 57,73±4,38 to 49,33±3,74 points (p <0.05) for 
high level of anxiety, and 37,66±4,15 vs 36,0±3,54  
(p <0.05) for the average.

Analyzing the performance level of situational 
anxiety it can be noted that the high level of situation-
al anxiety was exposed to 81 students, representing 
24.77% of the patients, the average level of situational 
anxiety found in 194 persons – 59.33%, and 52 young 

people revealed a low level of situational anxiety – 
15.9%.

In the sexual division of men and women with high 
levels of situational anxiety were respectively – 41.6% 
versus 25.0%. Average level of situational anxiety was 
detected in 58.4% of men and 75.0% women.

Elevated levels of anxiety may indicate a lack of 
emotional adjustment to certain social situations, and 
students with a high level of anxiety are manifested 
attitude as to the weak. Anxiety students usually are 
not recognized standing in the group, they often are 
among the least popular, because they are often diffi-
dent, closed, unsociable or, on the contrary, very so-
ciable, annoying or even angry. The result of lack of 
initiative anxious students is that a peer has a desire 
to dominate him, leading to a decrease in emotional 
background, to avoid communication trends, increased 
insecurity. Disturbed student fear of others, waiting for 
the attack, ridicule, insults, contributing to the devel-
opment of psychological defense reaction in the form 
of aggression directed at others. These students are 
usually single, closed, inactive. It usually affects the 
success of training and establishing contacts with the 
environment.

At the same time, such students have a tendency 
to the personal anxiety and situational anxiety who are 
in a group of honors. This is due to the fact that they 
are students who regularly attend classes, seminars and 
prepare to actively respond to them, mostly worried 
about their performance. They are trying to get all the 
possible points for employment and successfully write 
all modular control while often under stress. 

Conclusions: The emergence of anxiety may be as-
sociated with both external and internal factors. Under 
the influence of external conditions alarm occurs as an 
emotional reaction on a stressful situation and may be 
different than intensity and duration. So we can assume 
that individuals with high trait anxiety level of situa-
tional anxiety also increase due to personal experienc-
es of stress response situations that arise in the lives of 
students, particularly in education. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУКУПНОГО ВПЛИВУ ПСИХІЧНИХ ЧИННИКІВ 
НА ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕНЬ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ

Афективні порушення є одними з найбільш поширених патологічних змін психічної сфери людини. За даними 
ВООЗ від 2 до 5% населення планети в різні періоди свого життя страждають депресіями і 20-30% серед континген-
ту, що спостерігається в загальній медичній практиці. Профілактика хронічних захворювань будується на концепції 
чинників ризику. Тому вивчення впливу чинників ризику на виникнення цих захворювань має велике теоретичне і 
практичне значення. Застосування методів множинної кореляції, факторного та регресивного аналізу для комплек-
сної оцінки сукупного впливу чинників ризику доцільно лише при кількісних ознаках, за якісних ознак вони не завжди 
надійні. Психічні фактори відносяться до якісних ознак. Тому при застосуванні цих методів якісні ознаки необхід-
но перетворювати в умовно кількісні. Такі умовні перетворення не завжди дають бажаний результат, їх розрахунки 
дуже складні і потребують спеціальної підготовки та застосування електороннообчислювальної техніки. Доцільно 
застосовувати такі методи, які придатні для розрахунку якісних ознак і не потребують використання електронно-
обчислювальної техніки. На основі використання психологічного тесту «СМОЛ» і шкали оцінки психічного стану у 
хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями ритму та провідності серця виявлені характерні психопатологічні 
зміни і установлений зв’язок їх з частотою аритмій, а також застосований критерій Хі-квадрат Пірсона за методикою  
Дж. Э. Юла та М. Дж. Кендела для виявлення сукупного впливу психічних чинників на виникнення порушень ритму і 
провідності у хворих на ішемічну хворобу серця.

Ключові слова: порушення ритму та провідності серця, метод Хі-квадрат, психічні чинники ризику, сукупний 
вплив чинників ризику.

Аффективные нарушения являются одними из наиболее распространенных патологических изменений психи-
ческой сферы человека. По данным ВОЗ от 2 до 5% аселення планете в разные периоды своей жизни страдают де-
прессией и 20-30% контингента, который наблюдается в общей медицинской практике. Профилактика хронических 
заболеваний строится на концепции факторов риска. Поэтому изучение влияния факторов риска на возникновение 
этих заболеваний имеет большое теоретическое и практическое значение. Применение методов множественной 
корреляции, факторного и регрессивного анализа для комплексной оценки совокупного влияния факторов риска 
целесообразно лишь при количественных признаках, при качественных признаках они не всегда надежные. Психи-
ческие факторы относятся к качественным признакам. Поэтому при применении этих методов качественные при-
знаки необходимо превращать в условно количественные. Такие условные превращения не всегда дают желае-
мый результат, их расчеты очень сложны и нуждаются в специальной подготовке Целесообразно применять такие 
методы, которые подходят для расчёта качественных признаков На основе использования психологического теста 
«СМОЛ» и шкалы оценки психического состояния обнаружены у больных ишемической болезнью сердца с парок-
сизмами нарушений ритма сердца характерные психопатологические изменения и установлена связь их с частотой 
аритмий, а также применен критерий Хи-квадрат Пирсона по методике Дж. Э. Юла и М. Дж. Кендела для выявления 
совокупного воздействия психических факторов на возникновение нарушений ритма и проводимости у больных 
ишемической болезнью сердца.

Ключевые слова: нарушения ритма и проводимости сердца, изменения, метод Хи-квадрат, психические фак-
торы риска, совокупное влияние факторов.

The affective disorders are among the most common pathological changes in human psychic sphere. According to WHO 
from 2 to 5% of the population in different periods of his life suffering from depression and 20-30% of contingent observed 
in general medical practice. Prevention of chronic diseases is based on the concept of risk factors. Therefore, the study of 
influence of risk factors on the occurrence of these diseases is of great theoretical and practical importance. The applica-
tion of multiple correlation, factor and regression analysis for integrated assessment of the overall impact of risk factors 
appropriate only when quantitative traits for quality traits are not always reliable. The mental factors related to quality attri-
butes. Therefore, the application of these methods qualitative features necessary to convert a relatively quantitative. Such 
conventional transformation does not always yield the desired result, their calculations are very complex and require special 
training and use elektoronno-computing. It is advisable to apply those methods which are suitable for calculating qualitative 
features and does not require the use elektoronno– computing. On the basis of use of psychological test "SMOL" and scale 
of estimation of mental condition are exposed for patients on ischemic heart (IHD) trouble with attacks of violations of rhythm 
of heart, the characteristic changes of abnormal psychologies and connection is set them with frequency of attacs of cardiac 
arrhythmias, also of using Pirsons – criterion based on Yull G.F. and Kendal’s M.G. technique the presence of the potentiat-
ing effect in case of a combined influence of psychopathological factors on the onset of heart rate and cardial conduction 
disturbances has been established. Kendal to identify the cumulative impact of psychopatological factors on the occurrence 
of arrhythmias and conduction in patients with ischemic heart disease.

Key words: arrhythmias and conduction of the heart, method Chi-square, psychopathological factors, risk of factors, 
cumulative impact of factors.
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Мета дослідження. Виявити особливості су-
купного впливу психічних факторів на виникнення 
порушень ритму і провідності серця у хворих на 
ішемічну хворобу серця.

Виклад основного матеріалу. З метою вияв-
лення чинників ризику порушень ритму та провід-
ності серця проведено опитування та ретроспек-
тивний аналіз медичної документації 426 хворих 
на ішемічну хворобу серця, що перебували на ста-
ціонарному лікуванні та амбулаторному спостере-
женні в Чернівецькому обласному кардіологічному 
диспансері протягом двох років. Середній вік об-
стежених склав 52,5 роки. Для визначення пси-
хічних змін у хворих на ішемічну хворобу серця 
застосований психологічний тест «СБОО» (Скоро-
чений Багатофакторний Опитувальник Особистості)  
та шкала оцінки виразності психічних змін в ба-
лах. Для виявлення сукупного впливу психічних 
чинників на виникнення порушень ритму і провід-
ності у хворих на ішемічну хворобу серця засто-
сований критерій Хі-квадрат Пірсона за методикою  
Дж. Э. Юла та М. Дж. Кендела.

В результаті проведеного дослідження визна-
чено ступінь виразності психічних змін за тестом 
«СБОО» та їх оцінка в балах: 0 – відсутність пси-
хічних змін, 1 – легкий ступінь (психологічні зміни 
не постійні, субклінічного характеру, виявляються 
лише при ретельному опитуванні. 2 – помірний 
ступінь (психічні зміни постійні і потребують ува-
ги, 3 – виразний ступінь (психічні зміни є провід-
ними в статусі хворого, відмічається зниження пра-
цездатності). 

Частота нападів аритмій та ступені психічних змін у 
хворих на ішемічну хворобу серця (абсолютні дані)

Частота 
нападів 
аритмій

Число 
хворих

Ступінь виразності 
психічних змін

Від-
сутні Легкі По-

мірні
Ви-

разні
1–2 рази 

на тиждень 19 10 6 4 5

1–2 рази 
на добу 40 12 9 13 12

3 рази на 
добу 

і більше
58 7 18 18 21

Разом 117 29 33 35 38

Збір даних проводився шляхом клінічного обсте-
ження та опитування хворих за спеціальною анке-
тою. В розробку увійшли тільки психологічні роз-
лади, які часто траплялися у обстежуваних хворих 
(тривоги, кардіофобії, астенії, іпохондрії, депресії). 

Розмір вибірки визначався за даними розпо-
всюдженості порушень ритму та провідності серця 
серед хворих на ІХС за формулою:
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n – чисельність вибірки;
t – критерій достовірності;
p – розповсюдженість порушень ритму та провід-

ності серця у хворих на ішемічну хворобу серця (у%);
q – альтернативний показник (q =100 – p);
m – середня похибка показника; ∆ = t m (гранич- 

на похибка).
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і складає 410 хворих, фактично було обстежено 426 
хворих.

В наступному, за методом парної вибірки із 
застосуванням направленого-врівноваженого від-
бору були сформовані основні та контрольні гру-
пи з наявністю та відсутністю одного з наведених 
нижче чинників ризику та визначені числа хворих з 
порушеннями ритму та провідності серця в кожній 
групі (табл. 1)

Таблиця 1
Розподіл хворих на ІХС з порушеннями ритму та провідності серця на групи 

з наявністю та відсутністю психічних чинників ризику в кожній (абсолютні дані) 

№ Психічні чинники ризику

Основні групи з наявністю 
чинників ризику

Контрольні групи з відсутністю 
чинників ризику

Число хворих 
без порушень 
ритму серця

Число хворих з 
порушеннями 
ритму серця

Число хворих  
без порушень 
ритму серця

Число хворих з 
порушеннями 
ритму серця

1 Тривога 25 6 26 4
2 Кардіофобія 20 4 26 4
3 Астенія 36 11 36 5
4 Іпохондрія 23 6 32 4
5 Емоційно-лабільні розлади 28 11 30 3
6 Депресія 34 12 34 6

Всього 166 50 184 26
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Як видно з таблиці, в основних та контрольних 
групах відмічена при наявності та відсутності чин-
ників ризику істотна різниця в числі хворих з по-
рушеннями ритму та провідності серця. Для вияс-
нення зв’язана чи не зв’язана ця різниця в розподілі 
хворих з дією чинників ризику нами був застосо-
ваний метод Хі-квадрат. Цінним для цього методу 
є те, що його можна застосовувати для виявлення 
впливу на захворюваність якісних ознак та розра-
хунки їх досить прості і не вимагають застосування 
ЕОМ та великого числа спостережень.

Є декілька способів обчислення критерію  
Хі-квадрат. Нами обчислення критерію Хі-квадрат 
проводилось на основі таблиці 1 за формулою, 
рекомендованою для цієї цілі Дж. Э. Юлом та  
М. Дж. Кенделом [3].
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n1 – число хворих на ІХС без порушень ритму 
серця в основній групі;

n2 – число хворих на ІХС без порушень ритму 
серця в контрольній групі;

k – число хворих на ІХС з порушеннями ритму 
серця в основній групі;

l – число хворих на ІХС з порушеннями ритму 
серця в контрольній групі
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ймовірність виникнення порушень ритму та 
провідності серця у хворих на ІХС в основній та 
контрольній групі; pn1 – теоретичне (очікуване) 
число хворих на ІХС з порушеннями ритму сер-
ця в основній групі; pn2 – теоретичне (очікуване) 
число хворих на ІХС з порушеннями ритму серця в 
контрольній групі.

Результати обчислення зведені в таблицю.

Таблиця 2
Зв’язок між окремими чинниками психічного характеру, порушеннями ритму 

та провідності серця за даними криттерію Хі-квадрат 

Соціально-гігієнічні фактори (k-pn1)
2 

pn1

(k-pn2)
2 

pn2

χ2

(χі-квадрат)
Ρ

(рівень значущості)
1. Тривога 1,05 0,71 1,76 Ρ>0,05
2. Кардіофобія 0,97 0,55 1,52 Ρ>0,05
3. Астенія 2,06 0,67 2,73 Ρ>0,05
4. Іпохондрія 2,25 0,90 3,15 Ρ>0,05
5. Депресія 1,12 0,86 1,98 Ρ>0,05
6. Емоційно-лабільні розлади 1,76 0,09 1,85 Ρ>0,05

Оцінка одержаних показників χі-квадрат про-
водилась за статистичними таблицями із урахуван-
ням числа ступенів свободи, які визначались для 
кожної ознаки за формулою: df = (c-1)•(r-1), де: с 
– число граф, r – число порівнювальних показників 
в первісній таблиці (табл. 1);

df = (2 -1)•(2 -1) = 1

Усі величини χі-квадрат з рівнем значущості 
Ρ>0,05 свідчать про достовірність нульової гіпо-
тези, тобто про відсутність вираженого достовір-
ного впливу окремих досліджуваних чинників 
на виникнення порушень ритму та провідності 
серця.

При такому стані велике практичне і теоретич-
не значення має визначення наявності сукупного 
впливу слабко діючих факторів на виникнення по-
рушень ритму та провідності серця. 

Згідно теоретичному положенню Дж. Э. Юла 
та М. Дж. Кендела, при застосуванні критерію  
χі-квадрат сукупний вплив чинників визначається 
шляхом знаходження суми показників χі-квадрат 
окремих чинників. Оскільки усі чинники вносять 
свою частку у сукупний результат, то підсумуван-
ню підлягають усі показники, незалежно від їх ве-
личини. Підсумування показників проводиться за 
формулою: сумарний χі-квадрат = 

n

і

Хі
1

2

=

∑ .

Оцінка сумарного значення χі-квадрат проводи-
лась за статистичними таблицями з врахуванням 
числа ступенів свободи, яке визначається шляхом 
підсумування ступенів свободи окремих чинників.

В нашому випадку сумарний χі-квадрат 
складає (χ1

2 + χ2
2 + χ3

2 + χ4
2 + χ5

2 + χ6
2 + χ7

2) =  
1,76+ 1,52 +2,73 + 3,15 + 1,98 + 1,85 = 12,99 (число 
ступенів свободи = 7).

На основі аналізу сумарної дії χі-квадрат уста-
новлено достовірний сукупний вплив слабко дію-
чих психічних чинників на виникнення порушень 
ритму та провідності серця (Ρ<0,05), що свідчить 
про наявність у сукупній дії цих чинників потенці-
йованого ефекту, тобто підсилення дії одних чин-
ників іншими.

Про наявність потенційованого ефекту у су-
купній дії чинників в даному випадку свідчить та-
кож різниця між сумарною величиною χі-квадрат, 
одержаній на основі підсумування показників 
χі-квадрат з урахуванням дії окремих чинників та 
об’єднаними даними (підсумках) фактичних чисел 
первісної таблиці без урахуванням впливу окре-
мих чинників. Сумарний χі-квадрат склав 14,9, а за 
об’єднаними даними – 12,4, різниця – 2,5.

Висновки. 
1. При виникненні серцевих аритмій майже у 

80% хворих з’являються психічні зміни невротич-
ного та неврозоподібного характеру. 
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2. В перші місяці виникнення аритмій у хворих 
переважають синдроми тривоги та кардіофобії. У 
подальшому частота їх знижується і починають 
зростати синдроми депресії, іпохондрії та астенії, 
які вже в другій половині року стають провідними і 
значно переважають частоту синдромів тривоги та 
кардіофобії (P<0,05).

3. На основі аналізу сумарної дії χі-квадрат 
установлено достовірний сукупний вплив слаб-
ко діючих психічних чинників на виникнення 
порушень ритму та провідності серця (P<0,05), 
що свідчить по наявність у сукупній дії цих 
чинників ефекту підсиленнч дії одних чинників 
іншими.
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