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РОЗВИТОК ТЕРМІНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 
КЛУБОВОЇ КИШКИ В ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ

У результаті дослідження встановлено певні вікові особливості термінального відділу клубової кишки. Впродовж 
плодового періоду термінальний сегмент клубової кишки спрямований краніально, здійснює обертання, змінюючи 
своє положення: дорсолатеральне – на 4-му та 5-му місяцях, дорсомедіальне – на 6-му, вентральне – в сагіталь-
ній площині на 7-му та 8-му місяцях знову дорсолатеральне – на 9-му місяві, латеральне – у фронтальній площині 
на 10-му місяці та вентролатеральне – у новонароджених. Кровопостачання термінального відділу клубової кишки 
здійснюється клубовокишковими гілками клубово-ободовокишкової артерії та клубовокишковими артеріями ниж-
ньої брижової артерії.

Ключові слова: клубова кишка, плоди, новонароджені.

В результате исследования установлены определены возрастные особенности терминального отдела под-
вздошной кишки. В течение плодного периода терминальный сегмент подвздошной кишки направлен краниаль-
но, совершает вращение, меняя свое положение: дорсолатеральное – на 4-м и 5-м месяцам, дорсомедиальное 
на 6-м, вентральное – в сагиттальной плоскости на 7-м и 8-м месяцам, снова дорсолатеральное – на 9-м месяце, 
латерально – во фронтальной плоскости на 10-м месяце, вентролатеральное – в новорожденных. Кровоснабжение 
терминального отдела подвздошной кишки осуществляется клубово-кишковими ветвями подвздошно-ободово-
кишковой артерии и клубовокишковими артериями нижней брыжеечной артерии.

Ключевые слова: подвздошная кишка, плоды, новорожденные.

The study found certain age characteristics of the terminal part of ileum. During the fetal period, the terminal segment 
of the ileum are directed cranially, provides rotation, changing its position: dorsolateral – at the 4th and 5th months, dorso-
medial – at the 6th, ventral – in the sagittal plane at the 7th and 8th months, again dorsolateral – at 9th month, laterally – in 
the frontal plane at the 10th month and ventrolaterally – in newborns. The blood supply of terminal part of ileum carried out 
by iliocolic branches of ischiocolic arteries and iliocolic arteries from inferior mesenteric artery.

Key words: ileum, fetuses, newborns.

Аномалії розвитку посідають друге місце 
серед причин смертності новонароджених. Од-
нією з причин перинатальної смертності є ано-
малії травної системи, частота яких становить 
17,8% від аномалій інших систем. Клубово-слі-
покишкові інвагінації в дітей становлять 93,7% 
від загальної кількості інвагінацій. Смертність 
за цієї патології досягає 5%. Значна частина по-
рушень розвитку припадає саме на товсту киш-
ку, зокрема термінальний відділ клубової кишки 
[1-3]. Сучасна клініка потребує точних відомос-
тей про вікову анатомічну мінливість органів та 
систем людини. Об’єктивні дані про синтопічні 
взаємозв’язки внутрішніх органів у перинаталь-
ному періоді онтогенезу сприяють розумінню 
механізмів нормального формоутворення і ста-
новлення їх топографії, визначенню джерел, при-
чин і механізмів виникнення анатомічних варіан-
тів та природжених вад [4-7]. 

Актуальність даного дослідження зумовле-
на відсутністю об’єктивних даних щодо перина-
тальної анатомії термінального відділу клубової 
кишки в ранньому періоді онтогенезу людини. 

Мета роботи: провести морфологічні дослі-
дження термінального відділу клубової кишки в 
плодів та новонароджених.

Матеріали і методи. Дослідження проведено 
на 125 трупах плодів та новонароджених люди-

ни без явних макроскопічних ознак відхилень від 
нормальної будови шлунково-кишкового тракту. 
Фрагмент клубово-сліпокишкового сегмента ки-
шечника із суміжними тканинами плодів та ново-
народжених, фіксували в забуферному нейтраль-
ному формаліні (формалін концентрований – 40% 
розчин – 100 мл, дистильована вода – 900 мл, одно-
заміщений натрію фосфат – 4 г, безводний двоза-
міщений натрію фосфат – 6,5%). Промивали про-
точною водою протягом одної доби, попередньо 
обробивши його в розчині 5% сірчанокислого на-
трію, для уникнення набряку сполучної тканини. 
Тканини тотально фарбували борним карміном. 
Зневоднювали препарати шляхом проведення че-
рез батарею спиртів висхідної концентрації (від 
30º до абсолютного спирту включно). Заливали 
препарати парафіном. Як проміжне середовище 
між абсолютним спиртом та парафіном викорис-
товували ксилол або бензол. Серії гістологічних 
зрізів завтовшки 5-15 мкм виготовляли в трьох 
взаємно перпендикулярних площинах (сагіталь-
ній, фронтальній, горизонтальній) із парафінових 
блоків за допомогою санного мікротома. Гістоло-
гічні зрізи дофарбовували на предметних скель-
цях гематоксилін-еозином та за методом Ван-
Гізон, що цілком задовольняло мету дослідження. 
Після фіксації канадсьrим бальзамом препарати 
вивчали під світловим мікроскопом. Для макро-
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скопічного дослідження використовували як сві-
жі, так і фіксовані трупи новонароджених. Ви-
мірювали тім’яно-п’яткову та тім’яно-куприкову 
довжини, після чого, невеликими розрізами, обе-
режно розітнувши черевну порожнину тіла, пет-
лі тонкої кишки зміщували вниз і медіально для 
огляду термінального відділу клубової кишки, ви-

східної ободової кишки, сліпої кишки та червопо-
дібного відростка. Вивчали взаєморозташування, 
розміщення в просторі, відношення до очеревини 
та правої нирки складових компонентів клубово-
сліпокишкового переходу.

Результати і їх обговорення. На початку 
плодового періоду (плоди 161,0-250,0 мм ТПД) 

Таблиця 1
Морфологічні параметри термінального відділу 

клубової кишки в плодів та новонароджених (мм, М±m)

Місяці Товщина  
стінки

Товщина 
м’язового шару

Діаметр  
термінального відділу

Діаметр  
дистального відділу

4 0,140-0,168 0,014-0,012 2,9±0,13 2,5±0,1
5 0,294-0,322 0,028-0,056 3,6±0,12 3,2±0,1
6 0,336-0,364 0,052-0,081 4,8±0,20 4,9±0,2
7 0,336-0,364 0,056-0,084 6,0±0,16 6,0±0,4
8 0,266-0,308 0,056-0,080 6,6±0,13 6,5±0,3
9 0,210-0,252 0,056-0,084 6,6±0,21 6,6±0,3
10 0,532-0,574 0,126-0,154 7,5±0,15 7,6±0,2

новонароджені 0,475-0,525 0,500-0,250 8,2±0,22 8,1±0,3

Таблиця 2
Морфометричні показники клубово-сліпокишкового сегмента кишечнику 

в плодів 8-10 місяців (мм, М±m)

Параметри 8 місяць 9 місяць 10 місяць
Діаметр термінального сегмента клубової кишки 6,6±0,3 6,5±0,3 7,6±0,2
Діаметр висхідної ободової кишки 6,6±0,4 7,6±0,3 9,9±0,3
Діаметр сліпої кишки 5,9±0,5 7,7±0,3 8,5±0,4

Таблиця 3
Синтопія та форма термінального відділу клубової кишки плодів людини

Тім’яно-п’яткова 
довжина, мм Випадки Синтопія Форма

161,0-200,0

18 спрямовується краніально

зігнутий циліндр

2 спрямовується вертикально
6 спрямовується горизонтально
12 впадає в медіальну стінку сліпої кишки
6 впадає в задню стінку сліпої кишки
2 впадає в передню стінку сліпої кишки

201,0-250,0 
12 впадає в медіальну стінку набуває грушеподібної 

форми і являє собою  
дистально розширений  

та зігнутий циліндр

4 впадає в задню стінку сліпої кишки
3 впадає в передню стінку сліпої кишки

251,0-300,0 у всіх випадках спрямовувався косокраніально

351,0-400,0

9 спрямовався косокраніально

дистально розширений та 
зігнутий циліндр

4 спрямовався медіально
4 направлений латерально

1 напрямлений вентролатерально в гори-
зонтальній площині

401,0-500,0 12 направлений латерально
7 направлений медіально

1 направлений дорсально в сагітальній 
площині
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у просвіті клубово-сліпокишкового сегмента ме-
коній майже відсутній. Із наповненням меконієм 
у середині плодового періоду (плоди 251,0-350,0 
мм ТПД), коли просвіт тонкої кишки максималь-
но заповнений меконієм, спостерігаємо зміни в 
розташуванні умовних осей компонентів клубо-
во-сліпокишкового сегмента. Процеси редукції 
крипт у тонкій кишці та ворсинок в товстій –  
тривають. Зберігаються поодинокі ворсинки в 
товстій кишці поряд з розвиненими криптами, 
які вистелені одношаровим стовпчастим епіте-
лієм. У термінальному відділі клубової кишки 
спостерігається велика кількість ворсинок. Не-
рівномірність забарвлення сполучної тканини 
свідчить про недостатню фуксинофільність тка-
нини, що є наслідком продовження процесів ко-
лагенізації її волокон. У цей період відбувається 
збільшення кута між латеральною стінкою термі-
нального відділу клубової кишки та медіальною 
стінкою сліпої кишки або основи червоподібно-
го відростка, а відповідно і збільшення кута між 
умовною віссю клубового сосочка та терміналь-
ного відділу клубової кишки. Морфометричні 
показники товщини стінок та м’язової оболонки 
термінального відділу клубової кишки у плодів 
та новонароджених вказують на гармонійний їх 
розвиток (табл. 1).

Впродовж плодового періоду термінальний 
сегмент клубової кишки здійснює обертання, 
змінюючи своє положення: дорсолатеральне – 
на 4-му та 5-му місяцях, дорсомедіальне – на 
шостому, вентральне – у сагітальній площині на 
7-му та 8-му місяцях, знову дорсолатеральне – 
на дев’ятому місяці, латерально – у фронтальній 

площині на 10-му місяці та вентролатерально – у 
новонароджених. 

У таблиці 2 представлені випадки синтопії та 
форми термінального відділу клубової кишки у 
плодів людини.

У період з 6-го до 8-го місяця спостерігаємо 
період уповільненого збільшення товщини стінки 
термінального відділу клубової кишки. З 9-го мі-
сяця і в новонароджених більша кількість меконія 
накопичується у просвіті товстої кишки. Поряд з 
інтенсивним наповненням меконієм товстої кишки 
змінюється і її розміщення. Переміщення висхідної 
ободової кишки із вентромедіальної поверхні верх-
нього полюса правої нирки до вентральної поверх-
ні середньої та нижньої її третини зумовлює зміну 
положення висхідної ободової кишки із дорсомеді-
ального до вентромедіального. Зменшення тиску в 
термінальному відділі клубової кишки призводить 
до збільшення товщини його стінки. До 8-го місяця 
у привідній петлі (термінальний сегмент клубової 
кишки) накопичується максимальна кількість ме-
коія. Наслідком є утворення ампулоподібного роз-
ширення клубової кишки, зменшення товщини її 
стінки, сплющення та розширення крипт і ворси-
нок слизової оболонки (рис.1, рис. 2, рис 3).

У таблиці 2 представлені морфологічні показ-
ники клубово-сліпокишкового сегменту плодів 
людини.

Синтопія та форми термінального клубової киш-
ки змінюється протягом плодового періоду (табл. 3).

Рис. 1. Клубово-сліпокишковий сегмент  
плода 355,0 мм ТПД. Печінку та тонку  

кишку видалено, артерії заповнені рентгено-
контрастною масою. Макропрепарат. Зб. х3,5:

1 – термінальний відділ клубової кишки;
2 – сліпа кишка;
3 – червоподібний відросток;
4 – права нирка;
5 – висхідна ободова кишка;
6 – сигмоподібна кишка;
7 – клубово-ободовокишкова артерія;
8 – праве яєчко;
9 – передня верхня клубова кость

Рис. 2. Клубово-сліпокишковий сегмент  
новонародженого (петлі тонкої кишки  

зміщено медіально, судини заповнені поліхромною 
сумішшю на основі свинцевого сурика).  

Макропрепарат. Зб. 2,5:
1 – клубово-ободовокишкова артерія; 
2 – висхідна ободова кишка;
3 – клубова кишка; 
4 – сліпа кишка; 
5 – печінка;
6 – капсула правої нирки
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Рис. 4. Гілки клубово-ободовокишкової артерії 
плода 270 мм ТПД. Судини заповнені  

поліхромною сумішшю на основі універсального 
клею. Макропрепарат. Зб. х16,0:

1 – артеріальне кільце;
2 – артеріальна аркада утворена клубовокиш-

ковою гілкою клубово-ободовокишкової артерії

Рис. 3. Клубово-сліпокишковий сегмент  
новонародженого (тонка кишка видалена). 

Макропрепарат. Зб. 2,5:
1 – термінальний відділ клубової кишки; 
2 – сигмоподібна ободова кишка; 
3 – сліпа кишка;
4 – висхідна ободова кишка; 
5 – печінка

Термінальний сегмент клубової кишки кро-
вопостачався аркадами утвореними клубово-
кишковими гілками клубово-ободовокишкової 
артерії та клубовокишковими артеріями нижньої 
брижової артерії. У всіх випадках спостерігали 
до трьох аркад. Крім того, термінальний сегмент 
клубової кишки кровопостачався додатковими 
артеріями, які відходять від артеріального кіль-
ця, від артерій червоподібного відростка та від 
сліпокишкових артерій, Термінальний відділ 
клубової кишки у чотирьох випадках додатково 
кровопостачався додатковими артеріями, які у 
двох випадках відходили від артеріального кіль-
ця, утвореного артеріями червоподібного від-
ростка, у двох – відходили від сліпокишкових  
артерією.

У плодів 4-5-го місяців клубово-сліпокишко-
вий сегмент кровопостачається відносно гірше, 
ніж у плодів інших вікових груп. Розгалуження 
клубово-ободовокишкової артерії відбувається 
в основному за магістральним типом. У серед-
ині плодового періоду, у результаті інтенсивно-
го росту та анастомозування, магістральний тип 
розгалуження клубово-ободовокишкової артерії 
змінюється на розсипний, з’являються артеріаль-
ні кільця та дуги. Виділення у складі судинно-
го русла артеріальних кілець та дуг є дещо від-
носним, адже в процесі розвитку вони можуть 
взаємозамінятись Розгалужена брижова судинна 
сітка характерна для анастамозів клубово-ободо-
вокишкової артерії з клубовокишковими артерія-
ми; з правою ободовокишковою артерією клубо-
во-ободовокишкова артерія анастамозує на рівні 
дрібних пристінкових гілок (рис. 4).

До кінця внутрішньоутробного періоду при-
скорюється процес утворення ворсинок у тонкій 
кишці. Ворсинки збільшуються, клітинний склад 
їх епітелію стає різноманітнішим. У власній плас-
тинці слизової оболонки збільшується кількість 

лімфоцитів, розміщених у вигляді локальних 
скупчень. Криптии тонкої кишки короткі і широ-
кі, частіше розгалужені в базальних відділах, що 
ймовірно пов’язано з продовженням їх поділу. В 
епітелії крипт переважають келихоподібні кліти-
ни. Клітини Панета концентруються у базальних 
відділах крипт. М’язова оболонка складається з 
двох шарів – колового та поздовжнього.

У плодовому періоді відбуваються морфоло-
гічні перетвореня кожного з компонентів клубо-
во-сліпокишкового переходу. На 6-8-му місяцях 
внутрішньоутробного розвитку спостерігається 
період інтенсивного збільшення діаметра термі-
нального відділу клубової кишки і до 8-го міся-
ця, коли формується його ампулоподібне розши-
рення. 

Висновки. На початку плодового періоду 
відбувається збільшення кута між латеральною 
стінкою термінального відділу клубової кишки 
та медіальною стінкою сліпої кишки або осно-
ви червоподібного відростка, а відповідно і 
збільшення кута між умовною віссю клубового 
сосочка та термінального відділу клубової киш-
ки. У період з 6-го до 8-го місяця спостерігає-
мо період уповільненого збільшення товщини 
стінки термінального відділу клубової кишки. 
На 7-му місяці розвиток плода виявляється роз-
ширення термінального відділу клубової киш-
ки, діаметр становить 6,0±0,4 мм, що переважає 
над діаметром проксимального сегмента товстої 
кишки – 5,7±0,8 мм. Морфогенез замикально-
клапанного механізму клубово-сліпокишкового 
переходу відбувається за типом інвагінації, що 
супроводжується тимчасовим закриттям тонко-
товстокишкового сполучення.. Кровопостачання 
термінального відділу клубової кишки здійсню-
ється клубовокишковими гілками клубово-обо-
довокишкової артерії та клубовокишковими ар-
теріями нижньої брижової артерії.
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ПЕРЕДЧАСНОГО РОЗРИВУ 
ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ

Проблема передчасних пологів вважається пріоритетною для вивчення акушерами – гінекологами та неонато-
логами, так як, з однієї сторони, 60 – 70% недоношених дітей обумовлюють ранню неонатальну смертнісь, з іншої, 
передчасні пологи є серйозним фактором ризику розвитку післяпологових гнійно-запальних ускладнень. Однією з 
найчастіших причин передчасних пологів (ПП) є передчасний розрив плодових оболонок (ПРПО), який спостеріга-
ється при цій патології у 21–80% жінок. Небезпечність ПРПО при ПП визначається можливістю інфікування порожни-
ни матки, що становить загрозу як для плода, так і для матері. Поліетіологічність і відсутність єдиних патогенетичних 
підходів до діагностики передчасного переривання вагітності на тлі передчасного розриву плодового міхура утруд-
нює проведення адекватної профілактики та лікувальної терапії, метою якої є народження життєздатної дитини.

Ключові слова: передчасний розрив плодових оболонок, передчасні пологи, амніотична рідина.

Проблема преждевременных родов считается приоритетной для изучения акушерами – гинекологами и неона-
тологами, так как, с одной стороны, 60 – 70% недоношенных детей обусловливают раннюю неонатальную смерт-
ность, с другой, преждевременные роды являются серьезным фактором риска развития послеродовых гнойно-вос-
палительных осложнений. Одной из самых частых причин преждевременных родов (ПР) является преждевременный 
разрыв плодных оболочек (ПРПО), который наблюдается при этой патологии в 21-80% женщин. Опасность ПРПО 
при ПР определяется возможностью инфицирования полости матки, представляет угрозу как для плода, так и для 
матери. Полиэтиологичность и отсутствие единых патогенетических подходов к диагностике преждевременного 
прерывания беременности на фоне преждевременного разрыва плодного пузыря утрудняет проведение адекват-
ной профилактики и лечения, целью которого является рождения жизнеспособного ребенка.

Ключевые слова: преждевременный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды, амниотическая  
жидкость.

The problem of preterm labor is considered a priority for study obstetricians – gynecologists and neonatologists, be-
cause, on the one side, 60 – 70% of premature babies cause of early neonatal mortality, on the other, premature birth is 
a major risk factor for postpartum inflammatory complications. One of the most frequent causes of premature birth (PP) 
is preterm rupture of amniotic membranes (PRPO) observed in this pathology in 21-80% of women. The danger PRPO 
in preterm labor is determined by the possibility of infection of the uterus which poses a threat to both fetus and mother. 
Polietiology and absence of unified pathogenic approaches in diagnostics of incomplete pregnancy on the background of 
preterm rupture of amniotic fluid complicate management of adequate prophylactic and medical therape that is aimed on 
the viable newborn delivery.

Key words: preterm rupture of amniotic membranes, preterm labor, amniotic fluid.

Питання охорони материнства і дитинства 
залишаються пріоритетними в сучасному аку-
шерстві. Серед них проблеми невиношування 
вагітності та синдром втрати плода відносяться 
до актуальних і важливих, як в науково-практич-
ному, так і медико-соціальному аспекті. В Україні 
на фоні кризової демографічної ситуації проблема 
невиношування вагітності набула особливого зна-
чення. В нашій країні передчасні пологи є осно-
вною причиною перинатальної захворюваності 
та смертності. Частота передчасних пологів впро-
довж останніх років складає приблизно 5-7% від 
загальної кількості пологів (Косілова С.Є. 2015). 
Захворюваність недоношених дітей у 15–20 разів 
перевищує захворюваність доношених, смерт-
ність – у 30 разів. 

Передчасні пологі часто є наслідком не ку-
пованої загрози переривання вагітності або про-
довження впливу різних негативних факторів. 
Незважаючи на майже 40-річну історію викорис-
тання токолітичних засобів різного механізму дії 
частота передчасних пологів в економічно роз-
винутих країнах залишається майже незмінною і 
сягає 5-10%. В залежності від терміну вагітнос-

ті: в період з 22 до 28 тижнів вагітності – 5–7% 
від всіх випадків передчасних пологів, в період  
з 29 до 34 тижнів вагітності – 33–42%,в період з 34 
до 37 тижнів – 50–60%.

Згідно сучасних досліджень, 30–40% передчас-
них пологів обумовлені інфекцією (В.А.Новикова 
2012). При цьому в 50% діагностується перед-
часний розрив плодових оболонок в терміні до 
37 тижнів вагітності. В терміні вагітності 22–27 
тижнів передчасні пологи зумовлюються інфекці-
єю та вродженою спадковою патологією плода, в  
28–33 тижнів інфекційна етіологія переважає лише 
у 50% випадків, з 34 тижнів передчасні пологи зу-
мовлені множинними причинами не пов’язаними 
з інфекцією. Патогенез передчасних пологів при 
інфекційному ураженні пов’язаний з підвищеним 
виробленням цитокінів; патогенетичний механізм 
передчасного розриву плодових оболонок – інфі-
кування нижнього полюса плідного міхура чому 
може сприяти істміко-цервікальна недостатність. 
Доведено,що цитокіни виробляються в клітинах 
хоріона, амніона і децидуа. Протизапальні цито-
кіни мають токсичні властивості, сприяють під-
вищеному утворенню утеротоніків в міометрії та 
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плаценті, ремоделюванню матки, розриву плодо-
вих оболонок, відшаруванню плаценти. Російські 
дослідники показали, що в процесі життєдіяльнос-
ті мікроорганізмів через активацію специфічних 
Toll-рецепторів (TLR) мононуклеарних фагоцитів, 
децидуальних клітин і трофобласту збільшується 
біосинтез цитокінів у шийці матки. З усіх іден-
тифікованих TLR найбільш широкий спектр спе-
цифічності має TLR2. Зв’язування мікробними 
подуктами TLR шийки матки активізує запальну 
відповідь завдяки продукції цитокінів (IL-1, IL-6, 
IL-8) і протимікробних пептидів. Це є причиною 
лейкоцитарної інфільтрації і відкриття шийки мат-
ки. Останньому також сприяє активація протеаз. 
Вважають, що підвищення активності протеаз ви-
кликає дистрофічні зміни у структурі амніотичних 
оболонок та їх передчасний розрив. Бактерії і ци-
токіни, які передчасно потрапляють у кровоплин 
плода, стимулюють кортикотропін-рилізінг-гормон 
і його плацентарно-наднирниковий каскад. Остан-
нє є однією з причин підвищеного тонусу матки. 
Збереження лейкоцитарної інфільтрації та продук-
ція протизапальних цитокінів сприяє підвищенню 
біопродукції простагландинів децидуальною тка-
ниною і міометрієм, що в подальшому реалізуєть-
ся у вигляді передчасних маткових скорочень. Про 
підвищення експресії TLR2 та TLR4 децидуальною 
оболонкою і плацентою при передчасних пологах 
на тлі хоріоамніоніту повідомляють E. Rindsjo і 
співавтори, що стало підгрунтям для визначення 
експресії TLR2 як маркера передчасних пологів у 
вагітних з групи високого ризику щодо внутріш-
ньоутробної інфекції. Ідентичність мікрофлори, 
виділеної з піхви матері при передчасних пологах 
та від новонародженого, є одним з основних аргу-
ментів на користь інфекційної теорії ПРПО. Однак 
інфекційно-запальна теорія ПРПО не дає відповіді 
на багато запитань. Так, у деяких випадках відсут-
ній зв’язок між мікрофлорою матері та плода або 
посіви із плаценти та від новонародженого можуть 
бути стертими. Існує можливість проникнення 
через непошкоджені плодові оболонки кишкової 
палички, бета-гемолітичного стрептокока, дріж-
джеподібних грибів типу Candida та деяких анае-
робів без передчасного розриву плодових мембран  
[1, с. 43].

В. С. Орлова та співавтори виділяють три гру-
пи факторів ризику спонтанного розриву плодо-
вих оболонок при недоношеній вагітності: мате-
ринські, матково-плацентарні й плодові. До числа 
материнських факторів віднесені позашлюбна ва-
гітність, низький соціально-економічний статус, 
шкідливі звички (тютюнопаління, наркоманія), 
індекс маси тіла менше 20 кг/м2, дефіцит міді, 
аскорбінової кислоти в раціоні, анемія, тривале 
лікування стероїдами, передчасні пологи, пору-
шення вмісту судинного колагену. З переліку мат-
ково-плацентарних і плодових факторів найбіль-
шу увагу автори приділяють аномаліям розвитку 
матки, передчасному відшаруванню нормально 
розташованої плаценти (ПВНРП), прогресуючої 
істміко-цервікальної недостатності (ІЦН), пере-
розтягненню матки різного генезу, хоріоамніоніту, 
багаторазовим піхвовим бімануальним і трансвагі-
нальним ультразвуковим дослідження. Досліджен-

нями В. В. Камінського і співавторів встановлено, 
що деякі захворювання сполучної тканини також 
супроводжуються стоншенням плодових мембран 
і збільшенням частоти ПРПО під час гестації. Так, 
при синдромі Елерса–Данло (група з 11 порушень 
сполучної тканини, що характеризується підви-
щенням еластичності шкіри і суглобів, викликана 
різноманітними дефектами синтезу і структури 
колагену) близько 72% пацієнток мають ПРПО на 
різних термінах вагітності.

З точки зору російських дослідників одним з 
факторів, що знижують бар’єрну міцність амніо-
тичної оболонки, є недиференційована дисплазія 
сполучної тканини, яка являє собою аномалію 
вмісту окремих видів колагенових волокон або 
порушення їх співвідношення, що призводить до 
зменшення міцності і пружності сполучної тка-
нини амніотичної оболонки. Так, Гурбанова Р.С. 
розглядає ІЦН і пов’язані з нею передчасні пологи 
у першовагітних як типове проявлення недифе-
ренційованої дисплазії сполучної тканини шийки 
матки. Козинова О.В. і співавтори при трансмісив-
ній електронній мікроскопії плодових оболонок у 
породіль з ПРПО звернули увагу на хаотичне роз-
ташування колагенових фібрил різної товщини, 
наявність міофібробластів і фіброцитів з деструк-
цією органел, переважно гранулярного ендоплаз-
матичного ретикулуму. 

Таким чином, дезорганізація сполучної ткани-
ни амніону проходить шляхом послідовної транс-
формації мукоїдного набухання фібриноїдним, 
результатом якого є некроз, що клінічно проявля-
ється розривом плодових оболонок. При ПРПО 
інтенсивність гістохімічних реакцій у ядрах і 
цитоплазмі фібробластів свідчить про їх низьку 
функціональну активність, у той час як саме вони 
є основними продуцентами колагену та інших 
компонентів сполучної тканини, які визначають 
міцнісно-еластичні характеристики амніону.

Відомо, що ймовірність розвитку пологової 
діяльності при вилитті навколоплідних вод знахо-
диться в прямій залежності від гестаційного віку: 
чим менший гестаційний вік, тим більший період 
до розвитку регулярної пологової діяльності (ла-
тентний період). В межа першої доби після перед-
часного вилиття навколоплідних вод спонтанні 
пологи розпочинаються: в 26% при масі плода 500 –  
1000 г, в 51% при масі плода 1000 – 2500 г, в 81% 
при масі плода більше 2500 г. ПРПО зустрічаєть-
ся в 2–4% при одноплідній і в 7–20% при багато-
плідній вагітності та стає причиною збільшення 
захворюваності не тільки новонародженого, але і 
матері, може бути причиною неонатальної смерт-
ності. Виділяють три основні причини неонаталь-
ної смертності пов’язані з ПРПО при недоноше-
ній вагітності: незрілість органів і систем, сепсис 
і гіпоплазія легень.

Таким чином, наведені в огляді дані вказують 
на актуальність проблеми ПРПО при недоношеній 
вагітності та відсутність єдиного підходу щодо 
етіології та татогенезу передчасного переривання 
вагітності, що вказує на необхідність подальшого 
дослідження глибини механізмів цієї патології та 
пошуку сучасних методів діагностики та запобі-
гання невиношування вагітності.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ПРИ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧАХ

У статті описано розвиток акушерських кровотеч, шо відбувається на фоні певного морфологічного субстрату, 
представленого вираженими дисциркуляторними, дистрофічними, інволютивними, склеротичними процесами при 
помірно виражених компенсаторно-пристосовних змінах в плаценті, а також виражених, дистрофічних, і некробіо-
тичних процесах, що виявляються в плацентарному ложі матки.

Ключові слова: акушерські кровотечі, хірургічний гемостаз.

В статье описано развитие акушерских кровотечений, которое происходит на фоне некоторого морфологическо-
го субстрата, представленного выраженными дисциркуляторными, дистрофическими, инволютивными, склеротиче-
скими процессами при умеренно выраженных компенсаторно-приспособительных изменениях в плаценте, а также 
выраженных, дистрофических и некробиотических процессах, которые выявляются в плацентарном ложе матки.

Ключевые слова: акушерские кровотечения, хирургический гемостаз.

The development of obstetric hemorrhage that occurs on a background of specific morphologic substrate presented severe 
circulatory, degenerative, involutive, sclerotic processes in moderately severe compensatory and adaptive changes in the placen-
ta, and severe, degenerative and necrobiotic processes found in the placental of uterus has been described in this article.

Key words: obstetrics hamorrhages, surgical gemostasis.

Проблема кровотеч в акушерстві та гінекології 
залишається актуальною і на даний час. За даними 
МОЗ України за останні 3 роки у структурі причин 
материнської смертності масивні акушерські кро-
вотечі посідають друге місце після тяжкої екстра-
генітальної патології та становлять в середньому 
20,0% від загальної кількості материнських смер-
тей під час вагітності, пологів і післяпологового 
періоду. Аналіз причин материнської смертності 
в Україні за останні 20 років показав, що масивні 
акушерські кровотечі мають тенденцію до зростан-
ня і займають одне з перших місць в її структурі, 
що підтверджує гостроту й актуальність науково-
го пошуку та практичного впровадження іннова-
ційних профілактичних і організаційно-лікуваль-
них заходів щодо вирішення даної проблеми. Від 
геморагічних проблем щорічно помирає близько 
140 тисяч жінок у світі, при цьому АК є основною 
причиною смертності в 20-25% випадків, конкуру-
ючою причиною – в 42% і фоновою – до 78% [4]. 
Кровотеча під час та після пологів порушує адапта-
ційні процеси в організмі породіллі, призводить до 
виникнення ускладнень та прогресування ранніх та 
віддалених наслідків, що є головною причиною ін-
валідизації жінки та однією з провідних причин ма-
теринської захворюваності та смертності. Розвиток 
акушерських кровотеч відбувається на фоні певно-
го морфологічного субстрату, представленого ви-
раженими дисциркуляторними, дистрофічними, 
інволютивними, склеротичними процесами при 
помірно виражених компенсаторно-пристосовних 
змінах в плаценті, а також виражених, дистрофіч-
них, і некробіотичних процесах, що виявляються в 
плацентарному ложі матки. У плацентах породіль, 
що перенесли кровотечі під час пологів, спосте-
рігаються порушення синтезу колагену IV типу в 
базальних мембранах судин і явища ендотеліальної 
дисфункції у вигляді підвищеної експресії ендотелі-
ну ендотеліоцитами судин децидуальної оболонки  

(53,8±2,9 мка) і ворсинчастого хоріона (46,0±2,6 мка).  
У матці виявляється посилення експресії ендоте-
ліну ендотеліоцитами спіральних артерій матки 
(57,8±8,56 мка), у поєднанні з порушенням синтезу 
колагену строми I і III типу та IV типу в базальних 
мембранах судин.

У породіль, що перенесли акушерські крово-
течі, відбувається посилення вільнорадикального 
перекисного окислення ліпідів, підвищення актив-
ності ферментативної і неферментативної ланок 
антиоксидантної системи, наростання ендогенної 
інтоксикації, збільшення показників лактату і піру-
вату. Динаміка вказаних змін виражена суттєвіше 
у жінок з масивною крововтратою, в порівнянні з 
пацієнтками, що мали помірну крововтрату в по-
логах. Кровотеча, що перевищує 1,5% від маси тіла 
або 25–30% (≈ 1500 мл) від об’єму циркулюючої 
крові (ОЦК), в акушерсько-гінекологічній практиці 
вважається масивною [10]. Кровотеча, що переви-
щує 30% від ОЦК або становить понад 1200 мл за 
1–2 години і супроводжується стійким зниженням 
артеріального тиску, називається масивною [9]. Не-
безпека розвитку геморагічного шоку виникає при 
крововтраті 15–20% ОЦК (або 750–1000 мл) [10]. 
Контрольована кровотеча: пологи (близько 500 мл), 
кесарів розтин (близько 1000 мл). Виділяють чоти-
ри класи тяжкості геморагії (табл. 1) [7].

Витяг з протоколу акушерської та гінекологіч-
ної практики наказу МОЗ України [10], у якому на-
ведені критерії тяжкості геморагічного шоку: 

Вважається, що ОЦК здорової вагітної в 40 
тижнів становить 73 мл/кг маси тіла [1]. Зміни 
ОЦК, його компонентів і гематокриту до вагітності 
і в різні строки вагітності наведені в табл. 3 [1].

Орієнтовна програма інфузійно-трансфузійної 
терапії при акушерському геморагічному шоку [2] 
(табл. 6).

Центральний венозний тиск (ЦВТ) > 15 мм рт.ст. 
або 0–1 мм рт.ст. корелює з кінцево-діастолічним 
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тиском у правому передсерді, а в проміжках між 
цими величинами прямої кореляції не існує [26]. 
Орієнтовно ЦВТ в межах 15 мм рт.ст. при травмі 
може бути найближчою метою при корекції крово-
втрати [25]. Після стабілізації АТ рекомендується 
вимірюватити ЦВТ кожні 10 хвилин. Тоді, якщо 
ЦВТ < 8 см вод.ст., темп інфузії повинен станови-
ти 20 мл/хв, при 8–14 см вод.ст. – 10 мл/хв, при > 
14 см вод.ст. – 5 мл/хв. Якщо ЦВТ за 10 хвилин 

піднімається більше ніж на 5 см вод.ст., необхідно 
припинити інфузію [9]. Особливо ускладнюєть-
ся ситуація при розвитку ДВЗ-синдрому з явними 
ознаками гіпокоагуляції та кровотечі, яка продо-
вжується. У таких випадках принципи корекції 
гіповолемії залишаються попередніми. Також вирі-
шується питання хірургічного гемостазу. Для від-
новлення потенціалу коагуляції використовуються 
інгібітори фібринолізу та прокоагулянти [3]. 

 
Література:

1. Анестезиология и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии / Под ред. профессора В.И. Чер-
ния. – К.: Здоров’я, 2004. – С. 3-32.

 2. Барышев Б.А. Современные подходы к инфузионно-трансфузионной терапии акушерских кровотече-
ний // Журнал акушерства и женских болезней. – 2003. – Том LІІ, 1. – С. 66-71.

3. Вартанов В.Я. Интенсивная терапия при острой кровопотере в акушерской практике. – 2002. –  
Часть 1. – С. 1-5.

4. Дикий О.М., Шкоденко Г.І., Капустян С.В., Скоромець І.М. Масивні кровотечі в акушерсько– гінекологіч-
ній практиці: досвід лікування. – «Медицина неотложных состояний» – №5 (30) – 2010. 

5. Емельянова Е.А., Арсеньтьева С.В. Наш опыт лечения массивных акушерских кровотечений // Біль, зне-
болювання і інтенсивна терапія. Мат-ли V Національного конгресу анестезіологів України. – 2008. – 2 (д). –  
С. 114-115.

6. Масивні акушерські кровотечі // Камінський В. В., Голяновський О.В., Ткаченко Р.О., Чернов А. В. –  
К.: «Тріумф», 2010. – 232 с.

7. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ від 29.12.2005 №782 «Про затвердження клінічних про-
токолів в акушерській та гінекологічній практиці»

8. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ від 31.12.2004 № 676 «Про затвердження клінічних про-
токолів з акушерської та гінекологічної практики».

9. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ від 24.03.2014 №205 «Акушерські кровотечі».
10. Репина М.А. Кровотечения в акушерской практике. – М.: Медицина, 1986.
11. David A. Miller, MD. Obstetric Hemorrhage. – 2001. – 227 P. 
12. Kayem G. [Management of placenta accreta] : [article in French] / G. Kayem, G. Grange, F. Goffinet // 

Gynecol. Obstet. Fertil. – 2007. – Vol. 35, N 3. – P. 186–192. 
13. Clark S. L. Placenta previa/accreta and prior cesarean section / S. L. Clark, P. P. Koonings, J. P. Phelan // 

Obstet. Gynecol. – 1985. – Vol. 66, N 1. – P. 89–92. 



19

Медичний форум
♦

Башкірова Н.С.,
кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ФПО

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Дігтяр С.П.,

головний лікар
КЗ «ДДМКЛ № 2» ДОР

Іванусь С.Г.,
кандидат медичних наук, завідувач відділення кардіо-пульмонології

КЗ «ДДМКЛ № 2» ДОР

ЧУТЛИВІСТЬ БРОНХІАЛЬНИХ РЕЦЕПТОРІВ ТА ОСНОВНІ ТИРЕОЇДНІ 
ГОРМОНИ У ДІТЕЙ, ЩО ЗАЗНАЮТЬ ДІЇ ТЮТЮНОВОГО ДИМУ

В умовах навантаження тютюновим димом відбуваються зміни в чутливих бронхіальних рецепторах дітей. В 
статті наведені результати роботи метою якої було визначити чи залежать зміни у функціональному стані чутливих 
рецепторів бронхів у дітей, що виникають під впливом тютюнового диму від функціональної активності щитоподібної 
залози. В роботі було обстежено 74 дитини з різним функціональним станом щитоподібної залози (еутиреоїдний, 
гіпотиреоїдний, гіпертеріоїдний стан) та різним статусом курця. Проведені інгаляційні бронхопровокаційні тести з 
ацетилхоліном, з неізотонічним подразником – дистильованою водою, з фізичним навантаженням. Встановлено, 
що зміни у функціональному стані чутливих рецепторів бронхів (осморецепторів слизової оболонки, холінорецепто-
рів) виникають під впливом тютюнового диму у дітей, які не залежать від функціонального стану щитовидної залози 
(Рχ2>0,05).

Ключові слова: тютюновий дим, діти, щитоподібна залоза, бронхіальні рецептори.

В условиях нагрузки табачным дымом происходят изменения в чувствительных бронхиальных рецепторах де-
тей. В статье приведены результаты работы целью которой было определить зависят ли изменения в функциональ-
ном состоянии чувствительных рецепторов бронхов у детей, возникающие под влиянием табачного дыма от функ-
циональной активности щитовидной железы. В работе было обследовано 74 ребенка с различным функциональным 
состоянием щитовидной железы (эутиреоидное, гипотиреоидное, гипертериоидное состояние) и различным стату-
сом курильщика. Проведенные ингаляционные бронхопровокацийные тесты с ацетилхолином, с неизотоническим 
раздражителем – дистиллированной водой, с физической нагрузкой. Установлено, что изменения в функциональ-
ном состоянии чувствительных рецепторов бронхов (осморецепторов слизистой оболочки, холинорецепторов) 
возникающие под воздействием табачного дыма у детей, не зависят от функционального состояния щитовидной 
жезезы (Рχ2>0,05).

Ключевые слова: табачный дым, дети, щитовидная железа, бронхиальные рецепторы.

In loading with tobacco smoke changes in the children’s bronchial sensitive receptors take place. The results are pre-
sented in this article. The aim of the work was to determine whether changes are depended in the functional state of sensory 
receptors of the children’s bronchi, occurring under the influence of tobacco smoke on the functional activity of the thyroid 
gland. 74 children with various functional state of the thyroid gland (euthyroid, hypothyroid, giperterioidnoe state) and differ-
ent status of smoker were examined in the paper. Inhaled bronhoprovokatsiynye tests with acetylcholine, with distilled water, 
with physical activity were conducted. It was established that the changes in the functional state of sensory receptors of the 
bronchi (osmoretseptorіv mucosa, cholinergic receptors) are caused by the exposure to tobacco smoke in children are not 
depend on the functional state of the thyroid zhezezy (Rχ2> 0.05).

Key words: tobacco smoke, children, thyroid, bronchial receptors.

Вступ. Тютюнопаління і на сьогодні продовжує 
залишатись однією з найбільш розповсюджених 
шкідливих звичок людства. В літературі є бага-
то даних про те, що не тільки активне паління, а 
й забруднення атмосфери приміщень тютюновим 
димом є фактором ризику у виникненні різних за-
хворювань [2, 3, 4]

В умовах виникнення та перебігу патологічних 
процесів, під дією різних стресових факторів в ці-
лісному організмі починають діяти різні компенса-
торні механізми, реалізація яких відбувається як на 
місцевому рівні, так і за рахунок змін в режимах 
функціонування окремих систем [1]. В літературі 
представлені дані, які доводять участь ендокринної 
системи в патогенезі бронхообструктивного син-
дрому і адаптації у стресовій ситуації, яку спричи-
няє тютюновий дим [5, 6]. Можна припустити, що 
її безпосередній, або реалізований через інші сис-
теми вплив позначається на чутливості рецептор-

ного апарату цитоплазматичних мембран тканини 
бронхів. 

Мета дослідження. Метою роботи було визна-
чити чи залежать зміни у функціональному стані 
чутливих рецепторів бронхів у дітей, що виника-
ють під впливом тютюнового диму від функціо-
нальної активності щитоподібної залози. 

Матеріали та методи. Для дослідження змін 
чутливості бронхіальних рецепторів у відповідь 
на дію тютюнового диму в умовах різної функці-
ональної активності щитовидної залози нами було 
обстежено 74 дитини (32 хлопчики та 42 дівчин-
ки) віком від 10 до 7 років. На момент обстеження 
діти не мали анамнестичних та клінічних проявів 
гострих, рецидивуючих чи хронічних захворювань 
дихальної системи. 

Для вирішення поставленого завдання всі об-
стежені діти були розподілені на три групи в за-
лежності від статусу курця. Групу некурців склали 
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16 дітей, пасивних курців – 50 та активних курців 8 
обстежених дітей.

Для більшості обстежених дітей типовими були 
показники гормонів щитовидної залози, які не від-
різняються від нормативних показників для здо-
рових дітей. (таб. 1.) Однак у частини (40%) дітей 
реєструвались показники тироксину (Т4 ) нижче 
норми при нормальних показниках трийодтироні-
ну (Т3), тиреотропного гормону (ТТГ). Антитіла 
до тиреогдобуліну (ТГ) знаходились в межах нор-
ми у всіх дітей. Середні значення вмісту основних 
тиреоїдних гормонів в сироватці крові в цілому у 
обстежених дітей не відрізнялись від нормативних 
значень.

Враховуючи, що при обстеженні дітей осно-
вним завданням було визначити зміну функціо-
нального стану чутливих бронхіальних рецепторів 
під впливом тютюнового диму в умовах різних рів-
нів в сироватці крові тиреоїдних гормонів, надалі 
статистичний аналіз проводили окремо у групах з 
різним ендокринним фоном, розподіливши дітей на 
три групи. До першої увійшли 42 дитини без будь 
яких клінічних ознак порушення функції щитовид-
ної залози чи характерних лабораторних відхилень. 
Стан цих дітей був розцінений як еутиреоїдний. До 
другої групи увійшли 30 дітей зі зниженою функ-
ціональною активністю щитовидної залози (гіпо-
тиреоїдизм). У цих дітей не виявилось клінічних 
проявів гіпотиреозу, але при нормальних показни-
ках Т3, ТТГ був знижений рівень Т4. Третю групу 
склали 2 дитини з підвищеною функціональною 
активністю щитовидної залози (гіпертиреоїдизм). 
Вони мали підвищені показники основних тире-
оїдних гормонів, але клінічних ознак порушення 
функції щитовидної залози не мали.

Розподіл дітей на групи в залежності від ста-
тусу курця та від ендокринного фону наведено на 
рис. 1.

Результати дослідження та їх обговорення. 
У групі дітей з еутериоїдним станом 29 дітей були 
курцями (5 активними та 24 пасивними), 13 дітей 
не зазнавали впливу тютюнового диму. 

Аналіз результатів проведеного в цій групі ін-
галяційного бронхопровокаційного тесту з аце-
тилхоліном показав, що стан неспецифічної брон-
хіальної гіперчутливості мав місце у 2 активних 
курців та в жодного пасивного курця та некурця 
(χ2=15,4>χ201=9,21 або р<0,01).

 Статистична обробка результатів інгаляційних 
бронхопровокаційних тестів з неізотонічним по-
дразником (дистильованою водою) показала, що 
стан підвищеної бронхіальної чутливості одна-
ково часто зустрічався у дітей-курців та некурців. 
Так, серед курців підвищена бронхіальна чутливіть 
(ПБЧ) діагностувалась у 8 пасивних курців та у 3 
некурців (χ2=2,48<χ205=5,99 або р>0,05). 

Частота бронхоспазму фізичного навантаження 
за результатами бронхопровокаційних тестів з до-
зованим фізичним навантаженнями також суттєво 
не відрізнялась у курців та некурців. Так, БФН ре-
єструвався у 8 курців (1 активного та 7 пасивних) 
і в одного з 13 некурців (χ2=2,3<χ205=5,99 або 
р>0,05).

Таким чином, з отриманих даних видно, що у 
дітей в умовах еутиреоїдного стану щитовидної за-
лози під впливом тютюнового диму функціональ-
ний стан осморецепторів цитоплазматичних мемб-
ран слизової бронхів, регуляція бронхіального 
тонусу бронхів з боку вегетативного відділу ЦНС 
не страждають. Разом з тим отримані дані про під-

вищення бронхіальної чутли-
вості до ацетилхоліну у актив-
них курців, що може вказувати 
на тенденцію до порушення 
функціонального стану холіно-
рецепторів бронхів під впливом 
тютюнового диму.

За нашими результатами 
бронхопровокаційних тестів у 
дітей з гіпотиреоїдизмом пока-
зали, що під впливом тютюно-
вого диму змін у функціональ-
ному стані чутливих рецепторів 
бронхів не відбувається. Так, 
аналіз результатів бронхопро-
вокаційного ацетилхолінового 

Таблиця 1
Середні показники вмісту тиреоїдних гормонів 

в сироватці крові дітей в залежності від статусу курця

Показники ТТГ (мкМЕ/мл) Т4 (нмоль/л) Т3 (нмоль/л) Антитіла  
до ТГ (Ед/мл)

Нормативні показники 0,23-3,4 53-158 1-2,8 <65
Некурці 1,24±0,5 90,43±46,3 2,067±0,7 8,18±8,8
Пасивні курці 1,13±0,6 67,32±43,5 2,46±1,4 9,26±11,3
Активні курці 1,24±0,5 86,69±88,9 1,72±0,7 8,98±11,1

Примітка: р>0,05 у всіх групах у порівнянні з нормативними показниками

Рис. 1. Розподіл дітей за функціональною активністю 
щитовидної залози та за статусом курця
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тесту показав, що з 30 дітей, які складали групу 
дітей з гіпотиреоїдизмом, випадки неспецифічної 
бронхіальної гіперчутливості спостерігались у 2 з 
24 пасивних курців та в жодного з 3 активних кур-
ців та 3 некурців (χ2=0,53<χ205=5,99 або р>0,05).

Стан ПБЧ за результатами інгаляційного брон-
хопровокаційного тесту з дистильованою водою 
був зареєстрований у 5 з 24 пасивних курців, у од-
ного з трьох активних курців та у одного з трьох 
некурців (χ2=0,42<χ205=5,99 або р>0,05).

Бронхоспазм фізичного навантаження діа-
гностувався у 7 з 24 пасивних курців та у одного 
з трьох некурців, що статистично не відрізнялось 
(χ2=1,23<χ205=5,99 або р>0,05).

Серед 2 дітей, які мали підвищені рівні тирео- 
їдних гормонів (гіпертиреоїдизм), одна дитина з 
групи курців мала ПБЧ за результатами тесту з не-
ізотонічним подразником. Неспецифічної бронхі-
альної гіперчутливості до ацетилхоліну та БФН не 
спостерігалось в жодної дитини (р>0,05).

Висновки. Згідно нашим даним зміни у функ-
ціональному стані чутливих рецепторів бронхів 
(осморецепторів слизової оболонки, холінорецепто-
рів) що виникають під дією тютюнового диму у ді-
тей, які зазнають впливу тютюнового диму, активно 
чи пасивно, не залежать від рівнів основних тирео-
їдних гормонів (тиреотропного гормону, тироксину, 
трийодтироніну) в сироватці крові (Рχ2>0,05).
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КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ТА ПАТОПЕРСОНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ХВОРИХ НА ПРОФЕСІЙНУ ПАТОЛОГІЮ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

ТА ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

У хворих на професійну патологію органів дихання виявлено високу ураженість розладами тривожно-депресив-
ного спектру та емоційної лабільності, а у хворих на патологію периферичної нервової системи – депресивні, астено-
депресивні та депресивно-апатичні порушення; ці зміни є ознаками невротизації і потребують комплексної корекції.

Ключові слова: професійна патологія, клініко-психопатологічні особливості, патоперсонологічні зміни.

У больных профессиональной патологией органов дыхания выявлена высокая распространенность расстройств 
тревожно-депрессивного спектра и эмоциональной лабильности, а у больных с патологией периферической нерв-
ной системы – депрессивных, астено-депрессивных и депрессивно-апатических нарушений; эти изменения явля-
ются признаками невротизации и нуждаются в комплексной коррекции.

Ключевые слова: профессиональная патология, клинико-психопатологические особенности, патоперсоноло-
гические изменения.

Patients with occupational respiratory pathology revealed a high prevalence of anxiety disorders, depression, and emo-
tional lability of the spectrum, and in patients with pathology of the peripheral nervous system – depression, asthenic-de-
pressive and depressive-apathetic violations; These changes are signs of neuroticism and require complex correction.

Key words: occupational pathology, clinical and psychopathological features pathopersonological changes.

Професійна патологія (ПП) в Україні стано-
вить серйозну медичну та соціальну проблемою  
[1, с. 42-45]. Щороку в Україні реєструється від  
6 до 15 тисяч випадків професійних захворювань 
(2,3–4,5 випадків на 10 тис. працюючих), і, незва-
жаючи на зменшення абсолютної кількості працю-
ючих на виробництвах, професійна захворюваність 
продовжує зростати [2, с. 15-19; 3, с. 11-22].

Дослідження несприятливих змін у психоемоцій-
ній сфері, що виникають під впливом різних форм со-
матичної патології є однією з центральних проблем 
медичної психології [4, с. 1136-1142; 5, с. 274-281;  
6, с. 237-242]. Відповідно до сучасних наукових по-
глядів, в якості основного патопсихологічного ме-
ханізму формування патологічних соматогенних 
симптомокомплексів розглядається зміна біопси-
хосоціального статусу особистості внаслідок сома-
тичного захворювання як фактору, що не залежить 
від суб’єктивно-вольової сфери хворого [7, с. 128]. 
ПП характеризується синергічним впливом неспри-
ятливих соматогенних та соціально-психологічних 
факторів. Однак, незважаючи на вагому медичну та 
соціальну значущість ПП, питання, пов’язані із впли-
вом її на психоемоційний стан хворих залишаються 
практично не дослідженими, що суттєво утруднює 
розробку адекватних корекційних заходів.

Метою дослідження було встановлення кліні-
ко-психопатологічних та патоперсонологічних осо-
бливостей хворих на ПП органів дихання (ПП ОД) 
та периферичної нервової системи (ПП ПНС).

Нами було обстежено 85 хворих на ПП ОД 
(туберкульоз легень, емфізема легень, хронічне 
обструктивне захворювання легень, пневмоконі-
ози, бронхіальна астма) та 84 хворих на ПП ПНС 
(моно– та поліневропатії, радикулопатії, вплив 
вібрації), яким було встановлено діагноз про-
фесійного захворювання відповідно до чинного 
законодавства. Обстеження проведено за допо-
могою скороченого багатофакторного опитуваль-
ника «Рівень суб’єктивного контролю» [8, с. 224], 

опитувальника Symptom Check List-90-Revised –  
SCL-90-R [9, с. 146-181], шкали Zung Self-Rating 
Depression Scale в адаптації Т.И. Балашовой  
[10, с. 82-83] та шкал особистісної (ОТ) та реактив-
ної (РТ) тривожності C. Spilberger у модифікації 
Ю.Л. Ханина [11, с. 71-74]. Тип ставлення до хворо-
би визначено за допомогою методики для психоло-
гічної діагностики ставлення до хвороби [12, с. 28]. 
Статистичний аналіз проводився з використанням 
непараметричних методів (тест Манна-Уїтні, кри-
терій хі-квадрат Пірсона, точний критерій Фішера). 
Контрольну групу (КГ) склали 60 практично здоро-
вих осіб, спільномірних з хворими основних груп за 
віковими та соціальними характеристиками.

Хворим на ПП притаманний широкий спектр 
несприятливих змін у психоемоційній сфері. При 
цьому у переважної більшості хворих психопато-
логічна симптоматика має поліморфний характер. 
Домінуюче місце серед суб’єктивних змін, асоційо-
ваних з ПП, займають несприятливі прояви з боку 
емоційної сфери: скарги на знижений настрій наявні 
у 51,8% хворих на ПП ОД та у 66,7% хворих на ПП 
ПНС (р<0,05). У хворих на ПП ПНС частіше вияв-
лялася підвищена втомлюваність та зниження енер-
гетичного потенціалу: 77,4% проти 63,5% у хворих 
на ПП ОД (р<0,05), апатія, байдужість (44,0% проти 
29,4%, р<0,05) та утруднення концентрації уваги 
(відповідно 22,6% та 10,6%, р<0,05). У хворих на 
ПП ОД частіше виявлялася емоційна лабільність 
– 63,5% проти 47,6% (р<0,05) та відчуття тривоги 
(відповідно 67,1% та 51,2%, р<0,05). В обох групах 
однаково часто виявлялися інсомнія (у 77,6% хворих 
на ПП ОД та у 77,4% хворих на ПП ПНС, р>0,05) 
та нав’язливі думки (відповідно 17,6% та 15,5%, 
р>0,05). Для більшості хворих на ПП характерна по-
ліморфність несприятливих проявів з боку психое-
моційної сфери: у 11,8% хворих на ПП ОД та у 8,3% 
хворих на ПП ПНС виявлено дві, а у 76,5% хворих 
на ПП ОД та у 79,8% хворих на ПП ПНС – три і біль-
ше скарги з боку психоемоційної сфери. 
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Дослідження особливостей психопатологічної 
симптоматики за допомогою опитувальника Symptom 
Check List-90-Revised виявило, що хворі на ПП ви-
являють закономірно високі показники за шкалою 
соматизації, яка відображує дистрес, викликаний від-
чуттям соматичної дисфункції, що може бути проявом 
соматизації інтрапсихічних конфліктів або наявності 
реального соматичного захворювання. Середнє зна-
чення показника соматизації у хворих на ПП ОД скла-
ло 2,30±0,61 балів, у хворих на ПП ПНС – 2,26±0,70 
балів (р>0,05). 

Обсесивно-компульсивна симптоматика не є ти-
повою для хворих на ПП, її показники відповідають 
низькому рівню (у хворих на ПП ОД – 0,36±0,26 балів, 
у хворих на ПП ПНС – 0,27±0,18 балів, р<0,1).

Більшою є виразність у хворих на ПП міжособис-
тісної сензитивності, що виявляється відчуттями осо-
бистісної неадекватності і неповноцінності, особливо 
при порівнянні з іншими людьми; суттєвішими ці 
прояви є у хворих на ПП ПНС (1,81±0,80 балів проти 
1,43±0,72 балів у хворих на ПП ОД р<0,01).

Показник виразності депресивних проявів у хво-
рих на ПП ОД склав 2,07±1,04 балів, що відповідає се-
редньому рівню. З урахуванням наявності важкої со-
матичної патології, слід вважати соматогенний фактор 
провідним у ґенезі депресивних розладів у дослідже-
ного контингенту, однак, не можна виключати також 
можливість віталізації певної частини депресії у хво-
рих на ПП. У хворих на ПП ПНС важкість депресії є 
більшою (2,52±1,06 балів), що узгоджується з даними 
клінічного дослідження (р<0,01).

Натомість, рівень тривожності є більшим у хво-
рих на ПП ОД: 2,40±1,37 балів проти 1,80±1,29 балів 
(р<0,05). На наш погляд, у даному випадку слід гово-
рити більшою мірою про переживання страху, асоці-
йованого з болісними проявами та несприятливими 
наслідками важкого соматичного захворювання, а 
також пов’язані з цим нервозність, напругу, відчуття 
жаху і паніки. У хворих з проявами патології дихання, 
тісно асоційованими з відчуттями страху (нестача по-
вітря, ядуха) такі відчуття з часом хронізуються, збіль-
шуючи загальний рівень тривожності.

У цілому хворим на професійну патологію при-
таманний низький рівень ворожості, який складає 
0,59±0,30 балів у хворих на ПП ОД і 0,50±0,25 балів 
у хворих на ПП ПНС (р<0,1), хоча певна частина хво-
рих на ПП зі стенічним типом реагування схильні до 
проявів обурення, дратівливості та гніву у відповідь 
на фруструючу ситуацію важкої інвалідізуючої сома-
тичної патології.

Фобічна тривожність (стійка реакція на певні по-
дії, ситуації, об’єкти або людей, яка має ірраціональ-
ний характер, неадекватна по відношенню до стимулу 
і зумовлює поведінку, спрямовану на уникнення такої 
ситуації), у хворих на ПП має незначну виразність: у 
хворих на ПП ОД – 0,51±0,41 балів, у хворих на ПП 
ПНС – 0,39±0,27 балів (р<0,1). 

Загальний показник (General Symptomatical Index –  
GSI) у хворих на ПП ОД склав 1,25±0,38 балів, у хво-
рих на ПП ПНС – 1,27±0,41 балів (р<0,05), індекс про-
яву симптоматики (Positive Symptomatical Index – PSI, 
кількість шкали пунктів, на які дана позитивна відпо-
відь) у хворих на ПП ОД склав 43,0±11,2 балів, у хво-
рих на ПП ПНС 41,7±11,1 балів (р>0,05). Індекс вираз-
ності дистресу є високим у обох досліджених груп: у 

хворих на ПП ОД він склав 2,58±0,30 балів, у хворих 
на ПП ПНС – 2,66±0,37 балів (р<0,05), що свідчить 
про більшу виразність дистресу у цій групі.

Дослідження виразності депресивних проявів ви-
явило, що хворим на ПП притаманні депресивні про-
яви легкого (56,5% хворих на ПП ОД, і 35,7% хворих 
на ПП ПНС) та субдепресивного (9,4% хворих на ПП 
ОД та 34,5% хворих на ПП ПНС) ступеню. Середній 
рівень показника депресії за шкалою Zung у хворих 
на ПП ОД склав 50,19±10,33 балів, у хворих на ПП 
ПНС – 52,70±10,87 балів (р=0,015), що узгоджується з 
результатами клінічного обстеження. 

Середній рівень особистісної тривожності (ОТ) 
за даними шкали С. Spilberger у модифікації Ю. Ха-
ніна у хворих на ПП ОД склав 46,08±10,26 балів, у 
хворих на ПП ПНС – 43,15±10,18 балів, у здорових 
осіб – 29,90±6,41 балів. Розбіжності у показниках ОТ 
значущі при порівнянні груп хворих на ПП ОД і ПП 
ПНС (р=0,029), КГ і ПП ОД та ПП ПНС (р<0,0001). 
Кількісні показники реактивної тривожності (РТ) 
у хворих на ПП ОД є найвищими серед усіх груп, а 
їх середні значення відповідають високому рівню 
(49,07±11,80 балів). У хворих на ПП ПНС рівень РТ 
також підвищений і відповідає середньому рівню 
(42,87±11,19 балів). Натомість, у здорових осіб показ-
ники РТ є суттєво нижчими і відповідають низькому 
рівню (30,98±8,53 балів) (р<0,001).

При дослідженні особливостей суб’єктивного 
контролю (СК) були виявлені важливі закономір-
ності. Середній показник загальної інтернальності у 
хворих на ПП ОД склав 5,20±1,40 стенів, у хворих на 
ПП ПНС – 4,86±1,07 стенів, у здорових – 6,33±1,53 
стенів (р<0,01), тобто хворі на ПП більшою мірою від-
чувають себе об’єктом, а не суб’єктом діяльності, їм 
притаманна пасивна позиція, підвищена тривожність 
та заклопотаність, конформність. При цьому в області 
досягнень хворі на ПП ПНС в цілому виявляють озна-
ки інтернального типу (5,96±2,44 стенів), а на ПП ОД –  
екстернального (5,41±2,49 стенів, р<0,1), у КГ показ-
ник склав 5,65±1,75 стенів; а в області невдач – на-
впаки, хворим на ПП ОД притаманний інтернальний 
тип СК (5,69±2,10 стенів), тоді як хворі на ПП ПНС 
виявляють в цілому екстернальний тип СК (5,19±2,01 
стенів). Такі особливості можуть бути пояснені впли-
вом соціальних факторів ПП: вищим соціальним ста-
тусом та освітнім рівнем хворих на ПП ОД. У здоро-
вих показник за цією сферою склав 6,57±1,88 стенів. 
Розбіжності значущі для КГ і ПП ОД (р<0,05), КГ і 
ПП ПНС (р<0,01), ПП ОД і ПП ПНС (р<0,1). В об-
ласті сімейних відносин виявлені схожі закономірнос-
ті: показник інтернальності у хворих на ПП ОД склав 
5,72±1,62 стенів (інтернальний тип), у хворих на ПП 
ПНС – 5,20±1,45 стенів (екстернальний тип) (р<0,05), 
у КГ – 6,25±1,84 стенів (р<0,01). В області виробни-
чих відносин показник інтернальності у хворих на ПП 
ОД склав 5,54±1,94 стенів, що відповідає інтерналь-
ному типу, а у хворих на ПП ПНС – 5,02±1,58 стенів, 
що відповідає екстернальному типу, у КГ – 6,13±1,94 
стенів (інтернальний тип). Розбіжності значущі при 
порівнянні груп КГ та ПП ОД (р<0,1), КГ та ПП ПНС 
(р<0,01), ПП ОД та ПП ПНС (р<0,01). У найважливі-
шій для даного контингенту сфері – здоров’я і хворо-
би – у хворих на ПП виявляються чіткі тенденції до 
екстернальності: середній показник у хворих на ПП 
ОД склав 4,92±2,29 стенів, на ПП ПНС – 4,24±2,51 
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стенів (р<0,05). У здорових показник склав 5,58±2,63 
стенів, розбіжності значущі (р<0,01). 

При дослідженні особливостей ставлення до хво-
роби «чистий» тип, тобто наявність у профілі шка-
ли, кількісне значення за якою домінує над іншими 
більше, ніж на 7 балів, виявлений у 49,4% хворих на 
ПП ОД та у 40,5% хворих на ПП ПНС, змішаний тип 
(наявність у діагностичній зоні двох або трьох шкал, 
кількісні значення за якими вкладаються в інтервал 7 
балів) – відповідно у 43,5% та 51,2% хворих, дифуз-
ний (наявність у діагностичній зоні 4 і більше шкал з 
кількісними відмінностями в межах 7 балів) – відпо-
відно у 7,1% та 8,3% хворих. 

Серед «чистих» типів ставлення до хвороби у хво-
рих на ПП ОД домінує гармонійний тип (28,5% обсте-
жених). Натомість, у хворих на ПП ПНС питома вага 
осіб з гармонійним типом є меншою – 23,5%, вона до-
рівнює поширенню неврастенічного типу і поступа-
ється іпохондричному типу (26,7%). У хворих на ПП 
ПНС найбільшою є питома вага іпохондричного типу 
ставлення до хвороби: 26,7% проти 16,7% в групі хво-
рих на ПП ОД. Другим за поширеністю у хворих на 
ПП ОД виявився тривожний тип (19,0% проти 17,6% 
у хворих на ПП ПНС). Натомість, серед хворих на ПП 
ПНС значною є питома вага неврастенічного типу 
(23,5% проти 16,7% у хворих на ПП ОД). У хворих на 
ПП ОД виявилася більшою також питома вага сенси-
тивного типу (14,3% проти 2,9%, р<0,1). У 4,8% хво-
рих на ПП ОД і у 2,9% хворих на ПП ПНС виявлений 
ергопатичний тип. Найменшою серед «чистих» типів 
є питома вага меланхолійного типу (2,4% у хворих на 
ПП ОД, і 2,9% у хворих на ПП ПНС).

В якості основи змішаних типів ставлення до хво-
роби у хворих на ПП ОД домінують тривожний, іпо-
хондричний та неврастенічний тип (відповідно 29,5%, 
18,2% та 13,6%), а у хворих на ПП ПНС – іпохондрич-
ний та неврастенічний типи (по 19,0%), а також три-

вожний тип (14,3%, р<0,01). У цій групі поширеним є 
також меланхолійний тип (10,5% проти 5,7%) та его-
центричний тип (10,5% проти 9,1%). 

У структурі дифузного варіанту співвідношення 
типів ставлення до хвороби у хворих на ПП ОД пе-
реважають тривожний та неврастенічний типи (по 
20,8% кожен), дещо рідше виявлявся іпохондричний 
тип (16,7%), а у хворих на ПП ПНС – неврастенічний 
(21,4%), іпохондричний та меланхолійний (по 17,9%) 
типи, тривожний (14,3%). У хворих на ПП ОД мелан-
холійний тип зустрічався суттєво рідше (4,2%), сен-
ситивний (12,5% проти 7,1%), егоцентричний (12,5% 
проти 10,7%), дисфоричний (8,3% проти 7,1%) та апа-
тичний (4,2% проти 3,6%) типи – частіше. Найбільш 
частими поєднаннями в структурі дифузного варіанту 
є сполучення іпохондричного та неврастенічного ти-
пів, тривожного та іпохондричного типів, а також іпо-
хондричного та егоцентричного типів.

Таким чином, у хворих на ПП виявлено широкий 
спектр несприятливих змін у психоемоційній сфері, 
асоційованих з ПП. У хворих на ПП респіраторної 
системи виявлено високу ураженість розладами три-
вожно-депресивного спектру та емоційної лабіль-
ності, а у хворих на патологію ПНС – депресивні, 
астено-депресивні та депресивно-апатичні порушен-
ня. У обох групах хворих значною є також пошире-
ність іпохондричних тенденцій. Ці особливості тісно 
пов’язані з клініко-патодинамічними особливостями 
ПП, а також з соціально-медичними характеристика-
ми хворих. Виявлені закономірності слід розглядати у 
контексті загального патодинамічного патерну, асоці-
йованого з ПП. Стійкі зміни у психоемоційній сфері 
у хворих на ПП можуть розглядатися як специфічний 
варіант патоперсонологічних трансформацій, спри-
чинених професійним захворюванням. Їх слід вра-
ховувати при визначенні корекційних заходів у даної 
категорії пацієнтів.
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ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ «НЕОРЕОДЕЗУ» 

В ЯКОСТІ АНТИМІКРОБНОГО ТА ДЕТОКСИКАЦІЙНОГО ЗАСОБУ

Ендогенна інтоксикація належить до найбільш поширених в клінічній практиці і проявляється при етіологічно і 
патогенетично різноманітних невідкладних станах. Ендотоксини, проникаючи в клітини через дефекти біологічних 
мембран, викликають порушення внутрішньоклітинного обміну, цитоліз, що приводить до появи аутоантигенів, по-
рушення розподілу і дисемінації цитолокалізованих речовин, утворення патологічних метаболітів і їх гіперконцен-
трації. Тому пошук нових детоксикантів на сьогодні є досить актуальною проблемою. В експерименті на 30 білих 
нелінійних щурах проведено дослідження детоксикуючої та протимікробної активності розчину «Неореодез» – но-
вої фіксованої комбінації натрію гіпохлориту та таурину Встановлено, що парентеральне застосування тест-зразка 
за умов експериментального ендотоксикозу знижує активність трансаміназ (АлАТ та АсАТ) на 53% (р≤0,05) та 51% 
(р≤0,05) відповідно, зменшує концентрацію продуктів перекисного окислення ліпідів (МДА та ДК) на 34% (р≤0,05) та 
31% (р≤0,05) відповідно, підвищуючи при цьому активність супероксиддисмутази на 64% (р≤0,05) порівняно з по-
казниками групи контролю. До того ж досліджуваний тест-зразок, як і референтний розчин гіпохлориту натрію, але 
не таурин, проявляють помірно виражені антимікробні властивості in vitro. 

Ключові слова: хронічний ендотоксикоз, гіпохлорит натрію, детоксикація, фармакологічна активність.

Эндогенная интоксикация принадлежит к наиболее распространённых в клинической практике и проявляется 
при этиологично и патогенетично разнообразных неотложных состояниях. Эндотокисны, проникающие в клетки 
через дефекты биологических мембран, вызывают нарушения внутриклеточного обмена, цитолиз, которые при-
водят к появлению аутоантигенов, нарушению распределения и диссеминации цитолокализованых веществ, об-
разованию патологических метаболитов и их гиперконцентрации. Поэтому поиск новых детоксикантов на сегодня 
является актуальной проблемой. В эксперименте на 30 белых нелинейных крысах проведено исследование деток-
сикационной и противомикробной активности раствора «Неореодез» – новой фиксированной комбинации натрия 
гипохлорита и таурина. Установлено, что парентеральное использование тест-образца в условиях эксперименталь-
ного эндотокискоза снижает активность трансаминаз (АлАТ и АсАТ) на 53% (р≤0,05) и 51% (р≤0,05) соответственно, 
уменьшает концентрацию продуктов перекисного окисления липидов (МДА и ДК) на 34% (р≤0,05) та 31% (0,05) 
соответственно, при этом повышая активность супероксиддисмутазы на 64% (рб0,05) сравнивая с показателями 
группы контроль. Также исследуемый тест-бразец, как и референтный раствор гипохлорит натрия, но не таурин, 
проявляю умеренно выраженные антимикробные свойства in vitro. 

Ключевые слова: хронический эндотоксикоз, гипохлорит натрия, детоксикация, фармакологическая активность.

Endogenous intoxication is the most common in clinical practice and is manifested in various urgent conditions. Endotox-
ins, which are penetrating through the defects of cell membranes, cause intracellular metabolism disorders and cytolysis, that 
are leading to the emergence of autoantigens, violation of apportionment and dissemination cell substances, overproduction of 
pathological metabolites. Therefore, the search for new detoxicants is an issue of the day. It was carried out of research of detoxifi-
cation and antimicrobial activity of the infusion solution "Neoreodez", a new fixed combination of sodium hypochlorite and taurine, 
in the experiment on 30 white non-linear rats. We were established that the parenteral administration of the test sample in the 
experimental endotoxemia reduces the activity of transaminases (ALT and AST) to 53% (p ≤0,05) and 51% (p≤0,05) respectively, 
reduces the concentration of lipid peroxidation products (MDA and DC) to 34% (p≤0,05) and 31% (p≤0,05) respectively. increases 
the activity of superoxide dismutase to 64% (p≤0,05) compared with the control group. In addition, the test sample same to the 
reference solution of sodium hypochlorite, but not taurine, shows moderate antimicrobial properties in vitro.

Key words: chronic endotoxemia, sodium hypochlorite, detoxication, pharmacological activity.

Актуальність. Серйозною проблемою сучас-
ної клініки залишається хронічний ендотоксикоз, 
прояви якого як типового патологічного процесу 
визначаються органними і системними реакціями 
в організмі пацієнта. При цьому механізми цито-
токсичного пошкодження як в результаті впливу 
токсичних продуктів перекисного окислення ліпі-
дів (ПОЛ), так і внаслідок дисбалансу ланок іму-
нологічної реактивності тісно пов’язані між собою, 
що обумовлює каскадність клітинних реакцій, що 
формують патологічний процес [1].

Прагнення до підвищення ефективності деток-
сикаційного лікування призвело до розробки і за-
стосування нових перспективних методів, здатних 
моделювати детоксикуючі функції печінки, до чис-
ла яких належить непряма детоксикація гіпохлори-
том натрію (ГХН) [2].

Застосування гіпохлориту натрію значно знижує 
рівень сечовини, ацетону, активність амінотрансфе-
раз печінки [3], глікозильованого гемоглобіну [4]. 
При використанні ГХН найбільшому окисленню під-
даються ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ), 
найменше окислюються ліпопротеїни високої щіль-
ності (ЛПВЩ) [5]. Роботами групи авторів [6] по-
казано гіпосенсибілізуючу та імуномодулюючу дію 
гіпохлориту натрію на функції імунокомпетентних 
клітин: нормалізація Т-активних лімфоцитів, незна-
чне підвищення рівня В-лімфоцитів і активація їх 
функціональної активності, що проявляється нарос-
танням рівня IgМ [7]. 

Однак електрохімічно отриманий розчин ГХН 
є недостатньо стабільним при кімнатній тем-
пературі. Крім того, гіпохлорит є досить агре-
сивним антиоксидантом та може пошкоджувати 
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ендотелій. Тому один з напрямківоптимізації де-
токсикаційної терапії ГХН забезпечується його фік-
сованою комбінацією з таурином – препаратом «Нео- 
реодез» (ТОВ «Мілліфарм», Україна), котрий міс-
тить з ГХН (0,066 г/100 мл активного хлору) та та-
урин (0,09 г / 100 мл) [8].

Мета дослідження – оцінити детоксикуючі та 
протимікробні властивості розчину «Неореодез» 
призначеного для парентерального введення.

Матеріали та методи. В експериментальних 
дослідженнях використані 30 білих нелінейних 
щурів масою 180-220 г. Дослідження виконува-
лись у відповідності до принципів Хельсінкської 
декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю 
Всесвітньої медичної асоціації (2000 р.), Кон-
венції Ради Європи у правах людини та біоме-
дицини (1997 р.), відповідних положень ВООЗ, 
Міжнародної ради медичних наукових товариств, 
Міжнародного кодексу медичної етики (1983 р.), 
«Загальних етичних принципів експериментів 
над тваринами», що затверджені І Національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2001 р.) згідно поло-
женням «Європейської конвенції по захисту хре-
бетних тварин, що використовуються в експери-
ментах та інших навчальних цілях» [9].

Оцінку детоксикуючих властивостей розчину 
«Неореодез» проводили за умов експериментально-
го ендотоксикозу, індукованого введенням тетрах-
лорметану (ТХМ) та бактеріального ліпополісаха-
риду LPS E. сoli (серотип 0111: В4, Sigma, USA). 
Щурам вн/шлунково кожні 24 години ін’єктували 
10% масляний розчин ТХМ з розрахунку 5 мл/кг; 
на шостий день цю процедуру доповнили вн/очере-
винним введення бактеріального ліпополісахариду 
в дозі 0,2 мл/кг [10]. Групою пасивного контролю 
були інтактні тварини, котрих утримували у стан-
дартних умовах віварію. 

Група тварин з моделюваним ендотоксикозом, 
протягом місяця крапельно в об’ємі 1/10 ОЦК до-
датково отримувала дослідний розчин тест-зразка 
(2 сеанси з інтервалом 8 год), а група порівняння 
– 0,06% розчин гіпохлориту натрію, приготованого 
ex tempore. Гризунам групи пасивного контролю 
вводили в такому ж режимі розчин NaCl. Експери-
ментальних тварин виводили з експерименту через 
30 діб після початку моделювання патологічного 
процесу, але не раніше, ніж через 12 годин після 
останньої маніпуляції. Оцінку терапевтичного 

ефекту розчину «Неореодез» проводили за показ-
никами активності маркерів синдрому цитолізу 
(АлАТ і АсАТ) в сироватці крові [11], а також лі-
попероксидації (МДА та ДК) та антиоксидантного 
захисту (СОД) в гомогенаті тканини печінки [12]. 

Експериментальну оцінку протимікробної ак-
тивності розчину «Неореодез», 0,06% розчину на-
трію гіпохлориту, приготованого ex tempore (ТОВ 
«Мілліфарм») і 0,09% розчину субстанції таурину 
in vitro проводили на штамах музейних мікро-
організмів і мікроорганізмів за визначенням зони 
пригнічення росту тест-культур. У чашки Петрі од-
накового діаметра із застиглим м’ясо – пептонним 
агаром засівали чисті виділені культури (0,1 мл  
1 млрд/мл, суспензія). На чашках розміщували ци-
ліндри, в які вносили зразки досліджуваного пре-
парату та препарату порівняння в кількості 0,2 мл. 
Результати оцінювали за розміром пригнічення 
зони росту мікроорганізмів після добової експози-
ції в термостаті при температурі 37C°.

Всі отримані дані оброблені загально прийня-
тими в медико – біологічних дослідженнях мето-
дами статистичного аналізу з використанням стан-
дартних пакетів комп’ютерних програм [13]. 

Результати дослідження. Результати досліджень 
детоксикуючої активності розчину «Неореодезу» і 
засобів порівнянні представлені в таблиці 1. 

Показано, що за умов експериментального хро-
нічного ендотоксикозу, викликаного введенням те-
трахлорметану і бактеріального ліпополісахаріду 
LPS, реєструвалося достовірно значиме зростання 
концентрацій МДА і ДК на 102% (р ≤ 0,05) і 133% 
(р ≤ 0,05) відповідно, що свідчило про виражену 
активізацію процесів ліпопероксидації. При цьому 
спостерігалося істотне зниження активності СОД в 
тканині печінки на 44% (р ≤ 0,05). Крім того, дослі-
дженням рівня трансаміназ сироватки встановлено 
достовірне зростання рівня АлАТ і АсАТ щодо по-
казників групи контролю на 212% (р ≤ 0,05) і 147% 
(р ≤ 0,05) відповідно. 

Така динаміка змін зазначених показників свід-
чить про розвиток цитолізу гепатоцитів під впли-
вом ушкоджуючих агентів, а зниження активності 
СОД – про недостатню активність системи анти-
оксидантного захисту, що закономірно викликає 
накопичення в крові і тканинах великої кількості 
токсичних катаболітів, здатних викликати реакції з 
боку імунної системи [7]. 

Таблиця 1
Динаміка змін показників активності АлАТ, АсАТ, СОД та рівня МД і ДК 

при хронічному ендотоксикозі за умов парентерально введення розчину «Неореодез»

Дослідні  
показники

Групи тварин
Інтактні  

тварини (n=6)
Контроль  

CCl4+LPS (n=6)
Неореодез  

(n=6) Таурин (n=6) Гіпохлорит  
натрию (n=6)

АлАТ, МЕ/л 50,8+3,36 158,7*+14,39 74,6#+6,46 112,3+10,74 80,8#+7,43
АсАТ, МЕ/л 90,9+8,54 224,8*+21,45 109,7#+9,38 186,9+17,44 113,2#+9,12

МДА, мкмоль/кг 3,16+0,14 6,38*+0,16 4,18# ± 0,21 5,36 ± 0,18 4,58# ± 0,16
ДК, ум.од/г 0,97+0,01 2,26*+0,04 1,44# ± 0,03 1,96 ± 0,04 1,58# ± 0,02

СОД,  ум.од/мг 3,19+0,164 1,78*+0,292 2,92# ± 0,154 2,14 ± 0,148 2,80# ± 0,146
Примітка: * – p < 0,05 по відношенню до показників інтактних тварин  # – p < 0,05 по відношенню до показни-

ків групи контролю
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ДК на 34% (р ≤ 0,05) і 36% (р ≤ 0,05) відповідно в 
порівнянні з показниками контрольної групи.

Зменшення кількості продуктів ПОЛ сприяло 
відновленню збалансованого функціонування сис-
теми антирадикального захисту, зокрема, підви-
щувало активність СОД в тканині печінки на 64% 
(р <0,05) порівняно з показниками контролю. Крім 
того, спостерігалося зниження активності транса-
міназ – АлАТ і АсАТ: їх рівнем зменшувався на 
53% (р <0,05) і 51% (р <0,05) відповідно.

Співставні зміни активності АсАТ, АлАТ, СОД 
та рівня МДА і ДК реєструвалися також після за-
стосування екстемпорального розчину гіпохлориту 
натрію, але не таурину. 

Доклінічною оцінкою протимікробної актив-
ності досліджуваного тест-зразка та референтних 
препаратів одержані результати, які представлені в 
таблиці 2.

Встановлено, що застосування як досліджува-
ного тест-зразка, так і референтного екстемпораль-
ного розчину гіпохлориту натрію, але не таурину, 
сприяло помірному зменшенню зони росту тест-
культур мікроорганізмів.

Показано, що розчин «Неореодез», на відмі-
ну від екстемпорального 0,06% розчину NaClO і 
0,09% розчину субстанції таурину, виявляв антаго-
ністичну активність щодо зони росту тест-культури 
P. aeruginosa (рис. 1)

Таким чином, як досліджуваний тест-зразок, 
так і референтний розчин гіпохлориту натрію, але 
не таурину проявляють помірно виражені антимі-
кробні властивості in vitro.

Висновки. 
1. Сумісне введення ГХН та бактеріального лі-

пополісахаріду E. сoli індукує розвиток ендогенної 
інтоксикації, яка проявляться активацією процесів 
перекисного окислення ліпідів та ослабленням ан-
тиоксидантного захисту.

2. Курсове парентеральне застосування розчи-
ну «Неореодезу» сприяє ослабленню цитолізу та 
процесів вільнорадикального окислення, посилює 
активність системи антиоксидантного захисту, ви-
являє помірну антимікробну дію, що суттєво змен-
шує ступінь тяжкості патологічного процесу.

Рис. 1. Зміна зони росту P.aeruginosa  
під впливом розчину «Неореодез»  

та гіпохлориту натрію,  
приготованого ex tempore

Таблиця 2
Вплив розчину «Неореодезу»  

та референс-препаратів на розмір зони росту 
тест-культур мікроорганізмів in vitro

Тест-культури 
мікро- 

організмів

Тиск на зони роста  
тест-культур, мм

Нео- 
реодез 

Розчин 
субстанції 
таурину

Розчин 
NaClO, 

приготов-
лення ex 
tempore

S. aureus 7 0 6
S. epidermidis 6 0 6
E. coli 5 0 5
P. aeruginosa 3 0 0
C. albicans 2 0 0
K. pneumoniae 2 0 3

Встановлено, що застосування розчину «Неоре-
одез» за даних умов експерименту позитивно впли-
вало на показники активності антиоксидантного 
захисту організму білих щурів. У першу чергу це 
пов’язано, ймовірно, з гепатопротекторним ефектом 
препарату, який проявлявся зниженням швидкості 
утворення продуктів окисного метаболізму вільно-
радикальної природи. Так, введення «Неореодезу» 
достовірно значимо знижувало концентрації МДА і 
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У СВІТІ ПСЕВДОІДЕЙ АБО ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНІ МАЯЧНІ ІДЕЇ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО І ЦИВІЛІЗАЦІЮ

Українська нація, як у політичному, так і в психологічному сенсі цього поняття, у процесі свого формування про-
довжує зазнавати чималих змін. Важливим фактором у розвитку нації та народу вважають об’єктивне розуміння 
історичних процесів, які є передумовою створення окремої спільноти. Збереження та висвітлення подій минулого 
великою мірою залежить від особистісних особливостей літописця чи переповідача. У випадку суб’єктивного трак-
тування історичних фактів, реальні події можуть бути спотворені настільки, що зовсім не відповідатимуть дійсності. 
У такому випадку їх можна прирівняти до маячних та маячноподібних ідей, які психіатрична наука розцінює як пору-
шення мислення, що є симптомом важких психічних захворювань. Значимим є той факт, що коли маячна соціальна 
ідея охоплює соціум, народ, націю, то домінуюча маса людей починає її сповідувати, (це явище має назву індукції). 
Крім того, це буде стосуватися і інтелігенції, і керівної та правлячої верхівки. Оволодівши соціумом, така ідея починає 
організовувати навколо себе все життя суспільства. З’являється нетерпимість, підозріливість, жорстокість по відно-
шенню до людей або й цілих суспільних прошарків, які не сповідують подібного. Вороже ставлення до інакомислячих 
досягає рівня фізичного насилля та знищення. Не менш важливим за спосіб мислення є вербальне виявлення думок, 
оскільки, за допомогою мови люди здатні сприймати інформацію та передавати її нащадкам. Лексикон окремих на-
родів часто відображає психологічні особливості та риси суспільства в цілому. На прикладі семантичного аналізу 
слів української та російської (московської) мов, які вважалися дуже спорідненими впродовж останніх століть, можна 
побачити наскільки відмінним є означення та зміст тих самих явищ та понять.

Ключові слова: маячні ідеї, суспільна свідомість, псевдоідеї.

Украинская нация, как в политическом, так и в психологическом смысле этого понятия, в процессе своего фор-
мирования продолжает испытывать значительных изменений. Важным фактором в развитии нации и народа счи-
тают объективное понимание исторических процессов, которые являются предпосылкой создания отдельного со-
общества. Сохранение и освещение событий прошлого во многом зависит от личностных особенностей летописца 
или пересказчика. В случае субъективной трактовки исторических фактов, реальные события могут быть искаже-
ны настолько, что будут совершенно не соответствовать действительности. В таком случае их можно приравнять 
к бредовым и бредовоподобным идеям, которые психиатрическая наука расценивает как нарушение мышления, 
является симптомом тяжелых психических заболеваний. Значимым является тот факт, что когда бред социальная 
идея охватывает социум, народ, нацию, то доминирующая масса людей начинает ее исповедовать, (это явление 
называется индукция). Кроме того, это будет касаться и интеллигенции, и руководящей и правящей верхушки. Ов-
ладев социумом, такая идея начинает организовывать вокруг себя всю жизнь общества. Появляется нетерпимость, 
подозрительность, жестокость по отношению к людям или к целым общественным слоям, которые не исповедуют 
подобного. Враждебное отношение к инакомыслящим достигает уровня физического насилия и уничтожения. Не 
менее важным, чем способ мышления является вербальное выявление мнений, поскольку, с помощью языка люди 
способны воспринимать информацию и передавать ее потомкам. Лексикон отдельных народов часто отражает пси-
хологические особенности и черты общества в целом. На примере семантического анализа слов украинского и 
русского (московского) языков, которые считались очень родственными на протяжении последних веков, можно 
увидеть несколько отличным является определение и содержание тех же явлений и понятий.

Ключевые слова: бредовые идеи, общественное сознание, псевдоидеи.

Ukrainian nation, both politically and psychologically, in the process of its formation continues to undergo considerable 
changes. Objective understanding of historical processes, which is a precondition for creating a separate community, is 
considered as an important factor in the development of the nation and people. Preservation and coverage of past events 
largely depends on personal characteristics of a narrator or chronicler. On interpreting historical facts subjectively, actual 
events may be distorted so much that they do not match reality. In that case they can be compared to delusions or delu-
sion-like ideas that are assessed by science as impaired thinking, which is a symptom of severe mental illness. A significant 
fact is that when social delusion encompasses society, people, nation, the dominant majority of people begins to manifest it, 
(this phenomenon is called induction). In addition, it will apply to the intellectuals, upper and ruling circles. Having obsessed 
the society, the idea begins to organise whole life of the society around it. Therefore, there appears intolerance, suspicion, 
violence against people or even whole social strata who do not manifest it. Hostile attitude of other-minded reaches the level 
of physical violence and destruction. No less important than the way of thinking is verbal revealing of thoughts, as through 
a language people are able to receive the information and pass it on to their descendants. The lexicon of individual nations 
often reflects psychological characteristics and traits of the society as a whole. For example, the semantic analysis of words 
of the Ukrainian and Russian (Moscow) languages, which were considered closely related in the last century, shows how 
different the definition and content of the same phenomena and concepts are.

Key words: delusions, social consciousness, false beliefs.
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Людина без пам’яті – маразматик
Народ (нація) без історії – біомаса.

Сучасна історія, сучасні події підтверджують 
цей тезис. Де важливим фактором творення цієї іс-
торії є нація (народ).

Сучасне розуміння нації являє собою клуб по 
типу футбольного, тобто, це команда, що грає за пев-
ний клуб. Незалежно від того, якого кольору шкіри 
чи етнопоходження є гравець, оскільки, він обрав 
гру за цей клуб, то за нього і грає в національному 
сенсі, тобто, за клуб України, Німеччини, Франції чи 
Росії. Якщо він не хоче грати за цей клуб, то він іде 
грати в інший клуб і його ніхто не тримає силою.

За клуб України ефективно грають гравці різних 
національностей: українці, євреї, росіяни, кримські 
татари,білоруси та інші. Часом гравці національної 
команди, які мають інше етнічне походження грають 
більш патріотично, ніж гравці українського етносу.

Розуміння історії базується на фрагментарних за-
писах тих чи інших людей, які їх роблять та тих, що 
використовують частину цих записів – лише части-
ну, та ще й відповідним чином (безперечно, не без-
застережно) їх трактує (1). Таким чином формується 
національна пам’ять або історія народів чи народу 
відповідно до соціального замовлення панівної ідеї. 
Тому й не дивно, що ми маємо часто суперечливі по-
гляди та трактування подій на одні і ті ж історичні 
події в угоду панівній ідеї. З огляду на це, неуперед-
жений та найбільш точний опис історичних подій є 
доволі проблематичним. Тому, можна говорити про 
тенденції наближення до історичної правди тих чи 
інших історичних описів чи трактатів.

З вищенаведеного очевидно випливає, що екс-
тенсивними методами пізнання сучасної науки іс-
тину зрозуміти, осягнути неможливо (як кажуть : 
істина за межами осяжного, вона невимовна).

Проте, дуже важливим на наш погляд є хоча б 
визначити напрямок, що буде правим чи лівим та 
вказати віхи, в який саме бік та в якій послідовнос-
ті рухатися, оскільки без розуміння цього настає 
повний орієнтаційний хаос, рух стає безсистемним 
та безглуздим, позбавленим реальної мети, тоді 
можна сказати, що цивілізація рухається вгору по 
драбині, яка опускається вниз. Ілюстрацією цього є 
знаменита картина Ієроніма Босха із назвою «Сліпі 
проводирі ведуть сліпих до прірви»

З огляду на це, ми вважаємо, що на історичний 
опис, історію, мають вплив такі основні фактори:

– точність описаних подій
– вплив домінуючої ідеології на трактування 

цих подій (намагання їх прикрасити, гіперболізува-
ти, мінімізувати, приховати та перекрутити)

– сама фігура історика (його психотип та його 
ідеологічне спрямування), а також мова, якою ду-
має цей історик

На останньому моменті хотілося би зупинитися 
детальніше. А саме, як МОВА, якою мислить істо-
рик, може впливати на виклад та трактування ним 
тих чи інших історичних фактів, опису подій тощо. 
Та чи впливає мова на характер людської поведінки 
та на її ментальність. 

Чи дійсно слова та їх значення такі важливі і 
можуть мати такий вплив на психіку, на самих лю-
дей та оточуючий світ. Виявляється, мають. Згадай-
мо хоча б Біблію, яка починається так – Спочатку 
було Слово і Слово було Бог.

Аналогії напрошуються у зв’язку з новітніми 
дослідженнями води та знаходить докази впливу 
вимовлених слів на структуру води (Масару Емото, 
«Послання води»,1999). 

Американський вчений Русмус Рой визначив, 
що вода має пам’ять. Саме цей принцип ліг в осно-
ву гомеопатії. 

Згадаймо також інше дослідження впливу звуку 
на пісок (фігури Хланді).

З огляду на це хочемо запропонувати порів-
няльний семантичний аналіз пари мов: українська-
київська і московська.

Нехтуючи аналізом мовного формування та 
іншими складовими мовотворення пропонуємо 
Вашій увазі семантично-змістову відмінність де-
яких базових слів сучасної українсько-руської та 
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московської мови (4) (у теперішньому означенні – 
російської).

В Московії сформувалася насильницька мен-
тальність, що виразно ілюструється в семантичному 
значенні слів цієї мови, яке служить емоційним поза-
свідомим чинником впливу на людей, які є носіями 
цієї мови. Так, скажімо українською, ШЛЮБ – злюб 
вільних людей, які вільно виявили свою волю і тому 
подружилися– одружилися, стали друзями, рівно-
правними партнерами, тоді, як московська мова має 
відповідник БРАК, тобто, це браковані, тавровані, по-
мічені люди і тому вони БРАКОСОЧЕТАЮТСЯ, ніби 
додаються, тому кажуть – «узи геминея».

Українською ВИХОВАТИ означає ВИ-ХОВАТИ, 
тобто, те, що було заховане – виявити, витягнути назо-
вні, дати йому проявитися, у той час, як московською –  
ВОСПИТАТЬ, тобто у прямому розумінні від слова 
ПИТАТЬ – годувати, а в іншому значенні, гіршому – 
від слова ПыТКА – примусити, змусити, що має на-
сильницький елемент.

Таке слово, як ОРАТИ означає – бути з Богом сон-
ця Ра, тобто, священнодійствувати, тоді, як москов-
ською – ПАХАТЬ (мучитися).

Українською ЛІКАРНЯ – це там, де лікують, допо-
магають одужати, натомість, московською БОЛЬНИ-
ЦА – там, де панує біль.

Також є цікаво проаналізувати слово НЕДІЛЯ, 
в українській мові – це є один день, коли люди не 
працюють, тобто – не ділають, не мають діл (справ), 
у московській мові – цілий тиждень НЕДЕЛЯ (не ді-
лав), а на сьомий воскрес – ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Українською той, хто краде, називається ЗЛОДІЙ, 
тобто, той, хто робить зло, недобре, погане. Москов-
ською це слово ВОР ( походить від українського – во-
риння, ворота, тобто, огорожа, межа, яка щось роз-
діляє, отже, у московській ментальності – вийти за 
межу, за ворота, вориння – це почесний, гідний вчи-
нок, юнацька бравада (тато не дозволяє з чужого саду 
красти яблука, а я пішов і в очах однолітків я герой, 
сміливець, який здійснив позитивний вчинок). Згадай-
мо російський сучасний шансон, де оспівуєтьсяворов-
ство, воров, які вони гарні, мужні, як гарно їх любити 
тощо. Чи є ще хоч один народ у світі, який би оспіву-
вав злодіїв – нема. У Московії красти, це як національ-
на риса, позитивна прикмета і Москва успішно це ро-
била з початку свого існування та дотепер. Яскравий 
приклад такого «воровства» – «Як Московія вкрала 
історію Київської Русі» – стаття. «Слово о Полку Іго-
ревім» переписувалося щонайменше 5 разів в угоду 
московській лінії, а оригіналу дотепер ніхто не бачив. 
Якщо Москві не вдається вкрасти чи перекрутити, то 
застосовується тактика замовчування, применшення 
або знищення.

Українською СПІЛКА – це співучасть, москов-
ською СОЮЗ, тобто СОУЗНИКИ чи співкамерники, 
тобто, змушені до такого об’єднання. Свідченням 
тому був і СОЮЗ НЕРУШИМыХ і відразу ж з метою 
замаскування РЕСПУБЛИК СВОБОДНыХ.

Українською ОСОБА – це особистість, достой-
ник, особливий, унікальний, московською – це ЛИЧ-
НОСТЬ, тобто, маска, щось несправжнє, фальшиве, 
ілюзорне.

Українською ВЛАДАР , ВОЛОДАР (керівник) – 
той, хто приводить в лад, гармонію, гармонізує, зба-
лансовує суспільство, в той ча, як московською –  

ГОСУДАРЬ, ВЛАСТЕЛИН той, хто щось дарит  
(дарує) чи «владеет по своему усмотрению, не взирая 
на лица».

Таке актуальне слово, як ПЕРЕМОГА – це пере-
могти, здолати, пересилити, в той час, як московською 
ПОБЕДА – по бідах, по чомусь поганому.

Українською КЕРМАНИЧ, КЕРІВНИК, – це той, 
хто став біля керма і кермує з усією відповідальністю, 
тоді, як московською РУКОВОДИТЕЛЬ, тобто, той, 
хто водить, вказує, показує рукою).

Так, слово ОСВІТА у семантичному сенсі озна-
чає – освітити людину, дати їй світло, щоб вона могла 
краще бачити, розуміти, тоді, як російський відповід-
ник цього слова – ОБРАЗОВАНИЕ, яке походить від 
слова ОБРАЗЕЦ, тобто передбачає, що людей роблять 
по штампу, як на заводі, тобто, це звичайні однакові 
штампи – «образцы».

Українською ВІДМІНЮВАТИ, ВІДМІНОК, тоб-
то, інший, московською – СКЛОНЕННЯ (нахиляти), 
ПАДЕЖы (падати). Власне загальновідомі крилаті 
вислови наглядно демонструють насильницький ха-
рактер, який видно з таких висловів: «ми не раби – 
раби німі», тобто ті, що не можуть сказати. Тоді, як 
Сталін перефразував це таким чином: «мы не рабы-
рабы не мы», тобто, вийшла тавтологія, а мало б бути –  
«ми не раби-раби нèмы». Якщо К.Маркс казав,що бут-
тя визначає свідомість, то Сталін перефразував так: 
“битийо – определяет сознание”, в сенсі бити !

Чого тільки вартий московський мат. Ще Висо-
цький співав , що навіть “в Париже – есть надписи на 
русском языке”.

Тепер власне повертаючись до назви статті слід 
зазначити, що московське царство формувалося на 
бідних землях , а людність яка там проживала вела ко-
човий спосіб життя, де треба було постійно на когось 
нападати та грабувати і де виживав підступніший та 
жорстокіший. Крім того такий спосіб життя перед-
бачає значно бідніший його триб , що формувало за-
здрість до більш багатих осілих народів слов’ян , що 
жили поруч, окрім того це формувало комплекс мен-
шовартості , який вони компенсували грабунком , роз-
боєм та ,що дуже важливо – зверхнім та зневажливим 
ставленням до пограбованих. 

В 13-му столітті населення теперішньої Москви 
та навколишніх земель було завойоване та підкоре-
не чингізидами та в кінець сформувало це державне 
утворення, де сила, підступність, жорстокість, віро-
ломство були провідними націотворчими ідеями (3). 
Продовжуючи перебувати в напівдикому кочовому 
стані це державне утворення перехопило, перейняло 
ідеї світового панування та завоювання світу Чингіс-
ханів. Живучи в бідності, навіть тодішні московські 
князі мешкали в курних хатах. Отримавши від Русь-
кого князя Андрія Боголюбського певні цивілізаційні 
здобутки це державне утворення починає активну екс-
пансію на південь, тобто на Київську Русь, застосову-
ючи при цьому, зокрема в подальшому, більш витонче-
но приховану загарбницьку політику, яка проявилася 
не тільки в грубому захоплені сусідніх земель та їх 
пограбуванні, але і супроводжувалася “крадіжкою та 
присвоєнням” історії та походження їхніх князів з ки-
ївської Русі та Візантії, родоводу київських князів та 
візантійських імператорів[2]. Особливого цинізму та 
злодійської брехливості ці привласнення починають-
ся з Петра І та в подальшому підхоплені та розвинуті 
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Катериною ІІ. Насильницьке запровадження в масову 
свідомість цих псевдо ідей “третього Риму” та русько-
го (читай Московського) месіанства попали на спри-
ятливий народний характер та настільки міцно закрі-
пилися в московському суспільстві, настільки його 
індукували цими ідеями, що тепер не тільки пересічні 
громадяни, але і московська еліта вважає ці брехливі 
міфи істинною правдою. Таким чином сформувалась, 
без перебільшення, справжня суспільна маячна ідея 
Московії. За визначенням:

Маячна ідея – це помилкове судження, що не від-
повідає реальній дійсності, виникає на хворобливій 
основі, побудоване за правилами «кривої логіки» та 
не піддається критиці та корекції:

– помилка
– невідповідність
– хвороблива основа
– паралогія
– некритичність
– некоригованість
– пов’язані з особистістю (в даному випадку з со-

ціумом)
– ясна свідомість
– достатній інтелект
В соціальному сенсі такі ідеї не поодинокі, ска-

жімо це ідеї комунізму, фашизму, Москва – це третій 
Рим тощо.

Хворобливість та шкідливість для соціуму є дово-
лі очевидною. З цього приводу є дуже багато публіка-
цій, спогадів, історичних та наукових досліджень.

Значимим є той факт, що коли маячна соціальна 
ідея охоплює соціум, народ, націю, то домінуюча маса 
людей починає її сповідувати. Крім того, це буде сто-
суватися і інтелігенції, і керівної та правлячої верхівки.

Оволодівши соціумом, така ідея починає ор-
ганізовувати навколо себе все життя суспільства. 
З’являється нетерпимість, підозріливість, жорстокість 
по відношенню до людей або й цілих суспільних про-
шарків, які не сповідують подібного.

Вороже ставлення до інакомислячих досягає рівня 
фізичного насилля та знищення. Згадаймо ГУЛАГи, 
голодомори та війни, концтабори та інші дари матері-
алізації подібних ідей.

Таким чином, Московія з моменту свого утворен-
ня перебуває в стані постійної перманентної війни, яка 
супроводжується захопленням та пограбуванням чу-
жих територій [3]. За підрахунками дослідників з 14-го 
століття територія Московської імперії збільшувалась 
щороку на 50 миль. Скажімо, за останнє минуле сто-
ліття не було ні одного десятиліття, щоб Москва десь 
не воювала. 1900-ті роки – війна з Японією, 1910-ті –  
перша світова війна, 1920-ті роки – громадянська ві-
йна в Фінляндії, 1930-ті роки – війна з Фінляндією 

та захоплення Польщі, 1940-ві роки – Друга світова 
війна, 1950-ті роки – Угорщина, 1960-ті роки – Че-
хословаччина та В’єтнам, 1970-ті роки – Афганістан 
та В’єтнам, 1980-ті – Афганістан, 1990-ті – Чечня,  
2000-ні роки – Грузія, 2010-ті роки – Україна.

Такий тип життя трансформував ментальність 
московського люду в зневагу та ненависть до тих на-
родів чи держав, яких вони вважать кращими, багат-
шими, а саме: до США – бо ця країна в теперішній 
час є найсильнішою та наймогутнішою майже у всіх 
сенсах, до євреїв – бо вони розумні і до українців – бо 
в них вкрали історію та нещадно обкрадали та грабу-
вали. Факт. 

Виходячи з цього можна зробити порівняльну ха-
рактеристику двох народів. Українці – здебільшого 
інтраверти, самітники (моя хата скраю), миролюбиві, 
працелюбні, щирі, поблажливі, довірливі, щедрі, та-
ким чином в українців сформувались такі негативні 
риси, як: угодовство, надмірна мрійливість, запопад-
ливість, комплекс меншовартості та невміння відсто-
яти себе негайно та рішуче. Всі ці чинники і привели 
до сучасного стану речей. Уряд, як Буриданів осел 
постійно вагається і не може прийняти правильного 
рішення. Московити – екстраверти, жадібні, підступ-
ні, патологічно брехливі, чванливі, хвалькуваті, за-
дерикуваті, егоїстичні, люблять охоту, байдакувати, 
для них характерна безбожність, демонстративність, 
зверхність, надмінність, непоступливість. 

Ця ментальна характеристика українців визначає 
їх як шизоїд ний тип, тоді як московіт – істеро-епілеп-
тоїдний тип. 

«Прощай немытая Россия – страна рабов, стра-
на господ…<<Лермонтов>>, по типу – «я начальник 
– ти дурак», <<ти начальник– я дурак>>

Чи згадаймо Запорізьку січ, лицарський орден – де 
основним девізом було твердження – «Ми невольники 
честі» , чи знаменитий чин який вони називали «шлях 
слави» , що передбачав, що всі поступки які робила 
людина вчинялися так ніби довкола були завжди при-
сутні , чи Святослава – «Іду на Ви», тобто культиву-
вались – правдивість, чесність,жертовність,самопож
ертва, зневага до смерті та матеріальних благ, повага 
до супротивника. Тоді як донські козаки не гребували 
работоргівлею, розбоєм та погромами. Як це нагадує 
«отжимы» в Криму, а тепер на Донбасі та Луганщині 
, безчесність , брехливість , знущання над полонени-
ми , цинізм доведений до абсолюту (катують жінок та 
підлітків, розстрілюють мирних жителів , займаються 
рекетом та залякуванням і т.п.,і т.п. для грабежу пере-
одягаються в форму бійців нацгвардії (цілком як це 
свого часу робило НКВС в Західній Україні). 

Вивіски міняються, а методи та сутність залиша-
ється таж сама: варварсько-насильницька.
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТА БІФРЕН (AMINOPHENYLBUTYRIC ACID) 
У ХВОРИХ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ В ПОЄДНАННІ 

З ДІАБЕТИЧНОЮ НЕФРОПАТІЄЮ НА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ

У хворих з Цукровим діабетом 2-го типу в поєднанні з діабетичною нефропатією відбувається порушення про-
цесів перекисного окислення ліпідів, внаслідок чого порушується нормальне функціонування мембранних структур 
клітин, посилюється їх деструкція, а це може бути фактором прогресування захворювання. Використання препарата 
Біфрен покращує перекисне окислення ліпідів, а також має антигіпоксичну, антиамнестичну дію.

Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу, діабетична нефропатія, перекисне окислення ліпідів.

У больных с сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с диабетической нефропатией происходит нарушение 
процессов перекисного окисления липидов, в результате чего нарушается нормальное функционирование мем-
бранных структур клеток, усиливается их деструкция, а это может быть фактором прогрессирования заболевания. 
Использование препарата Бифрен улучшает перекисное окисление липидов, а также оказывает антигипоксиче-
ское, антиамнестическое действие.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, диабетическая нефропатия, перекисное окисление липидов.

In patients with diabetes mellitus type 2 in combination with diabetic nephropathy is a disturbance of lipid peroxidation, 
resulting in disrupted the normal functioning of membrane structures of cells, increasing their destruction, and this may be 
a factor in disease progression. Bifren improves lipid peroxidation, and has antihypoxic effect.

Key words: diabetes mellitus type 2, diabetic nephropathy, lipid peroxidation.

Перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) – це про-
цес, який відбувається при побудові ліпідних мемб-
ранних структур, при їх оновленні, в процесі біо-
синтезу деяких гормонів, забезпечує захист клітин 
від негативного впливу вільних радикалів і є одні-
єю із форм тканинного дихання [2, 3]. Він необхід-
ний для хорошого функціонування фізіологічних і 
біологічних систем організму. 

Цей процес характерний для тканин організ-
му, у нормі він невпинно протікає у всіх клітинах 
живих організмів і є одним із типів нормальних 
метаболічних процесів, таких як синтез деяких 
гормонів, медіаторів, нуклеїнових кислот, відпо-
відає за окиснювальне фосфорилювання, іонний 
транспорт, клітинний поділ, запобігає злоякісній 
трансформації клітин [3, 6, 7]. 

ПОЛ може посилюватися і при багатьох захво-
рюваннях внутрішніх органів, зокрема при цукро-
вому діабеті [2, 4, 5]. Це приводить до пошкодження 
мембранних клітин, до їх деформації, порушується 
їх осмотична резистентність і електричний по-
тенціал, відбувається окислення тіолових сполук і  
SH-групи білків мембран, руйнуються амінокисло-
ти, спостерігається руйнування молекул сполучної 
тканини [6, 7, 8]. 

Протягом останніх десятиліть у світі спосте-
рігається невпинне зростання кількості хворих із 
цукровим діабетом. За визначенням Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, це захворювання вхо-
дить до п’ятірки найбільш небезпечних хронічних 
неінфекційних хвороб. На сьогодні в Україні тільки 
офіційно зареєстровано вже понад 1 млн. 330 тис. 
таких пацієнтів, а ще принаймні 2 – 3 млн. осіб уже 
мають ЦД, просто не знаючи про це. Щорічний 
приріст кількості хворих на ЦД в Україні становить 
близько 5 – 10%, і ця тенденція відповідає світо-
вій. За прогнозами ВООЗ, до 2030 року понад пів-
мільярда мешканців Землі матимуть цю патологію, 
а смертність внаслідок діабету забере сьоме місце 

в структурі загальних причин смертності населен-
ня [1, 4]. Діабет входить до числа основних причин 
ниркової недостатності. Від ниркової недостатнос-
ті вмирає 10–20% людей з діабетом.

Тому актуальною є проблема ранньої діагнос-
тики, профілактики та лікування захворювання, а 
також порушень, які виникають при неефективно-
му, неадекватному лікуванні цукрового діабету та 
хронічної хвороби нирок [4].

Велике значення надається пошуку нових засо-
бів, медикаментів, які можуть вплинути на ці скла-
дові і таким чином покращити ПОЛ у даної катего-
рії пацієнтів, а також покращити якість життя.

Мета і задачі. Дослідити вплив препарату Біф-
рен на перекисне окислення ліпідів, зокрема на 
такі показники: глутатіон відновний (SH-група), 
каталаза, супероксиддисмутаза (СОД), малоновий 
діальдегід (МДА); у хворих із цукровим діабетом 
2-го типу в поєднанні з діабетичною нефропатією.

Матеріали і методи дослідження. Під нашим 
спостереженням знаходилась група з 109-ти паці-
єнтів на цукровий діабет з ураженням нирок. Всіх 
пацієнтів було розділено на 3 конгруентні групи: І 
група (n=60), крім стандартної терапії, отримувала 
препарат Фенибут по 250 мг тричі на день на про-
тязі 14 днів; ІІ група (n=29) – отримувала стандарт-
ну терапію; ІІІ група (n=20) – контрольна група, 
практично здорові люди, які не потребують меди-
каментозної корекції.

Діагноз верифіковано за допомогою клініко – 
лабораторних, інструментальних методів, вміст 
продуктів ПОЛ визначали спектрофотометричним 
методом.

Обстеження пацієнтів проводили до початку та 
після проведеного лікування. Дані оброблені ста-
тистично з використанням критеріїв Стюдента. По-
казники представленні у вигляді середніх значень з 
їх середніми похибками (М±m). Достовірною вва-
жали різницю при р<0,01.
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Табл.1
Показники ПОЛ залежно від застосованого лікування

1– І група (1 ряд – до лікування, 2 ряд –  
після лікування, 3 ряд – контрольна група ),  

2 – ІІ група (1 ряд – до лікування, 2 ряд –  
після лікування, 3 ряд – контрольна група )

1– І група (1 ряд – до лікування, 2 ряд –  
після лікування, 3 ряд – контрольна група ),  

2 – ІІ група (1 ряд – до лікування, 2 ряд –  
після лікування, 3 ряд – контрольна група )

1– І група (1 ряд – до лікування, 2 ряд –  
після лікування, 3 ряд – контрольна група ),  

2 – ІІ група (1 ряд – до лікування, 2 ряд –  
після лікування, 3 ряд – контрольна група)

1– І група (1 ряд – до лікування, 2 ряд –  
після лікування, 3 ряд – контрольна група),  

2 – ІІ група (1 ряд – до лікування, 2 ряд –  
після лікування, 3 ряд – контрольна група)

Результати дослідження та їх обговорення: 
Перш за все нами були проаналізовані показники 
перикисного окислення ліпідіві: глутатіон віднов-
ний (SH-група), каталаза, супероксиддисмутаза 
(СОД), малоновий діальдегід (МДА) у І та ІІ групах 
до лікування. Отримані дані свідчить про порушен-
ня ПОЛ в обох групах до лікування, які суттєво не 
відрізняються, проте є значна різниця із показника-
ми ІІІ групи (табл. 1).

При дослідженні продуктів ПОЛ у хворих з діа-
бетичною нефропатією І і ІІ група виявлено у по-
рівнянні з контролем: вірогідне підвищення МДА 
(6,12±0,142 мкмоль/л – І група; 6,22±0,112 мкмоль/л – 
ІІ група), ІІІ група – 2,81±0,095 мкмоль/л та катала-
зи (51,1±1,42% – І група, 52,01±0,98% – ІІ група), 
ІІІ група – 17,48±0,87%; зниження показників СОД 
(41,31±0,65% – І група, 42,17±0,56% – ІІ група), 
ІІІ група – 62,15±2,85% та SH-групи (44,85±1,1,25 
млмоль/л – І група, 40,71±0,5 млмоль/л – ІІ група), 
ІІІ група – 60,5±2,13 млмоль/л.

Активація ПОЛ приводить до відкладання ліпі-
дів в судинній стінці, потовщенню базальної мемб-
рани судин і як наслідок прогресування діабетичної 
нефропатії. В нормально функціонуючих клітинах 
нирок вміст продуктів вільно-радикального окис-
лення знаходиться на низькому рівні, не дивлячись 
на велику кількість субстратів ПОЛ [4, 7]. В зв’язку 
з цим надзвичайно актуальним є пошук препаратів, 
які будуть покращувати перекисне окислення ліпі-
дів у хворих з діабетичною нефропатією.

Результати проведеного лікування показали 
ефективність та добру переносимість препарату 
Біфрен у хворих з діабетичною нефропатією. Під 
впливом комплексної терапії з включенням Біф-
рену виявлено достовірне покращення показників 
ПОЛ, а також покращувалась якість життя у даної 
категорії пацієнтів.

Як видно із рис. 1 показники МДА в І групі 
після лікування (5,32±0,199 мкмоль/л), наближа-
ються до показників контрольної групи (2,81±0,095 
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мкмоль/л), на відміну від показників ІІ групи 
(5,05±0,161 мкмоль/л).

Теж саме відбувається і з показниками СОД, як 
видно із рис. 2. Відбувається достовірне покращен-
ня показників у І групі (56,39±1,1%), не суттєве в 
ІІ групі (49,98±0,73%), в порівнянні з ІІІ групою 
(62,15±2,85%). 

На рис. 3 достовірне покращення показни-
ків SH-групи в І грпі після лікування (61,26±1,05 
млмоль/л), на відміну від ІІ групи (49,8±0,8 
млмоль/л) в порівнянні з контрольною групою 
(60,5±2,13 млмоль/л).

На рис. 4 у І (27,29±1,65%) групі спостеріга-
ється покращення показників, на відміну від ІІ 

групи (42,98±1,09%), в порівнянні з ІІІ групою 
(17,48±0,87%).

Крім того, після лікування Біфреном хворі від-
мітили покращення настрою, нормалізацію сну, 
підвищення працездатності, зменшення подразли-
вості, втомлюваності, депресивних проявів, психо-
емоційної напруги, що свідчить про покращення 
якості життя даного контингенту пацієнтів.

Висновки: включення до традиційного лікування 
препарату Біфрен в дозі 250 мг тричі на добу на протя-
зі 14 днів покращує показники перекисного окислення 
ліпідів. У пацієнтів, які отримували Біфрен покращу-
валась якість життя за рахунок його антигіпоксичної, 
антиамнестичної дії, транквілізуючих властивостей.
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ГЕНИТАЛЬНАЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
И СОВРЕМЕННыЕ МЕТОДы Её ЛЕЧЕНИЯ

Генитальная папилломавирусная инфекция – это одна из наиболее распространенных инфекций в мире, пере-
дающихся половым путём. Высокая частота заболеваемости этой инфекцией связана с иммуносупрессивными ха-
рактеристиками вируса папилломы человека. Нами предложен эффективный иммуностимулирующий метод лече-
ния данного заболевания с применением луча гелий – неонового лазера.

Ключевые слова: генитальная папилломавирусная инфекция, иммунитет, гелий – неоновый лазер.

Генітальна папіломавірусна інфекція – це одна із найбільш поширених інфекцій в світі, що передаються статевим 
шляхом. Висока частота захворюваності цією інфекцією пов’язана з імуносупресивними характеристиками віруса 
папіломи людини. Нами запропонований ефективний імуностимулюючий метод лікування даного захворювання із 
застосуванням проміння гелій-неонового лазера.

Ключові слова: генітальна папіломавірусна інфекція, імунітет, гелій-неоновий лазер. 

Genital HPV infection is one of the most common sexually transmitted infections in the world. The high incidence of this 
infection is associated with immunosuppressive capacity of human papillomavirus. We propose an effective immunostimu-
lating treatment of this disease with the use of a helium-neon laser.

Key words: genital HPV infection, immunity, heliun-neon laser.

Папилломавирус человека (Human papilloma-
virus, HPV) относится к группе ДНК-вирусов 
семейства паповавирусов, которая включает в 
себя 5 родов (Alphapapillomavirus, Betapapillo-
mavirus, Gammapapillomavirus, Mupapillomavirus, 
Nupapillomavirus), около 43 видов и более 170 ти-
пов (штаммов) [8, p.17-27]. В настоящее время это 
одна из наиболее распространенных инфекций, 
передающаяся половым путем (ИППП). При скри-
нинговых исследованиях ВПЧ (вирус папилломы 
человека) выявляется у 10-68% молодых женщин 
[3, с. 103-109; 4, p. 23-26].

После инфицирования ВПЧ в клетках эпидер-
миса нарушается нормальный процесс дифферен-
цировки. Клональня экспансия инфицированых 
клеток шиповатого слоя эпидермиса связана с их 
трансформацией и дальнейшей иммортализацией. 
Трансформация и иммортализация клеток эпидер-
миса контролируется генами ВПЧ кодирующими 
ранние белки Е6 и Е7. При этом наблюдается де-
формация внутренних слоев эпидермиса и утолще-
ние кожи, а клетки шиповатого слоя при переходе 
в зернистый, оказываются наиболее активными в 
синтезе ДНК. эта фаза жизненного цикла папил-
ломавирусной инфекции включает в себя второй 
этап репликативной диссеминации вируса внутри 
эпидермиса, в результате чего значительно повреж-
дается зернистый слой эпидермиса при отсутствии 
экспрессии поздних генов L1 и L2. Данная стадия 
наступает на последнем этапе дифференцировки в 
ороговевающем слое, где и наблюдается активная 
сборка зрелых вирусных частиц, их выделение из 
клетки и размножение на поверхности кожи.

Роль иммунных нарушений в патогенезе ВПЧ-
инфекции подтверждается данными о более высо-
кой частоте ВПЧ-ассоциированных заболеваний у 
реципиентов трансплантата внутренних органов 
[5, p. 105-111] и ВИЧ-инфицированных [9, p. 570-571]. 
Выявление нарушений Т-клеточного иммунитета у 
больных генитальными папилломами, снижение 
количества клеток Лангерганса в очагах интраэ-
пителиальной цервикальной неоплазии, а также 

большое количество СD-4+ и СD8+ Т-лимфоцитов 
в инфильтрате регрессирующих папиллом  
[9, p. 42-48; 10, p. 570-571], предотвращение ВПЧ-
инфицирования экспериментальных животных и 
развития у них опухолевого роста после иммуниза-
ции неструктурированными белками ВПЧ (Е6 и Е7)  
[6, p.213] свидетельствует об иммунодефиците.

Важная роль клеточного иммунитета в патогене-
зе ВПЧ-инфекции также подтверждается данными о 
полной ремиссии ВПЧ-ассоциированных заболева-
ний после специфической стимуляции Т-клеточного 
иммунного ответа на повышение экспрессии онко-
белков Е6 и Е7 (гиперэкспрессия онкобелков Е6 и 
Е7 на клеточной поверхности возникает при инте-
грации ВПЧ в геном клетки) [2, с. 112-113; 6, p. 213].

Имунный ответ организма играет главную роль 
в клинической манифестации ВПЧ-инфекции. это 
проявляется напряженностью как клеточного так и 
гуморального звена иммунитета. Т-клеточная фор-
ма иммунного ответа является основной в характе-
ре развития заболевания (как персистенции очагов 
папилломавирусной инфекции, так спонтанный их 
регресс без лечения).

Репликация ДНК вируса папилломы челове-
ка происходит только в клетках базального слоя. 
Чаще всего в тканях генитальных образований об-
наруживаются ВПЧ 6, 11, 16, 31, 33, 35, 41, 42 типа. 
Причем один пациент может иметь комбинацию 
нескольких типов ВПЧ.

ВПЧ инфицирует пролиферирующие эпители-
альные клетки базального слоя эпителия через ме-
ханические, бактериальные и другие микроповреж-
дения. Репликация ДНК ВПЧ происходит только в 
клетках базального слоя, поэтому методы лечения 
поверхностного слоя эпидермиса, не эффективны и 
сопровождаются рецидивом заболевания.

Без лечения генитальные папилломы могут 
спонтанно инволюционировать (в 90% случаев), 
длительно персистировать или увеличиваться в 
размерах и трансформироваться в рак (10%). Рак in 
situ без лечения переходит в инвазивный рак в 36% 
случаев за 3,8–5,7 лет [9, p. 42-48].
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В настоящее время доказано, что ВПЧ явля-
ется онкогенным вирусом, связанным не только 
с цервикальным и аногенитальным раком, но и с 
плоскоклеточным раком гортани, предстательной 
железы, кожи [1, с. 3-7], особенно на фоне имму-
носупрессии.

Для лечения генитальных бородавок обычно 
применяют физические методы (криодеструкция, 
электрокоагуляция, лазерная вапоризация), хи-
мичес-кую цитодеструкцию, противовирусные 
препараты и фотодинамическую терапию (с вну-
тривенным применением фотосенсибилизатора, 
с местным применением фотосенсибилизатора).  
В большинстве случаев бывает достаточно криоде-
струкции, электрокоагуляции, лечения лучами ла-
зера или фотодинамической терапии. При распро-
страненном или часто рецидивирующем процессе 
более эффективно сочетание местного и общего 
лечения.

Несмотря на то, что генитальная папилломави-
русная инфекция редко персистирует, выраженный 
онкогенный потенциал целого ряда типов ВПЧ, 
особенно в условиях иммуносупрессии, делает 
проблему эффективного лечения данного заболева-
ния весьма актуальной. Увеличивают актуальность 
данной проблемы субклинические папилломагени-
тальные формы заболевания и латентно протекаю-
щие формы ВПЧ, которые диагностируются только 
лабораторным путем и при этом являются преди-
кторами канцерогенеза.

Методы физического воздействия (криоде-
струкция и электрокоагуляция) в сочетании с ме-
тодом иммунокоррекции лучом гелий-неонового 
лазера были использованы нами как схема лечения 
генитальной папилломавирусной инфекции.

Цель исследования. Сравнение результатов 
комбинированого метода лечения: физического 
воздействия в сочетании с иммуностимулирующи-
ми препаратами и методики лазерной иммуности-
муляции в сочетании с электродеструкцией очагов 
папилломатоза.

Материалы и методы. В основу исследования 
было положено обследование 130 женщин в воз-
расте от 17 до 37 лет. Для идентификации типа ВПЧ 
проводилась полимеразная цепная реакция (ПЦР). 
У всех женщин была выявлена воспалительная 
реакция мазка влагалищных выделений. Все паци-
ентки были разделены на III группы. 50 женщин I 
группы имели признаки папилломавирусной ин-
фекции, подтвержденные ПЦР-анализом. Цито-

логические изменения (койлоцитарная атипия, 
наличие в мазках многоядерных клеток, ацидофи-
лия цитоплазмы и др.) были выявлены в 56% (26) 
случаев. С целью лечения данной группе была про-
ведена электродеструкция кондилом в сочетании 
с применением натриевой соли акридоуксусной 
кислоты (препарат «Неовир»). Препарат назна-
чали внутримышечно по 250 мг с интервалом 48 
часов. На курс лечения – 5 инъекций. Пациентки 
отмечали болезненность в месте инъекции (за счет 
быстрой диффузии препарата в мышечной ткани). 

II группу исследования составляли 50 женщин с 
клиническими признаками ВПЧ (остроконечными 
кондиломами, плоскими аногенитальными боро-
давками). Подтверждение наличия ВПЧ-инфекции 
проводили методом ПЦР. При расширенной коль-
поскопии у 30% (15) больных были выявлены из-
менения, характерные для папилломавирусной 
инфекции. Женщинам II группы была проведена 
электрокоагуляция очагов поражения в сочетании 
с методом иммунокоррекции лучом гелий-неоно-
вого лазера. Применяли лазерную установку «По-
лярон», работающую в непрерывном режиме с 
длиной волны излучения 6300-6700А, с выходной 
мощностью пучка 3-5 мВт. Плотность мощности 
излучения 1,5 мВт/см2, при диаметре светового 
пятна 1,0 см. Облучению подвергали вилочковую 
железу, подмышечные и паховые лимфатические 
узлы в течение 5 минут последовательно. Курс 
лазерной иммунокоррекции состоял из 7 сеансов. 
Все пациентки отмечали хорошую переносимость 
лазерного воздействия, безболезненность, отсут-
ствие побочных эффектов. 

Контрольную группу составили 30 соматически 
здоровых женщин детородного возраста, не имею-
щих клинических признаков ВПЧ и отрицательные 
данные ПЦР на ВПЧ, лабораторные показатели ко-
торых были приняты за норму.

Результаты обследования и их обсуждение. 
Оценку иммунологического статуса обследован-
ных женщин проводили по показателям концен-
трации цитокинов (ФНП и IL-6) как медиаторов 
природного иммунитета, а также по уровню пока-
зателей специфического иммунитета (IL-4 и IL-10), 
уровню лизоцима и циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) в сыворотке исследуемой крови. 

В результате патогенетического лечения отме-
чено улучшение некоторых показателей клеточ-
ного и гуморального иммунитета. Проведя анализ 
данных результатов, можно отметить эффектив-

Концентрация показателей иммунного статуса в сыворотке крови женщин в процессе лечения

Показатель I группа II группа Контрольная 
группаДо После До После

ФНП Пг/мл 2,45 ±6,7 18,6±3,9 23,6±7,4 11,9±2,7 3,06±1,93
IL-6 Пг/мл 22,3±6,1 16,7±4,3 22,9±6,4 15,1±3,7 2,9±1,73
IL-4 Пг/мл 37,3±8,1 2,96±7,7 36,9±7,9 24,3±6,8
IL-10 Пг/мл 8,1±2,3 5,9±1,9 8,2±2,3 5,3±1,4
ЦИК мг/л 0,035±0,003 0,031±0,01 0,036±0,02 0,030±0,01 0,03

Лизоцим мкг/мл 7,0±0,2 7,4±0,1 7,03±0,1 7,8±0,2 8,1±0,2
Разница достоверна относительно показателей контроля р<0,05
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ность лазерной иммунокоррекции. Под влиянием 
лазерного излучения повышается уровень нату-
ральных T-киллеров (NK-клеток), стимулируется 
распознавание и лизис дефектных клеток цитоток-
сическими лимфоцитами, индуцируется выработка 
противовоспалительных цитокинов. В период на-
блюдения (8 месяцев) после лечения отмечен реци-
див заболевания у 12% (6) пациенток I группы, у 
6% (3) женщин из II группы наблюдения. эффек-
тивность лечения оценивали по длительности ре-
миссии, по количеству случаев элиминации вируса 

из организма. Длительность ремиссии в I группе 
составила 3,6 – 4,7 месяцев, во II группе – 6 – 7,7 
месяцев. элиминация вируса произошла в I группе 
у 18% (6) больных, во II группе у 28% (14) паци-
енток.

Таким образом, применение метода иммунокор-
рекции лучом гелий-неонового лазера при папил-
ломавирусной инфекции, показало его хороший 
противорецидивный эффект, что даёт возможность 
рекомендовать его к использованию в составе ком-
плексной противовирусной терапии.
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБОСТРИВШИХСЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ПЕРИОДОНТИТОВ ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСЬЮ

В статье рассматривается консервативное лечение обострившихся хронических периодонтитов поликомпо-
нентной смесью.

Ключевые слова: периодонтит, поликомпонентная смесь, этиопатогенез. 

У статті розглядається консервативне лікування полікомпонентною сумішшю хронічних періодонтитів, що за-
гострилися.

Ключові слова: періодонтит, полікомпонентних суміш, етіопатогенез.

The article discusses the conservative treatment of chronic periodontitis aggravated multicomponent mixture.
Key words: periodontitis, polycomponent mixture etiopathogenesis.

Периодонтит до сих пор остается распростра-
ненным заболеванием, а его лечение представляет 
определенные сложности. это заболевание явля-
ется осложнением кариозного процесса, но и само 
вызывает различные осложнения местного и обще-
го характера. Трудности лечения периодонтита за-
ключаются в длительных сроках самого лечения, 
возможных осложнениях и длительном процессе 
регенерации в тканях периодонта. Хотя эффектив-
ность консервативного лечения на сегодня состав-
ляет 80 – 85%, этот показатель зависит от ряда фак-
торов: клинической формы заболевания, средств и 
методов лечения, резистентности организма боль-
ного, от особенности анатомического строения 
корневых каналов зубов и т.д. 

Лечение периодонтитов – это решение целого 
комплекса медицинских задач. Прежде всего – это 
эндодонтическое лечение, основные принципы 
которого не изменились с начала прошлого века 
и заключаются в предупреждении проникновения 
микроорганизмов из системы корневых каналов, а 
также в надежной обтурации каналов после прове-
денного лечения. 

Лечение периодонтитов включает в себя те-
рапевтическое, хирургическое, физиотерапевти-
ческое лечение, которое зачастую проводится в 
комплексе. Но цель лечения всегда остается одна –  
ликвидация воспаления в периодонтальной обла-
сти, исключение патогенного влияния на организм 
одонтогенного воспалительного очага, регенера-
ция структуры тканей периодонта и восстановле-
ние функции зуба. 

Бактерии проникают в дентинные канальцы, 
где размножаются и приводят к периапикально-
му воспалению и деструкции костной ткани. По-
скольку микроорганизмы и их токсичные продук-
ты метаболизма ответственны не только за некроз 
пульпы, но и за периапикальное воспаление, целью 
эндодонтического лечения является устранение па-
тогенных бактерий и предотвращение повторного 
инфицирования. 

На протяжении нескольких десятилетий лече-
ние периодонтитов остается актуальной пробле-
мой стоматологии. Ученые не прекращают прово-

дить изыскания в этой области и предлагают новые 
методы лечения данного заболевания. Трудности 
лечения связаны с различными факторами. это и 
длительность течения воспалительного процесса, 
и трудности воздействия на патогенную микро-
флору, вызвавшую данный процесс, и особенности 
анатомического строения зуба и тканей периодон-
та, и способность к восстановлению организма в 
целом.

Немаловажным является выбор медикаментоз-
ных средств лечения данного заболевания. Необ-
ходимо использовать такие препараты, которые бы 
пролонгированно воздействовали на патогенную 
микрофлору и не приводили бы к повреждению пе-
риапикальных тканей [1].

Исходя из этого, поиск новых лекарственных 
препаратов или комбинаций из уже известных пре-
паратов для лечения периодонтитов актуален и в 
настоящее время.

Патогенез воспаления сложен поэтому действие 
лекарственных веществ должно быть направлено 
на различные фазы и компоненты воспалительного 
процесса. На протяжении ряда лет многие отече-
ственные и зарубежные авторы изучают этиопа-
тогенез периодонтитов. это необходимо для того, 
чтобы понять и разработать принцип лечения и 
систему профилактики различных форм данного 
заболевания [2] .

В основе патологических факторов, приводя-
щих к активации этиологических факторов, лежит 
один и тот же патогенетический механизм. Если 
говорить о воспалительной реакции в тканях пери-
одонта, то в ее основе лежит поступление микроор-
ганизмов и их токсинов в околоверхушечные тка-
ни. При этом васкуляризация периодонта занимает 
ведущее место в патогенезе заболевания. 

Еще в конце 19 века было выявлено, что пато-
логический процесс вызывает смешанная микро-
флора, чаще всего стафило– и стрептококки и их 
ассоциации.

Ясникова Е.Я. отмечает, что в корневых кана-
лах зубов с острым апикальным периодонтитом 
выявлена микрофлора с облигатно-анаэробным, 
факультативно-анаэробным и микроаэрофильным 
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типом дыхания. При этом отмечена высокая часто-
та вирулентных анаэробных видов бактерий. При-
чем в процессе лечения зафиксировано изменение 
видового состава микрофлоры [3].

Многие ученые высказывают мнение, что на 
характер воспалительного процесса оказывает вли-
яние не количество микрофлоры, а ее видовое раз-
нообразие. 

И.Л. Горбунова, О.К. Федотова в своих ис-
следованиях обнаружили, что при отсутствии де-
структивных изменений периапикальных тканей 
в корневых каналах встречались в основном фа-
культативно анаэробные стрептококки и стафило-
кокки [4].

Бактерии проникают в дентинные канальцы, 
где размножаются и приводят к периапикально-
му воспалению и деструкции костной ткани. По-
скольку микроорганизмы и их токсичные продук-
ты метаболизма ответственны не только за некроз 
пульпы, но и за периапикальное воспаление, целью 
эндодонтического лечения является устранение па-
тогенных бактерий и предотвращение повторного 
инфицирования [5].

Необходимо так же отметить, что не всегда при 
периодонтитах высевалась микрофлора из корне-
вых каналов, а если и высевалась, то не всегда была 
патогенной.

Особое значение в патогенезе периодонтита 
имеет не только наличие или количество микро-
организмов в полости рта, но и их взаимодействие 
с антибактериальными факторами слюны: анти-
микробными ферментами, иммуноглобулинами, 
эндогенными низкомолекулярными бактериоста-
тическими веществами. 

Важную роль в этиопатогенезе играют эндо-
токсины – продукты жизнедеятельности микробов, 
влияющие на формирование антител, вызываю-
щие вазомоторные расстройства и приводящие к 
геморрагическому некрозу. Помимо них в патоге-
незе периодонтитов важную роль играют энзимы. 
Последние в присутствии коллагеназы приводят к 
гидролизу натурального коллагена.

В патогенезе хронического периодонтита боль-
шую роль играют два типа иммунных реакций: им-
мунокомплексная реакция Артюса и гиперчувстви-
тельность замедленного типа. В ткани периодонта 
поступает большое количество нейтрофильных 
лейкоцитов, которые выступают в качестве источ-
ника ферментов, разрушающих нежизнеспособные 
ткани. Они повреждают клеточные мембраны, что 
приводит к освобождению лизосомальных энзи-
мов, медиаторов воспаления (гистамин, брадикин, 
серотонин и др.). это сопровождается активацией 
третьего тромбоцитарного фактора, что приводит 
к застою крови в капиллярах, увеличению про-
ницаемости их стенок и нарушению процессов 
микроциркуляции, а, следовательно, это запускает 
цепную реакцию воспалительного процесса. При 
воспалении гиалуронидаза расщепляет гиалуро-
новую кислоту, что приводит к повышению про-
ницаемости капилляров. Все это позволяет понять, 
почему непатогенная микрофлора может вызвать 
воспалительную реакцию в тканях периодонта. 

В человеческом организме все взаимосвязано. 
Общее состояние организма оказывает непосред-

ственное влияние на течение воспалительного про-
цесса в тканях периодонта, а последний, в свою 
очередь, влияет на состояние организма в целом. 
То есть воспаление вызывается двумя факторами: 
альтерацией и флогогенным фактором.

Проводя лечение периодонтитов клиницист 
должен помнить о гистологическом строении пе-
риодонта. Учитывая, что периодонт в основном 
состоит из высокодифференцированной соедини-
тельной ткани, а гиалуроновая кислота является 
ее основным компонентом, врач должен понимать 
какие процессы протекают в тканях периодонта во 
время воспаления. В состав соединительной ткани 
периодонта входят тучные клетки, в которых нака-
пливается гистамин, который помимо других функ-
ций, обеспечивает передачу нервных импульсов в 
ЦНС и обеспечивает восприятие некоторых видов 
боли. Гистамин является медиатором воспаления.

Учитывая, приведенные выше, данные микро-
биологических и биохимических исследований 
для улучшения качества лечения необходим под-
бор новых препаратов с механизмом действия на 
патогенетическом уровне и наиболее эффективным 
клиническим результатом. 

Исходя из этого, поиск новых лекарственных 
препаратов или комбинаций из уже известных пре-
паратов для лечения периодонтитов актуален и в 
настоящее время, что и определило наши цели и 
задачи. 

Целью настоящей работы явилось: разработка 
и клиническое обоснование метода лечения обо-
стрившихся хронических периодонтитов в сокра-
щенные сроки на основе применения созданной 
поликомпонентной смеси посредством воздей-
ствия на периапикальный очаг воспаления. 

Задача исследования: разработать новый метод 
лечения обострившихся хронических периодонти-
тов на основе использования смеси из противовос-
палительных и десенсибилизирующих препаратов. 

Нами была предложена поликомпонентная 
смесь из 6-ти препаратов для лечения обострив-
шихся хронических периодонтитов. В ее состав 
вошли: дексаметазон 0,4% 1 мл; димексид 100% 3 
мл; диоксидин 1% 10мл; супрастин 2% 1 мл; аскор-
биновая кислота 5% 2мл и индометацин 0,03г 1мл. 

Вышеперечисленные препараты были выбраны 
нами не случайно.

Дексаметазон – глюкокортикостероид, оказы-
вает противовоспалительное, антитоксическое, 
десенсибилизирующее, иммунодепрессивное дей-
ствие, подавляет развитие соединительной ткани, 
ускоряет распад белка. 

Димексид обладает выраженным местноане-
стезируюшим, противовоспалительным и анти-
микробным действием, изменяет чувствительность 
микрофлоры, резистентной к антибиотикам. 

Диоксидин является бактерицидным препара-
том широкого спектра действия. Применяется для 
лечения тяжелых гнойно-воспалительных процес-
сов различной локализации. Диоксидин действу-
ет на штаммы бактерий, нарушает синтез ДНК в 
микробной клетке.

Супрастин является антигистаминным препа-
ратом, блокирует гистаминовые рецепторы, обла-
дает антиаллергическим действием. 



41

Медичний форум
♦

Аскорбиновая кислота, являющаяся антиокси-
дантом, участвует в регуляции окислительно-вос-
становительных процессов в качестве кофермента 
гидроксилаз, синтезе коллагена, проколлагена, 
нормализует проницаемость капилляров, участву-
ет в синтезе гиалуроновой кислоты. Витамин С 
ограничивает воспаление. 

Индометацин – активный нестероидный 
противовоспалительный препарат, сильный ин-
гибитор синтеза простогландинов, обладающий 
антикомплементарной активностью, снижающий 
проявление болей и отечность в месте воспаления. 
Снижает число антител. Он блокирует экстрадио-
линдуцируемое снижение содержания гистамина в 
макрофагах, что вероятно связано с торможением 
их фагоцитарной и секреторной функции и одно-
временным уменьшением освобождения гистами-
на. Индометацин влияет на угнетение процессов 
фагоцитоза и секреции макрофагов, но не влияет 
на образование гистамина и его высвобождение из 
тканевых депо. [Маянский А.Н., Маянский Д.И. 
Очерки о нейтрофиле и макрофаге. Новосибирск, 
Наука,1983– 5.] этот препарат угнетает фермент 
гиалуронидазу, который расщипляет гиалуроновую 
кислоту, являющуюся основным компонентом сое-
динительной ткани, уменьшающую проницаемость 
капилляров и выполняющую барьерную функцию 
периодонта. Фибринолитическая активность пре-
парата играет роль в улучшении микроциркуля-
торных процессов. Подавляет пролиферативную 
фазу хронического воспалительного процесса, что 
обусловлено ингибированием синтеза коллагена 
фибробластами грануляционной ткани. 

Таким образом, в смесь входят препараты воз-
действующие на патогенную микрофлору, нор-

мализующие проницаемость сосудистой стенки, 
оказывающие влияние на иммунную реакцию в 
периодонте, приводящие к скорейшему образо-
ванию благоприятных условий для регенерации, 
стимулирующие клинический эффект лечения, т.е. 
воздействующие на патогенетический механизм 
воспаления.

После рентгенологического уточнения диа-
гноза, врач проводит препарирование кариозной 
полости, обработку ее 3% раствором перекиси во-
дорода и хлоргексидином, создает доступ к корне-
вым каналам, производит механическое удаление 
путридных масс из каналов, их механическую и 
медикаментозную обработку 3% раствором пере-
киси водорода и хлоргексидином. Пациенту остав-
ляют зуб открытым, назначают содовые полоска-
ния и повторное посещение через 24 – 48 часов. 
Во второе посещение проводят вышеуказанную 
медикаментозную обработку кариозной полости и 
корневых каналов и на устья каналов накладыва-
ют ватный шарик, смоченный в поликомпонентной 
смеси под дентин повязку. В третье посещение, че-
рез 24–48 часов, при отсутствии жалоб пациента, 
производится пломбирование корневых каналов и 
кариозной полости согласно общепринятым мето-
дикам.

Доступность использования данного метода 
при его высокой экономической и медико-соци-
альной эффективности позволяет рекомендовать 
применение смеси из вышеперечисленных препа-
ратов в широкую стоматологическую практику как 
альтернативного способа лечения обострившихся 
хронических периодонтитов. Дальнейшее изуче-
ние данной проблемы позволит расширить арсенал 
средств, применяемых при этой патологии.
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ОБМІННІ ТА ЕНДОКРИННІ ПОРУШЕННЯ 
У ЖІНОК МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ОЖИРІННЯМ

У даний час ведуться дискусії про тривалість корекції менопаузальних розладів, вплив гормональних і негормо-
нальних препаратів на метаболічні процеси, якість і тривалість життя жінок. Деякі особливості обмінних і ендокрин-
них порушень у жінок менопаузального віку з ожирінням роблять перспективним застосування рослинних препара-
тів для лікування менопаузальних порушень у цій групі хворих.

Ключові слова: клімакс, ожиріння, клеверол, менонаузальні порушення.

Сегодня ведуться дискусии о продолжительности коррекции менопаузальных расстройств, влиянии гормональ-
них и негормональних препаратов на метаболические процессы, качество и продолжительность жизни женщин. 
Некоторые особенности обменных и эндокринных нарушений у женщин менопаузального возраста с ожирением 
делают перспективным использование растительных препаратов для лечения менопаузальных нарушений в этой 
группе больных.

Ключевые слова: клімакс, ожирение, клеверол, менопаузальные нарушения.

Nowadaus there are discussions about the duration of the correction of menopausal disorders, influence the hormonal 
and nou-hormonal drugs on the metabolic processes, quality and duration of women’ life. Some features of the metabolic 
and endocrine disorders in women of menopausal age with obesity make it possible to apply herbal medicines for the treat-
ment menopausal disorders in this group of patints.

Key word: menopause, obesity, kleverol, menopausal disorders.

Ми живемо у сторіччя, коли надлишкова вага та 
ожиріння стали епідемією. Ожиріння скорочує три-
валість життя: у середньому від 3-5 років при невели-
кому надлишку ваги та до 15 років при вираженому 
ожирінні. Практично в двох з трьох смерть людини 
настає від захворювань, що пов’язані з порушенням 
жирового обміну та ожирінням [1, c. 93-96].

По суті порушення регуляції енергетичного го-
меостазу пов’язане не лише з різноманітними ге-
нетичними і економічними факторами, але і є про-
явом сучасних глобальних соціальних процесів: 
зниження рівня фізичної активності, переважання 
інтелектуальної праці, надмірне захоплення легко-
доступними та, на жаль, висококалорійними про-
дуктами.

Стрімке зростання кількості випадків ожиріння 
з відповідними метаболічними змінами свідчить 
про порушення балансу і втрату контролю в гоме-
остатичній системі людського організму, біологія 
якої досі залишається невизначеною та, зважаючи 
на її репродукційне значення, гостро потребує по-
глибленого вивчення і розуміння.

Доведено, що з надлишковою вагою пов’язано 
багатократне підвищення ризику та частоти роз-
витку системних порушень, які визначають ризик 
виникнення цукрового діабету (ЦД) 2-го типу, 
атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, ішемічної 
хвороби серця. Доказано, що в основу підвищен-
ня артеріального тиску, інсулінорезистентності, 
дисліпідемії, які у подальшому призводять до роз-
витку Д 2-го типу, покладені метаболічні пору-
шення, які спостерігаються у жінок з ожирінням  
[2, c. 121-123].

У ряді досліджень, що засновані на принципах 
доказової медицини, було показано, що у жінок 
з надлишковою вагою тіла або ожирінням зна-
чно частіше розвиваються захворювання опорно- 
рухового апарату – остеохондроз хребта, обмінно-
дистрофічний поліартроз, хвороби гепатобіліарної 
системи – дискенезія жовчного міхура, холестаз, 

хронічний холецистит та жовчекам’яна хвороба, 
пухлини ряду локалізацій, а саме молочних залоз, 
тіла матки та яєчників [3, c. 151-154].

У розвитку метаболічного синдрому (МС) у 
жінок у перименопаузі важливу роль відіграє по-
рушення балансу статевих гормонів. Після 48 років 
швидкість метаболізму сповільнюється на 4-5% 
кожні наступні 10 років, що пояснюється не тільки 
«фактором хронологічного віку», але й гормональ-
ними порушеннями [4, c. 106-112].

Золотим стандартом лікування клімактеричних 
розладів вважають гормонотерапію, але велика 
кількість міфів щодо гормональних препаратів та 
наявність протипоказань обмежують її застосуван-
ня. Як найчастіше жінки остерігаються підвищен-
ня ваги внаслідок прийому гормональних препара-
тів, тим більше що у перименопаузальному періоді 
більшість жінок вже страждають від надлишкової 
ваги. У наших дослідженнях було показано високу 
частоту і тяжкість клімактеричних розладів у жінок 
з ожирінням, а також ендокринних і обмінних по-
рушень у цих пацієнток [5, c.1361-1368]. 

Корекція внутрішнього гомеостазу організму у 
період клімактерію і менопаузи сьогодні є одним 
з актуальних завдань сучасної медицини, а пошук 
нових підходів до лікування – невід’ємною части-
ною терапії клімактеричних розладів. На даний час 
особливий інтерес викликають деякі представники 
класу біофлавоноїдів, які проявляють, як показали 
спеціальні дослідження, гормоноподобні (естро-
генні) властивості і називаються «фітоестрогена-
ми». Характер впливу фітоестрогенів на організм 
людини залежить від їх здатності не тільки бути 
відповідним «ключем до замку рецептора», але і 
здатністю «ключа відкривати цей замок», стиму-
люючи в клітині специфічний синтез [6, c. 9-20].

Метою дослідження було підвищення ефек-
тивності лікування ускладнень клімактеричного 
періоду в жінок з ожирінням шляхом застосування 
гормональних та рослинних препаратів.
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Матеріал і методи. Під спостереженням пере-
бувало 95 жінок у постменопаузі (постМП), з яких 
35 пацієнток з ожирінням становили основну гру-
пу, 30 жінок відповідного віку з ожирінням – гру-
пу порівняння, а 30 жінок з нормальною вагою –  
контрольну групу. Усім пацієнткам проводили 
антропометричні дослідження; методом анкету-
вання визначали модифікований менопаузальний 
індекс. Усім пацієнткам давали рекомендації щодо 
здорового способу життя та корекції харчової по-
ведінки. Пацієнткам основної групи рекоменду-
вали екстракт червоної конюшини (клеверол) по  
1 капсулі 100 мг на добу протягом всього періоду 
спостереження. 

Жінкам групи порівняння призначали гормо-
нальний препарат, що містить 2 мг естрадіолу ва-
лерату та 10 мг дидрогестерону (фемостон 2/10) 
по 1 пігулці на добу без перерви. Дослідження 
проводили до лікування, через 3, 6 місяців і 1 рік 
від початку лікування. 

Результати та їх обговорення. Як показав 
аналіз отриманих даних, у жінок основної групи 
і групи порівняння на фоні лікування відбувало-
ся зменшення тяжкості менопаузальних розладів, 
оцінених на підставі модифікованого менопау-
зального індексу (ММІ). Так, через три місяці 
ММІ знижувався в 1,47 раза в основній групі та 
в 1,49 раза в групі порівняння, через 6 місяців – у 
1,76 і 1,99 раза відповідно, а через рік – у 2,17 і 
2,15 раза відповідно (відмінності вірогідні, р<0,05 
порівняно з вихідним рівнем, відмінності між 
групами невірогідні, р > 0,05). У результаті через 
6 місяців і 1 рік величина ММІ в жінок основної 
групи та групи порівняння була вірогідно ниж-
чою, ніж у контрольній групі, р < 0,05.

Таким чином, на тлі застосування як рослинних, 
так і гормональних препаратів у жінок у постМП 
відзначалося зниження частоти менопаузальних 
порушень вже через три місяці від початку лікуван-
ня. Протягом року спостереження ця тенденція збе-
рігалася, і через рік від початку лікування величина 
ММІ у жінок основної групи та групи порівняння 
була вірогідно нижчою, ніж показники контроль-
ної групи, та не мала вірогідних відмінностей між 
основною групою та групою порівняння. Оскіль-
ки частою причиною відмови від лікування мено-
паузальних розладів є побоювання жінки набрати 
зайву вагу, ми вивчили динаміку основних антро-
пометричних показників – маси тіла і відношення 
окружності талії до окружності стегон (ОТ/ОС) в 
обстежених пацієнток. Як показав аналіз отрима-
них даних, в основній групі через три місяці після 
початку лікування втрата ваги становила 1,5 кг, а в 
групі порівняння – 0,2 кг, через шість місяців се-
редня маса тіла жінок основної групи знизилася ще 
на 0,9 кг, а в групі порівняння збільшилася на 0,9 кг.  
Через рік після початку лікування жінки основної 
групи втратили ще 1,2 кг (усього за рік втрата ваги 
становила 3,6 кг, р < 0,05). У групі порівняння в цей 
час середня вага жінок збільшилася ще на 0,3 кг (за 
рік у цій групі вага збільшилася на 1,0 кг, p>0,05). 
У контрольній групі протягом всього періоду спо-

стереження відзначалося незначне збільшення 
ваги, що за рік становило 1,7 кг, p > 0,05. Щодо по-
чаткової маси тіла в основній групі відзначалося 
зниження маси на 4,6%, у групі порівняння – збіль-
шення маси тіла на 2,3%, а в контрольній групі –  
збільшення маси на 2,2% за рік спостереження, 
p>0,05.Співвідношення ОТ/ОС в основній групі і 
групі порівняння зменшувалося протягом усього 
періоду спостереження: в основній групі за 3 міся-
ці на 0,03, за 6 місяців – на 0,07, за 1 рік – на 0,10, 
а в групі порівняння – на 0,04, 0,08 і 0,13 відповід-
но, відмінності вірогідні, р < 0,05. Через рік від по-
чатку лікування показник ОТ/ОС в основній групі 
не відрізнявся вірогідно від показника контрольної 
групи, p > 0,05, а в групі порівняння цей показник 
був вірогідно нижчим, ніж у контрольній групі, 
p<0,05. Таким чином, застосування фітоестрогенів 
сприяло зниженню маси тіла в жінок у постМП. 
Зменшення ваги в жінок основної групи відбува-
лося переважно за рахунок втрати вісцерального 
жиру, про що свідчить зменшення співвідношення 
ОТ/ОС. У жінок, які застосовували гормональну 
терапію, відбувалося незначне збільшення маси 
тіла, переважно за рахунок жирової тканини в ді-
лянці стегон, про що свідчить зменшення індексу 
ОТ/ОС на фоні підвищення маси тіла.

Отже, наші спостереження підтвердили ви-
соку активність гормональної терапії в лікуван-
ні клімактеричних розладів та достатньо високу 
ефективність фітоестрогенів, порівнянну з дією 
гормональних препаратів. Збільшення ваги в жі-
нок, які отримували гормонотерапію, імовірно, 
зумовлене впливом естрогенів на естрогенні ре-
цептори (ЕР), розташовані в сідничній та стегно-
вій ділянці підшкірної жирової тканини. На нашу 
думку, позитивний вплив екстракту червоної ко-
нюшини обумовлений його естрогеноподібною 
активністю, спрямованою переважно на ЕР-бета, 
локалізовані здебільшого в екстрагенітальних 
органах-мішенях (центральній нервовій системі, 
кістковій, м’язовій і жировій тканині та інших). 
У результаті естрогеноподібної дії змінюються 
вегетативні реакції, обмінні процеси в жировій 
тканині, харчова поведінка жінок. У комплексі 
ці реакції сприяють зменшенню менопаузальних 
розладів і поліпшенню обмінних процесів у жінок 
з ожирінням, що сприяє підвищенню якості життя 
цих пацієнток і зниженню ваги. Таким чином, для 
жінок з ожирінням фітоестрогени можуть розгля-
датися як альтернатива гормональній терапії.

Висновки. Застосування екстракту червоної 
конюшини (клеверолу) у жінок менопаузального 
віку з ожирінням показало високу ефективність 
лікування клімактеричних розладів, порівнянну з 
ефективністю гормонотерапії. Під час застосуван-
ня фітоестрогенів, на відміну від гормональних 
препаратів, спостерігалося зниження маси тіла 
переважно за рахунок втрати вісцерального жиру. 
Проведені дослідження дозволяють вважати екс-
тракт червоної конюшини (клеверол) альтернати-
вою гормональній терапії при лікуванні жінок з 
ожирінням. 
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ПРОБЛЕМА НАДМІРНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ ТА КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД 
ДО ЛІКУВАННЯ У ЖІНОК ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ

Розроблений і впроваджений у клініку новий спосіб лікування та профілактики надмірних маткових кровотеч 
в пременопаузі дозволяє нормалізувати найважливіші системні параметри гемостазу, знизити ступінь анемізації 
хворих, покращити функціональний стан печінки та корегувати прояви метаболічного синдрому у хворих з даною 
патологією.

Ключові слова: маткові кровотечі, пременопауза, метаболічний синдром. 

Разработан и внедрен в клинику новый способ лечения и профилактики чрезмерных маточных кровотечений в 
пременопаузе, который позволяет нормализовать системные параметры гемостаза, снизить степень анемизации 
пациентов, улучшить функциональное состояние печени та корригировать проявления метаболического синдрома 
у больных с данной патологией. 

Ключевые слова: маточные кровотечения, пременопауза, метаболический синдром.

Developed and implemented in a clinic and a new treatment of excessive uterine bleeding in premenopausal helps to 
normalize the major system parameters of hemostasis reduce the degree of anemia, improve liver function and adjust the 
metabolic disorders with this pathology, is quite effective, expands therapeutic possibilities of correction of this pathology.

Key words: uterine bleeding, premenopausal, metabolic syndrome.

Проблема надмірних маткових кровотеч, як 
найчастішого ускладнення пременопаузального 
періоду, актуальна тому, що рак ендометрія за-
ймає перше місце у структурі злоякісних ново-
утворень внутрішніх статевих органів. В пери– 
та постменопаузі рак ендометрія розвивається 
на тлі гіперпластичних процесів у 30-70% ви-
падків [1, c. 120-121]. Частота переродження 
гіперпластичного ендометрію коливається в до-
сить широких межах (0,25-50%) і визначається 
морфологічними особливостями захворювання, 
тривалістю та кількістю його рецидивів, а також 
віком хворих.

Одним із основних клінічних проявів гіперп-
ластичних процесів ендометрію є надмірні мат-
кові кровотечі, частота яких становить 10-25% в 
структурі гінекологічних захворювань. Гіперп-
ластичні процеси ендометрія, незважаючи на до-
статньо тривалу історію їх вивчення, продовжу-
ють залишатись однією із провідних і найбільш 
важливих проблем гінекології та онкогінекології  
[2, c. 23-26]. Пріоритетність проведення дослі-
джень у даному напрямку обумовлена, у першу 
чергу, тим фактом, що вказана нозологічна група 
належить до числа проліферативних захворювань, 
які при рецидивному перебігу можуть стати фо-
ном для злоякісних новоутворень слизової обо-
лонки порожнини матки. Частота малігнізації гі-
перпластичних процесів ендометрію коливається 
в досить широких межах (25-50%) і визначається 
морфологічними особливостями захворювання, 
тривалістю кількістю його рецидивів, а також ві-
ком пацієнток. Загальновідомо, що одним із осно-
вних етапів адекватної профілактики будь-якого 
захворювання є виділення груп ризику в популяції 
щодо його виникнення [3, c. 12-17].

Особливої уваги заслуговує проблема виник-
нення порушень менструального циклу, а саме 
надмірних маткових кровотеч, при надлишковій 
масі тіла та при ожирінні у пременопаузальному 
віці, оскільки за даними ВООЗ, від 64% до 96% 
жінок цієї вікові категорії населення мають про-

блеми з надлишковою вагою, а надмірні кровотечі 
преклімактерію зустрічаються з частотою 10–25% 
[4, c. 121-123].

У генезі надмірних маткових кровотеч значна 
роль приділяється гепатобіліарній патології, що 
може стимулювати хронічну гіперестрогенемію 
внаслідок уповільнення утилізації естрогенів у 
печінці. Зниження дезінтоксикаційної функції пе-
чінки призводить до зменшення кількості глобулі-
ну, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ). ГЗСГ – глі-
копротеін плазми крові людини, який специфічно 
зв’язує стероїдні гормони. В основному ГЗСГ 
синтезується гепатоцитами і впливає на вміст 
біологічно активної вільної фракції стероїдних 
статевих гормонів. Найбільшу зв’язуючу актив-
ність ГЗСГ проявляє по відношенню до естрадіо-
лу. [5, c. 106-115]Встановлено, що до виникнення 
менометрорагій у жінок в пременопаузальному 
періоді призводить неадекватна гормонально-
меседжерна регуляція, зокрема зміни окислю-
вального метаболізму арахідонової кислоти, які 
порушують динамічну рівновагу загортальної та 
протизгортальної систем крові. Системні пору-
шення параметрів гемостазу, які виникають вна-
слідок менометрорагій, викликають гіпоксичний 
стан, що сприяє активації процесів ліпоперокси-
дації, посиленню мікроциркуляторних розладів 
та збільшенню ступеня ішемізації тканин матки 
[6, c. 1371-1380].

Мета роботи. Вивчити клінічну ефективність 
місцевого застосування левоноргестрел-рілізінг 
системи «Мірени», внутрішнього використання 
спиртової настоянки арніки гірської та хофітолу 
при лікування надмірних маткових кровотеч у жі-
нок пременопаузального віку.

Матеріали і методи. Проаналізувавши дані 
про зміни гормонального гомеостазу, загального 
коагуляційного потенціалу крові, протеолітич-
ної та фібринолітичної активності плазми крові, 
функціонального стану печінки та особливості 
обміну ліпідів у хворих із надмірними матковими 
кровотечами у пременопаузі ми патогенетично об-
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ґрунтували і клінічно апробували спосіб лікуван-
ня та профілактики даної патології шляхом вико-
ристання комплексу лікувальних заходів (місцеве 
застосування гестагена левоноргестрела (ЛНГ) у 
вигляді левоноргестрел-рілізінг-системи “Міре-
на», внутрішнього використання спиртової насто-
янки арніки гірської та хофітолу).

Вказаний спосіб лікування був застосований 
у 51 жінки: зокрема у 28 (1а.2 підгрупа) преме-
нопаузального віку із надмірними матковими 
кровотечами дисфункціонального генезу та у 23 
жінок (1b.2 підгрупа) пременопаузаьного віку із 
надмірними матковими кровотечами, які усклад-
нили перебіг симптомної фіброміоми матки. Гру-
пи порівняння склали хворі, яким проводилось 
традиційне лікування (13 жінок 1а підгрупи (1а.1 
підгрупа) і 17 жінок 1b підгрупи (1b1 підгрупа) 
основної групи (з лікувальною та діагностичною 
метою було виконане фракційне вишкрібання сли-
зової оболонки порожнини матки, антианемічні, 
гемостатичні та загальнозміцнювальні засоби). У 
комплекс лікувальних заходів були включені пре-
парати заліза, фолієва кислота, діцинон, вікасол та 
вітаміни групи В (В1, В6,), аскорбінова кислота, 
токоферол та ін.).

Усім хворим було проведено ультразвукове 
сканування із використанням трансвагінального 
та трансабдомінального датчиків. Визначались 
розміри матки, структура міометрія, наявність 
міоматозних вузлів, їх розмір, локалізація. Осо-
блива увага приділялась оцінці середнього матко-
вого ЕХА (М-ехо). Оцінювалася його ехогенність, 
структура, величина передньо-заднього розміру. 
Відображення від стінок порожнини матки і ен-
дометрія на 5-7 день циклу, що не перевищувало 
7-8 мм вважалось за норму М-еха. При досліджені 
яєчників, крім їх розмірів, оцінювалась товщина 
капсули, стан фолікулярного апарату і строми яєч-
ників. У жінок 1b підгрупи в структурі міометрія 
було виявлено від 1 до 3 міоматозних вузлів інтер-
стиціальної та субсерозно-інтерстиціальної лока-
лізації, розміри яких до лікування коливались від 
8 до 25 мм (15,6±4,9 мм).

Після повного клініко-лабораторного обсте-
ження в фолікулінову фазу оваріально-менстру-
ального циклу 51 пацієнтці в порожнину матки 
була введена левоноргестрел-рілізінг система 
(“Мірена). Контроль ефективності проведеного 
лікування, який складався з оцінки гінекологіч-
ного статусу та менструальної функції, ультразву-
кового сканування проводили через 6, 12 місяців 
після встановлення вищевказаної внутрішньомат-
кової системи.

Результати та їх обговорення. Для об’єк- 
тивної оцінки ефективності місцевого застосуван-
ня гестагена левоноргестрела у вигляді внутріш-
ньоматкової левоноргестрел-рілізінг системи для 
лікування надмірних маткових кровотеч в преме-
нопаузі ми провели ультразвукову оцінку стану 
ендометрія.

Через 6 місяців від початку лікування нами 
було виявлено регресію гіперплазії ендометрія 
(за даними трансвагінальної ехографії). Так, у 
хворих 1а.2 підгрупи товщина ендометрію була 
у межах норми та становила 5,2±0,34 мм в про-

ліферативну фазу менструального циклу. У жінок 
1b.2 групи товщина М-еха становила 5,4±0,46 мм. 
М-ехо характеризувалось однорідною структурою 
з чіткими, рівними контурами базального шару та 
ехогенністю, що відповідала фазі менструального 
циклу.

Через 12 місяців після проведеного комплек-
су лікувальних заходів товщина ендометрію про-
гресивно знижувалася і становила 3,2±0,25 та 
3,1±0,67 мм , відповідно у 1а.2 та 1b.2 групах.

Запропонований нами комплекс лікувальних 
заходів з використанням внутрішньоматкової сис-
теми «Мірена», хофітолу та настоянки арніки гір-
ської ефективно зменшував часові характеристики 
згортання крові у хворих із надмірними маткови-
ми кровотечами як дисфункціонального ґенезу, 
так і при кровотечах, які ускладнили перебіг мі-
оми матки, за рахунок зниження функціональної 
активності тромбоцитів, що супроводжувалось 
відновленням резервів коагуляційного гемостазу і 
активності протизгортальної системи крові. Крім 
того, використання запропонованого комплексу 
сприяло нормалізації загального протеолітичного 
потенціалу плазми крові, сумарної фібринолітич-
ної активності плазми крові, як за рахунок нефер-
ментативного, так і ензематичного лізису фібрину, 
що в свою чергу супроводжувалося зменшенням 
активності антиплазмінів. Зменшення фібрино-
літичої активності плазми крові, яка є основною 
причиною низького рівня фібриногену у плазмі, 
призводила до нормалізації концентрації І фак-
тору коагуляційного гемостазу, і як наслідок, до 
зменшення тривалості кровотечі. Вміст у плазмі 
крові розчинних комплексів фібрин-мономера і 
продуктів деградації фібрин/фібриногену у сечі, 
які мають виражений інгібуючий вплив на ско-
рочувальну активність міометрію також значно 
знижувався, що також позитивно впливало на ди-
наміку хвороби.

Включення у запропонований комплекс лі-
кувальних заходів хофітолу та настоянки арніки 
гірської сприяло покращенню обміну ліпідів та 
функціональної активності печінки, що у свою 
чергу, призводило до зменшення проявів метабо-
лічного синдрому та більш адекватного та збалан-
сованого перебігу періоду пременопаузи. 

Висновки. Отже, запропонований нами комп-
лекс лікувальних заходів при надмірних маткових 
кровотечах у жінок у пременопаузі є ефективним, 
про що свідчить пригнічення загальної протеолі-
тичної активності плазми, сумарної фібринолітич-
ної активності, нормалізації у системі регуляції 
агрегатного стану крові, покращує метаболічний 
профіль та функціональний стан печінки, сприяє 
регресу гіперплазованого ендометрія. Все, пере-
раховане вище, дозволяє попередити надмірні 
маткові кровотечі, знизити ступінь анемізації хво-
рих та покращити якість життя жінок у цей віко-
вий період.

Перспектива подальшого дослідження По-
требує подальшого спостереження ефективність 
використання внутрішньоматкової рілізінг систе-
ми «Мірена» з метою лікування та профілактики 
надмірних маткових кровотеч через 3 та 5 років 
після початку лікування.
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TOLL-ПОДОБНыЕ РЕЦЕПТОРы И ИХ эКСПРЕССИЯ ПРИ ПСОРИАЗЕ

Псоріаз – одне з найпоширеніших захворювань шкіри, яке носить хронічний характер. Відкриття TOLL-рецепторів 
і виявлення їх підвищеної кількості в шкірі хворих на псоріаз дають можливості для більш глибокого вивчення його 
етіології та патогенезу. У статті докладно розглянуто класифікація і будова TOLL-рецепторів, а також їх участь у регу-
ляції та ініціації імунної відповіді при псоріазі. 

Ключові слова: псоріаз, TOLL-подібні рецептори, хронічні дерматози.

Псориаз – одно из самых распространенных заболеваний кожи, которое носит хронический характер. Откры-
тие TOLL-рецепторов и выявления их повышенного количества в коже больных псориазом дают возможности для 
более глубокого изучения его этиологии и патогенеза. В статье подробно рассмотрены классификация и строение  
TOLL-рецепторов, а также их участие в регуляции и инициации иммунного ответа при псориазе.

Ключевые слова: псориаз, TOLL-подобные рецепторы, хронические дерматозы.

Psoriasis – one of the most common chronic skin diseases. Opening TOLL-receptors and detection of an increased 
amount in the skin of psoriasis patients provide opportunities for more in-depth study of its etiology and pathogenesis. The 
article discussed in detail classification and structure TOLL-receptors, and their involvement in the initiation and regulation 
of immune response in psoriasis.

Key words: psoriasis, TOLL-like receptors, chronic dermatoses.

Псориаз – хроническое рецидивирующее не-
инфекционное заболевание кожи, которое возни-
кает на фоне наследственной предрасположен-
ности под действие провоцирующих факторов. 
Заболеваемость псориазом в мире составляет от 
2%до 4%. Больные псориазом, стесняются кож-
ных проявлений, кроме того существуют побоч-
ные явления от лечения. Все это вызывает сниже-
ние трудоспособности, доходов и качества жизни. 
Затраты на долгосрочное лечение и социальные 
издержки оказывают большое влияние на систему 
здравоохранения и общество в целом.

В связи с тем, что повышенное количество 
Toll-рецепторов обнаружили в коже больных псо-
риазом, интерес к их изучению значительно вы-
рос.

Толл-подобные рецепторы (TLRs) являются 
классом консервативных рецепторов, которые 
распознают патоген ассоциированные микробные 
структуры. эти рецепторы также экспрессируют-
ся на клетках кожи, в том числе кератиноцитах, 
меланоцитах и клетках Лангерганса. Система 
врожденного распознавания, сформированная в 
процессе эволюции позвоночных, реализуется 
с помощью клеток-эффекторов, участвующих в 
первой линии защиты от всех антигенно чужерод-
ных соединений. К ним относят следующие типы: 
эпителиальные клетки, макрофаги, дендритные 
клетки, гранулоциты, тучные клетки, NK клетки 
и др. Данные эффекторы обладают фагоцитарной 
и киллерной активностью, обеспечивают сеть 
сигналов, активирующих и направляющих анти-
генспецифический ответ клетками адаптивной 
иммунной системы. эти клетки служат мостиком 
между патогенассоциироваными молекулярны-
ми структурами (PAMPs) и антигенспецифиче-
скими клетками адаптивного иммунного ответа, 
транслируют сигналы специфических наслед-

ственно закодированных рецепторов (PRRs) в 
растворимые медиаторы, которые связываются 
с Т и В клетками через специфические цитокин/
хемокиновые рецепторы. Одним из ключевых по 
значимости событий является синтез комплекса 
провоспалительных цитокинов, стимулирующих 
большинство этапов воспаления и обеспечива-
ющих активацию различных типов клеток, уча-
ствующих в поддержании и регуляции воспале-
ния. Из нескольких функционально различных 
классов PRRs наиболее хорошо охарактеризованы 
Toll-подобные рецепторы (TLRs), относящиеся к 
сигнальным PRRs и являющиеся важным компо-
нентом врожденной иммунной системы. Много-
численные экспериментальные исследования, 
а также накапливающиеся результаты из кли-
нической практики убедительно свидетельству-
ют о ключевой роли Toll-подобных рецепторов  
в патогенезе иммунопатологических заболеваний 
[1, 2, 3].

Первый рецептор toll семейства был обнару-
жен у плодовой мушки Drosophila melanogaster 
в 1992 г. как компонент, принимающий участие 
в эмбриональном развитии дрозофил (контроль 
дорсо-вентральной полярности эмбриона) [4, 5]. 
Позднее J. Hoffman и соавт. установили, что toll-
рецептор вовлечен в иммунный ответ у взрослых 
мух [6]. Дрозофилы, мутантные по toll-гену, были 
высоко-восприимчивы к грибковым инфекциям. 
Последующие исследования показали наличие 
гомологов toll-рецептора дрозофил у млекопи-
тающих, которые получили название toll-like ре-
цепторы[7-9]. В организме человека большинство 
TLRs экспрессируются макрофагами, моноцита-
ми, нейтрофилами, имеются данные о наличии их 
на эпителиоцитах кишечника, эндотелии сосудов 
и кератиноцитах кожи. Необходимо отметить, что 
Т-и В-лимфоциты, являющиеся компонентами 
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адаптивного иммунитета, не имеют PRRs и не 
способны распознавать PAMPs.

В зависимости от хромосомной локализации, 
геномной структуры и аминокислотных после-
довательностей человеческие TLRs разделяют 
на пять подсемейств: TLR2, TLR3, TLR4, TLR5 
и TLR9 (табл. 1). Подсемейство TLR2 включает 
TLR1, TLR2, TLR6 и TLR10,подсемейство TLR9 – 
TLR7, TLR8 и TLR9. Подсемейства TLR3, TLR4, 
TLR5 представлены одним соответствующим чле-
ном подсемейства [13].

Таблица 1
Подсемейство TLRs Члены подсемейств

TLR2 TLR1, TLR2, TKR6, TLR10
TLR3 TLR3
TLR4 TLR4
TLR5 TLR5
TLR9 TLR7, TLR8, TLR9

Пути передачи сигнала, активирующиеся 
через TLRs, разделяют на общие и специфиче-
ские [10]. Общий сигнальный путь индуциру-
ют все TLRs, а специфические пути активиру-
ются лишь некоторыми из них. В неактивном 
состоянии TLRs находятся в мембране в виде 
мономеров. При связывании лигандов и ак-
тивации толл-подобные рецепторы димеризу-
ются и претерпевают конформационные из-
менения, после чего происходит связывание с 
TIR-доменсодержащими адаптерными белками 
(MyD 88, TOLLIP, TIRAP) В свою очередь адап-
терные белки ассоциированы со специфически-
ми ферментами – протеинкиназами (IRAK, TBK1 
IKKi), которые при соединении с рецепторным 
комплексом подвергаются аутофосфорилирова-
нию и связываются с адаптером TRAF 6. В конеч-
ном итоге происходит высвобождение ядерного 
фактора NF-kB (nuclear factor kappa B), который 
перемещается в ядро клетки и стимулирует акти-
вацию транскрипции генов, индуцирующих экс-
прессию цитокинов, антимикробных пептидов, 
костимулирующих молекул и молекул адгезии, 
привлекающих клетки адаптивного иммунитета 
в очаг воспаления. Специфические сигнальные 
пути, активируемые отдельными TLRs, стимули-
руют другие транскрипционные факторы (AP-1, 
IF-IL-6, IRF-3, STAT).

Кожа человека является барьером, обеспе-
чивающим неизменность внутренней среды 
организма, постоянно контактирующим с раз-
личными внешними физическими, химически-
ми и биологическими агентами. Роль и функция 
TLRs в коже человека стала предметом изучения 
сравнительно недавно. В зарубежной литературе 
приводятся немногочисленные сведения о на-
личии различных TLRs на кератиноцитах раз-
личных слоев эпидермиса здоровых лиц [11-13]. 
По данным B. Baker и соавт., экспрессируемые 
на клетках эпидермиса TLRs могут претерпевать 
изменения по мере продвижения кератиноци-
тов от базального слоя эпидермиса к роговому 

[14]. По мнению E. James и соавт., кератиноци-
ты кожи здоровых лиц экспрессируют TLR1, 
TLR2, TLR4 и TLR5. A. Pivarcsi было установле-
но наличие TLR2 и TLR4 во всех слоях эпидер-
миса кожи здоровых лиц [13]. В исследованиях  
M. Mempel и соавт. показано, что культура пер-
вичных кератиноцитов здорового человека выра-
батывает TLR1, TLR2, TLR3, TLR5 и TLR9. В то 
же время TLR4, TLR6, TLR7 и TLR8 в этой же 
культуре не были обнаружены [15]. Ряд авторов 
[12] считают, что TLRs активированных кера-
тиноцитов способны инициировать адаптивный 
иммунный ответ. В частности, в исследованиях 
S. Akira было установлено, что супернатантные 
TLR-стимулированные кератиноциты вызвали 
созревание дендритных клеток [16].

Роль TLRs очень мало изучена при хрони-
ческих дерматозах, в частности при псориазе.  
E. Btgone и соавт. [17] обнаружили выраженную 
экспрессию TLR1 на кератиноцитах базального 
слоя эпидермису больных псориазом. В исследо-
ваниях B. Baker в пораженной коже больных псо-
риазом выявлена выраженная экспрессия TLR2 в 
верхних рядах шиповатого слоя эпидермиса, в то 
время как в коже здоровых лиц и непораженной 
коже больных псориазом экспрессия TLR2 была 
выявлена в нижних рядах шиповатого слоя, рас-
полагавшихся над базальным слоем. J. Curry и 
соавт. обнаружили уменьшение экспрессии TLR5 
на кератиноцитах базального слоя эпидермиса 
пораженной кожи больных псориазом по сравне-
нию с кожей здоровых лиц [18]. Так же Катунина 
и соавт. обнаружили, что у больных псориазом 
в дерме экспрессия TLR2 и TLR4 наблюдалась 
на эндотелии кровеносных сосудов, клетках ма-
крофагального и гистиоцитарного ряда воспа-
лительных инфильтратов, на эпителиоцитах по-
товых желез и наружного корневого влагалища 
волосяных фоликулов [19].

Заключение. Различные клеточные струк-
туры кожи имеют рецепторы к патогенам, спец-
ифически распознающие молекулярные струк-
туры, в качестве которых могут выступать как 
экзогенные патогены, так и вещества эндоген-
ного происхождения. Обнаружение патогенра-
спознающих рецепторов на клетках кожи свиде-
тельствует о том, что они, являясь структурами 
врожденного иммунитета, инициируют фор-
мирование адаптивного иммунитета. Одним из 
важных классов сигнальных патогенраспознаю-
щих рецепторов, присутствующих в коже, явля-
ются Toll-подобные рецепторы, которые после 
связывания с лигандом претерпевают конформа-
ционные изменения и формируют молекулярный 
каскад передачи сигнала к ядру клетки, что при-
водит к транскрипци генов провоспалительных 
цитокинов, молекул адгезии и костимулирую-
щих молекул, инициирующих развитие адаптив-
ного иммунного ответа. Полученные данные, об 
активации TLRs при псориазе свидетельствуют 
о необходимости проведения дальнейших иссле-
дований, которые будут способствовать получе-
нию сведений о патогенезе иммуноопосредован-
ных дерматозов, сопровождающихся активацией 
TLRs.



50

№ 6 (06) / 2015 р.
♦

Литература:
1. Clark R., Kupper T. Old meets new: the interaction between innate and adaptive immunity. J Invest Dermatol 

2005; 125: 4: 629–37.
2. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. Норма и патология: Учебник. 3-е изд., пере-

раб. и доп. М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2010.
3. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунология образраспознающих рецепторов (интегральная иммуноло-

гия). М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009; 256.
4. Меджитов Р., Джаневей Ч. Врожденный иммунитет. Казанский мед. журн. 2004; 85: 3: 161–67.
5. Толстопятова М.А., Буслаева Г.А., Козлов И.Г. Роль рецепторов врожденного иммунитета в развитии 

инфекционной патологии у новорожденных детей. Педиатрия. 2009; 87: 1: 115–120
6. Hoffman J.A, Braun A., Meister M. Analysis of the Drosophila host defense in domino mutant larvae, which are 

devoid of hemocytes. Proc nat Acad Sci USA. 1998; 95: 14337–342.
7. Sandor F., Buc M. Toll-like Receptors. I. Structure, Function and Their Ligands. Folia biol (Praha). 2005;  

51: 148–156.
8. Medzhitov R., Preston-Hurlburt P., Janeway C.A. Nature. 1997; 388: 394–97.
9. Rock F.L., Hardiman G., Timains J.C., Kastelein R.A., Bazan J.F. Proc nat Acad Sci USA. 1998; 95: 588–93.
10. Medzhitov R. Toll-like receptors and innate immunity. Macmillan Magazine Ltd. 2001; 135–145.
11. Valins W., Amini S., Berman B. The Expression of Toll-like Receptors in Dermatological Diseases and the 

Therapeutic Effect of Current and Newer Topical Toll-like Receptor Modulators. J Clin Aesthet Dermatol 2010; 3:  
9: 20–29.

12. James E., Mclnturff R., Modlin J. K. The role of toll-like receptors in the pathogenesis and treatment of 
dermatological disease. J Invest Dermatol 2005; 1: 1–8.

13. Pivarcsi A., Bodai L., Rethi B. et al. Expression and function of Tolllike receptors 2 and 4 in human keratinocytes. 
Int Immunol 2003;15: 721–730.

14. Baker B.S., Ovigne J.M., Powles A.V. et al Normal keratinocytes express Toll-like receptors (TLRs) 1, 2 and 5: 
Modulation of TLR expression in chronic plaque psoriasis. Br J Dermatol 2003; 148: 670–679.

15. Mempel M., Voelcker V., Kollisch G. et al: Toll-like receptor expression in human keratinocytes: Nuclear factor 
kappaB controlled gene activation by Staphylococcus aureus is toll-like receptor 2 but not toll-like receptor 4 or 
platelet activating factor receptor dependent. J Invest Dermatol 2003; 121: 1389–1396.

16. Akira S., Takeda K., Kaisho T. Toll-like receptors: critical proteins linking innate and acquired immunity. Nature 
Immunol 2001; 2:675–680.

17.Btgone E., Michel L., Flageul B. et al Expression, subcellular localization and cytokinic modulation of Toll-like 
receptors (TLRs) in normal human keratinocytes: TLR2 up-regulation in psoriatic skin. Europ J Derm. 2007; 17; 6: 
497–506.

18. Curry J.L., Qin J.Z., Bonish B., et al: Innate immune-related receptors in normal and psoriatic skin. Arch Path 
Lab Med. 2003; 127: 178–186.

19. Katunina O.R. et al. Functions of Toll-like receptors as an inborn immunity component and their participation 
in the pathogenesis of dermatoses of different etiologies J Exp Med2011, 2: 18-25



51

Медичний форум
♦

Долинна О.В., 
кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 4

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Лизогуб В.Г.,

доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 4
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 
У ПАЦІЄНТІВ З ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ

У 29% пацієнтів з ІХС було виявлено тривожно-депресивні розлади; таки пацієнти мають більш виражені по-
рушення вегетативної регуляції серцевої діяльності; виявлено збільшення сумарного часу і числа епізодів ішемії мі-
окарда протягом доби (в основному за рахунок безбольової форми). Визначено позитивний корелятивний зв’язок 
між депресією і тривалістю ішемії міокарда (r =0,76) та її безбольового варіанту (r=0,72). Стандартне лікування ІХС 
в комбінації з агомелатином призвело до значного зменшення психо-соматичних проявів і більш вираженого, ніж у 
хворих, які отримували тільки стандартну терапію, зменшенню загальної тривалості ішемії. 

Ключові слова: депресія, ішемія міокарда, холестерин, варіабельність серцевого ритму, агомелатин.

У 29% пациентов с ИБС было выявлено тревожно-депрессивные расст-ройства. Такие пациенты имели более 
выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечной деятельности. Выявлено увеличение суммарного вре-
мени и числа эпизодов ишемии миокарда в течение суток (в основном за счет безболевой формы). Определена 
положительная корреляционная связь между депрессией и продолжительностью ишемии миокарда (r = 0,76) и ее 
безболевого варианта (r = 0,72). Стандартное лечение ИБС в сочетании с агомелатином привело к значительному 
уменьшению психо-соматических проявлений и более выраженного, чем у больных, получавших только стандарт-
ную терапию, уменьшению общей продолжительности ишемии.

Ключевые слова: депрессия, ишемия миокарда, холестерин, вариабельность сердечного ритма, агомелатин.

In 29% of patients with coronary heart disease was found anxiety-depressive disorders; Yet patients have more severe 
violations of autonomic regulation of cardiac activity; revealed an increase in the total time and number of episodes of myo-
cardial ischemia during the day (mainly due to the silent form). Positive correlative relationship between depression and 
duration of myocardial ischemia (r = 0,76) and its silent version (r = 0,72). Standard treatment of coronary artery disease in 
combination with agomelatynum led to a significant reduction of psycho-somatic symptoms and reduced the total duration 
of ischemia more pronounced than in patients who received only standard therapy.

Key words: depression, myocardial ischemia, cholesterol, heart rate variability, agomelatinum.

Ризик розвитку коронарного атеросклерозу та 
ішемічної хвороби серця (ІХС) істотно збільшу-
ється за наявності таких відомих факторів ризи-
ку, як чоловіча стать, похилий вік, дисліпідемія, 
артеріальна гіпертонія, куріння, цукровий діабет, 
порушення тромбоутворення, низька фізична ак-
тивність, надлишкова маса тіла, зловживання ал-
коголем. У структурі існуючої концепції психосо-
ціальні, психоемоційні фактори і пов’язані з ними 
психопатологічні розлади невротичного і афектив-
ного рівня, які надають вплив на ССС, поки за-
ймають скромне місце. Проте у зв’язку з високою 
поширеністю в популяції межових психічних роз-
ладів, проблеми психічного здоров’я суспільства 
нерозривно пов’язані з серцево-судинними захво-
рюваннями (ССЗ) [1, 4, 7,]. За даними ВООЗ від 
2 до 5% населення планети в різні періоди свого 
життя страждають депресіями і 20-30% населен-
ня терапевтичного профілю. Є.І. Чазов (2004) 
пов’язує збільшення смертності від ССЗ з високою 
поширеністю у таких хворих депресивних розла-
дів [8]. Деякими авторами депресія розглядається 
як незалежний фактор ризику розвитку кардіовас-
кулярних захворювань [10, 5]. F. Lasperance (2000) 
виділяє депресію в якості самостійного фактора 
ризику підвищення смертності після перенесено-
го інфаркту міокарда. У хворих депресією більш 
ніж на 7% в рік збільшується частка повторних 
коронарних катастроф або втручань на серці [11]. 
За даними Смулевича А.Б. (2005) поширеність 

тривожно-депресивних і панічних розладів у хво-
рих на артеріальну гіпертонію становить 40 і 19% 
відповідно [7]. Наявність помірною або важкої де-
пресії асоціюється з підвищеним ризиком розвитку 
інфаркту міокарда та смертності при ІХС [9, 10], 
а також з погіршенням прогнозу після гострої ко-
ронарної події. У хворих з ССЗ часто виявляють-
ся клінічно значуща тривога і тривожні розлади  
[2, 3, 4], однак діапазон досліджень у цьому на-
прямку обмежений. Відзначено, що тривожні роз-
лади ускладнюють перебіг ІХС [3, 5]. Депресивний 
синдром є достовірною прогностичноюм ознакою 
смерті протягом 6-18 міс після розвитку інфаркту 
міокарда. Ця ознака зберігає свою цінність серед 
безлічі інших достовірних предикторів: перенесе-
них інфарктів міокарду, класу тяжкості по Killip, 
шлуночкової екстрасистолії [6]. У механізмах дії 
психотравмуючих факторів важлива роль належить 
вегетативній гіперактивності симпатико-адренало-
вої системи і нейроендокринним дисфункциям. У 
зв’язку з цим психоемоційний стрес являє собою 
сукупність психологічних, фізіологічних і поведін-
кових реакцій людини.

Критерії діагностики депресивного розладу пе-
редбачають стійке (не менше 2 тижнів) зниження 
настрою або втрату інтересу і задоволення від будь-
яких видів діяльності, зміна в повсякденному жит-
ті у вигляді зниження працездатності і соціальної 
дезадаптації, зміни в соматичній сфері (болі в ді-
лянці серця, серцебиття, відчуття нехватки повітря, 
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різноманітні порушення сну та інше). Депресивні 
стани у кардіологічних хворих мають ряд особли-
востей: амбулаторний рівень розладів; полімор-
фізм проявів, наявність коморбідних розладів: три-
воги, астенії, соціофобії, дереалізації, іпохондрії, 
астенічного аутизму, алгій і т.д .; анозогнозія свого 
стану. Навіть перебуваючи в стані вираженої де-
пресії, визнаваючи пригнічення настрою, хворі не 
розцінюють це як психічний розлад, а пов’язують 
свій стан з фізичними факторами, загостренням со-
матичного захворювання, загальною соціальною 
ситуацією. Загальна стратегія профілактики, ліку-
вання та прогнозу соціально значущих ССЗ здій-
снюється з урахуванням особистісних, медичних і 
соціальних характеристик пацієнта. Залишається 
неясною ступінь впливу депресії на перебіг ІХС, 
не вивчена також можливість корекції психовісце-
ральних взаємовідносин при ІХС шляхом впливу 
на психологічні особливості хворих за допомогою 
психотропних засобів.

Мета дослідження: вивчення впливу депресії 
на перебіг ІХС та можливості корекції психовісце-
ральних взаємин при цьому захворюванні.

Матеріали і методи. Обстежено 76 хворих ві-
ком від 41 до 73 років, в середньому – (57,2±1,2) ро-
ків. Соматична патологія у всіх пацієнтів була пред-
ставлена ішемічною хворобою серця в поєднанні з 
гіпертонічною хворобою різного ступеня тяжкості, 
а також коморбідних їм порушеннями ритму серця. 
В дослідження не включали хворих з гострим коро-
нарним синдромом, тих, що перенесли хірургічні 
кардіоваскулярні втручання. Всім хворим проводи-
ли клінічне обстеження. Для діагностики депресії 
застосовували шкалу депресії Гамильтона (Hamilton 
M.,1960), Для встановлення рівня тривожності за-
стосовували оціночну шкалу Спілберга-Ханіна. Для 
аналізу варіабельності ритму серця (ВРС) здійсню-
вали реєстрацію ЕКГ протягом 18-24 годин (в серед-
ньому 22,1 години) за допомогою регістратора ВРС 
інтервалів «РР 101/24» фірми «Сольвейг» (Київ, 
Україна). До початку та через 1 місяць після ліку-
вання також проводили добове моніторування ЕКГ. 
Отримані дані були оброблені методом варіаційної 
статистики з використанням t-критерію Стьюдента, 
а та-кож тесту Колмогорова-Смирнова. Статистична 
обробка даних проводилася з використанням про-
грам Excel 7.0 і Statgraphics 3.0. Статистично до-
стовірним вважали рівень значимості при р<0,05. 
Підраховували коефіцієнт кореляції (r) за Пірсоном, 
взаємозв’язок показників визначали за допомогою 
рівнянь множинної регресії.

В ході роботи у 22 (29%) пацієнтів з ІХС було 
виявлено депресивні розлади. З них легкі депре-
сивні прояви спостерігалися у 60,1% осіб, маскова-
на депресія у 28,8% осіб, депресивні прояви серед-
нього ступеню важкості у 11,1% осіб. Переважали 
скарги на відчуття пригнічення, безнадії у 28,6%. 
Пацієнти відчували проблеми з концентрацією ува-
ги на будь-чому 86,1%, було відчуття втомленос-
ті та нестачі енергії 53,3%, поганий сон – 82,2%. 
Дуже характерними були порушення сну: труднощі 
засипання, несподівані пробудження вночі, затрим-
ки ранкового пробудження. Сон не приносив від-
починку, зазначалося відчуття ранкової розбитості, 
стомленості, яка залишалася протягом усього дня, 

кілька зменшуючись до вечора. Думки про власну 
неспроможність, непотрібність, відчуття вини пе-
ред своєю сім’єю спостерігалися у 35,1%. 22,4% 
хворих відмічали наявність нестабільного апетиту. 
Основними причинами свого стану, які називали 
хворі, були низький соціально-економічний статус, 
песимізм щодо свого майбутнього, відсутність со-
ціальної підтримки. В анамнезі 43% пацієнтів пе-
ренесли інфаркт міокарда за останні 6 років, з них 
у 27,8% спостерігалися депресивні прояви різного 
ступеня вираження. При тестуванні за Спілбергом 
у 72,7% пацієнтів встановлено високий рівень три-
вожності, у 13,4% – дуже високий, у 1 (16,9%) –  
середній рівень. При цьому у 68,9% в анамнезі 
мали місце систематичні психотравмуючи ситуа-
ції. 92,1% пацієнтів описували больові відчуття в 
ділянці серця, що досить добре зменшувалися під 
впливом седативних препаратів. 19,1% пацієнтів 
відмічали непереносимість нітратів. Спостеріга-
лися також легенево-серцеві симптоми соматичних 
розладів (тахікардія, аритмія, посилене серцебит-
тя, відчуття перебоїв в роботі серця, гіпервентиля-
ція, відчуття браку повітря) і вегетоневрологічні 
(тремор, гіпергідроз, похолодання кінцівок).

Відомо, що у хворих депресією спостерігається 
зниження контролю за частотою сердечних скоро-
чень і сердечним ритмом – як наслідок порушеного 
балансу в автономній нервовій системі. ВРС була 
визначена в двох групах хворих. В 1-шу групу ввій-
шли пацієнти з ІХС та депресією (n=22), в 2-гу гру-
пу ввійшли пацієнти з ІХС без депресії (n=54). При 
проведенні добового моніторингу ВРС у хворих з 
депресивними розладами  виявлено зниження ВРС, 
при чому міра її зниження корелює з вираженням 
симптоматики: чим виражені прояви депресії тим 
більше низька варіабельність сердечного ритму. 
Аналіз частоти розподілу індивідуальних піків до-
бових ритмів дозволив встановити наявність по-
рушення внутрішньої і зовнішньої синхронізації 
добової ритміки показників. Спостерігалася значна 
стресорна активація вегетативної регуляції серце-
вої діяльності з більш високим тонусом симпатич-
ної частини ВНС, порушенням циркадності ВРС, 
переважанням гуморально-метаболічних впливів 
на ритм серця. З одночасним підвищенням тонусу 
симпатичної частини ВНС відбувалося зниження 
активності парасимпатичної нервової системи. Це 
відображає погіршення регуляторних механізмів 
та зниження адаптаційних властивостей організму 
на стресові ситуації, що сприяє розвиткові фаталь-
них шлуночкових аритмій та підвищення адгезив-
ності тромбоцитів і може стати причиною підви-
щеної серцево-судинної смертності. Свідоцтвом 
порушеного контролю у хворих депресією з боку 
автономної нервової системи стали дані про те, що 
у пацієнтів з ІБС і депресією було виявлено зни-
ження барорецепторної чутливості. Зниження ВРС 
та барорецепторної чутливості у хворих з депре-
сивними розладами свідчить про несприятливий 
прогноз для виникнення та прогресування серцевої 
недостатності при цій поєднаній патології. 

Встановлено значущий зв’язок між рівнем 
фракції холестерину ліпопротеїдів низької щіль-
ності (ХС-ЛПНЩ) і тривожно-депресивними роз-
ладами (р=0,001), а також ФК СН (р=0,01). Вияв-
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лено вплив ефекту взаємодії депресивних розладів, 
ФК і рівня ХС-ЛПНЩ (р =0,001). У хворих з три-
вожно-депресивними розладами визначено най-
більш високий вміст в сироватці крові загального 
холестерину (ХС) і фракції ХС-ЛПНЩ, а також 
тенденція до зниження холестерину ліпопротеїдів 
високої щільності (ХС-ЛПВЩ), середнє значення 
яких не перевищувало 0.98 ммоль/л при високому 
рівні тригліцеридів (ТГ). Це вело до дисбалансу у 
співвідношенні «атерогенних» фракцій ліпідів до 
«неатерогенних» у вигляді зростання індексу ате-
рогенності (ІА). 

У хворих з ІХС та тривожно-депресивними 
розладами виявлено збіль-шення сумарного часу 
і числа епізодів ішемії міокарда протягом доби (в 
основному за рахунок безбольової форми) порів-
няно з таким у хворих без депресії. (Таблиця 1). 
Визначено позитивний корелятивний зв’язок між 
депресією і тривалістю ішемії міокарда (r =0,76) та 
її безбольового варіанту (r=0,72). Регресивний ана-
ліз підтвердив значущість депресії, яка визначала 
сумарний час ішемії міокарда за добу і тривалість 
її безбольового варіанту.

Пацієнтів з ІХС та тривожно-депресивним син-
дромом розділи на 2 групи: 11 пацієнтів 1-ї групи 
отримували стандартне лікування ІХС, а 11 хворим 

2-ї групи до традиційної терапії додавали агомела-
тін (антидепресант) в дозі 25 мг/добу. В динаміці 
лікування хворих основної групи, що отримували 
у складі терапії агомелатін була зареєстрована віро-
гідна редукція тривожно-депресивних розладів, що 
корелювало з ослабленням виразності вегетативної 
симптоматики і клінічними проявами ІХС. Досто-
вірно збільшувалася загальна ВРС, зменшувалися 
індекс Баєвського та відносний вклад гумораль-
них чинників на серцеву діяльність, що позитивно 
впливає в плані профілактики ускладнень ІХС. Ці 
зміни ВРС були більш значними, ніж у хворих І гр. 
Динаміка показників депресії і ішемії міокарда у 
хворих на ІХС з депресивним синдромом в залеж-
ності від виду лікування представлена в таблиці 2.

Стандартне лікування ІХС в комбінації з агоме-
латином призвело до значного зменшення психо- 
соматичних проявів і більш вираженого, ніж у 
хворих, які отримували тільки стандартну тера-
пію, зменшенню загальної тривалості ішемії (на 
84,9% в порівнянні з вихідною (р<0,01) і на 73,3%  
(р<0,01) у пацієнтів що отримували тільки стан-
дартну терапію. 

Таким чином, у 29% хворих стабільною стено-
кардією напруги виявлений тривожно депресивний 
синдром, вираженість якого наростала паралельно 

Таблиця 1
Вихідні характеристики хворих ІХС 

Показники ІХС без депресії ІХС з депресією P
Число пацієнтів 54 22  
Депресивний синдром,бали 5,65±0,87 18,27+1,43 <0,01
Час ішемії міокарду за добу, хв. 81,34±9,04 215,13+12,31 <0,05
Тривалість епізоду ішемії, хв. 4,43±1,63 7,92+1,36 <0,05
Кількість епізодів больової ішемії за добу 8,73±1,77 10,62+1,68 <0,05
Кількість епізодів безбольової ішемії за добу 8,08±1,87 12,58+2,13 <0,01
Тривалість больової ішемії за добу, хв. 36,53±5,48 96,23+11,13 <0,01
Тривалість безбольової ішемії за добу, хв. 44,81+4,04 119,63+16,42 <0,01

Примітка: p – достовірність відмінностей між групами хворих на ІХС з депресією і без депресії

Таблиця 2
Динаміка показників депресії і ішемії міокарда 

у хворих на ІХС з депресивним синдромом в залежності від виду лікування

Показники До лікування Лікування ІХС p1 Лікування 
ІХС+агомелатін p1 р2

Кількість хворих 22 11  11   
Депресивний синд-ром,бали 18,27+1,43 16,35±1,26 >0,05 6,34±1,05 <0,01 <0,01
Час ішемії міокарду за добу, хв. 215,13+12,31 51,47±11,2 <0,01 32,5±6,23 <0,01 <0,01
Тривалість епізоду ішемії, хв. 7,92+1,36 4,13±1,26 <0,01 2,67±0,6 <0,01 <0,05
Кількість епізодів бо-льової 
ішемії за добу 10,62+1,68 5,15±0,7 <0,05 3,51±0,36 <0,01 <0,05

Кількість епізодів 
безбольової ішемії за добу 12,58+2,13 6,39±1,12 <0,05 4,29±0,72 <0,01 <0,05

Тривалість  
больової ішемії за добу, хв. 96,23+11,13 30,44±6,8 <0,01 13,84±3,6 <0,01 <0,01

Тривалість  
безбольової ішемії за добу, хв. 119,63+16,42 40,84±7,44 <0,01 16,23±3,7 <0,01 <0,02

Примітка: p1 – достовірність відмінностей показників до лікування, p2 – достовірність відмінностей між  
показниками двох груп.
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збільшенню коронарної недостатності. Результати 
кореляційного і регресійного аналізу свідчать про 
пряму залежність тривалості безбольової ішемії 
міокарда від вираженості депресивних розладів. 
Терапія агомелатином поряд із значним зниженням 
рівня депресії привела до зменшення тривалості 

ішемії міокарда за добу, істотно більш значущому, 
ніж на тлі традиційної протиішемічної терапії, по-
кращення вегетативної регуляції діяльності серця, 
що підтверджує доцільність використання препа-
ратів цього ряду для комплексного лікування ІХС, 
що протікає на тлі тривожно-депресивних розладів.
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МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ПАТОГЕННОСТІ 
ЗОЛОТИСТИХ СТАФІЛОКОКІВ, ВИДІЛЕНИХ ВІД СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ

S. aureus традиційно викликає підвищений інтерес у дослідників, які працюють у клінічній мікробіології.  
Це пов’язано з широким спектром запальних реакцій, з розповсюдженням лікарсько-стійких форм стафілококу.  
S. aureus часто виступає в ролі етіотропного агенту при формуванні аутоінфекції.

Ключові слова: носії S. aureus, метицилінрезистентність позалікарняних стафілококів, фактори патогенності.

S. aureus традиционно вызывает повышенный интерес у исследователей, работающих в области клинической ми-
кробиологии. Это связано с широким спектром воспалительных реакций, с распространением лекарственно-стойких 
форм стафилококка. S. aureus часто выступает в роли этиотропного агента при формировании аутоинфекции.

Ключевые слова: носители S. aureus, метициллинрезистентность внебольничных штаммов стафилококка, 
факторы патогенности.

S. aureus usually causes increased interest researchers in clinical microbiology. This is associated with a wide variety 
of inflammatory reactions, with the spread of drug-resistant forms of staphylococcus. S. aureus is often acts as etiotropic 
agent in the formation of auto-infection.

Key words: carriers S. aureus, methicillin-resistant community-acquired strains, prevalence, agents of pathogenicity.

Стафілококи – представники нормальної мікро-
флори людини, тому їх безпосереднє виявлення в 
організмі людини не є доказом того, що саме вони 
– збудники того чи іншого захворювання. Носії зо-
лотистого стафілококу є групою ризику по розви-
тку гнійних захворювань різних органів та систем. 
Встановлений кореляційний зв’язок між носій-
ством та запальними процесами верхніх дихальних 
шляхів, гайморових пазух та ранових інфекцій. 
Відомо, що у бактеріоносіїв є місце перебудови за-
хисних механізмів макроорганізму, таким чином, 
створення умов для виживання збудника та подаль-
шого його розвитку. Етіологічна роль S. aureus у 
виникненні багатьох захворювань суперечлива та 
потребує додаткових досліджень і удосконалення 
методів діагностики.

Санація стафілококових бактеріоносіїв – одна із 
найважніших проблем сучасної медицини. В якос-
ті проведення санації важливим є не тільки етіо-
логічний фактор, але його біологічні властивості, 
які відповідають за небезпеку даного стану як для 
носія так і для оточуючих. Вивчення патогенних 
властивостей стафілококів має велике значення 
для оцінки їх вірулентних властивостей та прогно-
зу ефективності лікування.

В патогенезі стафілококових захворювань ві-
діграє основну роль два фактора – стан імунної 
системи макроорганізму та вірулентність збудника  
[1, с. 682]. Для колонізації організму та захисту від 
імунної системи стафілококи використовують фак-
тори патогенності, а саме ферменти агресії. До них 
відносяться: плазмокоагулаза, лецитіназа, гіалуро-
нідаза, фібрінолізин, нуклеаза. Віднести стафіло-
кок до патогенного дозволяє визначення активності 
двох або трьох ферментів агресії [2, с. 73]. 

Плазмокоагулаза (стафілокоагулаза) – фермент, 
який приймає участь в активації фактора VII згор-
тання крові, що перетворює протромбін, і пригні-
чує бактерицидні властивості сироватки (утворена 
фібринозна плівка оберігає клітини бактерій від 
фагоцитозу). Перешкоджаючи фагоцитозу збудни-
ків, коагулаза сприяє розвитку локальних гнійних 
очагових процесів. Здатність патогенних стафіло-
коків продукувати коагулазу є їх стійкою ознакою. 
Коагулаза являється одним із найбільш достовір-
них критеріїв патогенності культури стафілококу 
[3, с. 21]. 

Продукція гемолізину визначається за наявніс-
тю зони гемолізу навколо колоній стафілококу. Ге-
молізин має не тільки цитолітичні властивості по 
відношенню до моноцитів, лімфоцитів, еритроци-
тів, тромбоцитів, а також приймає участь в адгезії 
бактеріальних клітин на поверхні клітин хазяїна. 

Лецитіназа – ензим, який розщеплює лецитин 
(важливий компонент клітинних мембран лейкоци-
тів), що приводить до дегрануляції поліморфнону-
клеарних нейтрофільних лейкоцитів та макрофагів. 
Здатність стафілококів до продукування лецитінази 
звичайно сполучається з наявністю альфа-токсину, 
коагулази та фібрінолізину. 

В останнє десятиріччя значно збільшилась кіль-
кість інфекцій, викликаних метицилінрезистентни-
ми (MRSA) штамами в позалікарняних умовах у 
пацієнтів, які не зверталися за медичною допомо-
гою, в тому числі серед носіїв золотистого стафі-
лококу. Вивчення патогенних властивостей MRSA 
штамів залишається актуальним і на сьогоднішній 
день [4, с. 32].

Метою роботи було визначення активності 
факторів патогенності, таких як: плазмокоагулаза, 
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лецитіназа, гемолітична активність та порівняння 
останніх у метицилінрезистентних (MRSA) та ме-
тицилінчутливих (MSSA) штамів, виділених від 
студентів медиків.

Матеріал та методи дослідження. Для ви-
рішення даної мети було обстежено 248 студентів 
віком від 19 до 23 років. Об’єктом вивчення були 
клінічні ізоляти стафілококів, вилучені із слизу но-
соглотки.

В роботі були використані мікробіологічні мето-
ди ізоляції та ідентифікації вилучених від носіїв мі-
кроорганізмів згідно із діючими нормативними до-
кументами МОЗ України [5, с. 26]. Клінічні штами 
стафілококів ідентифікували відповідно рекоменда-
цій 12-го видання «Визначення бактерій Берджі» за 
комплексом культуральних і біохімічних властивос-
тей (STAPHY test 16, Lachema, Чехія) [6, с. 3].

Для виявлення метицилінрезистентності шта-
мів S. aureus використовували метод скринінгу на 
агарі Мюлера-Хінтона з оксациліном (ОАО «Орга-
ніка», РФ) [7, с. 138].

Визначення факторів патогенності стафілококів 
(плазмокоагулази, лецитоветілази та гемолізину). 
Плазмокоагулазу визначали згідно наказу № 535 
Міністерства охорони здоров’я СРСР від 22 квіт-
ня 1985 р. Культуру коагулазопозитивного штамму 
стафілококу вирощували протягом 18-20 годин в 
МПБ, центрифугували. Надосадочну рідину відби-
рали та розводили фізіологічним розчином у спів-
відношенні 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160. У кожну 
пробірку вносили кролячу плазму. Оцінку актив-
ності стафілококової плазмокоагулази давали за 
«+++++» системою протягом 4 годин інкубації при 
Т 37ºС за наявністю желеподібного згустку. Якщо 
утворення згустку спостерігалось тільки в пробір-
ці з розведенням 1:10 («+»), активність плазмоко-
агулази оцінювалась як низька, якщо в пробірках 
з розведенням 1:10, 1:20, 1:40 – як середня («++» 
або «+++», якщо утворення згустку відбувалося у 
всіх пробірках з розведенням 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 
1:160, то такий штам оцінювався як високоактив-
ний («+++++») [8, с. 43].

Для оцінки гемолітичної активності викорис-
товували чашки з живильним середовищем, яке 
містить 5% відмитих фізіологічним розчином ери-
троцитів (КА). Культури стафілококів наносили 
петлею на агар у вигляді бляшок. Визначали по-
яву зони гемолізу. У випадку, коли зона гемолізу 
була відсутньою, штам вважався негемолітичним. 
Ступінь продукції гемолізину розцінювався за діа-
метром зони гемолізу навколо бляшок, які визна-
чали на КА. Штами, для яких величина зони гемо-
лізу склала 4 мм, вважались як штами з низькою 
гемолітичною активністю. Якщо зона гемолізу 
дорівнювала 5-8 мм, штам вважався з середньою 
гемолітичною активністю, 9-12 мм з високою гемо-
літичною активністю. 

Для визначення лецитоветілази (лецитіна-
зи) використовували 1,8% живильний агар та 1% 
яєчного жовтка (середовище Чистовича). Одним з 
компонентів яєчного жовтка є лецитоветілин, який 
є субстратом для фермента лецитовітілази (лециті-
нази), що відноситься до групи ліпаз. 

Про лецитіназну активність свідчила наявність 
радужного віночка навколо зони росту. Відсутність 

радужного віночка свідчило, що даний штам не про-
дукує відповідний фермент. Про кількісне значення 
даної ознаки свідчить розмір діаметру віночка. При 
діаметрі 4 мм штам розцінювався як штам з низькою 
лецитіназною активністю, 5-7 мм – середньою леци-
тіназною активністю, 8-10 мм – високою [8, с. 43].

Для статистичної обробки отриманих результа-
тів використовували стандартний пакет прикладних 
програм Biostat-4 та Microsoft Exсel 2000 [9, с. 153].

Результати досліджень та їх обговорення. 
За результатами проведених досліджень вста-

новлено, що кількість виділених штамів золотисто-
го стафілококу серед студенів, які були обстежені, 
складає 19,4%. Показано, що кількість MRSA шта-
мів складала 6,4%, що узгоджується з літературни-
ми даними [10, с. 8]. 

Здатність стафілококів коагулювати плазму 
крові визначали стандартною методикою (рис. 1).

Рис. 1. Визначення плазмокоагулази S. aureus

Для досліду були використані 48 штамів  
S. aureus (8 MRSA та 40 MSSA штами). Отримані 
дані приведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Результати визначення плазмокоагулази серед  

MRSA та MSSA штамів (М±m)%

Показники 
плазмоко- 

агулази

MRSA, n=8 MSSA, n=40

абс.ч М±m абс.ч М±m

Висока  
активність 4 50,0±4,82 - -

Середня 
активність 3 37,5±3,46 31 77,5±7,46

Низька  
активність 1 12,5±1,93 9 22,5±2,14

Так 50,0% штамів MRSA характеризувались 
високим рівнем продукції плазмокоагулази. На від-
міну від них у 77,5% штамів MSSA виявлено серед-
ній рівень активності даного ферменту, інші шта-
ми MSSA мали низькою активністю 27,6%. MSSA 
штами з високим рівнем плазмокоагулази серед 
стафілококів цієї групи, були відсутніми.

Таким чином, штами MRSA характеризували-
ся високими показниками рівня плазмокоагулази, 
ніж штами MSSA (р<0,05). Для штамів MSSA були 
притаманні середні та низькі показники активності 
плазмокоагулази.

Фенотипічні прояви гемолітичної активності 
досліджуваних штамів визначали згідно стандарт-
ної методики. Продукція гемолізину визначалась 
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за наявністю та розміром діаметру зони гемолізу 
навколо колоній стафілококу. Порівняльний аналіз 
гемолітичної активності штамів MRSA та MSSA 
дозволив встановити, що кількість MRSA шта-
мів з високою гемолітичною активністю складала 
75,0%, в той час як штамів MSSA було значно мен-
ше і дорівнювала 20,0% (p<0,05) (рис. 2).

Рис. 2. Визначення гемолітичної  
активності S. aureus

Кількість штамів з середнім рівнем гемолітич-
ної активності достовірно відрізнялась і складала 
у MSSA штамів 52,5% і 12,5% у MRSA штамів Ре-
зультати досліджень наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Результати визначення гемолітичної активнос-

ті штамів MRSA та MSSA (М±m)%

Показники 
гемолітичної 
активності

MRSA, n=8 MSSA, n=40

абс.ч М±m абс.ч М±m

Висока  
активність 6 75,0±6,8 8 20,0±1,9

Середня  
активність 1 12,5±1,1 21 52,5±4,9

Без проявів  
гемолізу 1 12,5±1,1 9 22,5±2,2

Кількість негемолітичних штамів серед дослід-
них штамів стафілококів достовірно не відрізня-
лась (р>0,05). 

Лецитіназну активність визначали згідно за-
гальноприйнятої методики (рис. 3). 

Рис. 3. Визначення лецитіназної  
активності S. aureus

Всі досліджені штами S. aureus мали лецитіназ-
ну активність. 

Отримані результати приведені в таблиці 3. 

Таблиця 3
Результати визначення рівня лецитиназної 

активності серед MRSA MSSA (М±m)%

Показники 
лецитиназної 

активності

MRSA, n=8 MSSA, n=40

абс.ч М±m абс.ч М±m

Висока 
активність 2 25,0±2,12 11 27,5±2,67

Середня  
активність 5 62,5±5,97 19 47,5±4,63

Низька  
активність 1 12,5±1,18 10 25,0±2,46

Як серед метицилінстійких, так і метицилін-
чутливих стафілококів значно переважали штами з 
середньою лецитіназної активністю 62,5% і 47,5%. 
Співвідношення штамів з високим та низьким рів-
нем лецитіназної активності серед стафілококів 
було практично однаковим. Лецитіназна активність 
з різними ступенями проявлялось у всіх досліджу-
ваних штамів незалежно від чутливості/стійкості 
до метициліну.

Аналізуючи результати ретроспективних до-
сліджень із даних літератури, слід відзначити на-
ступне. В минулому столітті було встановлено, що 
із культур S. aureus 70% мали гемолітичну актив-
ність, 60% – лецитіназну активність, близько 66% 
коагулювали плазму. Близько 50% штамів S. aureus 
продукували одночасно гемолізин, лецитіназу та 
плазмокоагулазу [10, с. 9]. На сьогоднішній день 
досліджені штами S. aureus мали у 100% плазмо-
коагулазну та лецитіназну активність. В 78,0% ви-
падків продукували одночасно гемолізин. Тобто, 
близько 90% штамів мали одночасно три основні 
ознаки патогенності (плазмокоагулаза, лецитіна-
за та гемолізин), що майже вдвічі перевищувало 
показники патогенності стафілококів, вилучених 
близько 20 років тому.

Таку зміну біологічних властивостей стафі-
лококів можна пояснити широким застосуванням 
сучасних антибіотиків, дезінфектантів, асептиків, 
адаптуванням мікроорганізмів до змін в соцекосис-
темах [11, с. 26;12, с. 74].

Висновки. За результатами проведених дослі-
джень встановлено, що кількість виділених штамів 
золотистого стафілококу серед студенів, які були 
обстежені, складає 19,4%. Циркуляція MRSA шта-
мів серед клінічно здорових людей – студентів ме-
дичного університету складала 6,4%. Досліджені 
штами S. aureus мали 100% плазмокоагулазну та 
лецитіназну активність. В 78,0% випадків продуку-
вали одночасно гемолізин. У 90% випадках штами 
мали одночасно три основні ознаки патогенності 
(наявність плазмокоагулазної, лецитіназної та ге-
молітичної активності).

Порівняльний аналіз основних біологічних 
властивостей позалікарняних штамів S. aureus, 
виділених від студентів медиків показав, що ме-
титицилінрезистентні штами у 50,0% випадків 
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характеризувались високим рівнем продукції плаз-
мокоагулази, у 75% випадків відмічалась висока 
гемолітична активність. Таким чином, підвищен-

ня активності ферментів агресії у мікроорганізмів 
сприяє посиленню вірулентного потенціалу, що 
був притаманний MRSA штамам. 

Література:
1. Стукова Е. И. Патогенетическое значение золотистого стафилококка при атопическом дерматите /  

Е. И. Стукова, Ю. В. Кенисфект // Fundamental research. – 2013. – № 7. – С. 680–685.
2. Яценко Г. Н. Значение элетрофореграмм белков в дифференциации стафилококков с различными био-

логическими свойствами / Г. Н. Яценко // Ускоренные методы диагностики инфекционных болезней. –Кише-
нев: «Штиница». – 1974. – С. 72–75.

3. Цыганенеко А.Я. Биологические свойства штаммов Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa, 
выделенных от хирургических больных / А.Я. Цыганенеко, Л.И. Днестранская, Л. С. Габышева // Микробиоло-
гический журнал. – Т. 52. – № 3. – С. 20-23.

4. Замазій Т. М. Персистенція Staphylococcus aureus серед учнів медичного коледжу [Електронний ре-
сурс] / Т. М. Замазій, О. М. Маланова, М. В. Кучма, Л. М. Руденко, Г. М. Большакова // Annals of Mechnikov 
Institute. – 2010. – № 1. – С. 30–33. Режим доступу до журналу: www.imiamn.org.ua/journal.htm.

5. Гучев И. А. Рациональная антимикробная химиотерапия инфекций кожи и мягких тканей / И. А. Гучев,  
С. В. Сидоренко, В. Н. Французов // Антибиотики и химиотерапия. – 2003. – Т. 48, № 10. – С. 25–31.

6. Дехнич А. В. Выявление резистентности к метициллину и другим бета-лактамным антибиотикам мето-
дом скрининга : [методическое пособие] / А. В. Дехнич. – Москва, 2002. – 6 с.

7. Salgado C. D. Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus: A meta-analysis of prevalence 
and risk factors / C. D. Salgado, B. M. Farr, D. P. Calfee // Clin. Infect. Dis. – 2003. – № 36. – P. 131–139.

8. Методические указания по применению унифицированных микробиологических (бактериологичес-
ких) методов исследования в клинико-диагностических лабораториях : [приложение № 1 к приказу МЗ СССР  
№ 535 от 22 апреля 1985 г.] – 45 c.

9. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / 
С. Н. Лапач, А. В.Чубенко, П. Н. Бабич. – К.: МОРИОН, 2000. – 320 с.

10. Бабушкина И. В. Изучение антибактериального действия наночастиц меди и железа на клинические 
штаммы S. aureus / И. В. Бабушкина, В. В. Бородулин, Г. В. Коршунов, Д. М. Пучиньян // Саратовский меди-
цинский журнал. – 2010. – Т. 6. – № 1. – С. 9–14.

11. Ященко К. В. Бактериологическая диагностика стафилококковых инфекций : [метод. письмо] /  
К. В.Ященко, О. В. Ивкина. – Киев. – 1971. – 27 с.

12. Яценко Г. Н. Значение элетрофореграмм белков в дифференциации стафилококков с различными  
биологическими свойствами / Г. Н. Яценко // Ускоренные методы диагностики инфекционных болезней. – 
Кишенев: «Штиница». – 1974. – С. 72–75.



59

Медичний форум
♦

Kuryk L.М.,
Senior scientific worker, pulmonology department SO „National Institute of Phthisiology and Pulmonology 

named after F. G. Yanovskyi of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

SYNGLET OXYGEN THERAPY INFLUENCE ON PHYSICAL ACTIVITY 
OF PATIENTS SUFFERING FROM BRONCHIAL ASTHMA

Was found that patients with persistent asthma during a physical activity is reduced in comparison with healthy individ-
uals by 10.5% during exacerbation and 2.5% – in remission. Compliance with the appropriate level of work performed was 
happening with the tendency to irrational functioning cardiorespiratory system: when the maximum force respiratory system 
loses its ability to raise adequate pulmonary ventilation and oxygen as possible to absorb that increase in compensated 
respiratory minute volume by increasing the frequency and thus reducing the depth of inhalation and exhalation. In turn, the 
part of the cardiovascular system was observed a tendency to compensatory hyperfunction with excessive growth of systolic 
blood pressure, heart rate, a fall in diastolic blood pressure (to reduce the peripheral circulation and improve microcircula-
tion in the muscles). During the test, for 2-3 minutes maximum load in patients with asthma quickly exhausted compensation 
mechanisms: decreased cardiac output of blood falling systolic pressure and heart rate, etc. All the above changes with 
decreased functional activity of the cardio-respiratory system when the maximum physical exertion require the development 
of new methods of prevention to reduce the progression of the deterioration of its operation and preventing deterioration 
of the activities of daily living and quality of life in patients with asthma. Singlet oxygen therapy in treatment of asthma gives 
possibility to improve physical activity.

Key words: bronchial asthma in adults, cardiorespiratory system, singlet-oxygen therapy.

В результате проведенного исследования установлено, что у больных БА персистирующего течения физиче-
ская активность снижена, в сравнении со здоровыми лицами на 10,5% при обострении и на 2,5% – в ремиссии. 
Соблюдение надлежащего уровня выполненной работы происходило с тенденцией к нерациональному функцио-
нированию кардиореспираторной системы: при выполнении максимального усилия дыхательная система теряла 
способность адекватно повышать легочную вентиляцию и максимально усваивать кислород, что компенсировалось 
увеличением минутного объема дыхания за счет увеличения частоты и соответственно уменьшение глубины вдо-
ха и выдоха. В свою очередь, со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдалась компенсаторная тенденция 
к гиперфункции с чрезмерным ростом систолического артериального давления, частоты сердечных сокращений, 
падением диастолического давления (для уменьшения периферического кровообращения и улучшения микро-
циркуляции в мышцах). При проведении теста, на 2-3 минуте максимальной нагрузки, у больных БА механизмы 
компенсации быстро истощались: уменьшался минутный объем крови, падало систолическое давление и частота 
сердечных сокращений и т.д. Все вышеуказанные изменения со снижением функциональной активности кардио-
респираторной системы при выполнении максимальной физической нагрузки требуют разработки новых методов 
профилактики для снижения прогрессирования ухудшения ее функционирования и предупреждения ухудшения по-
вседневной активности и качества жизни у больных БА. Синглетно-кислородная терапия в комплексном лечении БА 
даёт возмложность улучшить физическую активность.

Ключевые слова: бронхиальная астма у взрослых, физическая активность, кардиореспираторная система, 
синглетно-кислородная терапия.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що у хворих БА легкого персистуючого перебігу фізична 
активність знижена, порівняно зі здоровими особами на 10,5% при загостренні і на 2,5% – в ремісії. Дотримання на-
лежного рівня виконаної роботи відбувалося з тенденцією до нераціонального функціонуванню кардіореспіраторної 
системи. А саме: при виконанні максимального зусилля дихальна система втрачала здатність адекватно підвищу-
вати легеневу вентиляцію і максимально засвоювати кисень , що компенсувалося збільшенням хвилинного об’єму 
дихання за рахунок збільшення частоти і відповідно зменшення глибини вдиху і видиху. У свою чергу, з боку серцево 
– судинної системи спостерігалася компенсаторна тенденція до гіперфункції з надмірним зростанням систолічно-
го артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, падінням діастолічного тиску (для зменшення периферичного 
кровообігу і поліпшення мікроциркуляції у м’язах). При проведенні тесту, на 2-3 хвилині максимального наванта-
ження, у хворих БА механізми компенсації швидко виснажувалися : зменшувався хвилинний об’єм крові , падало 
систолічний тиск і частота серцевих скорочень і т.д. Всі вищевказані зміни зі зниженням функціональної активності 
кардіореспіраторної системи при виконанні максимальної фізичної навантаження вимагають розробки нових мето-
дів профілактики для зниження прогресування погіршення її функціонування та попередження погіршення повсяк-
денної активності та якості життя у хворих БА. Синглетно-киснева терапія в комплексному лікуванні БА дає можли-
вість поліпшити фізичну активність.

Ключові слова: бронхіальна астма у дорослих, кардіореспіраторна система, синглетно-киснева терапія.

Bronchial asthma (BA) is one of the most common 
diseases of respiratory apparatus that affects up to 8% 
of adults worldwide [1 – 4]. The associated lesions of 
respiratory’ and cardiovascular systems continue to pose 
quite a difficult problem in the treatment of this category 
of patients. Cardiorespiratory system (CRS) is a dynam-
ic self-regulating structure; the final beneficial result of 
its activity consists of an adequate supply of tissues with 
oxygen and the removal of carbon dioxide (СО2) and 

of other metabolites thanks to the synchronized interac-
tion of the respiratory’, hemodynamic’, metabolic’ and 
tissular segments that are part of the system [6, 9]. The 
main diagnostic criteria of its functional effectiveness 
are based on the evaluation of the informative parame-
ters of external respiration, the integrated indicators of 
the cardiovascular system’ function and the deviation of 
the constant of the partial pressure of oxygen and carbon 
dioxide in the arterial blood [7]. 
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The problem of the associated lesions of lungs and 
heart in the patients suffering from bronchial asthma 
is quite urgent in modern pulmonology [5, 8, 14, 15]. 
Among the clinically significant aspects of the car-
diovascular pathology’ development during BA the 
following pathogenetic interdependences are singled 
out: the formation of pulmonary hypertension, the de-
velopment of mutual aggravation and the presence of 
certain clinical course’ traits. Judging by the data pub-
lished by various authors, BA is complicated by the 
circulatory system disturbances in 35 – 72,5% of cases 
[9, 15]. Those disturbances mutually aggravate each 
other, which draws one’s attention to the comorbidi-
ty problem existing in the „lungs-heart” system. It has 
been established that the disturbances of the intracar-
dial hemodynamics of BA patients are conditioned by 
the intensity of the obstructive syndrome and develop 
in stages, simultaneously with changes in lungs and the 
changes in hemodynamics of the pulmonary circula-
tion. At the early BA stages a physical load application 
induces the myocardial hyperfunction where the hemo-
dynamics is restructured hyperkinetically (the arterial 
blood pressure level is raised, as are the values of the 
heart rate (HR), the stroke volume (SV) and the minute 
volume of blood circulation (MVBC)). While the pul-
monary dysfunctions progress, a eukinetic type of cen-
tral hemodynamics develops followed by a hypokinet-
ic one. Nevertheless, it is known that the hypokinetic 
type of hemodynamics can form at the early BA stages, 
too. The eukinetic type is characterized by the reduced 
SV values, the increased HR values, and the unaltered 
MVBC values. While studying the pulmonary hemo-
dynamics, a moderate pulmonary hypertension and an 
overstressing of the right ventricle are found, both of 
which are related to the progressing pulmonary vas-
cular resistance. An opinion exists according to which 
the drop in SV against the background of the general 
peripheral resistance in BA patients constitutes a com-
pensatory-adaptive reaction that lowers the pulmonary 
circulation load. The adequate level of blood supply is 
maintained due to the reflectory redistribution of pe-
ripheral blood circulation and the necessity to maintain 
the MVBC support function by the way of raising the 
HR values [10, 11, 14]. 

The problem of quality of life of this category of 
patients continues to present a challenge; this quality 
depends on the functional state of the cardiorespiratory 
system, since the majority of the patients are young, 
physically active people [12, 27]. The issues of de-
fining the patients’ capability of withstanding the ul-
timate physical load (i.e., physical working capacity) 
are of particular interest for the investigators. The term 
„physical working capacity” defines the general po-
tential capability of a person to exert maximum effort 
during the dynamic’, static’ or mixed labor [8, 18, 25, 
29]. Based on such positions, it would be expedient to 
deepen our knowledge about the mutually influencing 
mechanisms of the adaptive responses of the united 
cardiorespiratory system’ constituent elements to the 
disturbances of the lung ventilation function in the 
bronchial asthma patients.

Till the present day an active accumulation of sci-
entific materials related to the detection of early distur-
bances of the cardiorespiratory system’ function and 
the ability of the patients of the said category to exert 

the ultimate physical efforts (depending on the severity 
and the phase of the disease) is going on. Quite often, it 
is impossible to detect the early functional disturbanc-
es in the cardiovascular and respiratory systems with 
the use of common scanning methods; it is possible to 
do only during physical stressing [14, 16, 17].

That is why the main purpose of the work that 
has been completed was the assessment and analysis 
influence singlet oxygen therapy on physical activity, 
as well as the evaluation of the early manifestations 
of the cardiorespiratory system’ dysfunction during 
the ultimate physical stressing of the bronchial asthma 
patients suffering from the mild persisting form of the 
disease.

Materials and methods. The study performed on 
the department of the bronchial obstructive lung dis-
eases of tuberculosis patients of the "National Institute 
of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Ya- 
novskyi of the National Academy of Medical Scienc-
es of Ukraine" State Institution. 30 persons entered 
into the study, that have been suffering from the mild 
persisting form of the disease. 15 patients treated with 
singlet-oxygen therapy course l4 days, 14 patients in 
group 2 received standard therapy of bronchial asthma. 
While diagnosing BA, the case history data, the clini-
cal symptoms, the respiratory function indices, and the 
reversibility of the obstruction in the bronchial spas-
molytic test were taken into account. The selection of 
patients based on the BA severity grade was performed 
in accordance with the provisions of the order № 128 
„On the approval of clinical protocols of the pulmo-
nological medical help” of the Ministry of Health of 
Ukraine of March 19, 2007. The duration of the illness 
among the patients of the group, on average, amounted 
to (4,1±2,2) years, the BA aggravations frequency – 
 to (0,4±0,1) times a year. All of the patients, after the 
screening period was over, in their treatment of the ag-
gravated conditions received the therapy recommend-
ed in the оrder No. 128 of the Ministry of Health of 
Ukraine. The control group consisted of 15 healthy 
volunteers that had no severe clinically significant pa-
thology; the said volunteers whose age varied in the 
range of (45.0±4.2) year have been randomly selected 
and examined. More details can be found in table 1. 

The lung ventilation function of all the patients 
have been studied based on the spirogram results; in 
the process the „flow-volume” curve of the forced 
expiration and the general body plethysmogram were 
analyzed; the „Master Scope” and the „MasterScreen 
BodyDiff” devices have been used built by Erich Jae-
ger (Germany). 

The parameters of the gas composition and the ac-
id-base balance (ABB) of capillary blood have been 
evaluated with the use of micromethod based on the 
data registered by ABL5 analyzer (the „Radiometer”) 
[19, 21].

The diffusion capacity of lungs has been stud-
ied with the use of the diffusion capacity of lungs’ 
study module that is part of the „VIASYS Healthcare 
GmbH” spirometry system [35, 36]. 

The level of tolerance to physical loading, the lev-
el of the performed ultimate loading and the level of 
physical activity were determined with the use of the 
ergo-spirometric cardiorespiratory loading test. To per-
form the dosated physical loading the EP/2 bicycle er-
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gometer („Erich Jaeger”, Germany) and the Ergoselect 
1000 LP Basic bicycle ergometer with the automatic 
power dissipation irrespective of pedaling speed were 
used. The main parameters of lung ventilation and of 
gas exchange, as well as the heart beat frequency and 
the electrocardiogram parameters were registered and 
automatically processed with the use of „Ergopneumot-
est” ОМ/05-Ц device („Erich Jaeger”, Germany) and of 
the Oxycon Pro – Version JLAB 4.67 ergo-spirometric 
system (VIASYS Healthcare, Germany) that includes a 
pneumotachograph with an integrator, oxygen’ and car-
bon dioxide’ gas analyzers and an electrocardiography 
device („Hellige”, Germany) [26, 30–36].

The statistical processing of the obtained data was 
performed with the use of licensed Microsoft Office 
Professional 2000 software applications; the IBM Cel-
eron PC was used, and the Microsoft Excel application 
[22, 23]. The work was financed from state funds. 

Results and their consideration. During the ag-
gravation of BA in patients suffering from a mild form 
of the disease the changes were observed in the veloc-
ity-related parameters of the respiratory function; the 
data is presented in Table 1. The values of the lung 
vital capacity, the forced lung vital capacity, the forced 
expiratory volume in 1 s, the peak expiratory flow rate, 
and the maximum expiratory flow were lowered in 

Table 1
The indices of lung volumes, capacities, bronchial patency in the BA patients suffering from 

a mild persisting form of the disease, in the aggravation’ and remission stages (M ± m)

Indices

BA patients with a mild persisting form of the disease

aggravation phase 
(n = 30)

(received singlet 
oxygen therapy remission 

phase (n = 15)

(received standard 
therapy) remission 

phase (n = 15)
R tot (%) 125,9 ± 94,2 122,8 ± 94,2 120,8 ± 94,2
IC (%) 110,8 ± 5,4 112,3 ± 5,4 113,5 ± 5,4

VC MAX (%) 101,2 ± 5,9 102,2 ± 5,9 103,8 ± 5,9
ERV (%) 104,3 ± 8,5 109,3 ± 8,5 110,3 ± 8,5
RV (%) 94,6 ± 8,7 99,5 ± 8,7 101,2 ± 8,7

ITGV (%) 95,6 ± 7,2 93,4 ± 7,2 94,1 ± 7,2
TLC (%) 100,6 ± 9,2 99,6 ± 9,2 98,6 ± 9,2

FEV1 (%) 68,7 ± 6,5 78,8 ± 6.5* 88,7 ± 6,5*
FVC (%) 89,2 ± 2,4 100,1 ± 2,4* 100,9 ± 2,4*
FVC (abs) 2,8 ± 2,3 3,4 ± 2,3* 3,2 ± 2,3*
FEV6 (L) 2,78 ± 2,3 3,28 ± 2,3* 3,18 ± 2,3*

FEV1/VC MAX (%) 87,5 ± 4,9 91,3 ± 4,9 89,6 ± 4,9
FEV1/FEV6 (%) 73,5 ± 6,9 79,6 ± 6,9 75,2 ± 6,9

MEF 75 (%) 61,3 ± 8,0 79,7 ± 8,0* 78,6 ± 8,0*
MEF 50 (%) 52,6 ± 9,9 65,4 ± 9,9* 63,1 ± 9,9*
MEF 25 (%) 32,6 ± 12,0 42,5 ± 12,0* 39,5 ± 12,0*

PEF (%) 72,3 ± 14,6 99,5 ± 14,6* 96,5 ± 14,6*
Note: * – the difference between this index value and the value in the aggravation phase has been statistically confirmed 

(р < 0.05).

Table 2
The indices of the diffusion capacity of lungs in the BA patients suffering from a mild persisting 

form of the disease, in the aggravation’ and remission phases (М±m)

Indices

BA patients with a mild persisting form of the disease

aggravation phase 
(n = 20)

(received singlet 
oxygen therapy remission 

phase (n = 15)

(received standard 
therapy) remission  

phase (n = 15)
DLCO 82,4±5,1 87,4±5,1 88,4±5,1
KCO 82,2±7,0 81,2±7,0 86,2±7,0
VA 94,4±5,7 103,4±5,7 102,4±5,7

VIN 110,2±6,7 110,3±6,7 112,3±6,7
FRC 95,3±5,4 101,3±5,4 105,3±5,4

Note: No significant difference in the values of the evaluated parameters has been observed.
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patients with a mild form of bronchial asthma in the 
aggravation phase, but returned to their norm in the 
remission phase. Thus, the ventilation disturbances in 
the patients with a mild form of bronchial asthma were 
insignificant; no hyperinflation has been detected. 

The values of the total airways resistance (Rtot) and 
of the pulmonary residual volume (RV) in the group 
as a whole have not been changed both in the aggra-
vation’ and in the remission stages: (125,9±94,2) per-
centage and (94,6±8,7) percentage for the aggravation, 
and (122,8±94,2) percentage and (99,5±8,7) percent-
age for the remission. The values of the intrathoracic 
gas volume (ITGV) and of the inspiratory capacity 
(IC) have also stayed unchanged – only insignificant 
fluctuations have been observed, depending on the 
disease phase: (95,6±7,2) percentage and (110,8±5,4) 
percentage for the aggravation, (93,4±7,2) percentage 
and (112,3±5,4) for the remission. No disturbances of 
the diffusion capacity of lungs have been registered 
both in the aggravation’ and in the remission periods. 
Namely, the value of the DLCO parameter during the 
aggravation amounted to (78,4±5,1)%, and during the 
remission – to (88,4±5,1)%; the transfer ratio indicator 
(KCO) – to (82,2±7,0) during the aggravation, and to 
(86,2±7,0) during the remission, the VA indicator – to 
(94,4±5,7)% and (102,4±5,7)%, respectively. The de-
tailed information is given in Table 2.

While conducting the analysis of the obtained re-
sults of the ergo-spirometric study the following facts 
have been established. The maximum level of the 
performed loading in the BA patients with the mild 
persisting form of the disease, in comparison with the 
healthy individuals, is decreased by 10,5% during an 
aggravation and is decreased by 2,5% during the re-
mission phase of the disease. Namely: in the BA ag-
gravation phase, due to a restricted functional activity 
of the respiratory system, during an ultimate physical 
loading the limited oxygen supply and use were ob-
served which were compensated by the cardiovascular 
system hyperfunction accompanied by the increase in 
the heart beat frequency, the drop in the arterial blood 
pressure level and a positive chronotropic reaction of 
the heart in the whole. It is the biggest tendency of the 
oxygen (О2) consumption that can be reached in the 
process of physical loading that constitutes the indi-
cator of the ultimate capability of the O2 assimilation 
at maximum load, or, in another words, it constitutes 
the manifestation of the cardiorespiratory endurance –  
(V´O2/kg) – in the group it was lowered down to 
(6,2±1,2) mL/min/kg and (78,9±6,6)%, the oxygen 
consumption peak (V´O2) – to (87,9±6,1)%, V´O2p 
(87,9±5,2)%, V´ O2max – to (97,6±11,3)%, V´O2 (V – 
slope) – to (2376,8±145,8) mL/kg, V´ CO2 (V-slope) – 
to (2456,2±122,6) mL/kg, RER – to (1,16±0,2)%. The 
decrease in the breathing reserve (BR) has been ob-
served – down to (75,3±7,4) percentage, which shows 
how close the ventilation volume (V´E) at the maxi-
mum (peak) load comes to the maximum value char-
acterizing the lung ventilation. The detected changes 
constitute the manifestation of the impossibility of an 
adequate increase in the lung ventilation level, which 
is characteristic of the respiratory failure.

The values of the parameters characterizing the 
effectiveness of the cardiovascular system’ operation, 
though not demonstrating a significant difference in 

comparison with the group of healthy individuals, 
were, nonetheless, lowered: dHR/dO2 (78,6±6,4)%, 
HR/VO2 (2,1±1,1) bps/mL/kg, HR (118,1±8,1) 1/
min and (90,1±6,8)%, VO2/HR (9,1±2,6) bps/mL/
kg and (82,9±5,7)%, HR/Vkg to (8,1±2,2) bps/s/kg, 
CAT (156,3±6,9) mm Hg, the diastolic arterial blood 
pressure level – to (77,9±4,9) mm Hg, SpO2 – to 
(94,3±5,5)%. As a result, the physical load tolerance 
and the level of the performed work were decreased, 
although not significantly: W to (85,9±5,3) percent-
age, (1,8±0,6) W/kg and (102,8±6,2) Wt, dO2/dW – to 
(18,6±5,5) mL/min/W.

After 3 months of observation, in the BA remis-
sion, no difference in the evaluated indices has been 
found, compared with the aggravation phase. After one 
year of observations the obtained data did not display 
a significant difference, either, – both in comparison 
with the data characterizing the group of healthy indi-
viduals and with the data obtained in the aggravation 
phase. The detailed information is given in Table 3.

After 3 months of observations no difference be-
tween the evaluated parameters of the remission’ and 
aggravation phases has been detected. The breathing 
reserve value (BR) amounted to (81,3±7,2) percentage 
(aggravation – (75,3±7,4) percentage, healthy indi-
viduals – (88,1±6,2) percentage). An efficiency of the 
muscle performance that was adequate to the load was 
observed – (12,2±5,5) mL/min/W (during aggravation –  
(18,6±5,5) mL/min/W, in the healthy individuals – 
(11,42±1,3) mL/min/W). The respiratory rate (BF) 
within the group was (47,2±6,1) 1/min and (81,5±6,1) 
percentage, during aggravation – (53,4±6,1) 1/min 
and  (80,3±6,0) percentage, in the healthy individ-
uals – (46,5±5,6) 1/min and (88,6±6,1) percentage, 
respectively. The level of the carbon dioxide emis-
sion (V´CO2) at the maximum load was somewhat 
increased in the patients group; since simultaneously 
with the carbon dioxide’ evacuation from the blood the 
approximately equal number of hydrogen ions (Н+) 
disappear from the blood, one can speak of an inten-
sification of the processes of the acid-base balance’ 
maintenance and of the compensation of the patients’ 
tissue acidosis due to the lung ventilation’ intensifica-
tion: (2458,3±122,6) mil/min in the remission phase 
and (2456,2±122,6) mil/min during aggravation (for 
the healthy individuals it is (2106,2±125,3) mil/min).

With the help of several noninvasive methods 
(V-slope, method of respiratory equivalents) it was 
automatically determined that all the patients in the 
group have achieved the anaerobic threshold during 
testing. There were no test interruptions due to adverse 
events. The values of the parameters of the anaerobic 
threshold, of the ventilation reserve and volume (and 
of their coordination), as well as of the pulmonary gas 
exchange (PETCO2, PETO2, V´E/VCO2, V’E/VO2, 
FETO2, FETCO2, FEO2, FECO2, PETCO2, PETO2, 
VDc/VT, VDe/VT) were somewhat altered in the ag-
gravation phase, but came to a norm in the remission 
stage. The value of the RER indicator in the group 
exceeded 1 and amounted to (1,16±0,2) conventional 
units during aggravation and to (1,04±0,2) convention-
al units during remission (for healthy individuals it is 
(0,95±0,1)), which was indicative not of the activation 
of the anaerobic energy retention processes, but of the 
development of hyperventilation at the ultimate physi-



63

Медичний форум
♦

Table 3
The indices of the cardiorespiratory loading test 

in the BA patients with a mild persisting form of the disease, (M ± m)

Indices
Healthy 

individuals

BA patients with a mild persisting form of the disease

aggravation 
phase

remission phase
singlet oxygen 

therapy
standard 
therapy)

(n=15) (n=20) (n=15) (n=15)
Duration of the 3rd phase test (min) 13,05±3,1 7,8±1,8 10,9±1,8 8,2±1,9
V´O2/kg (mL/min/kg) 7,9±1,1 6,2±1,2 7,1±1,2 7,0±1,3
V´O2/kg (%) 89,2±5,1 78,9±6,6 79,3±6,6 78,6±6,7
V´O2 (%) 102,8±5,6 87,9±2,1 98,3±2,1# 98,1±6,12
V´O2p (%) 98,5±8,2 87,9±1,2 98,3±1,2# 88,1±5,2
V´O2max (%) 99,3±10,3 97,6±2,3 98,6±2,2 98,1±11,3
V´O2 (mL/kg) 2498,3±135,3 2376,8±145,8 2409,9±145,8 2401,9±147,8
V´CO2 (mL/kg) 2106,2±125,3 2456,2±122,6 2458,3±122,6 2455,3±122,3
RER (в. о.) 0,95±0,1 1,16±0,2 1,04±0,2 1,08±0,1
BR (%) 88,1±6,2 75,3±7,4 81,3±7,2 81,0±7,2
ti (min) 0.66±0.1 0.58±0.2 0.61±0.2 0.60±0.2
t-ex (min) 1.28±0.2 1.32±0.2 1.27±0.2 1.29±0.2
ti/tot (min) 0.51±0.1 0.43±0.2 0.50±0.2 0.49±0.2
BF (1/min) 46,5±5,6 53,4±6,1 47,2±6,1 49,2±6,1
BF (%) 88,6±6,1 80,3±6,0 81,5±6,1 81,5±6,2
VDe/VT (%) 11,1±2,5 9,85±2,5 10,9±2,5 11,2±2,6
VDc/VT (%) 19,3±1,2 17,9±2,7 18,4±2,7 17,8±2,7
V´E (L/min) 7,1±1,5 7,0±1,9 7,2±1,9 7,5±2,0
V´E (%) 58,3±2,1 57,2±5,7 57,6±5,7 56,9±5,5
V´E/VCO2 (%) 23,6±2,2 24,1±2,6 23,8±2,6 24,9±2,5
V´E/VO2(%) 23,9±1,4 24,5±2,5 23,9±2,5 24,8±2,5
АТ (%) 49,6±4,3 49,1±11,3 49,3±11,3 52,1±11,5
SVc (mL) 8,4±1,5 7,6±2,7 7,9±2,7 7,9±2,8
FECO2 (%) 4.01±1,6 3,89±1,1 3,95±1,1 4,01±1,2
FETCO2 (%) 5,23±1,2 5,0±1,9 5,01±1,9 5,9±1,9
FETO2 (%) 16,21±4,4 15,74±4,2 15,92±4,2 15,44±4,1
FEO2 (%) 15,25±5,3 15,84±6,1 15,95±6,1 15,99±6,2
FECO2 (%) 2,6±0,9 2,1±1,2 2,4±1,2 2,2±1,1
PETO2 (kPa) 14,82±3,2 13,01±4,1 13,25±4,1 12,99±3,8
DI (в.о.) 0,69±0,2 0,51±0,2 0,56±0,2 0,59±0,1
W (%) 95,4±3,1 85,9±2,2 90,6±2,3# 87,5±2,1
W (W/kg) 2,8±1,1 1,8±0,6 2,6±0,6# 2,1±0,5
W(Bt) 116,0±6,1 102,8±6,2 110,9±6,2 104,8±6,3
dO2/dW (mL/min/W) 11,51±1,2 18,6±5,5 12,2±5,5 19,1±5,6
dHR/dO2 (spec./min/mL) 78,6±4.5 78,6±6,4 77,5±6,5 78,5±5,2
HR/Vkg (1/mL/kg) 8,9±1,5 6.2±2.2 8.2±2.2# 8,0±2,1
HR/VO2 (bps/ mL/kg) 2,7±1,6 2.1±1.1 2.9±1.0 2,2±1,1
HR (L/min) 112,5±8,6 118.1±8.1 118.8±8.1 120,1±8,1
HR (%) 94,5±8,9 90.1±6.8 90.2±6.8 92,1±6,6
VO2/HR (mL) 10,8±2.5 8.1±2.6 9.2±2.6 9,4±2,4
VO2/HR (%) 89,5±3,1 77.9±2.1 83.2±2.3# 83,9±5,5
SpO2 (%) 98,9±2,2 94.3±5.5 94.9±5.5 95,3±5,6
CAT (mm Hg) 155,3±6,2 156.3±6.9 157.2±6.9 155,3±6,7
ДАТ (mm Hg) 80,3±5,6 77.9±4.9 78.8±4.9 78,9±4,7
EqCO2 (%) 24,3±2,3 23.6±4.0 24.8±4.0 24,6±4,1
EqO2 (%) 25,2±1,2 25.0±5.9 25.5±5.9 25,0±5,9
MET (kcal/kg) 6,6±1,5 4,8±1,2 5,9±1,2# 5,4±1,3
RW (relative workload) (W/kg) 1,2±0,1 1,0±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1
PMA (patient maximally achieved) (%) 89,3±6,2 78,3±6,1 89,3±6,1# 88,7±6,1
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cal load. The parameters of the patient group that char-
acterize the effectiveness of the cardiovascular system’ 
function at the ultimate physical load were no different 
from the same parameters of the group of healthy in-
dividuals. Namely: the О2 consumption was quite ef-
fective which was attested to by the high values of the 
oxygen pulse (O2/HR) parameter which is the amount 
of oxygen extracted from one heart stroke volume: 
(9,2±2,6) mL and (83,2±5,7) percentage during aggra-
vation, (9,1±2,6) mL and (82,9±5,7) percentage during 
remission; for the healthy individuals it is (10,2±2,6) 
mL and (88,6±3,6) percentage. The HR/Vkg and HR 
parameters were no different from those of the group 
of healthy individuals.

After a yearlong observation, the obtained results 
were indicative of the tendency for the ergospiro-
metric parameters of the cardiorespiratory testing of 
the patients before a BA aggravation period to fall. 
Namely, the values of the parameters characterizing 
the respiratory system activity among the patients of 
the group were as follows: V´O2/kg (7,0±1,3) mL/
min/kg, V´O2/kg/% (78,6±6,7) percentage, V´O2 (per-
centage) (98,1±6,12) percentage, V´O2p (88,1±5,2) 
percentage, VO2max (98,1±11,3) percentage, V´O2 
(V-slope) – (2401,9±147,8) mL/kg, V´CO2 (V-slope) –  
(2455,3±122,3) mL/kg, RER – (1,08±0,1) percentage, 
BR – (81,0±7,2) percentage. There were no signifi-
cant differences between the values of the parameters 
characterizing the effectiveness of the cardiovascular 
system function in the group of patients and in the 
group of healthy individuals: dHR/dO2 (78,5±6,7)%, 
HR/VO2 (2,2±1,1) bps/mL/kg, HR (120,1±8,1) 1/
min and (92,1±6,6)%, VO2/HR (9,4±2,4) bps/mL/kg 
and (83,9±5,5)%, HR/Vkg (8,0±2,1) bps/s/kg, САТ 
(155,3±6,7) mm Hg, the diastolic arterial blood pres-
sure level – to (78,9±4,7) mm Hg, SpO2 – (95,3±5,6)%. 
As a result, the values of the physical stress tolerance 
and of the level of performed work remained lowered, 

although not significantly: W – down to (87,5±5,5) 
percentage and (2,1±0,5) W/kg, (104,8±6,3) Bt, dO2/
dW (19,1±5,6) mL/min/W.

Conclusions. Based on the results of the conducted 
study it has been established that the level of physical 
activity in the BA patients suffering from a mild per-
sisting form of the disease is lowered in comparison 
with the healthy individuals – by 10.5% during aggra-
vation and by 2.5% during remission. The proper level 
of the performed work could be sustained only while 
being accompanied by the tendency toward an irratio-
nal operation of the cardiorespiratory system. Namely: 
while sustaining maximum load, the respiratory sys-
tem was losing the capability of the adequate boosting 
of the lung ventilation and of assimilating oxygen to 
a maximum extent possible, which was compensated 
by the rise in the respiratory minute volume due to the 
rising of the frequency and, respectively, lowering of 
the depth of inspiration and expiration. In its turn, a 
compensatory tendency was observed on the part of 
the cardiovascular system towards hyperfunctioning, 
with the excessive rise of the systolic arterial pressure 
and the heart beat frequency, as well as the dropping 
of the diastolic pressure (to provide for the decrease 
of the peripheral blood circulation’ volume and for 
the improvement of the muscle microcirculation). 
During testing, at minute 2-3 of the maximum loading, 
the mechanisms of compensation in the BA patients 
quickly drained out: the minute volume of blood would 
be decreased; the systolic pressure and the frequency 
of the heartbeat would drop etc. The fact that the car-
diorespiratory system’ functional activity would de-
crease while undergoing the ultimate physical loading 
requires the development of new prevention methods 
directed at the improvement of the cardiorespiratory 
system’ functional state and the normalization of ev-
eryday activities and the BA patients’ quality of life. 
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GLC / MS – DETERMINATION OF MONOSACCHARIDES CONTENTS 
IN ABOVE-GROUND PORTIONS OF ASTRAGALUS GLYCYPHYLLOS L.

Milkvetch (Astragalus glycyphyllos L.), a well-known diuretic plant of folk medicine, is regarded as a promising source 
of vitamin-mineral complex and antioxidant biologically active compounds. The contents and amounts of monosaccharide 
residues in overground parts of milkvetch were determined applying the method for determination of free sugars in the plant 
material which is based on extraction of free sugars and obtaining their acetylated aldononitrileswith subsequent analysis 
by gas-liquid chromatography-mass spectrometry (GLC-MS).Totally 9 monosaccharide compounds were detected.The 
components were identified by comparing their RT values (retention times) with those of authentic samples of monosaccha-
rides(mannose, glucose, sorbitol, and sucrose) and those mass spectra reported in electronic library NIST 02. The highest 
content of monosaccharide in above-ground parts of milkvetch was found for (+)-pinitol, D-glucose, and sucrose. 

Key words: Astragalus glycyphyllos L., milkvetch, Fabaceae, monosaccharides, GLS-MS (gas-liquid chromatography- 
mass spectrometry).

Астрагал солодколистий (Astragalus glycyphyllos L.) є відомим діуретичним засобом народної медицини й 
розглядається в якості перспективного джерела вітамінно-мінерального комплексу та біологічно активних сполук 
антиоксидантної дії. Вміст моносахаридів надземної частини астрагала солодколистого було встановлено мето-
дом визначення вільних моносахаридів у рослинному матеріалі, який заснований на екстракції даних компонентів 
та отриманні їх ацетильованих альдононітрилів з подальшим аналізом методом газорідинної хроматографії-мас-
спектрометрії (ГРХ-МС). Усього виявлено 9 сполук моносахаридної структури. Дані сполуки було ідентифіковано 
шляхом порівняння їхніх значень часу утримування з достовірними зразками моносахаридів (маноза, глюкоза, сорбіт 
і сахароза), а також мас-спектрів електронної бібліотеки NIST 02. Найбільший вміст моносахаридів у надземній 
частині Astragalus glycyphyllos L. було встановлено для (+)-пінітолу, D-глюкози та сахарози.

Ключові слова: Astragalus glycyphyllos L., астрагал солодколистий, бобові (Fabaceae), моносахариди, ГРХ-МС 
(газорідинна хроматографія – мас-спектрометрія).

Астрагал сладколистный (Astragalus glycyphyllos L.), известное диуретическое средство народной медицины, 
рассматривается в качестве перспективного источника витаминно-минерального комплекса и биологически ак-
тивных соединений антиоксидантного действия. Содержание и количество моносахаридных остатков в надземной 
части астрагала сладколистного были изучены с применением метода определения свободных сахаров в расти-
тельном материале, который основан на экстракции данных компонентов и получении их ацетилированных альдо-
нонитрилов с последующим анализом методом газожидкостной хроматографии-масс-спектрометрии (ГЖХ-МС). 
Всего обнаружено 9 моносахаридных соединений. Компоненты были определены путем сравнения их значений 
RT (время удерживания) с подлинными образцами моносахаридов (манноза, глюкоза, сорбит и сахароза) и масс-
спектров электронной библиотеки NIST 02. Наибольшее содержание моносахаридов в надземной части астрагала 
сладколистного было найдено для (+) – пинитола, D-глюкозы и сахарозы.

Ключевые слова: Astragalus glycyphyllos L., астрагал сладколистный, бобовые (Fabaceae), моносахариды, 
ГЖХ-МС (газожидкостная хроматография – масс-спектрометрия).

Actuality. Plants of the genus Astragalus are of 
great importance for current medicinal practice.The 2nd 
edition of the State Pharmacopoeia of Ukraine, which 
is harmonised with the European Pharmacopoeia, 
comprises the monograph for Astragalus mongholicus 
root (Astragali mongholici radix).

There are two Astragalus species, which are con-
sidered as official in the Newly Independent States:  
A. dasyanthus and A. falcatus. An infusion of medicinal 
plant material Herba Astragali dasyanthi is applied as a 
sedative, hypotensive and diuretic remedy. The leaves 
and flowers of Astragalus falcatus – Folia et flores As-
tragali falcati – are recommended for producing the in-
dividual flavones glycoside flaronin (robinin), which is 
kaempferol-3-O-D-rhobinobiosyl-7-O-L-rhamnopyra-
noside, of hypoazotemic activity [6]. 

Astragalus glycyphyllos L. is a perennial, bare, 
stems 30-150 cm long, procumbent up to creeping, 
ascendent, angular, glabrous plant. Native to most of 

Europe, mainly in mountains in the south, in forests, 
shrubberies, embankments [1]. 

The plant infusion exhibited diuretic properties; its 
aqueous alcohol extracts – antibacterial activity. As-
tragalus glycyphyllos L. in a decoction form is used 
in Ukraine as a laxative, diuretic, expectorant, as well 
as in dermatitis, sexually transmitted diseases, rheu-
matism. The decoction of its overground portion is 
applied in the Carpathians as diuretic in urolithiasis 
and other diseases of the kidneys and urinary tract; as 
expectorant in acute respiratory diseases; for the treat-
ment of rheumatism, arthralgia, diarrhea, dermatitis, 
syphilis; to stimulate labour and accelerate separation 
of the placenta in gynecology [5, 8]. 

The herb has an application as the emollient, di-
uretic, and refreshing agent in France. The leaves and 
seeds of A. glycyphyllos L. are used in urolithiasis, 
oliguria, scrofula, dermatitis, and as a laxative in the 
Caucasus [5, 8]. 
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Fig. 1. A typical chromatogramm  
of standard samples of monosaccharides (R.T.)

Fig. 1a. A typical chromatogramm  
of standard samples of monosaccharides

Problem statement. In our previous publication 
were reported outcomes of own investigation concern-
ing biological characters of milkvetch under condi-
tions of introduction [4]. 

Currently, the plant Astragalus glycyphyllos L. is 
regarded acting pharmacologically as A. Dasyanthus 
and a promising source of vitamin-mineral complex 
and antioxidant biologically active compounds [5,6]. 

Saccharide residues of Astragalus glycyphyllos L. 
are not studied sufficiently. It is known, that the plant 
contains mannit and D-glucose [8]. 

Objective. To determine monosaccharides and their 
quantities in above-ground parts of milkvetch (Astragalus 
glycyphyllos L.), collected from cultivated plots.

Materials and methods.The subjected medicinal 
plant material – Herba Astragali glycyphyllos L., 
consisting of the overground portion of Astragalus 
glycyphyllos L., was harvested from cultivated plots of 
Botanical Garden of Ivan Franko National University 
of Lviv, Ukraine, during flowering stage, in July, 2014.

The method for determination of free sugars in the 
plant material is based on extraction of free sugars and  

obtaining their acetylated aldononitrileswith subsequent 
analysis by gas-liquid chromatography-mass spectrom-
etry (GLC-MS), applying principles of the techniques 
[2, 3, 7]. All applied reagents were of analytical grade.

Equipment and chromatographic separation con-
ditions:

Chromatographic separation was performed on a 
gas chromatography-mass spectrometry system Agi-
lent 6890N / 5973inert (Agilent technologies, USA). 
Capillary column HP-5ms (30m × 0,25mm × 0,25 µm, 
Agilent technologies, USA). The injector temperature 
was 2500C, and detector temperature was set at2800C. 
The separation was carried out in programming 
mode:an initial oven temperature of 1600C, 8 min., 
isothermal, 2400C, 50C/min, and then6 min., isother-
mal. Samples(volume 1 µl) were injected with a split 
mode (split ratio, 1:50). Detection was performed in a 
SCAN mode in the range 38-400 m/z) with the carrier 
gas through a column at a flow rate of 1.2 ml/min.

Sample preparation and analysis of the plant material:
The plant material is grounded to the powdered state 

in a glass mortar. 500 mg of sample preparation was 
placed in a round bottom flask, 
and 80% solution of ethanol with 
internal standard added at a rate 
of 500 µg per sample. Extraction 
of free sugars was performed in a 
water bath at 100°C for 2 hours, 
applying reflux condenser.

To obtain monosaccharide 
derivatives of aldononitriles,  
2 ml of the extract was evap-
orated to dryness on a rotary 
evaporator and added 0.3 ml 
of the reagent, comprising of 
32 mg/ml of hydroxylamine 
hydrochloride in a mixture 
pyridine: methanol (4:1 v/v). 
Dissolved extract was main-
tained at 75°C for 25 min. For 
acetylation of monosaccharide 
derivatives of aldononitriles, 
1 ml of acetic anhydride was 
added and kept at 75°C for 15 
min. 2 ml of dichloroethane was 
added into a reaction mixture, 
and excess of derivatization re-
agents was removed by double 
extraction with 1N solution of 
hydrochloric acid and water. 
Dichloroethane layer was dried 
to dryness and dissolved in 300 
µl of mixture of heptane: ethyl 
acetate (1:1 v/v).

The identification of sugar 
monomers was performed by 
comparison with the retention 
times of monosaccharide 
standards and those mass 
spectra reported in electronic 
library NIST 02. Quantitative 
analysis was carried out by 
adding a solution of internal 
standard (sorbitol) into the test 
samples.
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Fig. 2. The chromatogramm of analyzed samples  
of Astragalus glycyphyllos L. above-ground parts

Table 1
Detected derivatives of monosaccharides 

in above-ground portion of AstragalusglycyphyllosL.

Peak R.T. Library/ID Area Quantity (mg/
kg) Monosaccharide

1 12,494 1-nitro-β-D-arabinofuranose 
tetraacetate 556085 0,1195 β-D-

arabinofuranose

2 14,39 2,3,4,5,6-penta-O-acetyl- 
D-manonitrile 590781 0,127 D-mannose

3 14,619 2,3,4,5,6-penta-O-acetyl- 
D-gluconitrile 5199420 1,1176 D-glucose

4 15,975 methyl-5-O-acetyl-β 
-L-rhamnofuranoside 219941 0,0473 β-L-

rhamnofuranoside
5 16,251 (+)-pinitol pentaacetate 87932699 18,9004 (+)-pinitol
6 16,88 L-iditol hexaacetate 1685289 0,3624 L-iditol
7 17,552 myo-inositol hexaacetate 1994244 0,4286 myo-inositol
8 18,074 D-sorbitol hexaacetate Int.st. Int.st. D-sorbitol
9 33,752 Sucrose octaacetate 14745884 3,1695 sucrose

Weight of a monosaccharide (mg) in 1 kg of the 
plant material was calculated using the formula:

𝑋𝑋 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 × 𝑉𝑉𝑀𝑀 × 1000
𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝑚𝑚 × 𝑉𝑉𝑉𝑉

where:
Sx– peak area of a subjected monosaccharide
Mis–weight of internal standard in the sample
Vs – volume of solvent for extraction
Sd – peak area of internal standard
m –sampleweight
Ve – volume of extract for derivatization
Research results. The chromatogramms of standard 

samples of saccharides are presented in Fig. 1, 1a, and of 
analyzed ones – in Fig.2. The signed GLC-peaks in the 
chromatogramm for standard solution of monosaccharides, 
in accordance with an increase of RT value, comprise ri-
bose, rhamnose, arabinose, xylose, fucose, mannose, glu-
cose, galactose, sorbitol, and fructoses 1,2 (sucrose). 

The received data, concerning GLC / MS – deter-
mination of monosaccharides contents (retention time, 

names and quantity of identified 
compounds) in overground por-
tions of Astragalus glycyphyllos 
L., are presented in the table 1. 

Totally 9 monosaccharide 
compounds were detected in 
overground portions of Astrag-
alusglycyphyllos L. The fol-
lowing monosaccharides were 
identified in subjected plant 
material: β-D-arabinofuranose, 
mannose, glucose, β-L-rhamno-
furanoside, (+)-pinitol, L-iditol, 
myo-inositol, sorbitol, sucrose. 

Occurrence of mannose, 
glucose, sorbitol, and sucrose in 
the analyzed material was also 
confirmed by comparison with 
RT values of standard monosac-
charides (Fig. 1, 1a).

The highest content of monosaccharide in above-
ground parts of milkvetch was found for (+)-pinitol 
(18,9004mg/kg), D-glucose (1,1176mg/kg), and su-
crose (3,1695mg/kg).Generally, contents of individual 
monosaccharides varies from 0,0473mg/kg to 18,9004 
mg/kg.

Conclusions. We have carried out investigation 
of monosaccharides and their quantities in above-
ground parts of milkvetch (Astragalus glycyphyllos 
L.), collected from cultivated plots, and detected 9 
monosaccharide compounds, applying the method 
for determination of free sugars in the plant material 
which is based on extraction of free sugars and ob-
taining their acetylated aldononitrileswith subsequent 
analysis by gas-liquid chromatography-mass spec-
trometry (GLC-MS).

It is significantly to investigate various types of bi-
ologically active principles of the subjected plant spe-
cies for further development of methods for the herbal 
drug quality control and optimization of its medicinal 
application.
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ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ, 
У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Питання етіологічного фактору ревматоїдного артриту залишається відкритим. Нами досліджено рівень специ-
фічної імунної відповіді до антигенів C. trachomatis, U. urealyticum, M. hominis на тлі активності перебігу захворюван-
ня, де у досліджуваної групи пацієнтів порівняно частіше ми знаходили антитіла та сам збудник: C. trachomatis, з 
меншою частотою - U. urealiticum і M. hominis. 

Ключові слова: ревматоїдний артрит, C. trachomatis, U. urealyticum, M. hominis.

Вопрос этиологического фактора ревматоидного артрита остается открытым. Нами исследован уровень спец-
ифического иммунного ответа к антигенам C. trachomatis, U. urealyticum, M. hominis на фоне активности течения 
заболевания, где у исследуемой группы пациентов сравнительно чаще мы находили антитела и сам возбудитель:  
C. trachomatis, с меньшей частотой - U. urealiticum и M. hominis.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, C. trachomatis, U. urealyticum, M. hominis.

Question of the etiological factor of rheumatoid arthritis is still open. We studied the level of specific immune response to 
antigens of C. trachomatis, U. urealyticum, M. hominis on the background activity of the disease, where the study population 
of patients relatively often we have found antibody and  pathogen: C. trachomatis, less often - U. urealiticum and M. hominis.

Key words: rheumatoid arthritis, C. trachomatis, U. urealyticum, M. hominis.

Зважаючи на розповсюдженість ревматоїдного 
артриту (РА) (відповідно до критеріїв Американ-
ської ревматологічної асоціації (АРА), 2010), що 
складає (0,38-1,4)%, високі показники первинного 
виходу на інвалідність та тривалість життя пацієн-
тів, що нижче популяційної, високу вартість базис-
ної терапії та її ускладнень, питання етіологічного 
фактору РА залишається відкритим [1-2].

Припущення про ймовірної ролі інфекції, як 
пускового механізму розвитку РА, ґрунтується на 
тому, що багато мікроорганізмів беруть участь у 
виникненні подібних до РА запальних артропатій 
у людей або у тварин. Найочевидніший приклад – 
реактивні артрити, у розвитку яких доведено роль 
різних мікроорганізмів. У хворих на ревматоїдний 
артрит доволі часто виявляють патологічні титри 
антитіл до вірусу Епштейна-Барр (EBV), ряд ві-
русів: краснухи, кору, паротиту, вірусів сімейства 
Herpesviridae [3].

Інфекції, що розповсюджуються статевим шля-
хом (IРCШ), мають високий ступінь розвитку не 
лише хронічних захворювань статевих органів, що 
почасти ускладнюються безпліддям, а й розвитком 
хронічних артритів [4-5]. Знову з’являються робо-
ти, де у розвитку РА розглядається патогенетична 
роль мікоплазм та хламідій [6-7]. Сорока Н. Ф. 
(2014) наводить дані, де причиною розвитку син-
дрому Стіла пацієнтів із РА є C. trachomatis [8].

Теоретично не можна виключити, що РА зумов-
люється хронічною, поки що не ідентифікованою 
інфекцією або ж ще невідомими механізмами за-
пуску аутоімунних процесів [1, 9]. Пошук етіоло-
гічного фактора, механізмів імунних порушень за-
лишається актуальним і на сьогодні.

Мета дослідження. Вивчити рівень специфіч-
ної імунної відповіді до антигенів до C. trachomatis, 
U. urealyticum, M. hominis на тлі активності пере-
бігу РА.

Матеріал і методи. Нами досліджено зразки 
сироватки крові 32 пацієнтів надані з Комуналь-
ного закладу охорони здоров’я «Харківська міська 

клінічна лікарня № 13», у яких вперше виявлено 
РА протягом 2010-2014 рр (АРА, 2010). Контр-
ольна група (пацієнти без РА) склала 30 пацієнтів. 
Були проаналізовані кількісні показники титрів 
С-реактивного білка (СРБ), ревматоїдного фактору 
(РФ), та антитіл до циркулюючого цитруліновано-
го пептиду (АССР), визначали швидкість осідання 
еритроцитів (ШОЕ), що є діагностичними крите-
ріями при встановленні діагнозу; антитіла до ві-
русів гепатиту В та С, оскільки пацієнти з цими 
захворюваннями мають бути виключені з дослі-
дження. Також ми визначили ДНК C. trachomatis, 
U. urealiticum, M. hominis у мазках із цервікального 
каналу, піхви та уретри та Ig А, G до цих збудників 
[10]. Статистичну обробку результатів проводили 
за стандартними методиками, розрахунки проводи-
ли за допомогою програм «Microsoft Exel 2003» та 
«Biostat» [11].

Результати дослідження та їх обговорення.  
З дослідження була виключена одна пацієнт-
ка з позитивними результатами щодо гепатиту 
С. У інших досліджуваних результати з Hbs Ag, 
HVC були негативними. РА був сироватково-по-
зитивним у (86,99±2,72)% (за рівнем РФ) та у 
(75,55±1,57)% (за рівнем АССР) зі значеннями 
(148,23±272,35) ум. од. та (842,93±988,48) ум. 
од. відповідно із значенням С-РБ (54,65±35,20) 
(86,67±0,01)% та ШОЕ 26,85±8,95 мм/год. За кри-
теріями діагностики РА пацієнти мали від 7 до 10 
балів (8,93±0,845).

Показники контрольної групи були наступни-
ми: рівень РФ склав (86,99±2,72)%) та рівень АССР 
(75,55±1,57)%) зі значеннями (8,33±4,03) ум. од. та 
(2,19±2,06) ум. од. відповідно; із значенням С-РБ 
(1,89±1,49) та ШОЕ (7,32±2,45) мм/год. Тобто, по-
казники знаходилися у межах норми.

Показники щодо інфекцій, що передаються ста-
тевим шляхом, були наступними: M. hominis: ДНК 
збудника виявлена у (3,70±0,01)% хворих, Іg А у 
(2,96±1,48)% зі значенням (0,1±0,06) ум. од. та Ig G  
у (1,48±1,81)% зі значенням (0,34±0,42) ум. од.  
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Таблиця 1
Показники результатів досліджень на інфекції,  

що передаються статевим шляхом у хворих на ревматоїдний артрит

ДНК,% Іg А Ig G
% ум. од. % ум. од.

1 M. hominis 3,70± 0,01 2,96± 1,48 0,1± 0,06 1,48± 1,81 0,34± 0,42
2 U. urealiticum 7,41± 0,01 3,71± 0,01 0,5± 0,63 6,67± 1,48 0,85± 0,26
3 C. trachomatis 11,10± 0,01 7,41± 0,01 0,52± 0,12 9,63± 1,81 0,97± 0,17

Таблиця 2
Показники результатів досліджень на інфекції,  

що передаються статевим шляхом у контрольної групи ДНК,% Іg А Ig G

ДНК,% Іg А Ig G
% ум. од. % ум. од.

1 M. hominis 1,33±1,63 1,33±1,64 0,62±0,12 0,66±1,33 0,30±0,09
2 U. urealiticum 2,66±1,33 1,99±1,63 0,49±0,54 1,99±1,63 0,53±0,35
3 C. trachomatis 4,67±1,64 2,00±2,67 0,23±0,24 2,66±1,32 0,65±0,37

Рис. 1. Порівняння показників результатів досліджень 
на інфекції, що передаються статевим шляхом у хворих 

на ревматоїдний артрит та контрольної групи

ми знаходимо у пацієнтів антитіла та сам 
збудник у випадку C. trachomatis, з меншою 
частотою – U. urealiticum та поодинокі ви-
падки M. hominis (табл. 1):

Для КГ отримали такі дані: M. hominis: 
ДНК збудника виявлена у (1,33±1,63)% 
хворих, Іg А у (0,66±1,33)% зі значенням 
(0,62±1,12) ум. од. та Ig G у (0,66±1,33)% 
зі значенням (0,30±0,09) ум. од.  
U. urealiticum: ДНК збудника виявлена у 
(2,66±1,33)% хворих, Іg А у (1,99±1,63)% 
зі значенням (0,49±0,54) ум. од. та Ig G у 
(1,99±1,63)% зі значенням (0,53±0,35) ум. 
од. C. trachomatis: ДНК збудника виявлена 
у (4,67±1,64)% хворих, Іg А у (2,00±2,67)% 
зі значенням (0,23±0,24) ум. од. та Ig G у 
(2,66±1,32)% зі значенням (0,65±0,37) ум. 
од. Порівняно частіше ми знаходимо у 
пацієнтів антитіла та сам збудник у ви-
падку U. urealiticum, з меншою частотою –  
C. trachomatis та поодинокі випадки носій-
ства M. hominis (табл. 2): 

Висновки. Активність РА характеризу-
ється підвищенням рівня загального Ig G 
та Ig M (переважно) – РФ, АССР та ШОЕ. 
У досліджуваної групи пацієнтів порівня-
но частіше ми знаходили антитіла та сам 
збудник: C. trachomatis, з меншою часто-
тою – U. urealiticum та поодинокі випадки 
M. hominis. Порівняльні дані наведені на 
рис. 1:

Тобто, інфекційна природа, а саме, по-
рушення імунної відповіді щодо збудника захворю-
вання, має місце і сьогодні у сучасній ревматоло-
гічній школі. Подібні дослідження актуальні й на 
сьогодні, можливо у напрямку пошуку імунологіч-
них «зсувів», що призводять до аутоімунних захво-
рювань, яким є РА. 

U. urealiticum: ДНК збудника виявлена у 
(7,41±0,01)% хворих, Іg А у (3,71±0,01)% зі значен-
ням (0,5±0,63) ум. од. та Ig G у (6,67±1,48)% зі зна-
ченням (0,85±0,259) ум. од. у: ДНК збудника вияв-
лена у (11,10±0,01)% хворих, Іg А у (7,41±0,01)% зі 
значенням (0,52±0,11) ум. од. та Ig G у (9,63±1,81)% 
зі значенням (0,97±0,17) ум. од. Порівняно частіше 
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СЕЛЕКЦІЯ LACTOBACILLUS SPP. НА СЕРЕДОВИЩАХ, 
ЩО МІСТЯТЬ ОКСАЛАТИ 

Актуальною залишається проблема профілактики ускладнень сечокам’яної хвороби. Опубліковані роботи щодо 
участі деградації оксалатів O. formigenes, E. coli, Lactobacillus spp. Методом традиційної селекції промислових L. 
acidophilus, L. rhamnosus, L. fermenti та клінічного штаму L. acidophilus № 26  відзначено кращий ріст досліджуваних 
мікроорганізмів на середовищах із низькою концентрацією оксалатів (0,1–0,5) мг/мл. 

Ключові слова: сечокам’яна хвороба, деструкція оксалатів, Lactobacillus spp. 

Актуальной остается проблема профилактики осложнений мочекаменной болезни. Опубликованы работы по 
участию в деградации оксалатов O. formigenes, E. coli, Lactobacillus spp. Методом традиционной селекции промыш-
ленных L. acidophilus, L. rhamnosus, L. fermenti и клинического штамма L. acidophilus № 26 отмечена лучшая степень 
роста исследуемых микроорганизмов на средах с низкой концентрацией оксалатов (0,1–0,5) мг/мл.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, деструкция оксалатов, Lactobacillus spp.

Actual problem is the prevention of complications the urolithiasis. There are published works to participate in the degra-
dation of oxalate O. formigenes, E. coli, Lactobacillus spp. By traditional selection methods breeding industrial L. acidophi-
lus, L. rhamnosus, L. fermenti and clinical strains of L. acidophilus № 26 marked degree best studied microorganism growth 
on media containing low concentrations of oxalate (0,1–0,5) mg/ml.

Key words: urolithiasis, destruction of oxalate, Lactobacillus spp.

Сьогодні всебічно досліджується проблема 
профілактики ускладнень сечокам’яної хвороби 
(СКХ). Перевага надається хірургічним методам 
лікування. Також складовою лікування є дієтич-
не харчування, застосування фітопрепаратів та ін. 
Але частота рецидивів захворювання залишається 
високою [1-4].

Найпоширенішим є кальцій-оксалатний уролі-
тіаз: від 70 до 80% вилучених під час оперативних 
втручань каменів. Рівень оксалурії залежить пев-
ним чином від складу та функціональної актив-
ності кишкового еубіозу, зокрема від здатності до 
деградації солей щавелевої кислоти (СЩК) [5-6]. 
Велике значення у виникненні гіпероксалурій має 
зниження кількості колоній бактерій O. formigenes 
у шлунково-кишковому тракті, які розкладають 
(50-70)% екзогенного оксалату та, таким чином, 
регулюють його рівень у плазмі. Зменшення по-
пуляції O. formigenes чи відсутність у кишечнику 
сприяє абсорбції СЩК а збільшенню їх концен-

трації в сироватці крові та сечі [6-7]. Також опу-
бліковані роботи щодо участі деградації оксалатів 
представників інших таксономічних груп у дегра-
дації СЩК: E. coli, Lactobacillus spp. [8-9]. Зва-
жаючи на приведені дані, дослідження здатності 
до деградації оксалатів E. coli, Lactobacillus spp., 
що дешевші у виробництві та менш вимогливі 
до умов культивування, ніж О. formigenes, є пер-
спективними та своєчасними [10]. Наразі існує 
необхідність у розширенні арсеналу оксалатде-
градуючих штамів (ОДШ) для дослідження їх у 
якості пробіотика. У літературі робіт, що вивчають  
здатність до деградації СЩК, не лише промисло-
вих штамів (ПШ), але й «диких», нами не знайде-
но [11].

Мета дослідження. Дослідження ролі мікро-
флори дистального відділу кишечнику та сечі у 
деструкції оксалатів, ізольованої від пацієнтів із 
СКХ, та селекція ПШ (L. acidophilus, L. rhamnosus, 
L. fermenti) із отриманням ОДШ на твердому по-
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живному середовищі (ТПС) з різною концентра-
цією СЩК.

Матеріали та методи. Об’єкт досліджен-
ня – деструкція оксалатів тест-штамами на серії 
ТПС. Предмет дослідження: ПШ й ОДШ, отри-
мані із промислового матеріалу (№ 26). Методи 
досліджень – бактеріологічні (культивування в 
анаеробних умовах протягом 72 годин при темпе-
ратурі 38°C, pH 5.8-6.9; традиційна селекція), ма-
тематико-статистичні. Контроль – на середовищі 
MRS. Для відбору штамів-деструкторів оксалатів 
(ШДО), використовували селективні середови-
ща, де в якості джерела оксалатів та поживного 
компонента були СЩК (0,1–5,0) мг/мл. Ідентифі-
кацію колоній, що виросли на цих середовищах, 
проводили за культурально-морфологічними та 
фізико-біохімічними показниками. Пасажування 
проводили п’ятиразово для кожного штаму, ви-
сів якого проводили паралельно на п’яти чашках 
Петрі [12]. Статистичну обробку результатів про-
водили за стандартними методиками, розрахунки 
проводили за допомогою програм «Microsoft Exel 
2003» та «Biostat» [13].

Результати дослідження та їх обговорення. 
У досліджуваної групи пацієнтів (n=122) КЗОЗ 
«Харківської міської клінічної лікарні № 13» 
ізольовані штами мікроорганізмів із дисталь-
них відділів товстої кишки та 134 штами із сечі 
пацієнтів, вивчено їхню здатність до деградації 
оксалатів.

Мікробний пейзаж біотопу товстого кишечни-
ку у хворих на сечокам´яну хворобу представле-
но звичайною кишковою мукрофлорою. А саме: 
Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Escherichia 
spp., Enterococcus spp., Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. Candida spp. Штами Oxalobacter 
spp. не реєструвались. 

Дослідження сечі виявили наявність мікробної 
популяції у хворих на пієлонефрит із оксалатурі-
єю, без СКХ та з СКХ (n=134): E. coli (19,40)%, 
Staphylococcus spp. (21,64)%, Lactobacillus spp. 
(14,18)%, Enterococcus spp. (12,67)%, Streptococcus 
spp. та Enterobacteriaceae по (9,70)%, Candida spp. 
(7,46)%, C. trachomatis (2,24)%, U. urealyticum 
(4,48)%. 

Здатність до метаболізму оксалатів виявили 
лише у E. coli та Lactoacillus spp. 

Взагалом ми отримали наступні узагальнені 
дані: серед Lactobacillus spp. (n=139) кількість 
ШДО була вищою у процентному співвідношенні 
до виділених культур – (14,23±0,29)% порівняно 
з E. сoli (n=146) при значенні (12,26±0,31)%. Тоб-
то, Lactobacillus spp. мають більшу здатність до  
деструкції солей щавелевої кислоти порівняно із 
E. сoli.

Методом традиційної селекції ПШ L. 
acidophilus, L. rhamnosus, L. fermenti та клінічно-
го штаму L. acidophilus № 26 модифіковані їхні 
властивості з набуттям здатності до деградації 
СЩК (зі збереженням культурально-морфологич-
них і біохімічних властивостей). Відзначено ріст 
досліджуваних мікроорганізмів на середовищах с 
низькою концентрацією оксалатів (табл. 1).

Тобто, найкращі ростові характеристики 
на ТПС із вмістом оксалатів дає L. acidophilus 
№ 26, ізольований із клінічного матеріалу та ПШ 
L. аcidophilus: при концентрації 0,1 мг/мл ступінь 
росту (99,20 ± 1,60) % та (94,40 ± 1,96) % відповід-
но, при 1,5 мг/мл ріст приблизно на рівні (50) %. 
L. fermenti та rhamnosus мають дещо менші рос-
тові характеристики: при концентрації 0,1 мг/мл 
ступінь росту (90,40 ± 3,20) % та (86,40 ± 3,20) % 
відповідно, при 1,0 мг/мл ріст приблизно на рівні 
(50) %. Оптимальною концентрацією, отриманою 
у результаті досліджень, визначен діапазон від 
0,1 до 0,5 мг/мл., де спостерігаємо більший про-
цент колоній мікроорганізмів, що виросли. Також 
при концентрації 3,0 мг/мл L. rhamnosus рос-
ту не має. При концентрації вище 3,0 мг/мл ріст 
ПШ L. acidophilus, L. fermenti не відзначено, при 
3,5 мг/мл незначний ріст отримано у двох пасажах 
L. acidophilus № 26

Методом традиційної L. аcidophilus, L. rham-
nosus L. fermenti модифіковані з набуттям влас-
тивостей. Подальше вивчення Lactobacillus spp. 
актуально та перспективно в світі створення на 
їх основі пробіотиків для лікування та профілак-
тики гіпероксалурії. Виконана робота спонукає 
до продовження роботи над подальшим вивчен-
ням отриманих ШДО. Також маємо опосеред-
ковані дані щодо того, що промислові штами 
Lactobacillus spp. є також ОДШ. Що зайвий раз 
підтверджує необхідність їх застосування у якості 
пробіотиків після антибіотикотерапії.

Таблиця 1
Характеристика росту Lactobacillus spp. 

на твердих поживних середовищах із різною концентрацією оксалатів

Концентрація 
солей щавелевої 
кислоти (мг/мл)

Мікроорганізм (% росту)

L. acidophilus L. rhamnosus L. fermenti L. acidophilus № 26

0,1 94,40±1,96 86,40±3,20 90,40±3,20 99,20±1,60
0,5 87,20±2,99 73,20±5,60 83,60±3,88 91,20±2,99
1,0 63,20±1,60 51,20±2,99 56,80±4,66 68,80±2,99
1,5 46,40±1,95 32,8±4,67 42,40±3,20 53,60±3,20
2,0 26,40±4,08 16,8±5,31 24,00±2,53 33,60±4,08
2,5 8,80±3,92 4,8±2,99 7,20±1,60 13,60±4,80
3,0 0,8±1,6 0 0,8±1,6 2,40±3,20
3,5 0 0 0 0,8±1,6
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ФАРМАКОЛОГІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ 
ПРИ ЛІКУВАННІ ЕПІЛЕПСІЇ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ, 

НАРОДЖЕНИХ З ЕКСТРЕМАЛЬНО НИЗЬКОЮ ВАГОЮ ТІЛА

Частка фармакорезистентності при лікуванні хворих на епілепсію не змінилася і становить близько 30%, як і 20 
років тому. У 60-70% випадків епілепсія дебютує в дитячому віці, тому від своєчасності та адекватності лікування за-
лежить подальший розвиток дитини, а згодом – і стан здоров’я дорослої людини. 

Ключові слова: епілепсія, недоношені діти, фармакологічна резистентність. 

Доля фармакорезистентности при лечении больных эпилепсией не изменилась и составляет около 30%, как и 
20 лет назад. В 60-70% случаев эпилепсия дебютирует в детском возрасте, поэтому от своевременности и адекват-
ности лечения зависит дальнейшее развитие ребенка, а впоследствии – и состояние здоровья взрослого человека. 

Ключевые слова: эпилепсия, недоношенные дети, фармакологическая резистентность.

The share of pharmacoresistant in the treatment of patients with epilepsy has not changed and now is about 30%, as it 
was 20 years ago. In 60-70% of cases epilepsy debuts in childhood, so the further development of the child depends on the 
timeliness and adequacy of epilepsy treatment, and later – and the state of adult health. 

Key words: epilepsy, premature children, pharmacological resistance.

Актуальність вивчення проблеми епілепсії у дітей 
обумовлена високою поширеністю захворювання і 
нерідко важкими медико-соціальними наслідками [1]. 
Проблема фармакологічної резистентності епілепсії, 
незважаючи на появу безліч нових антиепілептичних 
препаратів, залишається актуальною до теперішньо-
го часу. Частка фармакорезистентності при лікуванні 
хворих на епілепсію не змінилася і становить близько 
30%, як і 20 років тому [8, 11]. Дебют епілепсії в дитя-
чому віці заслуговує особливої уваги, так як судомна 
готовність у дітей вища, ніж у дорослих. Чим менший 
вік, тим нижчий поріг судомної готовності [4, 15]. На 
еволюцію епілепсії і трансформацію нападів у дітей 
в більшості випадків впливають процеси дозрівання 
нервової системи, перинатальні пошкодження голов-
ного мозку, вроджені вади головного мозку, генетичні 
фактори і гормональні зміни [4, 6].

Епілепсія дитячого віку відрізняється великою 
кількістю резистентних до лікування форм і полі-
морфізмом нападів [13, 16]. Резистентними формами 
епілепсії називають захворювання, при яких тяжкість 
і частота нападів, неврологічні та психічні супутні 
симптоми або побічні дії антиепілептичних препара-
тів не піддаються задовільній корекції і не прийнятні 
для хворого та його близьких [11, 12]. У світовій прак-
тиці показником резистентності умовно вважають 
3-4 і більше нападів при проведенні адекватної меди-
каментозної терапії протягом року [1, 11, 13]. Поняття 
«резистентності» слід відносити до конкретного пре-
парату або конкретної стратегії лікування. Крім того, 
когнітивні дефекти, обумовлені епілепсію, залежать 
від зрілості та ступеня формування тих чи інших сис-
тем в мозку. Резистентність при лікуванні епілепсії 
у дітей раннього віку може бути “абсолютною” або 
“відносною”. Справжня, або абсолютна, резистент-
ність найчастіше прирівнюється до поняття неефек-
тивність лікування [5,16]. Відносна резистентність 
звичайно пов’язана з неправильною діагностикою 
епілепсії, невдалим підбором препарату, вираженими 
побічними ефектами, неправильним дозуванням пре-

парату, порушенням регулярності лікування [6]. Існує 
декілька гіпотез, що пояснюють механізми форму-
вання фармакологічної резистентності. Гіпотеза мі-
шеней, або таргетна гіпотеза, вказує на порушення 
функціонування мішеней антиконвульсантів, таких 
як іоні канали і рецептори нейротрансмітерів [10, 11]. 
Наступний патогенетичний механізм формування 
резистентності епілепсії – це порушення засвоєння 
мозком антиконвульсантів, або гіпотеза лікарських 
транспортерів [13]. Ще однією причиною фармако-
логічної резистентності можуть бути ураження, що 
призводять до структурних змін і пошкодження не-
йронних мереж (гіпотеза нейроних мереж) [8, 9].

Загальновизнані критерії резистентності пропо-
нуються П. Кван і MJ Броді [15], у відповідності з 
цими критеріями тривалість активного перебігу за-
хворювання повинна бути не менш двох років, про-
тягом яких застосування двох і більше доречних, 
призначених у адекватній дозі і добре переносиміх 
антиепілептичних препаратів не мало ефекту. Вра-
ховується також частота (більше 12 на рік) і тяжкість 
нападів, хоча даний критерій не є жорстким і вима-
гає індивідуального підходу[7, 8]. Існує ряд форм, які 
можна віднести до резистентних (з різних причин). 
Це – важкі епілепсії дитинства: припадки раннього 
віку внаслідок важкої органічної енцефалопатії, ано-
малії розвитку, порушення метаболізму – синдром 
Веста, Леннокса-Гасто, прогресуючої міоклонус-епі-
лепсії, синдром Ландау-Клеффнера, енцефалопатія 
Расмуссена, симптоматичні епілепсії при прогресу-
ючих неврологічних захворюваннях, неопластичних 
процесах, важкої резидуально-органічної патології 
ЦНС та інші [14, 15]. Механізми розвитку справж-
ньої (абсолютної) медикаментозної резистентності є 
патологія експресії лікарських переносників або по-
шкодження вольтаж-залежних кальцієвих каналів, які 
є мішенню для більшості антиепілептичних препара-
тів. Обидва ці механізми можуть бути детерміновані 
вже при маніфестації захворювання або розвиватися 
внаслідок прогресування епілепсії і тривалого проти-
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епілептичного лікування. Вивченню цих механізмів 
відводиться значна роль у розвитку нових стратегій 
подолання медикаментозної резистентності [5,9]. 

Протягом багатьох років увагу дослідників при-
вертає гіпоксія головного мозку, яка позначається як 
симптомокомплекс, обумовлений кисневою недо-
статністю плода та новонародженого [3, 8, 9]. Відо-
мо, що розвиток симптоматичної епілепсії у дітей, 
які перенесли гіпоксично-ішемічної енцефалопатії в 
анамнезі, обумовлена наслідком селективного або ди-
фузного некрозу нейронів, статус marmoratus базаль-
них гангліїв внаслідок нерегульованого нейрональ-
ного апоптозу чи пошкоджуючих впливів порушень 
церебральної гемодинаміки у віддаленому періоді 
[1, 8,]. Симптоматична епілепсія в цих випадках може 
зустрічатися як у недоношених, так і у доношених 
новонароджених і супроводжуватися ранніми рухо-
вими порушеннями, а також у ряді випадків затрим-
кою психомоторного розвитку і інтелектуальною не-
достатністю. 

Існує наявність відношення ступеня зрілості но-
вонародженого та типу припадку. Так, у доношених 
дітей частіш виникають генералізовані клонічні та 
«мінімальні» напади [16, 17]. Для недоношених ма-
люків характерні генералізовані тонічні припадки 
наряду з інфантильними спазмами [5] . Також слід 
пам’ятати, що більшість форм епілепсії у недоноше-
них малюків обумовлено порушеннями скроневих 
ділянок, та менш лобних ділянок. У ранньому віці 
дитини відмічена найбільша залежність головного 
мозку від проконвульсивних факторів. Цьому сприяє 
морфофункціональна незрілість та вплив різних па-
тологічних факторів на головний мозок у перинаталь-
ному періоді. Серед епілептогенних факторів важли-
ве значення має строк недоношеності, чим більша 
морфо функціональна незрілість, тим частіше вини-
кає резистентність при лікуванні епілепсії [15]. Недо-
статньо вивчені причини резистентності епілепсій у 
недоношених дітей, які народились з екстремально 
низькою вагою тіла.

Метою нашого дослідження було проаналізува-
ти та оцінити ефективність лікування за допомогою 
анти епілептичних препаратів у дітей, хворих на епі-
лепсію, які народилися недоношеними, з вагою тіла 
меншою за 1000 грамів, шляхом тривалого спостере-
ження за ними. 

Матеріали та методи дослідження. Під нашим 
спостереженням знаходилося 62 хворих дитини у віці 
від 4 – х місяців до 3 – х років (35 хлопчиків та 27 ді-
вчаток), які мали гестаційний вік від 26 – до 32 тижнів 
та народжених з вагою тіла до 1000 грамів ( діти, на-
роджені з екстремально низькою вагою тіла). Усі діти 
отримували лікування у відділенні неврології ранньо-
го віку КЗ «ДДМКЛ № 5» ДОР м. Дніпропетровська. 
Діагнози встановлювали згідно класифікації епілеп-
сій і епілептичних синдромів та споріднених з епілеп-
сіями захворювань Міжнародної протиепілептичної 
Ліги 1989 року, що була прийнята Всесвітньою орга-
нізацією охорони здоров’я. 

Головними критеріями включення дітей до гру-
пи спостереження були – наявність підписаної згоди 
батьків пацієнтів до включення в дослідження, недо-
ношеність при народженні від 26 до 32 тижнів, вага 
тіла при народженні до 1000 грамів, наявність у діа-
гнозі епілепсії. 

Усім хворими було проведено комплексне кліні-
ко – анамнестичне, інструментальне та лабораторне 
обстеження (загальноклінічні аналізи крові та сечі, 
динамічний електроенцефалографічний мониторинг  
МРТ або КТ головного мозку, біохімічні обстежен-
ня крові, рівень електролітів у сироватці крові, до-
слідження крові на TORCH – інфекції – визначали 
рівень Ig M та G до вірусу простого герпесу 1 та 2 
типів, вирусу герпесу людини 6 типу, цитомегалові-
русу, вірусу Епштейн – Бар, токсоплазми ). Усі хворі, 
що спостерігалися одержували антиконвульсантну 
терапію у вікових дозах. 

З метою оцінки функціонального стану ЦНС у 
дітей з епілептичними нападами, що народилися з 
екстремально низькою вагою тіла, проводилося елек-
тоенцефалографічне обстеження на 16 – канальному 
енцефалографі серії “Експерт” (комплекс медичний 
діагностичний “Tredex”). Електроди розташовували-
ся за міжнародною схемою «10-20».

Усі малюки, що спостерігалися, народились від 
патологічних вагітностей та пологів. Відставання у 
психо – моторного розвитку відмічалось у 58 хворих 
(94%). 

У клініці спостерігались наступні види нападів: 
інфантильні спазми – 21 (34,0%); малюків, тонічні 
припадки – 6 (9,7%); вторинно – генералізовані на-
пади – 28 (45,1%); міоклонічні – 7 (11,3%); декілька 
видів нападів – 15 (24,2%). 

Критерієм фармакологічної резистентності у на-
шому дослідженні була відсутність ефекту лікування 
на протязі 1 року за наявності лікування потенційно 
ефективними традиційними і новими антиконвуль-
сантами у вигляді моно – або політерапії у середніх 
вікових дозах, що не викликають побічних ефектів. 

Оцінку ефективності терапії проводили у від-
повідності з наступними критеріями 1: відмінний 
результат – повне припинення нападів; хороший – 
зменшення їх частоти більш ніж на 50%; задовільний –  
зменшення на 25-50%; незадовільний (відсутність 
ефекту) – зменшення в межах до 25%. Результати. 
Форма епілепсії визначалася нами за особливостями 
перебігу нападів та захворювання у цілому, які спів-
ставляли з показниками електрогенезу. 

За характером змін основних нейрофізіологічних 
параметрів ЕЕГ нами отримані наступні дані. 

Таблиця 1
Форми епілепсії у недоношених дітей, народже-

них з екстремально низькою вагою тіла

Форма епілепсії Абс. %
 Лобна епілепсія 10 16,1
 Потилична епілепсія 2 3,2
 Скронева епілепсія 23 37,0
 Синдром Веста 17 27,4
 Синдром Отахара 2 3,2
 Мультифокальна епілепсія 7 11,2
 Рання міоклонічна епілепсія 1 1,6

В нашому дослідженні у дітей, народжених не-
доношеними з екстремально низькою вагою тіла, 
частіше діагностувалась скронева форма епілепсії 
та синдром Веста. 
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За оцінкою ефективності лікування епілепсії у 
даної групи хворих дітей нами отримані наступні 
дані.

У групі дітей, які народились недоношеними з 
екстремально низькою вагою тіла ( менш ніж 1000 
грамів), фармакологічна резистентність відмічена 
у 45% випадків ( 28 малюків). Отримані дані відо-
бражені у таблиці № 2.

Таблиця 2 
Фармакологічна резистентність  

у хворих на епілепсію дітей, народжених  
недоношеними з екстремально низькою  

масою тіла, з групи дослідження

Форма епілепсії
Кількість дітей 
з фармакорезис-

тентістю
% n = 28

Лобна епілепсія 1 3,6
Скронева епілепсія 7 25,0
Синдром Веста 10 35,7
Синдром Отахара 2 7,1
Мультифокальна 
епілепсія 7 25,0

Рання міоклонічна 
епілепсія 1 3,6

Таким чином, у досліджуваних дітей, які на-
родились недоношеними з екстремально низькою 
вагою тіла, резистентними до лікування частіше 
були: синдром Веста – у 35% випадків; мультифо-
кальна епілепсія – у 25% та скронева епілепсія – у 
25%. У дітей з ранньою міоклонічною епілепсією, 
синдромом Отахара та мультифокальною епілепсі-
єю виявилась резистентність до проти епілептич-
ного лікування в 100%.

Найбільш важкі типи епілептичних нападів 
супроводжувались максимальними структурни-
ми змінами за даними КТ та МРТ ( вади розвитку 
головного мозку, атрофічні зміни, кортикальні діс-
плазії, лейкомаляції), а також затримкою моторно-
го та психічного розвитку дитини.

Порівняння клінічного перебігу епілепсії у ді-
тей з резистентними формами та фармакологічно 
керованими представлені в наступній таблиці:

Як видно з табл.3, у дітей з резистентними фор-
мами епілепсії на 30% частіше спостерігалась за-

тримка психо-моторного розвитку, ніж в групі ді-
тей з керованими формами; вдвічі частіше серійні 
напади, на 26% частіше в анамнезі спостерігався 
епістатус. Дебют епілепсії спостерігався у дітей з 
резистентними формами епілепсії на 3-5 місяців 
раніше , на 47% частіше спостерігалось поєднання 
декількох видів нападі. Велика кількість нападів за 
сутки в дебюті притаманна резистентним формам в 
нашому дослідженні.

Нами визначені ЕЕГ патерни, які вказують на 
несприятливий перебіг епілепсії в групі досліджу-
ваних дітей.

Таблиця 4
Порівняння ЕЕГ патернів в групі  

досліджуваних дітей з резистентними  
та фармакологічно керованими формами епілепсії

Патологічний  
патерн на ЕЕГ 

Діти  
з резис-

тентними 
формами 
епілепсії  

n=28

Діти з фар-
макологічно 
керованими 

формами   
n=34 

Повільнохвильова 
активність  
на фоновій ЕЕГ 

Абс. 
28

% 
100

 Абс. 
19 % 56

Поліморфізм  
епілептичних патернів 17  60 11 32

Наявність декількох 
незалежних вогнищ  8  28  0  0

Гіпсарітмія  9  32 0  0
Поєднання повільно 
хвильової дифузної 
епіактивності з полі-
морфними епілептич-
ними патернами 

 15  54 3  9

У всіх дітей з резистентними формами епілеп-
сій констатувалась повильнохвильова активність в 
фоні– на 44% частіше, ніж у дітей з фармакологіч-
но керованими формами; наявність декількох не-
залежних вогнищ було притаманне резистентним 
формам; поєднання поліморфних епілептичних па-
тернів з дифузною повільно хвильовою активністю 
на 47% виявлялось частіше у дітей з резистентни-
ми формами епілепсій.

Таблиця 3
Клініко – анамнестичні показники та перебіг захворювання у дітей з групи дослідження

Клінічні прояви Діти з резистентними фор-
мами епілепсії  n=28

Діти з фармакологічно  
керованими формами n=34 

Затримка психо – моторного розвитку Абс. 28 % 100 Абс. 24 % 70
Дебют епілептичних нападів (середній вік) 1-3 місяці 6–8 місяців

Частота епілептичних нападів  
(середня кількість) в дебюті епілепсії

10-15 разів на 
добу Абс./%

1-3 рази на 
добу абс/%

10-15 разів  
на добу абс/%

1-3 рази на 
добу абс/%

21/ 75% 7/25%  5/15% 29/85%
Серійність епілептичних нападів 15 54 8 24
Поєднання декількох видів нападів 13 47 0
Епістатус в анамнезі 9 32 2 6
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Висновки.
1) Серед дітей, хворих на епілепсію, які народи-

лись недоношеними з екстремально низькою вагою 
тіла, відсоток резистентних до лікування епілепсій 
значно перевищує цей показник у дітей, які наро-
дилися доношеними (45% проти 30%). 

2) В групі дітей з резистентними формами епі-
лепсії набагато частіше спостерігалися: затрим-
ки психомовного та моторного розвитку; висока 
частота нападів, поєднання різних за характером, 
схильність до серійного та статусного перебігу, 
схильність до зривів медикаментозної ремісії; 
структурні зміни головного мозку при на МРТ– до-
слідженні. 

3) Виявлені ЕЕГ-патерни, які вказують на не-
сприятливий перебіг з формуванням резистентних 
до лікування форм епілепсій у дітей, які народили-
ся з екстремально низькою вагою тіла – високий 
індекс епілептиформної активності та її генераліза-
ція на фоновій ЕЕГ. поліморфізм епілептіформних 
змін у поєднанні з дифузною повільнохвильовою 
активністю, наявність декількох незалежних вог-
нищ епілептиформної активності. 

4) Для дітей, народжених з екстремально низь-
кою вагою тіла електрогенез характеризувався 
генералізацією патологічної епілептиформної ак-
тивності на різні відділи головного мозку, що при-
зводило до його епілептизації. 
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Постановка проблеми. Психоантропологія – 
наука з психогенетичним принципом. Ми оформ-
люємо цей психогенетичний принцип на підставі 
критики вчення М. О. Добролюбова про розвиток 
людського знання лише протягом життя. На наш 
погляд, стверджуючи це Добролюбов відійшов від 
своєї концепції історичного ідеалізму в соціоло-
гічному матеріалізмі. У питаннях про еволюцію 
психіки людини в контексті її життєдіяльності 
Добролюбов перетворився в «вульгарного» ма-
теріаліста. Наш матеріалізм повинен бути помір-
ним. Його суть полягає виключно в допущенні 
можливості, що психіка та людська психологія як 
спадковість можуть бути певною духовною точ-
ною та ієрархічною субстанцією – матерією. Все 
інше в нашій теорії цілком відповідає класичному 
гегеліанському поняттю про «дух» і «духовне» в 
історичному процесі. Переносячи історичний чи 
політичний процес на внутрішню природу кон-
кретної людини, на її зовнішню психіку, ми мо-
жемо побачити, що світогляд людини, її природне 
влаштування чітко копіюють співвідношення сил 
у конкретному колективі, соціумі. Людина – ін-
дивідуалізована і спрощена проекція людського 
соціуму. Саме тому людина не може існувати без 
соціального життя, без участі у відокремленій 
життєдіяльності соціальної групи. Людина, як 
казав Арістотель, є твариною соціальною. Відпо-
відно ж психіка людини – це двояка, соціальна у 
своєму індивідуальному прикладі, структура. 

Виклад основного матеріалу. Двояка людська 
психіка – це дух і матерія водночас. Психіка – це 
духовна матерія. Потяг внутрішньої психіки лю-
дини до її духовної природи виявляється якраз у 
релігійних або релігійно-подібних віруваннях, у 
здатності індивіда вірити в будь-що загалом. 

Здатність людини вірити виробляється в кон-
тексті внутрішньої психіки, внутрішніх психіч-
них процесів під тиском взаємодії «дух-культура-

інстинкти». Цей дух віри трансформується в 
конкретну віру в певні субстанції, зокрема і суб-
станції навколишньої природи, яка виробляється 
зовнішніми психічними процесами людини, так 
званою зовнішньою психікою. Спадковий гене-
тичний дух – це основа внутрішніх психічних про-
цесів, підсвідомості. Віра ж – первинна функція 
зовнішніх психічних процесів, свідомості, яка 
з’являється під тиском спадкового генетичного 
духу.

М. Добролюбов критикував брошуру автора 
Кусакова «Про істинність понять», в якій здат-
ність людини вірити була виокремлена в первинну 
потребу людини, що пояснюється духом непізна-
ваності людиною істинності речей. Кусаков пи-
сав: «віднайдене людиною поняття про будь-який 
предмет зовнішнього світу ніколи не може бути іс-
тинним». Добролюбов гостро і вміло критикував 
це твердження у своїх статтях, але він забув про 
те, що нині ми називаємо принципом людської не-
певності і принципом людської помилковості (за 
термінологією Дж. Сороса). Здатність людини 
до помилки нарівні із здатністю вірити – є пер-
винною функцією зовнішньої психіки, свідомості, 
яка також зароджується під впливом спадкового 
генетичного духу. 

Дж. Сорос з цього приводу зазначає: «По-
милковістю пройняті всі наші спроби зрозуміти 
природні та суспільні явища, але відмінність сус-
пільних наук від природничих полягає не в помил-
ковості. Ця відмінність... походить радше від того 
факту, що в суспільних системах схильні до по-
милок люди є не просто спостерігачами-науковця-
ми – вони самі є активними учасниками системи. 
Саме це робить суспільні системи рефлективни-
ми». Те ж саме стосується і всіх людей – учасни-
ків суспільних систем. Участь кожної людини із 
своїм індивідуальним рівнем помилковості і запа-
сом здатності й потреби вірити робить соціальні 
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системи рефлективними. Рефлективність же, за  
Дж. Соросом, базується на когнітивності і маніпу-
лятивності соціальних систем.

 Таким чином, ми отримуємо дві універсальні, 
первинні функції людської психіки:

а) здатність і потреба вірити в певні вищі суб-
станції, найвищим матеріальним виявом яких є 
непізнавана навколишня природа;

б) помилковість людини в її твердженнях про 
будь-які субстанції ззовні та всередині людського 
світогляду, що також є зумовлена апріоричною не-
пізнаваністю природи взагалі.

На цих первинних функціях людської психіки 
базується свідомість – зовнішня психіка. Отже, 
свідомість: а) вірить і б) помиляється. В цьому 
парадоксальному твердженні також проявля-
ється двояка природа людської психіки. Остання 
здатна вірити, приймати предмети за істинні, 
довіряти твердженням, але істинність таких 
субстанцій цілком може бути помилковою. І це 
абсолютно нормально для людської природи. На 
наш погляд, це і є мірилом норми в психічному 
здоров’ї індивіда та колективу. 

Поняття «психіка в нормі» лежить на поверхні 
свідомості людини і зумовлюється її первинними 
функціями, що формуються виключно під впли-
вом спадкового генетичного духу.

В. Жданов писав: «Істина, зазначав Добролю-
бов, не може бути осягнута інтуїтивно, без нако-
пичення знань, а знання накопичуються в процесі 
практичної діяльності, відповідно, практика і дає 
нам критерій правильності понять» [2, c. 364]. Ми 
ж дозволяємо собі не погоджуватись з цією тезою, 
посилаючись на описане вище розуміння норми 
людської психіки. Така норма є власне «нормаль-
ною» доти, доки внутрішня психіка дотримуєть-
ся продукованого спадковим генетичним духом 
чіткого і, очевидно, врегульованого обсягу здат-
ності й потреби вірити – з одного боку та чітко 
врегульованого для певного індивіда обсягу дозво-
леної помилковості – з іншого боку. Доки людська 
підсвідомість визначається саме цими критерія-
ми, людина залишається умовно (а точніше, соці-
ально) нормальною. 

Психологічна антропологія дозволяє подитися 
метафізично як на дух, так і на матерію. Психо-
логічна антропологія підводить нас до існування 
найпервиннішої і основоположної своєї категорії –  
спадкового генетичного духу, що регулює підсві-
домість в процесі її функціонального переходу в 
свідомість.

Спадковий генетичний дух – психічний фено-
мен, який народився в контексті історичного про-
цесу. Тут прослідковується еволюційна взаємодія 
між історією та психікою. Психіка історична за 
своєю сутністю. Історичний характер психічних 
процесів людини доводить той факт, що людина 
переймає, генетично успадковує від своїх предків 
не лише фізіологічно, але й психологічні свої осо-
бливості, характер, талант, здатність мислити 
і пізнавати, а також, що дуже цікаво, певний об-
сяг спадково закладених знань, зокрема ті ж самі 
інстинкти. Саме вплив цього обсягу, спадково 
закладених у людській підсвідомості, внутрішній 
психіці, знань на соціальні процеси всіх рівнів та 

форм і є спеціальним предметом психологічної 
антропології. Можна навіть сказати, що психоло-
гічна антропологія вивчає спадковий генетичний 
дух як каталізатор усіх трансформацій і явищ у 
соціопсихосфері. Соціальна та етнічна психології 
людини – лише частина того первинного і підсві-
домого обсягу генетично детермінованих знань, 
які отримує людина з моменту свого народження. 
Однак, ця частина є найважливішим чинником 
усіх соціальних, політичних і етнічних процесів. 
Тому її вивчення психоантропологами є необхід-
ним для філософії, політології, психології, соціо-
логії.

Соціальна та етнічна психологія – це поро-
дження спадкового генетичного духу, той обсяг 
знань, які закладені в людині від самого наро-
дження і супроводжують її до самої смерті, в 
будь-якому разі і незалежно від будь-яких зо-
внішніх обставин у її житті. Вони аксіоматично 
завжди з людиною. Індивідуально вони здатні 
взаємодіяти з конкретною, змінюваною, еволю-
ціонуючою соціопсихосферою, але ніколи не по-
кидають нас. 

Соціопсихосфера виступає для нас також го-
ловною ознакою соціальної системи. Остання 
акумулюється виключно психологічно. Існує соці-
альна система також виключно на психологічно-
му рівні. Це означає, що без вивчення психології 
взагалі, ми не можемо вивчати соціальні системи. 
Останні ж, через вплив людської помилковості та 
здатності й потреби вірити (все це у кожного своє 
та індивідуальне – в міру запасу переданих знань 
спадковим генетичним духом) «страждають» на 
рефлективність. Тобто кожен учасник соціальної 
системи приносить в неї своє суб’єктивне сприй-
няття інформації, засноване на еволюціонуючому 
в індивіді матеріалі спадкового генетичного духу 
і власний запас досвіду, який перетворюється в 
знання. Колективи суб’єктивізуються через мис-
лення, яке є суб’єктивним і у когнітивній, і у ма-
ніпулятивній функціях суспільної рефлективнос-
ті. Дж. Сорос пише: «Ці дві функції пов’язують 
мислення учасників (суб’єктивну реальність) зі 
справжнім станом справ (об’єктивною реаль-
ністю) у протилежних напрямках. У когнітивній 
функції учасникові відводиться роль пасивного 
спостерігача; тут напрямок пасивної залежності –  
від світу до розуму. У маніпулятивній функції 
учасники відіграють активну роль; напрямок при-
чинної залежності – від розуму до світу. Обидві 
функції не захищені від помилковості» [7, c. 161]. 

В описаній Соросом вище рефлективності со-
ціальних систем також помітна основоположна 
для нас двоякість психічних процесів: існують 
водночас і когнітивна і маніпулятивна функції цієї 
рефлективності, які одна одну мали б взаємови-
ключати. Однак, вони взаємодіють на прикладі 
кожного конкретного індивіда – учасника соціаль-
ної групи чи системи.

Сутність рефлективності соціальних систем 
полягає у «відсутності незалежного критерію 
істини». Дж. Сорос висловлює наступні дум-
ки: «Якби когнітивна функція діяла в ізоляції, 
без будь-якого втручання з боку маніпулятивної 
функції, вона могла б виробляти знання. Знання 
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відображаються в істинних твердженнях. Твер-
дження є істинним, якщо воно відповідає фактам, –  
саме про це каже нам кореспондентна теорія іс-
тини. Але якщо має місце втручання маніпу-
лятивної функції, факти вже не слугують як 
незалежний критерій, оскільки твердження 
може бути продуктом маніпулятивної функції»  
[7, c. 161-162]. Рефлективність означає маніпу-
лятивну зміну обставин конкретним суб’єктом у 
процесі соціальної взаємодії, що може виражатись 
у зміні конкретних обставин, міжіндивідуальних 
взаємовідносин висловленням певного тверджен-
ня і так далі. Це твердження може бути помилко-
вим або завідомо неістинним, але воно апріорі 
змінює ситуацію, наприклад, у відносинах між 
людьми. Виходячи з цього твердження, вважаємо 
за необхідне виокремити соросівську рефлектив-
ність як первинну функцію здатності людської 
свідомості до зміни обставин. Простіше, назвемо 
її принципом маніпулятивності зовнішньої психі-
ки. Свідомість через сприйняття, пізнання, набут-
тя досвіду в процесі мовлення і пізнання, набуває 
здатності до формування власного індивідуального 
інтересу. Цей індивідуальний інтерес завжди ви-
ключно суб’єктивний. Однак, його виключно ці-
кавою функцією є зміна ситуації в малих і великих 
соціальних групах. Людина як учасник соціальної 
групи, спільноти, через притаманний її свідомості 
власний індивідуальний інтерес розпочинає мані-
пулювати колективною, суспільною свідомістю. 
Це і є наслідок соросівського принципу рефлек-
тивності для соціопсихосфери. 

Наявність власного індивідуального інтересу 
та обов’язкове використання функції маніпуля-
тивності задля досягнення конкретної мети – за-
доволення цього інтересу свідомості, є проявом 
впливу на підсвідомість спадкового генетичного 
духу.

Отже, твердження висловлене людиною – це 
не факт і не конкретна істина, а свідомий про-
дукт маніпулятивної функції людської свідо-
мості, викликаної інстинктивним, підсвідомо 
зумовленим почуттям необхідності задоволення 
власного індивідуального інтересу. Інтерес же цей 
з’являється внаслідок підсвідомої реакції на наяв-
ність спадкового генетичного духу.

Спадковий генетичний дух формує соціальну 
та етнічну психологію людини. Він слугує ката-
лізатором усіх соціально-психологічних і етноп-
сихологічних реакцій. Ця сторона його впливу 
особливо цікава для психологічної антропології. 
Через осягнення принципу людської рефлектив-
ності розуміємо як спадковий генетичний дух, 
впливаючи в кожному випадку на нову індивіду-
альну психіку, водночас, набуває здатності зна-
чно впливати на соціальну психологію і навіть 
формувати її. Це проявляється і через наведений 
вище приклад кожного людського твердження, що 
є нічим іншим, як задоволенням власного індиві-
дуального інтересу шляхом використання маніпу-
лятивної функції.

Дж. Сорос вказує на мислення як на осно-
вну функцію людської свідомості. Ми ж мусимо 
відзначити, що мислення насправді формується 
через вплив спадкового генетичного духу у вну-

трішній психіці – у підсвідомості. Сорос з цього 
приводу писав: «Контури рефлективного зворот-
ного зв’язку не піддавалися ретельному аналізу, й 
коли я вперше з ними зустрівся і спробував до-
слідити їх, на мене чекали різні труднощі. Головна 
проблема полягала в тому, що мислення є части-
ною реальності, а взаємозв’язок частини з цілим 
описувати дуже важко. Той факт, що мислення не 
піддається безпосередньому спостереженню, ще 
більше ускладнює справу; отже, визначення реф-
лективності буде набагато складнішим, аніж саме 
поняття» [7, c. 164]. 

Отже, мислення відноситься до сфери принци-
пу людської рефлективності. Водночас мислення 
грунтується і на а) помилковості; б) здатності та 
потребі людини вірити. Мислення формується 
внутрішньою психікою і проявляється у мовлен-
ні, яке виводить на поверхню конкретна людська 
свідомість – психіка зовнішня. Мислення рефлек-
тивне тому, що воно через мовлення взаємодіє з 
соціальним середовищем людини і через мовлен-
ня та функцію сприйняття інформації набуває 
здатності: а) впливати на настрої і ситуацію в со-
ціальному оточенні індивіда; б) змінювати думки 
і настрій самого індивіда.

Сорос відносить мислення до суб’єктивного 
аспекту реальності: «Мислення – це суб’єктивний 
аспект. Воно відбувається в потаємному просто-
рі інтелекту учасників і його не можна безпо-
середньо спостерігати – лише його матеріальні 
прояви. Об’єктивний же аспект складається з 
подій, які можна спостерігати. Інакше кажучи, 
суб’єктивний аспект охоплює мислення учасни-
ків, а об’єктивний вказує на всі факти, що під-
даються спостереженню, – чи то в зовнішньому 
світі, чи то всередині мозку» [7, c. 164-165].

Висновки. Рефлективність – основа людсько-
го мислення. Це інтегративна сфера. Тут помил-
ковість, здатність і потреба людини вірити як 
первинні функції психіки під впливом спадкового 
генетичного духу стикаються з власним інди-
відуальним інтересом, який продукує маніпу-
лятивність людського мислення. Будучи мані-
пулятивним і помилковим водночас, мислення 
перетворюється в двояку функцію двоякої люд-
ської психіки. Так, мислення також двояке. Воно 
може бути підсвідомим і свідомим, внутрішнім і 
зовнішнім, виражатись у думках і в мовленні. Для 
мислення обов’язковою умовою є наявність пев-
ного запасу знань: а) переданих спадковим гене-
тичним духом і б) отриманих в процесі набуття 
життєвого досвіду. Один запас знань доповнює 
другий і навпаки. 

Перефразовуючи відомий метафізичний ви-
слів Р. Декарта, можемо сказати: людина мислить, 
отже, існує. Мислення у взаємозв’язку з психічни-
ми функціями сприйняття інформації, набуття 
життєвого досвіду та мовлення продукує спо-
чатку конкретні погляди людини на певні суб-
станції, а згодом об’єднує ці погляди у цілісний 
світогляд людини. Світогляд – сума сприйняття 
інформації, досвіду і людської комунікації через 
вищу психічну функцію мовлення, світогляд фор-
мується на рівні підсвідомості і постійно прояв-
ляється свідомістю у соціопсихосфері.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛЮТЕЇНОВОЇ ФАЗИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ 
ЗА НАЯВНОСТІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Проведено клініко-лабораторне обстеження 70 жінок: І група (основна) – 50 жінок із запальними захворюваннями 
жіночих статевих органів, ІІ група (контрольна) – 20 здорових жінок. Встановлено, що за наявності запальних захво-
рювань, порушення менструального циклу спостерігалися в 95% у жінок основної групи. Видовий склад мікрофлори 
вмісту піхви й цервікального каналу в усіх жінок основної групи представлений, в основному, патогенною та умовно па-
тогенною мікрофлорою, на відміну від жінок контрольної групи, в яких виявлялися лактобактерії. Функціональний стан 
яєчників у жінок основної групи оцінювали за даними концентрації в периферичній крові основних гормонів яєчника 
(естрадіолу, прогестерону, тестостерону), які визначали на 21(±2) день менструального циклу (лютеїнова фаза). Від-
мічено вірогідне зниження кількості прогестерону у жінок основної групи, що може бути свідченням негативного впливу 
запальних захворювань на розвиток і функцію жовтого тіла з подальшим порушенням синтезу гормонів.

Ключові слова: запальні захворювання жіночих статевих органів, порушення менструального циклу.

Проведено клинико-лабораторное обследование 70 женщин: I группа (основная) – 50 женщин с воспалительными 
заболеваниями женских половых органов, II группа (контрольная) – 20 здоровых женщин. Установлено, что при нали-
чии воспалительных заболеваний, нарушения менструального цикла наблюдались в 95% у женщин основной группы. 
Видовой состав микрофлоры содержимого влагалища и цервикального канала у всех женщин основной группы пред-
ставлен, в основном, патогенной и условно патогенной микрофлорой, в отличие от женщин контрольной группы, в 
которых оказывались лактобактерии. Функциональное состояние яичников у женщин основной группы оценивали по 
данным концентрации в периферической крови основных гормонов яичника (эстрадиола, прогестерона, тестостеро-
на), которые определяли на 21 (± 2) день менструального цикла (лютеиновая фаза). Отмечено достоверное снижение 
количества прогестерона у женщин основной группы, может быть свидетельством негативного влияния воспалитель-
ных заболеваний на развитие и функцию желтого тела с последующим нарушением синтеза гормонов.

Ключевые слова: воспалительные заболевания женских половых органов, нарушения менструального цикла.

A clinical and laboratory examination of 70 women and groups (main) – 50 women with pelvic inflammatory disease, the 
second group (control) – 20 healthy women. It was established that the presence of inflammatory diseases, menstrual dis-
orders were observed in 95% of women in the main group. The species composition of microflora content vagina and cervix 
in all women of the main group is represented mainly pathogenic and conditionally pathogenic microflora, unlike the women 
in the control group, which proved lactobacilli. The functional state of the ovaries in women main group evaluated according 
to the concentration in the peripheral blood of ovarian hormones basic (estradiol, progesterone, testosterone), which was 
determined at 21 (± 2) day of the menstrual cycle (luteal phase). There was a significant reduction in the amount of proges-
terone in women of the main group, it may be evidence of the negative impact of inflammatory diseases in the development 
and function of the corpus luteum, followed by impaired synthesis of hormones.

Key words: pelvic inflammatory disease, menstrual disorders.

Актуальність. Наявність запальних захворю-
вань жіночих статевих органів (ЗЗЖСО) сприяють 
розвитку ускладнень, що призводять до розла-
дів функції репродуктивної системи, що клінічно 
проявляється розладами менструального циклу  
[1, с. 78-88 2, с. 8, 6, с. 52-53]. У структурі захворю-
вань жіночих статевих органів наявність запальних 
захворювань жіночих статевих органів та порушень 
менструальної функції займають значну частку, 
при цьому спостерігається, у більшості випадків, 
одночасна наявність вказаних станів, що свідчить 
про тісну їх взаємодію. За наявності запальних за-
хворювань жіночих статевих органів відбуваються 
зміни з боку імунних реакцій з розвитком вторин-
ного імунодефіцитного стану, що в результаті при-
зводить до порушення синтезу стероїдних гормонів 
яєчниками, оскільки Т– і В-клітини імунної системи 
взаємопов’язані зі стероїдогенезом [3, с. 106-107]. 

Також має значення підвищений вміст простаглан-
динів у зоні хронічного запального процесу, що при-
зводить до порушення синтезу стероїдних гормонів 
у яєчниках [4, с 25. 5, с. 64-67].

Мета роботи. Визначити вплив ЗЗЖСО на функ-
ціональний стан яєчників впродовж другої фази мен-
струального циклу.

Матеріали та методи.
Нами було проведено клініко-лабораторне обсте-

ження 70 жінок, які були розділені на 2 групи: І гру-
па (основна) – 50 жінок із ЗЗЖСО, ІІ група (контр-
ольна) – 20 здорових жінок. Вік жінок коливався від 
22 до 45 років (у середньому 33,5±0,5 року). 

Методи обстеження: клініко-лабораторний ме-
тод, мікробіологічний, імунофлуоресцентний, імуно-
ферментний та статистичний.

Матеріалом для дослідження були виділення з 
заднього склепіння піхви та цервікального каналу, зі-
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шкріб циліндричного епітелію з цервікального кана-
лу, сироватка крові.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що за наявності ЗЗЖСО порушення 
менструального циклу у вигляді нерегулярних ряс-
них менструацій спостерігалися у 45 жінок основної 
групи (95%). У практично здорових жінок контроль-
ної групи порушення менструального циклу відміча-
ли 4 жінок (20%). 

При бактеріоскопічному та бактеріологічному 
обстеженні виділень з піхви та цервікального кана-
лу у жінок обох груп встановлено наступне. Видо-
вий склад мікрофлори вмісту піхви й цервікального 
каналу в усіх жінок основної групи представлений, 
в основному, патогенною та умовно патогенною 
мікрофлорою, на відміну від жінок контрольної 
групи, в яких виявлялися лактобактерії. Нами ви-
ділено такі мікроорганізми, які контамінували сли-
зову оболонку піхви та цервікального каналу жінок 
основної групи: умовно патогенні – стафілококи 
(золотистий та епідермальний) – Staphylococcus 
aureus – 22% (p<0,05), Staphylococcus epidermidis –  
35% (p<0,05), ешерихії – Escherichia coli – 24% 
(p<0,05), дріжджоподібні гриби роду Candida – 25% 
(p<0,05), коринебактерії – Corynebacterium – 18% 
(p<0,05) та патогенні –трихомонади – Тrichomonas 
vaginalis – 72% (p < 0,05), хламідії – 18% (p < 0,05), 
У практично здорових жінок контрольної групи па-
тогенних внутрішньоклітинних мікроорганізмів не 
було виявлено.

Існування мікроорганізмів, які мають переважно 
внутрішньоклітинний механізм життєдіяльності, по-
єднувалося з контамінацією слизової оболонки піхви 
та цервікального каналу умовно патогенними та пато-
генними мікроорганізмами або іншими внутрішньо-
клітинними паразитами, що є свідченням полімікроб-
ного процесу.

Одержані та наведені результати мікроскопічно-
го і бактеріологічного дослідження ексудату піхви й 
цервікального каналу показали, що в патологічному 
процесі приймає участь щонайменше два патогенних 
та умовно патогенних мікроорганізмів, що засвідчує 
про поліетіологічність захворювання. 

У практично здорових жінок контрольної групи 
спостерігалася наявність лактобактерій у 16 жінок 
(80%). Дріжджоподібні гриби роду Candida виявля-
лися в 3 випадках (15%), що було нижче, ніж в осно-
вній групі. 

Функціональний стан яєчників у жінок основної 
групи із ЗЗЖСО оцінювали за даними концентрації 

в периферичній крові основних гормонів яєчника 
(естрадіолу, прогестерону, тестостерону), які визна-
чали на 21(±2) день менструального циклу (лютеї-
нова фаза). Для оцінки та аналізу функціонального 
стану яєчників (рівень естрадіолу, прогестерону, 
тестостерону) у пацієнток із ЗЗЖСО отримані ре-
зультати порівнювали з результатами аналогічних 
показників у контрольній групі практично здорових 
жінок, клініко-анамнестичні характеристики яких, 
практично не відрізнялися від таких у пацієнток 
основної групи. 

На 21 день менструального циклу вірогідної різ-
ниці концентрації естрадіолу не було виявлено. 

Відмічено вірогідне зниження кількості прогесте-
рону у жінок основної групи – 8,96±1,17 нмоль/л, у 
жінок контрольної групи 25,4±3,13 нмоль/л (р<0,05), 
що може бути свідченням негативного впливу 
ЗЗЖСО, на розвиток і функціонування жовтого тіла 
яєчників. Слід відмітити, що відхилення від норми 
концентрації прогестерону спостерігалося у 42 жінок 
(84%) із запальними захворюваннями жіночих стате-
вих органів.

Порівнюючи результати визначення рівня тес-
тостерону в крові жінок обох груп, вірогідної різниці 
також не виявлено. Підвищений рівень тестостерону 
при порівнянні з нормальними показниками та по-
казниками контрольної групи в основній групі був 
6% (3 випадки) та в контрольній у 5% (1 випадок). 
Вірогідної різниці не виявлено (р>0,05). У жінок 
основної групи концентрація тестостерону стано-
вила 1,92±0,08 (нмоль/л), у контрольної – 1,28±0,15 
(нмоль/л).

Отже, в жінок із ЗЗЖСО спостерігався гіпопро-
гестероновий стан впродовж другої фази менстру-
ального циклу, що свідчить про негативний вплив 
хронічних ЗЗЖСО на стероїдогенез у яєчниках, від-
повідно і на репродуктивну функцію в цілому.

Висновки.
1. За наявності ЗЗЖСО спостерігаються пору-

шення менструального циклу у вигляді нерегулярних 
рясних менструацій у 45 жінок основної групи (95%).

2. У всіх жінок із ЗЗЖСО, виявлено наявність асо-
ціацій патогенних та умовно патогенних мікроорга-
нізмів у піхві та церві кальному каналі.

3. За наявності ЗЗЖСО спостерігається досто-
вірне зниження у крові концентрації прогестерону в 
другу фазу менструального циклу, що є свідченням 
негативного впливу запальних захворювань на розви-
ток і функцію жовтого тіла з подальшим порушенням 
синтезу гормонів.
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УШКОДЖЕННЯ СТРАВОХОДУ 
ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНІЙ РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ, ПОЄДНАНІЙ 

З ДИСФУНКЦІЄЮ ЖОВЧНОГО МІХУРА ТА СФІНКТЕРУ ОДДІ

Досліджено біоптати стравоходу 79 хворих з клінічно підтвердженою гастроезофагеальною рефлюксною хворо-
бою. За допомогою комп’ютерної морфометрії виміряно та проаналізовано ширину міжклітинних просторів плоско-
го епітелію стравоходу, а також зафіксовано імуногістохімічну активність PCNA, як маркера проліферації клітин, у 
випадках розвитку неерозивного, ерозивного та еозинофільного езофагіта, в залежності від тонуса сфінктера Одді 
та жовчного міхура.

Ключові слова: ГЕРХ, ерозивний езофагіт, комп’ютерна морфометрія.

Исследованы биоптаты пищевода 79 больных с клинически подтвержденной гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезнью. С помощью компьютерной морфометрии измерена и проанализирована ширина межклеточных 
пространств плоского эпителия пищевода, а также зафиксировано иммуногистохимическую активность PCNA, как 
маркера пролиферации клеток, в случаях развития неэрозивного, эрозивного и эозинофильного эзофагита, в за-
висимости от тонуса сфинктера Одди и желчного пузыря.

Ключевые слова: ГЭРБ, эрозивный эзофагит, компьютерная морфометрия.

The study was undertaken to examine the esophageal biopsies of 79 patients with clinical evidence of gastroesophageal 
reflux disease. Using computer morphometry the intercellular spaces of the squamous epithelium were measured and an-
alyzed along with immunohistochemical activity of PCNA (cell proliferation marker) in the cases of non-erosive, erosive and 
eosinophilic esophagitis, depending on the tonus of the Oddi sphincter and gall bladder.

Key words: GERD, erosive esophagitis, computer morphometry.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) 
відноситься до досить поширених нозологічних 
одиниць. Захворюваність ГЕРХ досягає 10% -20% в 
західних країнах [1] і від 2,5% до 7,1% у східних [2].

Клінічно ГЕРХ проявляється широким спектром 
симптомів, які можуть бути згруповані в типовий, 
атиповий або екстрастравохідний синдроми. Так, до 
типових скарг з високою специфічністю відносяться 
кисла відрижка і печія. Навіть при відсутності інших 
симптомів, ці два дозволяють встановити ймовірний 
діагноз і почати емпіричну терапію. Однак, потріб-
на подальша діагностична оцінка, що включає в себе 
фіброгастроскопічне дослідження з взяттям біопсії, 
щоб підтвердити діагноз, а також виключити усклад-
нення або альтернативні причини розвитку симп-
томів. Ускладнення ГЕРХ, які визначаються тільки 
при морфологічному дослідженні, включають в себе 
ерозивний езофагіт, виразкові стриктури, стравохід 
Барретта й аденокарциному стравоходу [1].

Неерозивна рефлюксна хвороба (НЕРХ) є най-
більш поширеним типом ГЕРХ. Пацієнти з НЕРХ 
відзначають типові симптоми рефлюксу, викликані 
інтраезофагеальним закидом шлункового вмісту, 
але при гістологічному дослідженні біоптатів не 
відмічається видимого пошкодження слизової обо-
лонки (СО) стравоходу. 

Патологічною особливістю, яка дозволяє під-
твердити наявність НЕРХ при відсутності інших 
симптомів, є розширення міжклітинних просторів 

плоского епітелію стравоходу, яке визначається не 
тільки при використанні скануючої електронної 
мікроскопії, а й на звичайному гістологічному до-
слідженні [3].

При цьому відомо, що діаметр міжклітинних 
просторів плоского епітелію нижній частині стра-
воходу у пацієнтів з будь-якою формою ГЕРХ до-
стовірно корелює з клінічними проявами і є одним 
з чутливих об’єктивних маркерів прогресування 
захворювання [4]. 

Організація міжклітинних контактів епідер-
місу стравоходу включає адгезивні міжклітинні 
з’єднання у вигляді полудесмосом (що закріплю-
ють базальні клітини епітелію до його базальної 
мембрани) і демосом (частіше зустрічаються в 
шипуватому шарі). Щілинних з’єднань в базаль-
ному шарі та в поверхневих шарах епітелію не-
багато і найбільша їх кількість розташована в 
шипуватому шарі. Щільні з’єднання утворюють 
міжклітинні комплекси (з поясоподібною адге-
зивною зоною і десмосомами) в поверхневих 
шарах епідермісу [5].

ГЕРХ та еозинофільний езофагіт донедавна 
вважалися двома ізольованими нозологічними 
формами, хоча перше захворювання включає в себе 
великий комплекс клінічних симптомів, в той час, 
як друге – відноситься до однозначно гістологіч-
них діагнозів. Згідно з даними літератури, харак-
терні ознаки ГЕРХ включають в себе гіперплазію 
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плоского епітелію, яка веде до того, що базальний 
шар збільшується більш ніж на 15% від товщини 
СО; подовження субепітеліальних сосочків більш, 
ніж на дві третини від товщини СО; запальний ін-
фільтрат, що складається з еозинофілів, лімфоцитів 
та нейтрофілів. Еозинофільний езофагіт, крім по-
довження субепітеліальних сосочків та розширен-
ня базального шару, характеризується наявністю 
численних інтраепітеліальних еозинофілів (>15 на 
велике поле зору) і поверхневих еозинофільних мі-
кроабсцесів [6].

Мета даної роботи – вивчити морфологічні та 
імуногістохімічні особливості гістоструктури СО 
стравоходу при ГЕРХ, поєднаній з дисфункцією 
жовчного міхура та сфінктеру Одді.

Матеріал та методи. Обстежено 79 хворих з 
клінічно підтвердженою ГЕРХ, які проходили лі-
кування у відділенні захворювань шлунка та ДПК, 
дієтології та лікувального харчування ДУ «Інсти-
тут гастроентерології НАМН України». Матеріа-
лом для вивчення структурних змін стали біоптати, 
отримані під час фіброгастроскопії (зі стравоходу, 
тіла та антрального відділу шлунка). Для гістоло-
гічних досліджень біоптати фіксували в 10% роз-
чині нейтрального формаліну, зневоднювали в 
спиртах висхідної концентрації та заливали в пара-
фін. Гістологічні зрізи товщиною 3-5 мкм фарбува-
ли гематоксиліном і еозином та ШИФ-реактивом. 
На гістологічних зрізах стравоходу оцінювалась 
товщина базального шару, висота сосочків, інтен-
сивність запалення, наявність балонної дистрофії 
клітин плоского епітелію. 

Для потреб високорозподільної світлової мікро-
скопії матеріал фіксували в 1,25% розчині глютаро-
вого альдегіду протягом 1 години, при звичайній 

кімнатній температурі. Напівтонкі зрізи товщиною 
0,5 мкм отримували за допомогою ультрамікро-
тома УМТП-7 з використанням скляних ножів та 
фарбували 1% водним розчином толуїдинового 
синього. Для імуногістохімічного дослідження на 
депарафіновані гістологічні зрізи товщиною 3-5 
мкм наносили моноклональні мишині антитіла до 
ядерного антигену проліферуючих клітин (PCNA) 
(„Chemicon”, США) та вторинні антитіла, мічені 
пероксидазою хрону. 

Зрізи, забарвлені гематоксиліном і еозином фо-
тографували за допомогою імерсійного об’єктиву 
при збільшенні Х1000 світлового мікроскопу. 
Міжклітинні простори епітелію стравоходу ви-
міряли за допомогою програмного забезпечення 
ImageJ 1.45S („National Institutes of Health”, USA). 
При аналізі результатів використовували методи 
описової статистики: розрахунок середнього зна-
чення, 95% інтервалу і стандартної помилки у 
вибірці, результат записувався як М±м. Всі якісні 
ознаки оцінювали методами статистики за допо-
могою програми AtteStat для Microsoft Windows, 
версії 13.1 (Росія). 

Результати дослідження. Міжклітинні контак-
ти плоского епітелію стравоходу досліджувалися 
при максимальному збільшенні світлового мікро-
скопу. У нормі клітини епітелію щільно приля-
гають одна до одної, таким чином, що межа ледь 
помітна. Така структурна картина спостерігалася в 
35% досліджуваних випадків (рис. 1А).

У 8,8% хворих міжклітинні простори 
були значно розширені (рис. 1Б). За даними 
комп’ютерної морфометрії у цих випадках се-
редня відстань між двома клітинами становила 
(1,391±0,041) мікрон. У решті випадків (56,3%), 

Рис. 1. СО стравоходу у хворого на ГЕРХ.  
А) Міжклітинні простори не розширені  

(щільний контакт); Б) Міжклітинні  
простори помітно розширені. Фарбування  

гематоксиліном та еозином. Зб. х1000

Таблиця 1
Характер запальної інфільтрації СО стравоходу при розвитку НЕРХ і ерозивного езофагіту

Вираженість лімфоплазмоцитарної інфільтрації Нейтрофільна 
інфільтрація

Еозинофільна 
інфільтрація0 (немає) 1 (слабка) 2 (помір-на) 3 (виражена)

НЕРХ (n=32) 9,38 62,50 25,0 3,13 25,0 18,75
Ерозивний  
езофагіт (n=48) 2,08 39,58 56,25 2,08 45,83 47,92

р-значення 0,021622* 0,116902 0,032586*

Рис. 2. Середні значення діаметра 
міжклітинних просторів СО стравоходу  
з 95% інтервалом при розвитку НЕРХ  

і ерозивного езофагіту
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ширина міжклітинних просторів значно варіюва-
ла, у тому числі на сусідніх ділянках, та станови-
ла (0,62±0,074) мікрон. 

В 40,0% досліджуваних випадків не відзна-
чалося гістологічних ознак ерозивного езофагіту 
(розширення базального шару і подовження со-
сочків). Ці випадки (n=32) були виділені в групу 
НЕРХ, яка порівнювалася з рештою (60%, n=48) за 
характером запальної інфільтрації та мікрострук-
турних змін (табл. 1). 

Так, було встановлено, що лімфоплазмоцітар-
на інфільтрація, яка була неспецифічною ознакою, 
як для НЕРХ, так і для ерозивного езофагіту, була 
більш виражена в другому випадку (р=0,022). По-
дальший аналіз не виявив достовірних відміннос-
тей між частотою виявлення тканинної нейтрофілії 
(р=0,117); разом з тим, тканинна еозинофілія зу-
стрічалася достовірно частіше (р=0,033). 

При аналізі діаметрів міжклітинних просто-
рів плоского епітелію стравоходу (рис. 2, табл. 2) 
було виявлено, що середній діаметр міжклітинних 
просторів епітелію стравоходу при відсутності 
структурних змін СО, пов’язаних з ГЕРХ, стано-
вив (0,439±0,086) мікрон, в той час, як при розви-
тку ерозивного езофагіту відзначалося збільшення 
середнього діаметра до (0,565±0,057) мікрон. Од-
нак, статистичний аналіз з використанням крите-
рію Спірмена не показав достовірності відміннос-
тей цього показника між групами, що, швидше за 
все, пояснюється великим діапазоном значень при 
НЕРХ.

Таблиця 2
Розподіл середніх значень діаметра міжклітин-
них просторів СО стравоходу в залежності від 

наявності ерозивного езофагіту.

НЕРХ Ерозивний 
езофагіт Різниця

Середнє 0,439173 0,564902 -0,12573
Нижній 

(пар.) 95% 0,263625 0,450741 -0,33217

Верхній 
(пар.) 95% 0,614721 0,679063 0,080716

Відхилення 
(пар.) 95% 0,175548 0,114161 р=0,20645

В 60,0% досліджуваних випадків ГЕРХ при 
гістологічному дослідженні визначався ерозивний 
езофагіт, основними морфологічними ознаками 
якого було потовщення базального шару епітелію 
та збільшення висоти сосочків (рис. 3). Комбіна-
ція цих двох ознак зустрічалася у 52,5% випадків 
та корелювала з наявністю лімфоплазмоцитарної 
(r=0,31; p=0,027) та еозинофільної інфільтрації 
(r=0,33; p=0,003).

Поодинокі нейтрофільні лейкоцити у кількості 
1-2 на полі зору зустрічалися у 37,5% усіх випад-
ків, еозинофільні – у 33,8%. При цьому, виражена 
нейтрофільна інфільтрація зустрічалась лише у 
2,5% випадків, а виражена еозинофільна – у 8,9%, 
що достовірно частіше (p=0,001).

Рис. 3. СО стравоходу у хворого на ГЕРХ.  
А) Інтраепітеліальні лімфоцити. Фарбування 

гематоксиліном та еозином. Зб. х1000;  
Б) Ознаки езофагіту: збільшення сосочків, 
гіперплазія базального шару. Фарбування  

гематоксиліном та еозином. Зб. х100

Рис. 4. СО стравоходу у хворого на ГЕРХ.  
А) Балонна дистрофія клітин плоского  
епітелію. Забарвлення гематоксиліном  
та еозином. Зб. х1000 Б) СО стравоходу  

у хворого на ГЕРХ. Міграція еозинофілів  
в епітелій стравоходу. Забарвлення  

гематоксиліном та еозином. Зб. х1000

Таблиця 3
Структурні зміни СО стравоходу та шлунка в залежності від тонусу сфінктера Одді

Тонус сфінктеру Одді р-значення
Нормотонус 

(n=16)
Гіпертонус 

(n=27)
Гіпотонус 

(n=25) Іа-Іb Іb-Іс Іа-Іс

Розширення міжклітинних просторів 
СО стравоходу,% 37,5 70,4 76,0 0,1148 0,7005 0,0326

Дистрофія епітеліальних клітин  
СО стравоходу,% 25,0 40,7 36,0 0,4741 0,05 0,3067

Метаплазія залоз  
СО антрального відділу шлунку,% 0 14,8 32,0 0,5395 0,5633 0,0499

Псевдопілориза-ція залоз  
СО тіла шлунку,% 0 14,8 28,0 0,2830 0,1049 0,0476
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Балонна дистрофія клітин плоского епітелію, що 
також вважається ознакою порушення захистних 
механізмів, спостерігалася в 16,3% випадків (рис. 
4А). При цьому багатофакторний кореляційний ана-
ліз виявив зв’язок між наявністю балонної дистрофії 
та розширенням міжклітинних просторів (r=0,42; 
p=0,001), незалежно від ступеня розширення.

За даними сонологічного дослідження, у 23,5% 
досліджуваних хворих визначався нормотонус 
(група Іа), у 39,7% – гіпертонус (Іb), та в 36,8% ви-
падків – гіпотонус (група Іс) сфінктера Одді. Мор-
фологічний аналіз показав, що у хворих на ГЕРХ та 
нормотонусом сфінктера Одді структурні зміни СО 
стравоходу менш виражені (табл.3). Так, розши-
рення міжклітинних просторів епітелію достовірно 
рідше відмічалось в групі Іа (р=0,03), а дистрофія 
епітеліальних клітин СО стравоходу була менш ха-
рактерна (р=0,05). Крім цього, гіпотонус сфінктеру 
Одді також впливав на стан СО шлунка, що позна-
чалося збільшенням частоти виявлення метаплазії 
залоз СО антрального відділу шлунка (р=0,05) та 
псевдопілоризації залоз СО тіла шлунка (р=0,05).

На відміну від тонусу сфінктера Одді, тонус 
жовчного міхура, який також оцінювався на соно-
логічному дослідженні, як нормальний (група ІІа), 
підвищений (група ІІb), та знижений (група ІІс), 
більш помітно вплинув на СО стравоходу (табл.2). 
У хворих з гіпотонусом сфінктеру Одді достовірно 
частіше відмічалися ознаки ерозивного езофагіту, 
зокрема потовщення базального шару СО (р=0,05), 
що супроводжувалось розширенням міжклітин-
них просторів. Так, в групі ІІа їх середній діа-
метр складав (0,411±0,0705) мікрон, в групі ІІb – 
(0,633±0,1029) мікрон, а в групі ІІс – (0,567±0,1122) 
мікрон (рис.5), зі статистично достовірною різни-
цею між групами ІІа та ІІb (р=0,04).

Балонна дистрофія епітеліальних клітин також 
рідше зустрічалась при збереженні нормально-
го тонусу жовчного міхура (21,1% у порівнянні із 
42,4% та 37,5% у хворих груп ІІа, ІІb, та ІІс від-
повідно), але статистична обробка даних виявила 
лише різницю між дистрофічними змінами в гру-
пах ІІb та ІІс (р=0,02).

Розвиток структурних змін в СО стравоходу 
при ГЕРХ в 37,5% випадків супроводжувався мі-

грацією та накопиченням еозинофілів (рис. 4Б). 
При цьому виражене накопичення, порівняне з 
картиною еозинофільного езофагіту, спостерігали 
тільки в 8,8% випадків, в той час, як в переважній 
більшості еозинофільна інфільтрація була незна-
чною і спостерігалася на тлі накопичення лімфоци-
тів і плазматичних клітин.

Дана ознака показала наявність слабкого досто-
вірного прямого зв’язку з потовщенням базального 
шару в СО стравоходу (r=0,33; p=0,003) і не зале-
жала від інших складових тканинної інфільтрації 
при прогресуванні езофагіту. При порівнянні груп 
НЕРХ і ерозивного езофагіту було встановлено, що 
міграція еозинофілів частіше зустрічалася саме в 
другому випадку (р=0,032) і також не залежала від 
наявності інших типів інфільтрації.

Крім цього, еозинофільна інфільтрація частіше 
зустрічалася при гіпотонусі, ніж при гіпертонусі 
жовчного міхура (р=0,04), і не показала достовір-
ної залежності від тонусу сфінктера Одді (табл.4).

Техніка напівтонких зрізів дозволяє більш чіт-
ко виявити деталі будови епідермісу СО при ГЕРХ. 
Особливо це стосується шипуватого шару епідер-
місу, де можна помітити десмосоми. При ГЕРХ, 
завдяки застосуванню техніки напівтонких зрізів 
стають помітнішими фокальні руйнування десмо-
сомальних контактів (рис.6А). Також, напівтонкі 
зрізи дають змогу більш точно виміряти розши-
рення міжклітинних просторів – патогномонічну 
ознаку ГЕРХ. Ослаблення міжклітинних зв’язків 
епітелію стравоходу при ГЕРХ може лежати в 
основі підвищення мітотичної активності епітелію 
за типом механізму зворотного контактного галь-
мування розмноження клітин. З метою вивчення 
проліферативної активності епітелію стравоходу 
при розширенні міжклітинних просторів нами про-
ведено дослідження експресії PCNA в ядрах клітин 
епідермісу. 

При ГЕРХ PCNA виявляється в ядрах епіте-
ліоцитів потовщеного базального шару епітелію 
(рис.6Б) , що є характерною ознакою захворюван-
ня. Така ж картина спостерігається в місцях ектопії 
СО шлунка в стравоході, з підвищенням проліфе-
ративної активності покривно-ямкового епітелію в 
ектопічних клітинах СО.

Рис. 5. Розподіл діаметрів міжклітинних  
просторів СО стравоходу з 95% інтервалом  

в залежності від тонусу жовчного міхура

Рис. 6. А) Шипуватий шар епідермісу 
стравоходу у хворого на ГЕРХ. Десмосоми 

мають вигляд міжклітинних містків. Фокальні 
руйнування десмосомальних міжклітинних 

контактів (зазначено стрілками). Забарвлення 
толуїдиновим синім, зб. х1000 Б) PCNA 

визначається в ядрах клітин розширеного 
базального шару епідермісу стравоходу. 

Непряма імуногістохімічна реакція, 
підфарбовування гематоксіліном. Зб. х200
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Обговорення результатів. За даними багатьох 
сучасних досліджень нейтрофільна інфільтрація 
вважається однією з основних складових розвитку 
ерозивного езофагіту [6], в той час, як у нашому 
дослідженні ми не виявили достовірної різниці за 
зустрічаємістю цієї ознаки. Тканинна гранулоци-
тофілія, яка часто описується при ГЕРХ, в нашому 
випадку була обумовлена швидше накопиченням 
еозинофілів, тим більше, що остання ознака досто-
вірно частіше зустрічалася в групі хворих з ерозив-
ним езофагітом.

Розширення міжклітинних просторів епіте-
лію стравоходу, обумовлене впливом шлункового 
вмісту на СО, є важливою характеристикою роз-
витку шлунково-стравохідного рефлюксу. У по-
рівнянні з НЕРХ ((0,439±0,086) мікрон) у хворих 
з наявністю морфологічних змін СО стравоходу, 
відзначається розширення міжклітинних просто-
рів до ((0,565±0,057) мікрон), яке, однак, не було 
підтверджене статистично, у зв’язку з тим, що в 
групі хворих з НЕРХ спостерігався значний діа-
пазон значень.

Великий діапазон значень діаметрів міжклі-
тинних просторів, у тому числі і між клітинами, 
що знаходяться в одному полі зору, який ми спо-
стерігаємо в групі НЕРХ, дозволяє припустити, 
що міжклітинні зв’язки є частково динамічними 
і адаптуються до подразників. Ймовірно, що крім 
негативного «сенсибилізуючого» ефекту, за таки-
ми змінами СО може стояти і, поки не вивчений, 
позитивний адаптативний ефект. Надалі становить 
інтерес вивчення зв’язків між характером розши-
рення міжклітинних просторів та окремими клініч-
ними проявами ГЕРХ.

У зв’язку з тим, що електронна мікроскопія є 
складним та малодоступним методом, який за-
ймає велику кількість часу, відомо безліч спроб 
вимірювання діаметра міжклітинних просторів 
при світловій мікроскопії. На даний час світлова 
мікроскопія показала порівняно низьку специфіч-
ність, проте гарну чутливість при вимірюваннях 
[3,4]. Розробка подібного методу надала б новий 
діагностичний інструмент для ранньої діагности-
ки ГЕРХ і виділення в окрему групу пацієнтів з 
функціональною, малочутливою до ліків, печією. 

Результати вимірювання міжклітинних просторів 
методом високорозподільної світлової мікроскопії 
з використанням комп’ютерної морфометрії є від-
творюваним, об’єктивним та чутливим маркером 
НЕРХ. Дане вимірювання може бути використано 
для діагностики пацієнтів, у яких інші гістологічні 
характеристики стравоходу залишаються в межах 
норми.

Розвиток ГЕРХ частіше за все супроводжується 
розладами моторики шлунково-кишкового тракту 
[7]. Так, при порівнянні з даними, отриманими при 
сонографічному обстеженні, нами було встанов-
лено, що гіпотонус сфінктера Одді асоціюється зі 
змінами СО шлунка, і зокрема з більш частим вияв-
ленням кишкової метаплазії в антральному відділі 
і псевдопілорізації залоз тіла шлунка. Це узгоджу-
ється з останніми дослідженнями, які засвідчили, 
що підвищення концентрації жовчних кислот в 
шлунковому соці призводить до прогресування 
атрофії і кишкової метаплазії СО шлунка навіть 
при відсутності запальної клітинної інфільтрації, 
що також може надалі розглядатися як важливий 
фактор ризику канцерогенезу [8]. Однак, при по-
рушенні тонусу жовчного міхура (особливо у ви-
падках, коли це не супроводжувалося відповідни-
ми змінами сфінктера Одді), нами не було виявлено 
подібної закономірності, що, швидше за все, свід-
чить про збереження бар’єрної функції.

Також звертає на себе увагу більш виражена різ-
ниця між змінами в СО стравоходу при порушенні 
тонусу сфінктера Одді та жовчного міхура. Так, в 
першому випадку пошкодження СО при нормото-
нусі відзначаються достовірно рідше, ніж при гіпо– 
та гіпертонусі, а в другому – не спостерігається по-
дібної закономірності. У той же час, розширення 
міжклітинних просторів епітелію стравоходу при 
гіпертонусі жовчного міхура зустрічається рідше, 
проте виражено достовірно сильніше, що вимагає 
подальшого аналізу.

Висновки.
1) За даними комп’ютерної морфометрії у 8,8% 

хворих міжклітинні простори плоского епітелію 
стравоходу були значно розширені, середня від-
стань між двома клітинами становила (1,391±0,041) 
мікрон. В 56,3% ширина міжклітинних просторів 

Таблиця 4
Структурні зміни СО стравоходу в залежності від тонусу жовчного міхура

Тонус жовчного міхура р-значення
Нормотонус 

(n=19)
Гіпертонус 

(n=33)
Гіпотонус 

(n=16) ІІа-ІІb ІІb-ІІс ІІа-ІІс

Потовщення базального 
шару СО стравоходу,% 52,6 48,5 81,3 0,1917 0,0493 0,0652

Розширення міжклітинних 
просторів СО стравоходу,% 73,7 45,2 68,8 0,3884 0,3402 0,0428

Діаметр міжклітинних про-
сторів СО стравоходу,% 0,411±0,0705 0,633±0,1029 0,567±0,1122 0,0363 0,3319 0,2292

Дистрофія епітеліальних 
клітин СО стравоходу,% 21,1 42,4 37,5 0,2087 0,0151 0,4855

Міграція еозинофілів  
епітелій стравоходу,% 52,6 21,2 43,75 0,0435 0,1934 0,1462
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значно варіювала, у тому числі на сусідніх ділян-
ках, та становила (0,62±0,074) мікрон. PCNA, як 
маркер проліферації клітин, виявлявся в ядрах всіх 
епітеліоцитів розширеного базального шару, що 
свідчило про підвищення мітотичної активності 
епідермісу.

2) Результати порівняння гістологічних та мор-
фометричних ознак показують, що розширення 
міжклітинних просторів відбувається у пацієнтів 3 
НЕРХ ((0,439±0,086) мікрон) та ерозивним езофагі-
том ((0,565±0,05) мікрон), незалежно від видимого 
пошкодження СО стравоходу, і це може бути одним 
із механізмів, відповідальних за підвищення чутли-
вості до шлункового вмісту.

3) Розвиток ГЕРХ при збереженому тонусі 
сфінктеру Одді характеризується менш виражени-
ми структурними змінами СО стравоходу: розши-
рення міжклітинних просторів епітелію та дистро-
фія епітеліальних клітин відмічаються достовірно 
рідше (р=0,03 та р=0,05 відповідно). Крім того, 
гіпотонус сфінктеру Одді також впливає на стан 
СО шлунка, що позначається збільшенням час-
тоти виявлення метаплазії залоз СО антрального 

відділу шлунка (р=0,05) та псевдопілоризації за-
лоз СО тіла шлунку (р=0,05). На відміну від тону-
су сфінктеру Одді, зміна тонусу жовчного міхура 
більш помітно впливає на СО стравоходу, викли-
каючи потовщення базального шару СО (р=0,05), 
яке супроводжується розширенням міжклітинних 
просторі з (0,411±0,0705) мікрон при нормото-
нусі, до (0,567±0,1122) мікрон при гіпотонусі та 
(0,633±0,1029) мікрон при гіпертонусі (р=0,04).

4) Розвиток структурних змін в СО стравоходу 
при ГЕРХ в 37,5% випадків супроводжується мі-
грацією та накопиченням еозинофілів. При цьому, 
виражене накопичення клітин спостерігали тільки 
в 8,8%, в той час, як в інших випадках еозинофільна 
інфільтрація була незначна і поєднувалася з лімфо-
плазмоцитарною. Дана ознака має слабкий досто-
вірний прямого зв’язок з потовщенням базального 
шару в СО стравоходу (r=0,33; p=0,003) і не зале-
жить від інших складових тканинної інфільтрації 
при прогресуванні езофагіту. При порівнянні груп 
НЕРХ і ерозивного езофагіту було встановлено, що 
міграція еозинофілів рідше зустрічається саме при 
НЕРХ (р=0,032) і також не залежить від наявності 

інших типів інфільтрації.
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СПОСОБИ ВИГОТОВЛЕННЯ НЕЗНІМНИХ  
ТИМЧАСОВИХ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ  

ІЗ ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ

Хворим із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння (ВНВГП) ми пропонуємо застосовувати два 
способи виготовлення тимчасових коронок з метою захисту вітальних зубів після препарування. Отримані таким чи-
ном тимчасові пластмасові конструкції дають можливість залишити зуби вітальними, визначити вигляд майбутньої 
постійної конструкції, врахувати можливі естетичні недоліки, форму зубів, розміщення центральної лінії, виповнення 
верхньої губи та рівня протетичної площини, замістити дефекти зубного ряду в ділянці незрощення та врахувати 
можливі недоліки при плануванні постійної незнімної конструкції.

Ключові слова: вроджені незрощення верхньої губи і піднебіння, протетичне лікування.

Больным с врожденными несращениями верхней губы и неба (ВНВГН) мы предлагаем применять два спосо-
ба изготовления временных коронок с целью защиты витальных зубов после препарирования. Полученные таким 
образом временные пластмассовые конструкции дают возможность оставить зубы витальными, определить вид 
будущей постоянной конструкции, учесть возможные эстетические недостатки, форму зубов, расположение цен-
тральной линии, выполнение верхней губы и уровня протетической плоскости, заместить дефекты зубного ряда в 
области несращения и учесть возможные недостатки при планировании постоянной несъемной конструкции.

Ключевые слова: врожденные несращения верхней губы и неба, протетическое лечение.

We offer two ways to apply the temporary crown to protect the vital teeth after preparation for the patients with congen-
ital lip and palate (CLP). Thus obtained temporary plastic prosthetics enable leave teeth vital, determine the kind of future 
permanent structure to take into account the possible aesthetic defects, tooth shape, the location of the central line, the 
implementation of the upper lip and the level of prosthetic plane and to replace the defective dentition in nonunion and con-
sider possible shortcomings in the planning of a permanent fixed structures.

Key words: congenital clefts, prosthetic treatment.

Постановка проблеми. Реабілітація пацієнтів 
з вродженими незрощеннями верхньої губи та під-
небіння (ВНВГП) після попередніх хірургічних 
втручань полягає у наданні комплексної стома-
тологічної допомоги, яка обов’язково розпочина-
ється з ортодонтичного лікування [1]. Після його 
закінчення, у зв’язку з наявністю атипових зубів 
чи дефектів зубних рядів у ділянці незрощення, 
таким хворим необхідно надавати якісну проте-
тичну допомогу для досягнення ретенції резуль-
татів попереднього лікування, необхідної функці-
ональності та естетики зубощелепної системи [6]. 
Попри різні погляди на способи досягнення цих 
завдань, ми вважаємо, що першим етапом цього 
лікування зазвичай є виготовлення тимчасових 
ортопедичних конструкцій.

Мета роботи. Визначити тактику вибору спо-
собу виготовлення тимчасових пластмасових ко-
ронок у пацієнтів із ВНВГП з метою захисту ві-
тальних зубів після препарування від хімічних і 
термічних подразників та передбачення вигляду 
майбутньої незнімної конструкції.

Матеріал і методи дослідження. Ми вико-
ристовували два способи виготовлення тимчасо-
вих коронок. З метою захисту вітальних зубів і 
для корекції форми та кольору зубів у пацієнтів 
застосовували тимчасові пластмасові коронки, 
які виготовляли безпосередньо біля пацієнта [3]. 
При першому варіанті (9 пацієнтів) ми отримува-
ли відбиток альгінатним відбитковим матеріалом 
до препарування. Після закінчення препарування 
замішували пластмасу холодної полімеризації, на-
кладали на відбиток у місця майбутніх коронок і 
відбиткову ложку вводили в порожнину рота. Піс-
ля затвердіння пластмаси отримані коронки обро-

бляли, полірували та фіксували на кальцій-вміс-
ний цемент. При другому варіанті (8 пацієнтів) за 
наявності дефекту зубного ряду в ділянці незро-
щення використовували лабораторний метод ви-
готовлення тимчасових коронок, який передбачає 
завчасне отримання відбитка, відливання моделей 
та гіпсування їх в оклюдаторі. Препарування зубів 
проводили на гіпсовій моделі. Це дозволяло ще до 
початку препарування отримати готовий тимчасо-
вий мостоподібний протез, який потім уточнюєть-
ся нетоксичною швидко твердіючою пластмасою 
та фіксується в порожнині рота. 

Результати дослідження. Отримані пластмасо-
ві тимчасові коронки та мостоподібні протези в різ-
них варіантах виготовлення дали нам можливість 
залишити зуби пацієнтів із ВНВГП вітальними, а 
також більш оптимально визначати вигляд майбут-
ньої постійної конструкції; враховувати можливі 
естетичні недоліки, форму зубів, розміщення цен-
тральної лінії, виповнення верхньої губи та рівня 
протетичної площини. Послідовність застосування 
тимчасової ортопедичної конструкції у пацієнта з 
ВНВГП подано на рис. 1. 

Обговорення. Тимчасове протезування із са-
мого початку лікування забезпечує належну ор-
топедичну реабілітацію пацієнта, дає пацієнтові 
можливість уявити вигляд майбутньої незнімної 
конструкції, виповнює дефекти альвеолярного па-
ростка у пацієнтів із вродженими незрощеннями 
губи та піднебіння, захищає вітальні зуби від хі-
мічних та термічних подразників, дає можливість 
підібрати оптимальний варіант різцевого пере-
криття [2, 5]. Конструкція зубощелепного протеза 
у хворих з вродженими незрощеннями губи та під-
небіння залежить від:
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– результатів попереднього ортодонтичного лі-
кування (чи проводилося воно взагалі, а якщо так, то 
чи досягнуто максимально доброго результату) [7];

– наявності зубів і рухомості збережених зубів 
(особливо це стосується верхньої щелепи) та стану 
їх періапікальних тканин [10];

– співвідношення зубів верхньої та нижньої 
щелеп та їх різцевого перекриття в сагітальній та 
трансверзальній площинах [9];

– ступеня змін альвеолярного відростка верх-
ньої щелепи, особливо в ділянці незрощення і на-
явності деформації зубних рядів [4];

– відповідності розмірів верхньої та нижньої 
щелеп [7].

Якщо планується виготовлення відновної не-
знімної конструкції і при цьому є можливість за-
лишити зуби вітальними, необхідно відразу після 
закінчення препарування застосувати тимчасову 
конструкцію. Використання тимчасових конструк-
цій у важких випадках протезування хворих із 
ВНВГП допомагає захистити живі зуби від хіміч-
них та термічних подразників, передбачити вигляд 
майбутньої незнімної конструкції, вибрати опти-
мальний варіант різцевого перекриття, врахувати 
можливості об’ємного моделювання базису для до-
сягнення максимального естетичного ефекту, осо-
бливо в сагітальній і трансверзальній площинах, 
особливо за умов невідповідності розмірів верх-
ньої та нижньої щелеп і западання верхньої губи 
[8]. Це дає можливість пацієнтові уявити вигляд 
майбутньої конструкції і, з огляду на тривалість 
ортопедичного лікування, вже на початку отримати 
належну медичну реабілітацію.

Висновки
Використання тимчасових конструкції під час 

ортопедичного лікування пацієнтів із вродженими 
незрощеннями губи та піднебіння, дозволяє захис-
тити вітальні зуби від подразників, із самого почат-
ку лікування дає можливість пацієнтові отримува-
ти належну ортопедичну реабілітацію, замістити 
дефекти зубного ряду в ділянці незрощення, вра-
хувати можливі недоліки при плануванні постійної 
незнімної конструкції.

Рис. 1. Етапи застосування тимчасової 
ортопедичної конструкції у пацієнта  

із з вродженим незрощенням  
верхньої губи та піднебіння
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ВІД СТАНУ ПОРОЖНИНИ РОТА

Кожен індивідуум, котрий хоче бути публічним, успішним та відомим, який займає активну позицію у соціумі не 
аби яку увагу приділяє стану свого здоров’я, а особливо стану порожнини рота. Мотивацією до збереження та під-
тримання стану порожнини рота на високому рівні є потреба у частому спілкуванні з оточуючими, але страх перед 
відвідуванням лікаря-стоматолога є домінуючим фактором, який може знівелювати цю мотивацію.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, мотивація, стан порожнини рот.

Каждый индивидуум, который хочет быть публичным, успешным и известным, занимающий активную жизнен-
ную позицию в социуме большое внимание уделяет состоянию своего здоровья, а особенно состоянию полости 
рта. Мотивация к сохранению и поддержанию состояния полости рта на высоком уровне – это необходимость в 
общении с окружающими, но страх перед посещением врача-стоматолога является доминирующим фактором, ко-
торый может нивелировать эту мотивацию.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивация, состояние полости рта.

Each individual who wants to be public, successful and famous, who takes an active position in society to which no at-
tention to the state of their health, especially oral health. The motivation to conserve and maintain oral health at a high level is 
the need for frequent communication with others, but the fear of visiting the dentist is the dominant factor that might negate 
this motivation.

Key words: healthy lifestyle, motivation, oral health.

Кожна людина має потребу у спілкуванні, нала-
годженні соціальних контактів. Постає вона як не-
обхідність у нових враженнях, почуттях, знаннях, 
у бажанні поділитися з кимось своїми переживан-
нями й думками, обмінятися певною інформацією, 
налагодити стосунки.

Спілкування є невід’ємним аспектом існуван-
ня людини, важливою передумовою формування 
її як соціальної істоти, взаємодії з різноманітними 
спільнотами, а також необхідною умовою існуван-
ня суспільства. У процесі спілкування відбуваєть-
ся інтелектуальна та емоційно-чуттєва взаємодія 
індивідів, досягається єдність і злагодженість їх 
дій, що зумовлює формування спільних настроїв 
і поглядів, взаєморозуміння, згуртованості й солі-
дарності. Вони необхідні в колективній діяльнос-
ті, оскільки становлять культурно-комунікативну 
основу соціального життя суспільства. У процесі 
розвитку індивіда потреба у спілкуванні має соці-
ально-вибірковий характер [1, 2].

Турбота про здоров’я, його зміцнення повинні 
стати ціннісним мотивом, який формує, регулює 
і контролює спосіб життя людини. Спосіб життя 
кожної людини визначає її уявлення про сенс жит-
тя, ставлення до навколишнього світу, до себе, до 
свого здоров’я. Все більше людей починають розу-
міти , що від стану зубів залежить рівень та якість 
їхнього життя. Стоматологічне здоров’я – частина 
загального здоров’я людини , яке впливає на неї 
безпосередньо, а також формує імідж індивідуума. 

Здорова посмішка − це впевненість у собі, показ-
ник самоповаги. Стоматологічне здоров’я забез-
печується хорошим станом зубів, станом тканин 
пародонту, слизової оболонки порожнини рота. 
Гігієнічний догляд за порожниною рота повинен 
стати для пацієнта потребою, звичкою, одним з 
критеріїв його особистої культури.

Доведено, що ніякі побажання, накази, покаран-
ня не можуть змусити людину вести здоровий спо-
сіб життя, охороняти і зміцнювати власне здоров’я, 
якщо всім цим не управляє усвідомлена мотивація 
на здоров’я. Мотивація здоров’я формується на 
базі двох важливих принципів – вікового, згідно 
з яким виховання мотивації здоров’я необхідно 
починати з раннього дитинства, і діяльнісного,  
за яким мотив здоров’я слід створювати через 
оздоровчу діяльність по відношенню до себе, до 
соціуму, оточуючих людей [3, 4]. На основі цієї 
усвідомленої мотивації формується власний стиль 
здорової поведінки людини. 

У поганому стані зубів часто винен сам пацієнт: 
поганий догляд за зубами, халатне ставлення до їх 
стану, відтягування візиту до лікаря-стоматолога 
через острах болю. Страх перед відвідуванням сто-
матолога – річ добре знайома всім людям. Мабуть, 
жодна лікарська дія не викликає стільки негатив-
них емоцій, як маніпуляції лікаря-стоматолога. Ба-
гатьом достатньо лише нагадати в розмові про сто-
матолога, як настрій у таких людей безповоротно 
псується на весь день.
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Близько 22% пацієнтів перед візитом до лікаря-
стоматолога відчувають сильне занепокоєння. Одні 
з них приходять до лікаря просто «з важким сер-
цем», інші – після тривалих сумнівів. Треті – «тяг-
нуть до останнього», в результаті чого у пацієнтів 
розвиваються вкрай запущені стани захворювань 
порожнини рота, що впливає на соціальну адапта-
цію таких людей у суспільстві.

Метою нашого дослідження стала оцін-
ка взаємозв’язку стану порожнини рота, якості  
життя і відношення студентів до відвідування сто-
матолога.

Для досягнення мети дослідження ми провели 
анкетування, у якому взяли участь 240 студентів 
віком 19-25 років, які навчаються у двох немедич-
них вузах: Полтавському університеті економіки 

і торгівлі та Полтавській державній аграрній ака-
демії, а також серед студентів Вищого державного 
навчального закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія» медичного та стоматоло-
гічного факультетів. Кожній групі учасників пояс-
нювали мету дослідження. Анкетування проводили 
в навчальних аудиторіях ВУЗів. 

Анкета, згідно якої проводилося анкетуван-
ня, включала 15 запитань, які характеризували 
самооцінку стану порожнини рота, якість життя 
та ставлення студентів до відвідування стомато-
лога.

Результати дослідження обробляли за загально-
прийнятими методами математичної статистики, 
оцінювали відмінності між досліджуваними група-
ми за критерієм Стьюдента.

Аналіз даних анкетування показав, що біль-
шість студентів відмічають взаємозв’язок стану 
своєї порожнини рота і якістю харчування й мов-
лення. Зміни смакових відчуттів відмічали 70% 
студентів-стоматологів, по 85% студентів медично-
го факультету УМСА та кооперативного універси-
тету, і 62% – студентів аграрної академії. В жодній 
з груп за даними анкетування ніхто не обмежував 
себе в прийомом їжі через проблеми з зубами.  
В той же час приблизно у 30% студентів кожної з 
анкетованих груп доводилося переривати прийом 
їжі через проблеми з зубами (Рис. 1.)

Як показало анкетування, завдяки своєму ста-
ну порожнини рота втрачають почуття впевненості 
під час спілкування 45% студентів медичного фа-
культету ВДНЗУ «УМСА» та 58% студентів аграр-

АНКЕТА

Ваш вік (вказати повну кількість років) 
Ваша стать Ч Ж

1. Чи відмічаєте Ви взаємозв’язок між станом Вашої порожнини рота,  
якістю харчування, спілкування? Так Ні

2. Чи помічали Ви зміни смакових якостей у зв’язку з проблемами в порожнині рота? Так Ні
3. Чи відчуваєте Ви, на даний, момент біль в порожнині рота? Так Ні
4. Чи доводилося Вам припиняти прийом їжі через проблеми з зубами? Так Ні

5. Чи вважаєте Ви, що Ваше харчування є незадовільним  
у зв’язку з наявністю проблем у порожнині рота? Так Ні

6. Бувають у Вас випадки, коли Ви відчуваєте себе невпевнено  
при розмові через Ваш стан порожнини рота? Так Ні

7. Чи були у Вашому житті такі моменти, коли Ви відчували  
сором’язливість через проблеми в порожнині рота? Так Ні

8. Чи відчували Ви роздратування при розмові з іншими людьми у зв’язку з наявністю  
у них проблем в порожнині рота (карієс передніх зубів, неприємний запах та ін.)? Так Ні

9. Чи були у Вашому житті ситуації, коли Ви втрачали працездатність  
через наявність проблем у порожнині рота? Так Ні

10. Ви задоволені зовнішнім виглядом своїх зубів? Так Ні

11. Чи вважаєте Ви, що у Вас є проблеми в порожнині рота, які заважають  
Вам у щоденному спілкуванні? Так Ні

12. Ви відвідуєте стоматолога регулярно (2 рази на рік)? Так Ні
13. Ви відвідуєте стоматолога час від часу? Так Ні
14. Ви відвідуєте стоматолога тільки коли виникає біль у порожнині рота? Так Ні

15. Оцініть стан вашої ротової порожнини. Як Ви вважаєте, вам потрібне  
лікування у лікаря-стоматолога? Так Ні

Рис. 1. Взаємозв’язок між станом  
порожнини рота і якістю харчування  

та мовлення
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ної академії, в той час, як лише у 20% студентів 
стоматологів та студентів кооперативного універ-
ситету виникає така проблема (Рис. 2.)

Хочеться відмітити, що у 65% студентів аграрної 
академії виникає почуття сором’язливості при спіл-
куванні через наявні проблеми в порожнині рота, в 
той час , як у всіх інших опитуваних таку залежність 
ми визначили у невеликому відсотку випадків.

В цей же час, переважна більшість анкетованих 
в кожній групі (біля 80%), відчували роздратування 
при розмові з іншими людьми у зв’язку з наявніс-
тю у останніх проблем в порожнині рота, таких як 
неестетичний вигляд зубів, неприємний запах з по-
рожнини рота та інше. 

Однак, не дивлячись на те, що більшість студен-
тів дратувалася через проблеми в порожнині рота 
своїх співрозмовників, лише 35% студентів коопе-

ративного університету та 52% студентів аграрної 
академії були задоволені зовнішнім виглядом своїх 
зубів (Рис. 3, 4).

Аналіз відповідей студентів на питання про 
відвідування стоматолога показав, що регулярно  
(2 рази на рік) відвідують стоматолога 90% студен-
тів стоматологічного факультету, 65% студентів ме-
дичного факультету ВДНЗУ «УМСА», в той час, як 
студенти кооперативного університету та аграрної 
академії регулярно відвідують лікаря-стоматолога 
лише у 40% та 48% випадків відповідно (Рис.5.).

Треба відмітити, що студенти кооперативного 
університету та аграрної академії відвідують лікаря-
стоматолога тільки тоді, коли виникає біль в зубах 
– 75% та 80% відповідно і 40% студентів медичного 
факультету відвідували стоматолога тільки з приво-
ду занепокоєння або болю в порожнині рота (Рис.6.).

Рис. 2. Взаємозв’язок між станом  
зубів та проблемами в спілкуванні 

(невпевненість при розмові)

Рис. 7. Необхідність лікування  
у лікаря-стоматолога

Рис. 3. Взаємозв’язок між станом зубів  
та проблемами в спілкуванні (сором’язливість) 

Рис. 4. Самооцінка зовнішнього  
вигляду своїх зубів

Рис. 5. Регулярність відвідування  
лікаря-стоматолога (2 рази на рік)

Рис. 6. Відвідування лікаря-стоматолога тільки 
тоді, коли виникає біль у порожнині рота
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Оцінюючи свій стан порожнини рота в плані 
потреби в лікуванні 72% студентів аграрної ака-
демії та 65% студентів медичного факультету вва-
жають що лікування їм необхідне, знаючи про свої 
проблеми в порожнині рота, але не поспішаючи їх 
вирішувати (Рис.7.). 

Таким чином, студенти аграрної академії мали 
певне зниження якості життя через наявність сто-
матологічних проблем. Причому мали порушення 
харчування, мови, втрачали почуття впевненості 
під час спілкування, відчували дискомфорт, мали 
труднощі в спілкуванні через проблеми в порожни-
ні рота, але не поспішали відвідувати лікаря-стома-
толога, щоб вирішити ці проблеми.

Студенти кооперативного університету відміча-
ли взаємозв’язок між станом своєї порожнини рота, 
станом своїх зубів та якістю життя і спілкування. Їх 
дратував стан зубів співрозмовників, але свої про-
блеми з зубами вони вирішували лише тоді, коли 
виникав біль в зубах і не дуже переймалися необ-
хідністю вирішувати свої проблеми з лікуванням 
зубів негайно.

Студенти медичного факультету ВДНЗУ 
«УМСА» були більш мотивованими щодо стану 
своїх зубів, проблем в порожнині рота і у зв’язку 
з цим мали проблеми в спілкуванні (невпевненість 
та сором’язливість). Також студенти медичного фа-
культету розуміють необхідність регулярного від-
відування лікаря-стоматолога.

Студенти стоматологічного факультету ВДНЗУ 

«УМСА» мають високу мотивацію щодо збережен-
ня здоров’я органів порожнини рота. Вони розу-
міють, що стан порожнини рота впливає на якість 
життя, спілкування, адаптацію в суспільстві та мак-
симально відповідально ставляться до виникаючих 
проблем, вчасно їх вирішують, регулярно відвід-
уючи лікаря стоматолога.

Найенергійніші зусилля лікарів і педагогів не 
можуть гарантувати нам здоров’я. Ніхто не може за 
нас зробити зарядку, вчасно розслабитися, відмо-
витися від зайвої чарки і цигарки. Щоб бути здоро-
вим, треба захотіти стати ним. Для цього слід вести 
здоровий спосіб життя. Щоб змусити себе вести 
здоровий спосіб життя, необхідно створити уста-
новку на здоровий спосіб життя, яка формується на 
основі мотивації і безпосередньо коригується сис-
темою цінностей, тому одні й ті ж мотиви у різних 
людей можуть дати початок різним установкам, що 
залежать від системи цінностей індивіда.

Мотивація самовдосконалення виражається в 
усвідомленні того, що, будучи здоровим, можна 
піднятися на вищий щабель суспільної драбини. 
Ця мотивація досить істотна для студентів вищих 
навчальних закладів, коли необхідно бути конку-
рентоспроможним, щоб домогтися високого рівня 
суспільного визнання. У здорової людини більше 
шансів на успіх. Людина може міняти професії, пе-
реміщатися з однієї кліматичної зони в іншу, вона 
відчуває себе вільною незалежно від зовнішніх 
умов.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
У РАМКАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ

Якість лікарських засобів залежить від багатьох чинників, одним з яких є зберігання їх як в умовах аптеки так і в 
домашніх умовах. В аптеці всі лікарські препарати зберігають згідно чинного законодавства, що гарантує їх якість. 
Також на якість лікарського засобу впливає зберігання їх за межами аптечного закладу. Тому фармацевт повинен 
звернути особливу увагу відвідувача аптеки на особливості зберігання ліків в домашніх умовах.

Ключові слова: лікарські засоби, зберігання, фармацевтична опіка.

Качество лекарственных средств зависит от многих факторов, одним из которых является хранение их как в 
условиях аптеки так и в домашних условиях. В аптеке все лекарственные препараты сохраняют согласно действую-
щему законодательству, что гарантирует их качество. Также на качество лекарственного средства влияет хранение 
их вне аптечных учреждений. Поэтому фармацевт должен обратить особое внимание посетителя аптеки на особен-
ности хранения лекарств в домашних условиях.

Ключевые слова: лекарственные средства, хранение, фармацевтическая опека.

The drugs’ quality depends on many factors , one of which is their storage in pharmacies as well as at home. The med-
ications in the pharmacy are stored under the current legislation that guarantees their quality. To the quality of drugs also 
affects their storage at home. Therefore, the pharmacist should pay particular attention to the peculiarities of medications’ 
storage at home.

Key words: medication, storage, pharmaceutical care.

Фармація є однією з найважливіших складових 
системи охорони здоров’я від якої залежить успіх 
роботи як галузі в цілому, так і окремого медич-
ного працівника. Робота лікаря сьогодні неможли-
ва без використання сучасних лікарських засобів. 
Фармацевт є першим фахівцем охорони здоров’я 
до якого звертається пацієнт із проблемами, що 
стосуються здоров’я. Цьому є багато причин, зо-
крема, провізор більш доступний територіально 
та для звернення до нього не потрібен попередній 
запис.

Фармацевт має свої функції, які відрізняються 
від функцій лікаря і в жодному разі не є взаємо-
замінними [2, с. 3; 3, с.14]. Фармацевт і лікар – 
партнери пацієнта в лікуванні. Злагоджена робота 
лікаря, фармацевта і пацієнта забезпечує ефектив-
ність і безпеку лікарської терапії. Головною метою 
діяльності фармацевтів є оптимізація ефективного 
лікування пацієнтів, особливо хворих ризик-груп і 
тих, що потребують тривалого медикаментозного 
лікування. Важливо знати при цьому фармакодина-
мічні й фармакокінетичні властивості препаратів 
для досягнення найкращих результатів при підборі 
індивідуального лікування хворих. Адже терапія 
хворих з хронічними захворюваннями (особливо 
серцево-судинними) є тривалою і не обмежуєть-
ся монотерапією. У процес лікування втягуються 
спеціалісти різних профілів як на госпітальному, 
так і на амбулаторному етапі. Тому якість надан-

ня медичної допомоги дуже залежить від передачі 
опіки і відповідної інформації як між медичними 
професіоналами так і пацієнтам [5, с. 6]. 

Після встановлення діагнозу і призначення лі-
кування лікар передає пацієнта фармацевту, який 
повинен забезпечити його якісними лікарськими 
засобами, а також переконатися, що пацієнт знає, 
як його застосовувати згідно з призначенням ліка-
ря і як зберігати препарат!

Постановка проблеми. Від того, як зберіга-
ються ліки, прямо залежить їх якість. Однак, на 
якість лікарського засобу впливає і зберігання їх в 
домашніх умовах. Нами здійснено опитування від-
відувачів аптек як медично-грамотних, так і паці-
єнти, які не мають відношення до медицини. За ре-
зультатами опитування вияснили, що неправильно 
зберігають лікарські препарати в домашніх умовах 
як перша, так і друга група людей. Тому фарма-
цевт повинен звернути особливу увагу відвід-
увачів щодо зберігання ліків в домашніх умовах. 
Для кращого висвітлення даної проблеми варто не 
тільки наголошувати на окремих ліках, придбаних 
в аптеці, а й на основні моменти які можуть значно 
впливати на якість ліків при зберіганні їх в домаш-
ніх умовах. 

Метою роботи було проаналізувати особли-
вості зберігання лікарських засобів в домашніх 
умовах, та визначити відповідальність фармацевта 
в рамках фармацевтичної опіки.
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Найбільше допускають помилки при зберіганні 
у виборі місця. Тому в аптеці необхідно висвітлю-
вати інформацію про правильність оформлення до-
машньої аптечки, а саме: домашню аптечку слід ор-
ганізовувати в окремому, захищеному від прямого 
світла місці (всі ліки «не люблять» сонця). Під його 
впливом в ампулах і флаконах можуть протікати 
різні хімічні реакції, що призводять до того, що 
ліки втрачають ефект, а то й зовсім псуються на-
стільки, що може призвести до отруєння. Це може 
бути закрита шафка, ящичок чи коробка. Іншим ва-
ріантом може стати темний, який щільно закрива-
ється, контейнер-аптечка спеціально призначений 
для ліків. Бажано прибирати туди навіть ті препа-
рати, які приймаються кожен день. Залишати їх на 
тумбочці біля ліжка або на столі не варто. Виняток 
можна зробити лише для тих ліків, які упаковані в 
тару з темного скла або непрозорі флакони.

Фармацевти повинні звертати особливу увагу 
на лікарські засоби втрачають свої властивості. 
Насамперед це стосується антибіотиків, гормо-
нальних препаратів і тих, які містять бактеріаль-
ні культури (вакцини, сироватки тощо). Для того 
щоб непоправно зіпсувалися ліки такого типу, іно-
ді досить однієї години. Наприклад, якщо ампули 
інсуліну перебувають за підвищеної температури 
(понад 25оС) більш як годину, термін придатнос-
ті їх не перевищить одного місяця, нітрогліцерин, 
який зберігався за такої температури втратить свої 
властивості через добу. До лікарських засобів, що 
вимагають захисту від підвищеної температури, 
крім зазначених також належать вітаміни та віта-
мінні препарати, препарати, що містять глікозиди, 
медичні жири й олії, мазі на жировій основі. 

Абсолютно всі таблетки, капсули, порошки, 
перев’язувальний матеріал, пластирі активно вби-
рають вологу і через це псуються. Тому їх катего-
рично заборонено зберігати, наприклад, в шафці у 
ванній. Не найкраще місце для них також кухня, 
особливо шафи, розташовані недалеко від плити. 
Крім вологи, ліки тут піддаються ще й впливу не-
стабільної температури. Спальня або вітальня в 
цьому сенсі більш безпечні. Більшість ліків збері-
гають при кімнатній температурі. Тільки деякі ліки 
слід зберігати в холодильнику: про це обов’язково 
вказується в інструкції. Однак не завжди пацієнт 
звертає увагу на інструкцію, тому цю інформацію 
потрібно наголосити при отриманні в аптеці ліків. 
Розмістити ліки краще на дверцятах холодильника 
або на нижній полиці. Головне – подалі від моро-
зильної камери: тут зберігати ліки не можна ні в 
якому разі, при температурі нижче нуля багато з 
них назавжди втрачають свої властивості. Ідеаль-
ним вважається, якщо температура тримається в 
межах 2-8 ° С тепла. Перш ніж покласти засіб в 
холодильник, бажано упакувати його в поліетиле-
новий пакет або скласти в контейнер-аптечку, що 
закривається. Це допоможе звести до мінімуму 
вплив на препарат вологи, адже навіть в найсучас-
ніших моделях деколи виникає конденсат.

Рідкі лікарські засоби, які містять антибіотики, 
вітаміни, глюкозу, сироп, настої та відвари з лікар-
ських трав, краплі для очей, слід зберігати в холо-
дильнику, не допускаючи їх заморожування. Цими 
лікарськими засобами не слід запасатися.

Ще необхідно наголосити на дотриманні умов 
зберігання лікарських засобів після відкривання 
флакона. Це стосується очних крапель, розчинів, 
сиропів для внутрішнього застосування тощо. Піс-
ля порушення герметичності флакону їх слід збері-
гати у холодильнику упродовж терміну, зазначено-
го в інструкції з медичного застосування

Пересипати пігулки в інші ємності або відріза-
ти частини від блістерів з таблетками вкрай неба-
жано. Інакше зростає ризик помилково прийняти 
не ті ліки або в потрібний момент не виявити необ-
хідних вказівок на термін придатності. Простроче-
ні ліки приймати ні в якому разі не можна: реакція 
організму на них може бути абсолютно не передба-
чуваною. Тому краще всього зберігати препарати 
в оригінальній упаковці, з інструкцією всередині.

Увагу пацієнту слід звертати і на термін при-
датності ліків. Адже при зберіганні в домашніх 
умовах багато препаратів не тільки втрачають свою 
цілющу силу, але і можуть перетворитися на отру-
ту.Якщо термін і спосіб зберігання не вказаний, то 
зберігати ліки в домашніх умовах рекомендовано 
не більше трьох років. Якщо ліки готують за рецеп-
том в аптеці, то лікуватися їм можна нетривалий 
час. Наприклад, очні краплі зберігаються тільки 
6-10 днів. В аптечці не повинні знаходитися ме-
дикаменти, які змінилися зовні (потемніли або ж 
помутніли). Якщо у них немає етикеток або їх на-
зви написані нерозбірливо, ними ні в якому разі не 
можна користуватися. Вони підлягають знищенню.

Практично на кожному лікарському засобі є 
надпис: „Зберігайте у недоступному для дітей міс-
ці”. Не зважаючи на це за статистикою 50% дитя-
чих отруєнь – це отруєння ліками! Дитина бачить, 
звідки дорослі дістають загадкові таблеточки чи 
смачний сироп, фіксує інформацію і неодмінно 
при нагоді скористається нею. Для запобігання 
цього також важливим є звернути увагу при від-
пуску ліків.

При зберіганні лікарських засобів в умовах ап-
теки їх поділяють за способом застосування. Це 
полегшує не тільки обслуговування, а й створює 
відповідний порядок у зберіганні ліків. До тако-
го порядку слід схиляти і відвідувачів, для цього 
бажано при відповідній консультації наголошу-
вати на доцільність розділити зовнішні засоби та 
препарати для внутрішнього прийому, які можна 
розкласти по різних контейнерах або поставити на 
різні полиці.

Безперечно, в аптеці всі лікарські препарати 
зберігають згідно чинного законодавства, що га-
рантує їх якість [1, c. 3; 4, п. 4]. Та ліки продовжу-
ють своє «життя» поза межами аптеки, що вимагає 
у спеціалістів довести інформацію щодо збері-
гання ліків поза межами аптеки. Робота провізо-
ра потребує значних витрат розумової енергії для 
переробки величезного потоку інформації і варто 
звернути увагу на той факт, що виконання функцій 
обслуговування здійснюється при нерівномірному 
потоці відвідувачів як протягом року, так і в окремі 
дні і години робочого дня.

Висновки. Таким чином, роль фармацевта, в 
рамках фармацевтичної опіки, допомогти пацієн-
там забезпечити якість лікарських засобів в період 
приймання та зберігання їх в домашніх умовах.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ЗА НАЯВНОСТІ ПІЄЛОНЕФРИТУ

Проведено ретроспективний аналіз історій пологів 50 жінок із пієлонефритом, що становили основну групу: у 30 
(60%) діагностовано гестаційний пієлонефрит у різні термінивагітності, у 20 (40%) – хронічний пієлонефрит, у фазі 
ремісії. Контрольну групу становили 20 здорових вагітних жінок. До ускладнень вагітності, які були виявлені, нале-
жать загроза переривання вагітності, передчасний розрив навколоплідних оболонок, передчасні пологи, розвиток 
яких залежав від терміну вагітності, в якому розвивався пієлонефрит. Спостерігалися такі ускладнення, як рецидиву-
юючі кольпіти та анемія, що починала прогресувати з ранніх термінів вагітності. Наявність хронічного пієлонефриту у 
фазі ремісії супроводжувалася розвитком анемії у 50%.

Ключові слова: гестаційний пієлонефрит, екстрагенітальна патологія.

Проведен ретроспективный аналіз историй родов 50 женщин с пиелонефритом, составлявших основную груп-
пу: у 30 (60%) диагностирован гестационный пиелонефрит в разные сроки беременности, в 20 (40%) – хронический 
пиелонефрит в фазе ремиссии. Контрольную группу составили 20 здоровых беременных женщин. К осложнениям 
беременности, которые были обнаружены, принадлежат угроза прерывания беременности, преждевременный раз-
рыв околоплодных оболочек, преждевременные роды, развитие которых зависели от срока беременности, в кото-
ром развивался пиелонефрит. Наблюдались такие осложнения, как кольпиты и анемия, которая начинала прогрес-
сировать с ранних сроков беременности. Наличие хронического пиелонефрита в фазе ремиссии сопровождалось 
развитием анемии у 50%.

Ключевые слова: гестационныйпиелонефрит, экстрагенитальнаяпатология.

Retrospective analysis of histories of 50 women with pyelonephritis, which were the main group, 30 (60%) diagnosed with 
gestational pyelonephritis in different stages of pregnancy, 20 (40%) – chronic pyelonephritis inremission. The control group 
consisted of 20 healthy pregnant women. Complications of pregnancy that were identified include threat ened miscarriage, 
premature rupture of the amniotic membranes, preterm labor, the development of which depended on the term of pregnancy, 
which developed pyelonephritis. There were complications such as colpites and anemia that progress began with early preg-
nancy. The presence of chronic pyelonephritis in remission accompanied by the development of anemiain 50%.

Key words: gestational pyelonephritis, extragenital pathology.

Вступ. Пієлонефрит займає одне з перших місць 
в структурі екстрагенітальної патології у вагітних 
та породіль, його частота сягає 10-30%, найбільш 
часто гестаційний пієлонефрит виникає в другому 
триместрі (22-28 тижнів) вагітності (до 80%). Після 
пологів небезпека розвитку пієлонефриту залиша-
ється високою ще впродовж 2-3 тижнів (зазвичай на 
4, 6, 12-й день післяпологового періоду), поки збері-
гається дилатація верхніх сечових шляхів і ризик ви-
никнення післяпологових захворювань (ендометрит, 
метрофлебіт та ін.) значний. Близько 10% жінок, що 
перенесли гестаційний пієлонефрит, в подальшому, 
страждають на хронічний пієлонефрит.

Під час вагітності гестаційний пієлонефрит 
становить серйозну проблему в акушерстві, так 
як сприяє значному ризику акушерських та нео-
натальних ускладнень. При дослідженнях останніх 
років встановлено, що гестаційний пієлонефрит 
асоційований з високою частотою гестозів, що ха-
рактеризуються раннім початком і тяжким перебі-
гом, мимовільним перериванням вагітності в різні 
терміни і передчасними пологами, які відзначають-
ся у 15–20% вагітних з цією патологією. Частим 
наслідком гестаційного пієлонефриту є гіпотрофія 
плода та синдром внутрішньоутробної затримки 
плода, які виявляються у 12-15% новонароджених. 

Крім того, у 35–42% жінок, які перенесли геста-
ційний пієлонефрит, розвивається залізодефіцитна 
анемія.

Розвиток гестаційного пієлонефриту обумов-
лений фізіологічними змінами у різних відділах 
сечовивідної системи, стисканням сечоводів вагіт-
ною маткою та розширеними яєчниковими венами  
(у другій половині вагітності, переважно право-
руч), наявністю хронічних вогнищ інфекції в орга-
нізмі [1, с. 85-87, 3, с. 17].

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-мисковій 
системі та сечоводах.
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Найчастішими збудниками пієлонефриту є 
умовно патогенна флора – Escherichia coli 36-88% 
випадків, Staphylococcus saprophyticus – 10%, 
Proteus mirabilis – від 5 до 20%, рідше виявляються 
Staphylococcus epidermidis, Klebsiella saprophyticus, 
Enterobacter saprophyticus. Запалення можуть ви-
кликати також Candida, Myсoplasma hominis, 
Ureаplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, ана-
еробні мікроорганізми [2, с. 35-39]. Будь-яка пе-
решкода відтоку сечі збільшує розвиток інфекції 
сечових шляхів – камені, аномалії розвитку, пере-
гини сечоводів. З прогресуванням вагітності вказа-
ні зміни поглиблюються, що сприяє рецидуванню 
пієлонефриту [1, с. 85-87, 3, с. 17].

За активністю запальних процесів в ниркової 
тканини у розвитку хронічного пієлонефриту ви-
діляють фази активного запалення, латентного за-
палення, ремісії (клінічного одужання). Під впли-
вом лікування або в його відсутність активна фаза 
хронічного пієлонефриту змінюється латентною 
фазою, яка, в свою чергу, може переходить в ремісії 
або знову в активну запалення. Фаза ремісії харак-
теризується відсутністю клінічних ознак хронічно-
го пієлонефриту та змін в аналізах сечі.

Мета і завдання дослідження. Визначити вплив 
пієлонефриту (гестаційного та хронічного) на пере-
біг вагітності для запобігання рецидивів захворю-
вання, розвитку можливих ускладнень[2, с. 35-39].

Матеріал і методи. Проведено ретроспектив-
ний аналіз історій пологів 50 жінок із пієлонефри-
том, що становили основну групу: у 5(10%) вперше 
діагностовано гестаційний пієлонефрит у терміні 
4-6 тижнів вагітності (перша підгрупа), у 20 (40%) 
вагітних – у терміні 23-28 тижнів вагітності (друга 
підгрупа), в 5 (10%) – у терміні 32-34 тижні вагіт-
ності (третя підгрупа), у 20 (40%) – хронічний піє-
лонефрит, у фазі ремісії (четверта підгрупа).

Даний розподіл вагітних на підгрупи проведено 
згідно з класифікацією критичних термінів розви-
тку гестаційного пієлонефриту. 

Контрольну групу становили 20 здорових вагіт-
них жінок (проведено аналіз індивідуальних карт 
вагітної), серед яких загроза переривання вагітнос-
ті спостерігалася у 2 вагітних (10%), передчасний 
розрив навколоплідних оболонок у 1 випадку (5%), 
розвитку пізнього гестозу та передчасних пологів 
не було. Вік усіх жінок коливався від 22 до 37 ро-
ків у трьох групах (у середньому 30,5±0,45 року)  
(р> 0,05). 

Серед 5 вагітних першої підгрупи гестаційний 
пієлонефрит діагностовано вперше, у 15 вагітних 
другої підгрупи (75%) діагностовано гестаційний 
пієлонефрит вперше, у решти 5 (25%) – рецидиви 
гестаційного пієлонефриту, причому повторно під 
час вагітності спостерігалося загострення, серед 
вагітних третьої підгрупи у 3 (60%) були повтор-
ні рецидиви під час вагітності (від одного до трьох 
рецидивів, у решти 2 (40%) гестаційний пієлонеф-
рит вперше виник. У вагітних четвертої підгрупи із 
хронічним пієлонефритом загострень під час вагіт-
ності не було.

Клінічно-лабораторне обстеження вагітних 
проводилося за допомогою клінічно-лабораторно-
го та мікробіологічного методу. До комплексу об-
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. До 
ускладнень вагітності, які були виявлені при аналі-
зуванні історій пологів, належать загроза перериван-
ня вагітності, передчасний розрив навколоплідних 
оболонок, передчасні пологи. Спостерігалися такі 
ускладнення, як рецидивуюючі кольпіти та анемія. 

Слід відмітити, що у більшості вагітних з гес-
таційним пієлонефритом, загострення останнього 
супроводжувалося загрозою переривання вагітнос-
ті: серед вагітних першої підгрупи у 60%, другої 
підгрупи у 75%, третьої підгрупи у 20%, у вагітних 
четвертої підгрупи із хронічним пієлонефритом за-
гроза переривання вагітності була у двох випадках 
(10%), що достовірно не відрізнялося від жінок 
контрольної групи. В подальшому загроза пере-
ривання вагітності спостерігалася у 75% вагітних 
першої та другої підгруп, з яких у 52% були по-
вторні епізоди загрози переривання вагітності. За 
умови появи гестаційного пієлонефриту у терміні 
32-34 та наявності хронічного пієлонефриту у фазі 
ремісії повторно загроза переривання вагітності не 
спостерігалася.

Передчасний розрив навколоплідних оболонок 
у вагітних першої підгрупи виник у 20%, другої 
та третьої підгруп у 50% та 40% відповідно. У 
вагітних четвертої підгрупи із хронічним пієло-
нефритом передчасний розрив навколоплідних 
оболонок спостерігався у 10%, що достовірно 
не відрізнялося від вагітних контрольної групи. 
Важливим є факт наявності, підтвердженого ла-
бораторно, кольпіту різного ґенезу у всіх вагітних 
з пієлонефритом та передчасним розривом навко-
лоплідних оболонок. Однак, зміни мікроцитозу 
піхви спостерігалися у вагітних з пієлонефритом і 
при своєчасному відходженні навколоплідних вод. 
Зокрема, у вагітних з гестаційним пієлонефритом, 
що виник до 12 тижнів вагітності зміни мікро-
цинозу піхви спостерігалися у 60%, у вагітних у 
терміні 23-28 тижнів вагітності цей показник був 
дещо вищим і становив 85%, у терміні 32-34 па-
тологічні виділення з піхви спостерігалися у 80%.  
У вагітних із хронічним пієлонефритом кольпіт 
був у 30%.

Передчасні пологи у вагітних з гестаційним 
пієлонефритом були у двох жінок (6%), при чому 
гестаційний пієлонефрит вперше діагностовано у 
терміні 23-28 тижнів вагітності, супроводжувався 
трьома рецидивами та наявністю кольпіту. У вагіт-
них із хронічним пієлонефритом передчасних по-
логів не було.

Особливістю наявності пієлонефриту слід вва-
жати розвиток анемії, що починала прогресувати з 
ранніх термінів вагітності. Серед 5 вагітних пер-
шої підгрупи анемія ускладнила перебіг вагітності 
у 40%, з 20 вагітних другої підгрупи у 65%, серед 
вагітних третьої підгрупи анемія розвинулася у од-
ному випадку (20%). За наявності хронічного піє-
лонефриту анемія була у 50% випадків.
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Висновки
1. За наявності гестаційного пієлонефриту у ва-

гітних спостерігається розвиток таких ускладнень 
як загроза переривання вагітності, передчасний 
розрив навколоплідних оболонок, передчасні по-
логи, рецидивуюючі кольпіти та анемія, при чому 
переважання тих чи інших ускладнень залежить 
від терміну вагітності, коли вперше виник пієло-
нефрит, що є важливим для визначення тактики ве-
дення вагітних з метою попередження ускладнень.

2. При гестаційному пієлонефриті, що вперше 
виник до 12 тижнів до найчастіших ускладнень ва-
гітності належать загроза переривання вагітності 
та розвиток кольпіту у 60%.

2. Гестаційний пієлонефрит у терміні 23-28 
тижнів вагітності провокує розвиток загрози пе-
реривання вагітності у 75%, передчасного розри-
ву навколоплідних оболонок у 50%, передчасних 
пологів у 6%. Кольпіт розвивався у 85%, анемія 
у 65%, що сприяє несприятливому перебігу вагіт-
ності. 

3. Гестаційний пієлонефрит 32-34 тижні вагіт-
ності сприяє передчасному розриву навколоплід-
них оболонок у 40%. Кольпіт спостерігався у 80%.

4. За наявності хронічного пієлонефриту у фазі 
ремісії анемія була у 50%, розвиток інших усклад-
нень достовірно не відрізнявся при порівнянні із 
контрольною групою.
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Проведено аналітичний огляд інформаційних джерел та нормативної документації. Визначено загальні поло-
ження санітарно-гігієнічного нагляду, виконання яких, незалежно від технологічних процесів буде забезпечувати 
відповідний гігієнічний режим на підприємствах, безпеку праці, охорону оточуючого середовища, якість та безпеку 
готової продукції.

Ключові слова: грибівництво, їстівні гриби, культивування, контроль, санітарно-гігієнічні вимоги.

Проведен аналитический обзор информационных источников и нормативной документации. Определены об-
щие положения санитарно-гигиенического надзора, выполнение которых, независимо от технологических про-
цессов, будет обеспечивать соответствующий гигиенический режим на предприятиях, безопасность труда, охрану 
окружающей среды, качество и безопасность готовой продукции.

Ключевые слова: грибоводство, съедобные грибы, культивирование, контроль, санитарно-гигиенические 
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An analytical review of information sources and regulatory documents. The general position for sanitary surveillance are 
determined. Regardless of the technological processes, their implementation will provide appropriate hygienic regime in 
enterprises, occupational safety, environmental protection, quality and safety of the finished product.

Key words: mushroomgrowing industry, edible mushrooms, cultivation, control, hygiene requirements.

Вступ. Харчова і біологічна цінність їстівних 
грибів відомі здавна. Вони є цінним джерелом рос-
линного білка, а також мікронутрієнтів, зокрема 
вітамінів групи В, С, D, Е, заліза, кобальту, цинку 
тощо. Корисні властивості грибів обумовлюють 
доцільність їх споживання людиною.

Збирання та споживання дикорослих грибів 
в Україні є традиційним, проте нині стає небез-
печним через погіршення екологічного стану в 
багатьох регіонах України. Забруднення довкілля 
промисловими, транспортними викидами, сіль-
ськогосподарськими добривами та отрутохіміка-
тами обумовлює підвищення вмісту у грибах важ-
ких металів, пестицидів тощо. Втрата населенням 
урбанізованих територій навичок розпізнавання 
та збирання лісових їстівних грибів також сприяє 
зростанню кількості отруєнь [9].

Останніми роками в багатьох країнах сві-
ту швидкими темпами розвивається промислове 
культивування грибів, що дає змогу забезпечити 
населення екологічно чистою, безпечною та якіс-
ною продукцією. Сучасні технології дозволяють 
вирощувати гриби цілорічно, незалежно від кліма-
тичних умов, використовуючи в якості субстрату 
відходи інших галузей сільського господарства. 
Досить часто для культивування грибів використо-
вують пристосовані приміщення після реконструк-
ції [1, 6].

В багатьох країнах (Японія, Китай, Корея, 
США, Канада, Франція та ін.) культивовані їстів-
ні гриби використовуються не тільки у харчуван-
ні (і для виробництва спеціальних і функціональ-
них продуктів харчування), але також як сировина 
для виробництва лікарських препаратів широкого 
спектру дії.

В Україні промислове грибівництво виділене в 
окрему галузь сільського господарства. В 1997 році 
було розроблено та затверджено комплексну про-
граму «Гриби України», але через відсутність фі-
нансування та інші причини вона сьогодні не пра-

цює. Недостатньо уваги приділяється державою 
відповідній сучасному стану законодавства норма-
тивній базі та науково-практичним аспектам гри-
бівництва, через що переважна більшість україн-
ських грибівників змушена працювати в складних 
умовах [3, 5]. Інтенсивний розвиток виробництва, 
постійне розширення асортименту культивованих 
їстівних грибів вимагає удосконалення санітарно-
гігієнічного нагляду, розробки загальних положень, 
виконання яких, незалежно від технологічних про-
цесів, буде забезпечувати відповідний гігієнічний 
режим на підприємствах, безпеку праці, охорону 
навколишнього середовища, якість та безпечність 
готової продукції.

Необхідність створення актуальної та відповід-
ної сучасним вимогам нормативної бази, у тому 
числі санітарних правил з утримання підприємств 
грибівництва обумовлюється тим, що дотепер від-
сутні адекватні санітарно-гігієнічні вимоги в цій 
галузі.

Мета дослідження: удосконалення положень 
санітарно-гігієнічного нагляду на підприємствах 
галузі грибівництва.

Матеріали та методи дослідження. Для досяг-
нення мети застосовано інформаційні та гігієнічні 
методи дослідження. Проведено аналіз технологіч-
них процесів, які застосовуються на підприємствах 
галузі грибівництва та визначено вимоги до об-
ладнання та культиваційних споруд. Вивчення за-
конодавчої бази дозволило визначити, які санітар-
но-гігієнічні вимоги можуть бути пред’явлені до 
розміщення, утримання території та облаштування 
підприємств, водозабезпечення та каналізації, до 
освітлення, вентиляції, опалення та кондиціону-
вання повітря, виробничих і допоміжних примі-
щень, устаткування та інвентарю, виробничих і 
технологічних процесів.

Результати та їх обговорення. Технологічні про-
цеси, що застосовуються в грибівництві, є досить 
специфічними та суттєво відрізняються від техно-
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логій виробництва продукції в інших галузях сіль-
ського господарства. Промислове грибівництво в 
Україні здебільшого представлено орієнтованими 
на вирощування грибів підприємствами [7]. Їх осо-
бливостями, з позицій санітарно-гігієнічного на-
гляду, є застосування в якості субстрату для виро-
щування певних видів грибів (зокрема, печериць) 
відходів птахівництва, необхідність дотримання 
особливого температурного режиму, параметрів 
освітлення під час вирощування, надходження в 
повітря виробничої зони спор (при вирощуванні 
гливи) тощо. Також до даної галузі віднесено під-
приємства, які займаються виробництвом різних 
видів міцелію, та покривного ґрунту. Для отриман-
ня якісної і безпечної продукції, збереження на-
вколишнього середовища та належної експлуатації 
сільськогосподарських підприємств галузі грибів-
ництва в ДУ «Інститут гігієни та медичної еколо-
гії ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблено 
проект Санітарних правил, якими визначено сані-
тарно-гігієнічні вимоги до території, виробничих 
приміщень (у т.ч. культиваційних) та їх обладнан-
ня, приймання, зберігання та обробки сировини, 
до технологічних процесів культивування їстівних 
грибів, міцелію посівного зернового, виробництва 
міцелію їстівних грибів субстратного та ґрунту по-
кривного для культивування грибів, фасування та 
транспортування готової продукції (їстівних гри-
бів), а також до умов праці і особистої гігієни пер-
соналу.

Розміщення підприємств галузі грибівництва 
здійснюється у відповідності до Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», Дер-
жавних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів (затв. Наказом МОЗ України  
№ 173) та Державних будівельних норм Б.2.4-3-95 
«Генеральные планы сельскохозяйственных пред-
приятий» [2, 4, 8].

Санітарно-захисні зони підприємств встанов-
люються з урахуванням їх спеціалізації, запрова-
дження відповідних технологічних процесів. Так, 
сільськогосподарські підприємства, що мають в 
своєму складі цехи по виробництву міцелію їс-
тівних грибів субстратного з використанням гною 
або курячого посліду (для печериць різних видів), 
необхідно розміщувати на відстані не менше 1000 
м від житлової забудови, при цьому культивацій-
ні споруди необхідно розміщувати із підвітряної 
сторони на відстані не менше 250 метрів. Підпри-
ємства по виробництву міцелію їстівних грибів 
субстратного з відходів деревини та рослинних за-
лишків, а також міцелію посівного зернового слід 
розміщувати на відстані не менше 100 м від житло-
вої забудови [8].

Неприпустиме розташування підприємств га-
лузі в санітарно-захисній зоні інших підприємств, 
що виділяють шкідливі речовини, в житлових, сус-
пільних і адміністративних будинках.

Територія сільськогосподарських підприємств 
галузі грибівництва має бути впорядкована та зо-
нована для забезпечення поточності та послідов-
ності технологічних процесів. Збирання, зберіган-
ня та вивезення сміття з території підприємства 
має виключати можливість забруднення готової 
продукції, допоміжних матеріалів та навколиш-

нього середовища. Видалення відходів з території 
підприємств має відповідати вимогам Державних 
санітарних норм та правил утримання територій 
населених місць №145. 

Питання водозабезпечення підприємства ви-
рішуються з урахуванням проектної потужності, 
обсягу виробництва і чинних норм витрачання 
води. За показниками якості вода має відповіда-
ти вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для спожи-
вання людиною”. Водопостачання може здій-
снюватись шляхом приєднання підприємства до 
мережі питного водогону або облаштуванням 
артезіанськими свердловинами зі здійсненням 
періодичного контролю питної води згідно з ви-
могами ДБН В.2.5-64:2012 та ДБН В.2.5-74:2013.  
Виробничі, побутові та поверхневі стічні води під-
приємства мають відводитись відповідно до вимог 
чинного законодавства (ДБН В.2.5-64:2012, ДБН 
В.2.5-75:2013, Постанова КМУ № 465 «Правила 
охорони поверхневих вод від забруднення зворот-
ними водами»).

У відповідності до специфіки підприємств га-
лузі грибівництва освітлення і вимоги до нього від-
різняються від інших сільськогосподарських (і не 
тільки) підприємств, адже для культивації грибів 
прямі сонячні промені не потрібні, оскільки гриби 
не синтезують хлорофіл. Освітлення культивацій-
них споруд проектується відповідно до техноло-
гічних вимог. В інших виробничих і допоміжних 
приміщеннях природне і штучне освітлення мають 
відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006. 

Виробничі приміщення обладнують приплив-
ною вентиляцією із урахуванням температурного 
і вологісного режимів, кількості вуглекислого газу, 
потужності виробництва та площі приміщення 
згідно з технологічною інструкцією. Розміщення 
шахт витяжної вентиляції повинно відповідати ви-
могам ДБН В.2.5-67:2013.

Допустимі рівні шуму у виробничих приміщен-
нях та на робочому місці встановлюються відпо-
відно ДСН 3.3.6.037-99.

Покриття стель і стін приміщень підприємства 
повинно піддаватися дезінфекції, яку проводять по 
закінченню обігу культури, планово та позаплано-
во, в разі ураження грибів шкідниками. Через під-
вищену вологість в виробничих приміщеннях не-
рідко утворюються калюжі та наліт, тому вона має 
бути не слизькою, водонепроникною, мати нахил 
для стоку рідини. 

На підприємствах з культивування грибів всі 
працівники підлягають обов’язковим профілактич-
ним медичним оглядам відповідно до Постанови 
КМУ № 559 «Про затвердження переліку професій, 
виробництв та організацій, працівники яких під-
лягають обов’язковим профілактичним медичним 
оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі 
особових медичних книжок». 

Готова продукція підприємств галузі має від-
повідати вимогам нормативної документації, а 
їстівні гриби за критеріями безпеки мають відпо-
відати «Медико-биологическим требованиям и 
санитарным нормам качества продовольственного 
сырья и пищевых продуктов», Державним гігіє-
нічним нормативам «Допустимі рівні вмісту раді-
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онуклідів Cs-137 і Sr-90 у продуктах харчування та 
питній воді» та вимогам чинного законодавства. 

Впровадження в практику гігієнічних вимог 
для підприємств галузі грибівництва сприятиме 
підвищенню ефективності санітарного нагляду, 
забезпеченню якості та безпечності продукції, а 
виробникам дозволить уникнути багатьох конфлік-
тних ситуацій. 

Висновки:
1. Встановлено, що за даними інформаційних 

джерел, промислове культивування грибів є пер-
спективною галуззю сільського господарства Укра-
їни, а культивовані гриби є цінним харчовим про-

дуктом з доведеними корисними властивостями.
2. Встановлено, що для подальшого розвитку 

галузі грибівництва необхідне створення актуаль-
ної та відповідної сучасним вимогам нормативної 
бази, у тому числі санітарних правил з утримання 
підприємств галузі

3. Визначено загальні положення санітарно-
гігієнічного нагляду на підприємствах галузі гри-
бівництва, виконання яких, незалежно від техно-
логічних процесів, буде забезпечувати відповідний 
гігієнічний режим, безпеку праці, охорону навко-
лишнього середовища, якість та безпечність гото-
вої продукції.
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ХРОНІЧНЕ ЛЕГЕНЕВЕ СЕРЦЕ, УСКЛАДНЕНЕ ЗАСТІЙНОЮ  
СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, ТА ЇЇ КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ  

З ЗАСТОСУВАННЯМ ФЕЛОДІПІНУ І ТОРАСЕМІДУ

У 44 хворих хронічним легеневим серцем з застійною серцевою недостатністю, які отримували комплексну тера-
пію з включенням фелодіпіну, із яких 23 хворим (основна група) додатково включали торасемід® 20 мг, досліджували 
внутрішньосерцеву гемодинаміку, гази крові, рівень оксиду азота, а також динаміку ендотеліну-1. Після проведеного 
лікування у всіх хворих відзначалося зниження тиску в легеневій артерії, підвищення відсотка фракції викиду. Поліп-
шення показників гемодинаміки супроводжувалося підвищенням рівня оксиду азота, зниженням рівня ендотеліна-1. 
Отримана позитивна клініко-лабораторна динаміка була більше виражена в основній групі, ніж в групі порівняння. 

Ключові слова: хронічне легеневе серце з застійною серцевою недостат-ністю, комплексна терапія з фелоді-
піном, торасемід®.

У 44 больных хроническим легочным сердцем с застойной сердечной недостаточностью, получавших комплекс-
ную терапию с включением фелодипина, из которых 23 больным (основная группа) дополнительно включали тора-
семид® 20 мг, исследовали внутрисердечную гемодинамику, газы крови, уровень оксида азота, а также динамику 
эндотелина-1. После проведенного лечения у всех больных отмечалось снижение давления в легочной артерии, 
повышение процента фракции выброса. Улучшение показателей гемодимики сопровождалось повышением уровня 
оксида азота, снижением уровня эндотелина-1. Полученая положительная клинико-лабораторная динамика была 
более выражена в основной группе, чем в группе сравнения.

Ключевые слова: хроническое легочное сердце с застойной сердечной не-достаточностью, комплексная те-
рапия с фелодипин, торасемид®.

The study involved 44 patients with chronic pulmonary heart with congestive heart failure treated with the complex ther-
apy by felodipine, 23 of them (main group) were treated with torasemid® 20 mg too. There were studied rates of intracardiac 
hemodynamics, gas composition of the blood and changes of endothelin-1 and nitric oxide. After the treatment, there was 
a decrease in pulmonary artery pressure, increase percent of ejection fraction. Improve of hemodynamic performance was 
accompanied by a decrease in the level of endothelin-1 and increase level of nitric oxide. Received positive clinical and lab-
oratory dynamics was more expressed in main group than in the comparison group.

Key words: chronic pulmonary heart with congestive heart failure, complex therapy with felodipine, torasemid®.

Вступ. Розповсюдженість хронічних обструктив-
них захворювань легень (ХОЗЛ) неухильно веде до 
розвитку їх ускладнень, які знижують якість життя. 
Одним з цих ускладнень є застійна серцева недостат-
ність (ЗСН) [1, 2, 5]. Відомо, що чергове загострення 
ХОЗЛ призводить до погіршенням газообміну, зни-
ження ефективної циркуляції крові у малому колі 
кровообігу (МКК), стимулює продукцію реніну, вазо-
пресину і підвищує тиск у легеневій артерії [3, 10]. 
Крім цього, гіперкапнія спонукає до зниження ефек-
тивної циркуляції крові у МКК, порушенню мікро-
циркуляції та створює умови для прогресування ЗСН. 
Літературні дані і наш клінічний досвід свідчить, що 
включення у терапію хворих з легеневою гіпертен-
зією антигіпертензивних засобів супроводжувалось 
підвищенням рівня оксиду азота (NO), який є одним 
з патогенетичних чинників розвитку ендотеліальної 

дисфункції, в основі якої лежить фізіологічне зни-
ження NO (пов’язане із зниженням біодоступнос-
ті L-аргініну) або прискорення його розпаду [4, 9].  
У зв’язку з цим, включення до терапії хронічним об-
структивним бронхітом антагоністів кальцію (АК) 
супроводжувалось підсиленням синтезу NO, який є 
основним сигнальним медіатором в механізмі вазоди-
латації [5, 6]. АК – фелодіпін знижує опір кровотоку 
в периферичних судинах, що спонукає до збільшення 
доставки кисню і його споживання клітинами пери-
феричних тканинних структур. Він позитивно впли-
ває на функцію ендотелія та знижує дистрофічні про-
цеси в судинах. В терапевтичних дозах фелодіпін не 
впливає на скоротливість серця, атріовентрикулярну 
провідність та рефрактерний період атріавентрику-
лярного вузла [7, 8]. Але у хворих ХЛС з ЗСН його 
ефективність знижується, тому є необхідність дотов-
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нення до нього сечогінні лікарські засоби, одним з 
яких є торасемід. Застосування торасеміду, особливо 
його пролонгованої форми, якому притаманні власти-
вості тіазидоподібних і калій зберегаючих сечогінних 
засобів, підвищує ефективність цієї терапії, забезпе-
чує достатній кровоток та мікроциркуляцію у пошко-
джених судинних та тканинах хворих ХЛС з ЗСН.

Метою дослідження була оптимізація лікування 
хворих ХЛС з ЗСН із застосуванням фелодіпіну і то-
расеміду.

Матеріали та методи дослідження. У тера-
певтичному відділенні Дорожньої клінічної лікарні 
станції «Харків» в 2013-2015 рр. під спостережен-
ням перебували 44 хворих ХЛС з ЗСН. Середній 
вік хворих складав 61±7 років. Всі хворі одержу-
вали комплексну терапію з включенням фелодіпіну 
[5]. 23 хворим (2-а група) додатково до цієї терапії 
включали торасемід® (бритомар) 20 мг на добу. Усі 
хворі порівнювались за статтю, віком та клініко-
функціональною формою захворювання. Відзна-
чалась клініко-лабораторна ідентичність хворих. 
Відсоток фракції викиду (ФВ%) оцінювали за до-
помогою ЕхоКГ, тиск у легеневій артерії (ТЛА) – 
за допомогою ДоплерЕхоКГ. Стан газового складу 
крові оцінювали за показниками рCO2 і рO2 в арте-
ріальній крові. Рівень ендотеліна-1 (ЕТ-1) і цГМФ 
визначали імуноферментним методом. NO визна-

чали за модифі-кованою методикою (О.М. Кова-
льова, 2007). 

Статистична обробка отриманих результатів здій-
снювалась за допомогою пакетів ліцензійних програм 
Microsoft Office 2003, Microsoft Ex-cel та Statistica. 

Отримані результати та їх обговорення. На тлі 
проведеної комплексної терапії із включенням фе-
лодіпіну та її комбінації з торасемідом® у всіх хво-
рих зменшувались задишка, слабкість, нездужання. 
Зменшились набряки нижніх кінцівок та розміри пе-
чінки. Відмічалось збільшення порога перенесення 
фізичного навантаження без помітного для хворого 
приросту ЧСС. Показники газів крові у хворих ХЛС з 
ЗСН предста-влені на рис. 1. 

Крім цього відмічалось зниження ТЛА і ЧСС, 
та збільшення відсотка ФВ, особливо у хворих 2-ої 
групи. Викладене свідчить, що комплексна терапія +  
торасемід® опосередковано діє як на рецептори су-
дин та зменшує ємність судин, викликая їх релакса-
цію, тим самим покращує кровообіг у великому так 
і МКК. Тобто створюють умови для відновлення 
структури і функції серця у хворих ХЛС з ЗСН. По-
казники гемодинаміки у хворих ХЛС з ЗСН представ-
лені на рис. 2.

Поліпшення клініко-функціональних проявів у 
хворих ХЛС з ЗСН супроводжувалось зниженням 
рівня ТЛА, підвищенням оксиду азота NO, який є 
головним медіатором судинної релаксації, що пред-
ставлено на рис. 3.

Таким чином, наведені на рисунках цифрові дані 
свідчать на користь того, що комплексна терапія з то-
расемідом® свій протинабряковий вплив реалізують 
через механізми релаксації судин, зменшення ємкості 
судин та зниження проявів ендотеліальної дисфункції 
у хворих ХЛС з ЗСН. 

Висновки. 1. Застосування комплексної терапії 
з торасемідом® у терапії хворих ХЛС з ЗСН супро-
воджувалося зниженням тиску у легеневій артерії та 
набряків і поліпшенням клінічних проявів захворю-
вання.

2. Клініко-гуморальні та функціональні зміни 
свідчать про поліпшення кровообігу як у великому 
так і в МКК, що позитивно характеризує застосу-
вання цієї терапії у хворих ХЛС з ЗСН.

3. Позитивні клініко-гуморальні зміни дозво-
ляють рекомендувати цю терапію хворим ХЛС з 
ЗСН, як терапію з дегідратаційною і кардіо-протек-
торною спрямованістю, яка поліпшує якість життя. 

Рис. 1. Зміни показників газів крові  
у хворих ХЛС з ЗСН під впливом  
комплексної терапії з торасемідом

Примітка:* – p<0,05 – відмінності достовірні  
порівняно з даними до лікування (тут та на рис. 2-3).

Рис. 2. Зміни показників гемодинаміки  
у хворих ХЛС з ЗСН під впливом  

комплексної терапії  
з торасемідом

Рис. 3. Зміни показників NO і ЕТ-1  
у хворих ХЛС з ЗСН під впливом  
комплексної терапії з торасемідом
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ  
МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ІМУНІТЕТУ ХВОРИХ НА ДЕМОДЕКОЗ

У роботі виявлено характер корелятивних зв’язків між імунними показниками, проведено аналіз їх якості, які не 
є специфічними, але розширюють знання про патогенез демодекозу та свідчить про те, що при демодекозі відбува-
ється порушення імунологічного балансу і це може призвести до розладу нормальних взаємозв’язків.

Ключові слова: демодекоз, клітинний імунітет, гуморальний імунітет, кореляційний аналіз, клінічні прояви.

В работе выявлен характер коррелятивных связей между иммунными показателями, проведен анализ их каче-
ства, которые не являются специфическими, но расширяют знания о патогенезе демодекоза и свидетельствует о 
том, что при демодекозе происходит нарушение иммунологического баланса и это может привести к расстройству 
нормальных взаимосвязей. 

Ключевые слова: демодекоз, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, корреляционный анализ, кли-
нические проявления.

The paper revealed the nature of correlative links between the immune indicators, analysis of qualities that are not spe-
cific, but expanding knowledge of the pathogenesis of demodicosis and indicates that at demodicosis is a violation of immu-
nological balance and it can lead to the disorder of normal relationships .

Key words: demodicosis, cellular immunity, humoral immunity, correlation analysis, clinical manifestations.

Актуальність. Демодекоз поширений у всіх 
країнах світу, в тому числі і в Україні (за статистич-
ними даними 15% захворювань шкіри і очей зумов-
лено паразитуванням в організмі людини кліщів 
роду Demodex). Цілий ряд факторів, таких як пору-
шення екологічного балансу, соціально-економічна 
нестабільність, приводять до порушення імунного 
статусу населення, зниженню захисних сил орга-
нізму. Внаслідок цього зростає ураженість насе-
лення паразитарними захворюваннями, одним із 
яких виступає демодекоз, та підвищується ступінь 
його клінічних проявів [3, с. 3; 4, с. 5]. Патогенез 
демодекозу вивчено недостатньо. Неконтрольоване 
розмноження кліщів роду Demodex деякі автори 
пояснюють ослабленням імунних механізмів і ен-
докринними розладами.

Вивчення демодекозу в осіб молодого віку, як 
і раніше залишається в центрі уваги дерматологів, 
що обумовлено великою соціально-психологічної 
значимістю захворювання. Поширеність демодеко-
зу в осіб молодого віку становить близько 90% у 
хлопчиків і близько 80% у дівчат у віці до 21 року. 
Пік частоти цього захворювання у дівчаток спосте-
рігається в 14-16 років, а у хлопчиків в 16-17 років. 
Розвиток демодекозу призводить до суттєвої пси-
хологічної травми, що порушує соціальну адапта-
цію підлітків. За результатами спеціальних психо-
логічних досліджень, проведених Т. Kramer в 1998 
році, у 38% підлітків у віці 13-16 років виявляють 
психологічні розлади, пов’язані з демодекозом. 

Проблема демодекозу активно вивчається в остан-
ні десятиліття: досліджено клініку, запропоновано 
низку препаратів для лікування. Однак, деякі клінічні 
аспекти цієї інвазії залишаються нез’ясованими. Не-
достатньо розроблені доступні й найбільш інфор-
мативні методи оцінки перебігу захворювання та 
результатів лікування, а також критерії прогнозу. Не 
вивченими є деякі сторони патогенезу захворювання 
та його вплив на імунну систему в цілому.

В останні роки спостерігається значне зрос-
тання середньорічної температури, що призводить 

до підвищення активності та розмноження кліщів. 
Необхідно відмітити, що продукти життєдіяльнос-
ті та розпаду кліщів володіють надзвичайною ток-
сичністю та вираженою сенсибілізуючою актив-
ністю, внаслідок чого у людини спостерігаються 
порушення обмінних процесів, а також розвиток 
цілого ряду різноманітних алергічних реакцій. Не 
виключено,що мова йде навіть не про вплив пара-
зитарної інвазії, а про наслідки сенсибілізації та 
алергізації організму, а железиці в даному випад-
ку відіграють роль потужного джерела антигенів-
алергенів. 

Демодекоз − широко розповсюджене захворю-
вання людини, що має перебіг хронічного інва-
зійного дерматозу, обумовленого патогенетичним 
розмноженням в шкірі кліща роду Demodex. Осо-
бливістю демодекозу є те, що він зазвичай виникає 
на фоні хронічних захворювань. Найчастіше – це 
хвороби шкіри, очей та системні захворювання 
людини. Деякі автори вважають,що це пов’язано зі 
змінами реактивності організму внаслідок нерво-
вих, судинних, ендокринних процесів та особливо 
сенсибілізацією організм [1, с. 172; 2, с. 110].

У зв’язку з цим в останні роки інтерес до про-
блеми демодекозу різко зріс і виникла необхідність 
у більш глибокому вивченні даної патології, тобто 
розробці нових методів діагностики, лікування та 
профілактики демодекозу. Це, в свою чергу, зумов-
лює актуальність досліджень із вивчення стану 
компенсаторно-пристосувальних реакцій при де-
модекозі. 

Ціль дослідження. Оцінити зміни та провести 
аналіз взаємозв’язків між показниками клітинного 
і гуморального імунітету у хворих на демодекоз.

Матеріали та методи дослідження. Для вико-
нання поставлених завдань обстежено 109 хворих 
на демодекоз у віці від 20 до 60 років (63 чоловіків 
і 46 жінок), які перебували на амбулаторному об-
стеженні та лікуванні. Для порівняння і контролю 
обстежено 20 практично здорових осіб відповід-
ної статі й віку. Діагноз „демодекоз” у всіх хворих 
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основної групи і його відсутність у контрольній 
групі підтверджено відповідно до критеріїв діа-
гностики на підставі сукупності клінічної карти-
ни, клініко-лабораторних показників і результа-
тів лабораторного аналізу на демодекоз. Критерії 
включення: до групи дослідження включалися 
пацієнти після отриманої інформованої згоди па-
цієнта з достовірно встановленим діагнозом „де-
модекоз” у стадії загострення, терміном від 14 до 
30 днів.

 Клінічне дослідження хворих проводили за 
загальноприйнятою методикою, яка включала 
дані ретельно зібраного анамнезу, суб’єктивних та 
об’єктивних даних, даних лабораторного (аналіз 
крові, аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, аналіз 
випорожнень на яйця гельмінтів та найпростіші, 
імунологічний статус) та інструментального до-
слідження (рентгеноскопія або рентгенографія 
грудної клітини, електрокардіографія, ультразву-
кове дослідження внутрішніх органів). 

Статистичне опрацювання отриманих резуль-
татів дослідження здійснено за допомогою паке-
ту програм „STATISTICA” for Windows (Stat Soft 
Inc, США) на комп’ютері з процесором Pentium II 
Celeron 850 PPGA. У низці випадків використа-
но метод статистичного аналізу із застосуванням 
критерію χ2 (таблиці спряженості 2х2). Виходячи 
з того, що середні значення багатьох досліджува-
них показників були в межах норми, застосовано 
більш інформативний у подібних випадках спосіб –  
аналіз частоти виникнення порушень показників. 
За порушення брали відхилення показника від се-
редніх значень у нормі, дорівнює 2 (середньоква-
дратичному відхиленню).

Результати дослідження. Проведено обсте-
ження 109 хворих на демодекоз у віці від 20 до 60 
років (середній вік 37,7±0,18 років). З 109 хворих 
було 63 (57,7%) чоловіків і 46 (42,2%) жінок.

У процесі обстеження, до призначення лі-
кування, хворі пред’являли численні скарги на 
свербіж, печіння, стягування шкіри, зменшення її 
еластичності й м’якості, почуття вбуравлювання в 
шкіру або повзання під нею паразитів і т. д. Скар-
ги на підвищене саловиділення пред’являли 100% 
пацієнтів. 

У клінічних спостереженнях за хворими на 
демодекоз зазначалося, що зовні прояви демоде-
козу характеризувалися виникненням на шкірі 
еритематозних плям, осередкової або дифузної ін-
фільтрації, дрібнофоллікулярного або грубоплас-
тинчатого лущення, фолікулярних папул рожевого 
або червоного кольору різної величини, папуло-

везикул, папуло-пустул, а також самостійних 
макропустул. За ступенем тяжкості хворих 
було розподілено згідно з класифікацією 
американської Академії дерматології. У на-
шому дослідженні переважали пацієнти з 
помірним ступенем акне (2–5,5 балів за шка-
лою Allen and Smith), які становили 50%  
[5, с. 99; 6, с. 302].

Загальні клінічні прояви у хворих на де-
модекоз були вельми різноманітні. Під час об-
стеження хворі пред’являли численні скарги 
загального характеру: на відчуття тяжкості 
і болю в правому підребер’ї – 78,5%; біль у 
правому підребер’ї – 4,45%; біль в ділянці 

жовчного міхура – 7,18%; біль в епігастральній 
ділянці – 19,77%; зниження апетиту – 37,04%; за-
крепи – 30,45%; свербіж шкіри – 85,72%; головний 
біль – 22,17%; дратівливість, емоційність – 53,63%; 
підвищена слабкість і стомлюваність – 54,31%; по-
ганий сон – 21,17%; не було скарг – 11,29%.

Під час пальпації верхньої ділянки живота ви-
значалося напруження м’язів, болючість. У 76,5% 
хворих був локальний біль у правому підребер’ї, 
що іррадіював у праве плече, під лопатку і в по-
перекову ділянку. У 34,13% хворих під час пер-
кусії і пальпації болючою була переважно епіга-
стральна ділянка, рідше (11,3%) – навколо пупка  
і в лівому підребер’ї (3,03%). Під час пальпації 
правого підребер’я печінка визначалася біля краю 
реберної дуги в 24,5% хворих, а у 11,3% – нижній 
край печінки виступав з під краю реберної дуги 
на 2–3 см.

Під час дослідження морфологічного складу 
периферичної крові було встановлено, що середні 
показники основних елементів крові були в межах 
норми. Середні значення біохімічних показників 
крові теж коливалися в межах норми. Разом з тим, 
аналіз частоти змінності в межах норми дозво-
лив встановити, що рівень загального білірубіну, 
лужної фосфатази, АлАТ, загального білка, α– і 
β-глобулінів частіше були підвищені, а рівень аль-
бумінів знижений. 

Аналіз результатів ехосонографічного дослі-
дження показав, що в 44,12% хворих було дифузне 
збільшення розмірів печінки, а в 7,51% – переваж-
но була збільшена ліва доля печінки. Акустична 
щільність паренхіми печінки була підвищена у 
37,48% хворих. Акустична структура паренхіми 
печінки була дифузно змінена у 72,15% хворих.  
У більшості хворих (59,18%) структура паренхіми 
печінки була грубозернистою. У 23,82% хворих на 
демодекоз на тлі гомогенної або дрібнозернистої 
структури паренхіми печінки визначалися дрібні 
гіперехогенні осередки. 

Таким чином, сукупність клініко-лаборатор-
них показників дозволила виявити у 55,96% хво-
рих на демодекоз дисфункцію печінки. Частота 
розвитку дисфункції печінки зростала в міру 
збільшення тривалості демодекозу.

Кількісна оцінка абсолютного і відносного 
числа циркулюючих лімфоцитів у хворих на де-
модекоз до лікування показала, що цей інтеграль-
ний показник функціонування імунної системи 
достовірно не відрізнявся від контролю. Під час 
аналізу частоти виникнення змін стосовно норми 

Рис. 1. Частота змінності (%) імуноглобулінів  
у хворих на демодекоз до лікування
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було встановлено, що у хворих 1 групи кількість 
лімфоцитів перевищувала норму або перебувала в 
її межах. У хворих з дисфункцією печінки частіше 
діагностувалася лімфопенія (р<0,05).

Якісні зміни лімфоцитів також частіше спо-
стерігалися у хворих 2-ї групи. Зменшення числа 
активних лімфоцитів відзначалося у 60% хворих 
2-ї групи. Спонтанна міграція лейкоцитів (Lif), 
пригнічення якої характерно у випадку дисфунк-
ції печінки, була загальмована у 60% хворих 2 -ї 
і 40% 1-ї груп, що свідчило про зниження резис-
тентності й захисних сил організму. Реакція інги-
біції спонтанної міграції лейкоцитів на печінковий 
антиген була підвищена (індекс міграції 1,27 –  
1,72) у 25% хворих, що вказувало на підвищення 
специфічної сенсибілізації до печінкового антиге-
ну. Інгібуючу дію антигенів печінки (індекс мігра-
ції 0,79) частіше спостерігали у хворих 2-ї групи, 
ніж 1-ї (в 47% і в 25% спостережень відповідно). 
Число нульових клітин перевищувало норму і в 
1,5 раза частіше було вищим у хворих з ДП. 

Таким чином, результати дослідження клітин-
ного імунітету дозволяють зробити висновок, що 
під час демодекозу відбуваються зміни вмісту в 
крові лімфоцитів та їх активності, змінюється 
співвідношення Т– і В-лімфоцитів. Ступінь і час-
тота порушень імунітету були вищими у хворих з 
ДП: частіше спостерігалося зниження числа лім-
фоцитів, активності Т– лімфоцитів, пригнічення 
реакції гальмування лейкоцитів.

Дослідження гуморального імунітету показа-
ло, що концентрація імуноглобулінів (Ig) осно-
вних трьох класів (А, M і G) у хворих на демоде-
коз змінювалася по-різному. Це узгоджується і з 
частотою змінності рівня Ig порівняно з нормою.

Концентрація Ig A частіше була підвищена, а 
Ig M і Ig G − перебувала в межах норми. Сумар-
ний вміст зазначених Ig був нижче норми (р≥0,05). 
Змінювалося відсоткове співвідношення рівня Ig. 

При цьому співвідно-
шення Ig G/Ig A у хворих 
більш ніж в 2 рази було 
нижче норми. Виявлені 
зміни свідчать про дисба-
ланс сироваткових Ig, що 
може бути однією з ознак 
імунодепресії [7, с. 224;  
8, с. 25].

У розвитку та реаліза-
ції імунної відповіді від-
бувається серія складних 
взаємодій між клітинами 
− Т– і В-лімфоцитами та 
іншими імунологічни-
ми показниками, що за-
безпечують різномаїття 
імунної відповіді. Для ви-
явлення різномаїття змін 
взаємозв’язків показників 
клітинного та гумораль-
ного імунітету у хворих 
на демодекоз було прове-
дено оцінку інфраструк-
тури комплексу кореляцій 

між досліджуваними показниками. Встановле-
но, що для інфраструктури імунних показників 
контрольної групи характерна наявність 16 силь-
них зв’язків з коефіцієнтом кореляції більш 0,54 і 
7 помірних зв’язків з коефіцієнтом більше 0,42 і 
менше 0,54. У хворих 1-ї групи до лікування було 
виявлено всього 6 сильних і 5 помірних зв’язків. 
При цьому з 11 достовірно корелюючих пар лише 
7 були такі ж, як у контрольній групі, а 4 – „нови-
ми”. У хворих 2-ї групи було всього 6 достовірно 
корелюючих пар [9, с. 89].

Результати кореляційного аналізу показали, 
що в розвитку та реалізації імунної відповіді на 
демодекоз відбувається складна перебудова вза-
ємодії між Т– і В-системами імунітету, яка за-
безпечує нову інтеграцію імунних процесів, що 
відображає взаємодії показників імунної системи.
Висновки. Аналіз якості й особливостей харак-
теру корелятивних зв’язків між імунними показ-
никами свідчить про те, що під час демодекозу 
відбувається порушення імунологічного балан-
су, і це може призвести до розладу нормальних 
взаємозв’язків між досліджуваними параметрами. 
На відміну від малоінформативних середніх зна-
чень, аналіз частоти змінності показників імуні-
тету дозволив встановити, що у більшості хворих 
відбуваються зміни імунологічного статусу. При 
цьому особливості змін імунологічного статусу 
зумовлені тим, що одні показники імунітету (Ig А, 
число О-клітин) частіше перевищують контроль, 
інші (число лімфоцитів, Т-лімфоцитів загальних 
і активних, індекс Lif, співвідношення IgG/IgA, 
сумарні імуноглобуліни) частіше знижені, а дея-
кі (В-лімфоцити, IgM, IgG) частіше залишалися 
в межах норми. Розвиваються дисбаланс імуно-
логічних показників, кількісні та функціональні 
зміни лімфоцитів периферичної крові, порушення 
нормальних співвідношень клітинних субпопуля-
цій, які свідчать про зниження резистентності ор-
ганізму та імунної недостатності. 

Рис. 2. Інфраструктура кореляційних взаємозв’язків між показниками 
імунітету хворих на демодекоз без ДП (1) і з ДП (2) до лікування
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ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО СТАНУ У ХВОРИХ 
З ФІБРОЗОМ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

У статті представлені результати дослідження імунологічних показників у 64 хворих на хронічний панкреатит з 
фіброзом підшлункової залози. Встановлено, що розвиток фіброзу підшлункової залози супроводжується порушен-
нями клітинної та гуморальної ланки імунної системи.

Ключові слова: хронічний панкреатит, фіброз, клітинний імунітет, гуморальний імунітет.

В статье представлены результаты изучения иммунологических показателей 64 больных на хронический пан-
креатит с фиброзом поджелудочной железы. Установлено, что развитие фиброза поджелудочной железы сопрово-
ждается нарушениями клеточного и гуморального звена иммунной системы.

Ключевые слова: хронический панкреатит, фиброз, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет.

The article present results of investigation of immunological parameters in 49 patients with fibrosis of chronic pancreati-
tis. At the result of study it was found that the development of fibrosis of pancreas in studies patients was accompanied by 
impairment of cellular and humoral immune system.

Key words: chronic pancreatitis, fibrosis, cellular immunity, humoral immunity.

Вступ. Захворювання підшлункової залози (ПЗ) 
залишаються однією із важливих проблем сучасної 
гастроентерології і мають велике соціально-економіч-
не значення [1]. У перебігу хронічного панкреатиту 
(ХП) домінуюче значення має процес прогресування 
захворювання. Повторні, а в деяких випадках безпе-
рервні загострення значною мірою зумовлені імун-
ними порушеннями [2, 3], тому однією з актуальних 
проблем є вивчення причин і механізмів прогресу-
вання хронічних захворювань ПЗ з імунологічних по-
зицій. Знання порушень імунологічної реактивності 
організму, які зумовлюють активність патологічного 
процесу, має діагностичну та прогностичну цінність, 
а також лежить в основі корекції цих імунологічних 
змін за допомогою сучасної імунотерапії [4].

Хронічні захворювання підшлункової залози 
супроводжуються порушеннями клітинного і гумо-
рального імунітету, ступінь вираження яких зале-
жить від етіології, форми ураження та активності 
патологічного процесу.

Як відомо, при антигенному впливі на орга-
нізм з боку імунної системи виникає інтегрована 
відповідь за допомогою двох відносно автоном-
них систем лімфоцитів: Т-лімфоцити реалізують 
реакції клітинного імунітету, гуморальна імунна 
відповідь здійснюється за безпосередньою участю 
В-лімфоцитів.

При хронічних захворюваннях підшлункової 
залози спостерігається тенденція до зниження 
кількісного вмісту Т-клітин у периферичній крові 
та активація В-лімфоцитів – ріст рівня імуноглобу-
лінів та циркулюючих імунних комплексів [5].

Ступінь порушень клітинного і гуморального 
імунітету знаходиться у прямому зв’язку із ступе-
нем активності патологічного процесу.

Клітинні механізми виникнення і перебігу 
панкреатиту включають активацію за допомогою 
медіаторів нейтрофільних гранулоцитів і моно-
нуклеарних макрофагів. В системному кровообігу 
ці речовини стимулюють продукцію інших фізіо-
логічно активних продуктів метаболізму клітин і 
тканин. Цитокіни діють за принципом каскадного 
посилення або ампліфікації. Взаємно запускаючи 

один одного, вони генералізують відповідь при 
розгортанні системної запальної реакції. Підви-
щення продукції цитокінів свідчить про активність 
патологічного процесу, а дефіцит їх – про пригні-
чення неспецифічного захисту, що також негативно 
впливає на перебіг ХП [6, 7, 8]. 

В наш час залишається не до кінця вивченими 
імунологічні механізми розвитку фіброзу ПЗ при ХП.

Мета дослідження: оцінити особливості імун-
ного стану у хворих з фіброзними формами хроніч-
ного панкреатиту.

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 
64 хворих на ХП з фіброзом ПЗ, які знаходилися 
на лікуванні у відділі хірургії органі травлення 
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». 
В залежності від ступеню фіброзу ПЗ за Stolte [9], 
встановленому морфологічно в біоптатах ПЗ, отри-
маних під час хірургічного втручання, хворі на ХП 
були поділені слідуючим чином: І ступінь фіброзу 
ПЗ (n=6); II ступінь фіброзу ПЗ (n=10); III ступінь 
фіброзу ПЗ (n=14); IV ступінь фіброзу ПЗ (n=34).

Контрольну групу склали 30 практично здоро-
вих людей (донорів).

Субпопуляційний склад лімфоцитів визначали 
за допомогою лімфоцитотоксичного тесту (стан-
дартний метод NIH США) з використанням моно-
клональних антитіл фірми «Сорбент ТМ» (Росія) 
до маркерів СD3, СD4, СD8, СD16, СD22 [10]. 
Циркулюючи імунні комплекси (ЦІК) визначали за 
методом V. Haskova [11] .

Вміст імуноглобулінів (Ig) A, M, G у сироватці 
крові визначали імуноферментним методом за до-
помогою тест-систем ТОВ НВЛ «Гранум» (Укра-
їна) за рекомендаціями виробника. Вимірювання 
проводились на імуноферментному аналізаторі 
«Stat Fax 303 Plus» (США).

Усі вихідні дані, отримані при виконанні ро-
боти, з метою оптимізації математичної обробки 
вводилися у базу даних, побудовану за допомогою 
електронних таблиць Microsoft Excel. Статистич-
на обробка результатів досліджень здійснювалася 
методами варіаційної статистики, реалізованими 
стандартним пакетом прикладних програм Statistica 
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for Windows 6.0. Для статистичного аналізу даних 
використовували дескриптивну статистику: М – се-
реднє значення показника, m – помилка визначення 
середнього, порівняння середніх значень змінних 
здійснювали за допомогою параметричного методу 
(t-критерію Стьюдента) за нормального розподілу 
даних ознак, що виражені в інтервальній шкалі. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз результа-
тів проведених дослідження у хворих на ХП залеж-
но від ступеня фіброзу ПЗ показав , що вміст СD3+ 
клітин достовірно знижений у 83,3% хворих з фібро-
зом І ступеня до (43,83±3,28)%, у 70,0% – з фіброзом 
ІІ ступеня до (43,1±2,98)% та у 85,3% – з фіброзом 
ІV ступеня до (40,83±1,36)% відносно контрольної 
групи (50,88±0,68)%. А у хворих з фіброзом ІІІ сту-
пеня встановлена лише тенденція до зниження цьо-
го показника. У хворих з ІІ та ІV ступенем фіброзу 
ПЗ нами визначено підвищення відносної кількос-
ті CD22+ клітин до (16,5±1,76)% та (17,83±1,09)%, 
(р<0,05) відповідно. Тоді як рівень IgA у всіх хворих 
залишався у межах норми. Рівень IgМ знижувався 
до (1,13±0,17) г/л, (р<0,05) у хворих з І ступенем 
фіброзу ПЗ, до (1,14±0,04) г/л, (р<0,05) у хворих з 
ІІІ ступенем фіброзу, проти (1,53±0,10) г/л у контр-
ольній групі. Вміст IgG у сироватці крові хворих з 
ІІ ступенем фіброзу був достовірно знижений до 
(10,23±0,52) г/л, (р<0,05) відносно контрольної гру-
пи (12,72±0,42) г/л. У хворих з ІІІ ступенем фіброзу 
його рівень достовірно знижено до (9,1±0,87) г/л,  
(р<0,05), відносно контрольної групи та хворих  
з І ступенем фіброзу.

У 66,7% хворих з І, у 90,0% хворих з ІІ, у всіх 
хворих з ІІІ та 88,2% з ІV ступенем фіброзу ПЗ 
достовірно знижена кількість Т-хелперної суб-
популяції відповідно до (27,88±2,88)%, (р<0,05), 
(27,0±1,98)%, (р<0,05), (25,09±0,71)%, (р<0,01) та 
(26,73±1,4)%, (р<0,01), проти значення контролю 
(38,71±0,52)%. Також встановлено зниження імуно-
регуляторного індексу до (1,58±0,06), (р<0,05) при 
ІV ступені фіброзу, до (1,75±0,18), (р>0,05) при ІІІ 
ступені фіброзу, до (1,87±0,21), (р>0,05) при ІІ сту-
пені фіброзу проти (1,97±0,07) у контрольній групі. 

Рівень ЦІК вірогідно збільшувався у хворих 
на ХП з ІV ступенем фіброзу ПЗ до (5,14±0,69) од. 
опт. щ., (р<0,05). Відомо, що певна кількість ЦІК є 
у здорових людей. Але саме підвищення нормаль-
ного рівня ЦІК може свідчити про наявність в ор-
ганізмі чужорідних антигенів, тому що ЦІК утво-
рюються саме внаслідок сполучення екзогенного 
та ендогенного антигенів з антитілом. Саме підви-
щення нормального рівня ЦІК і є одним з критері-
їв оцінки стану обстежуваних осіб. При різних за-
пальних процесах ЦІК можуть викликати ланцюг 
реакцій, що спричиняє виникненню тканинних по-
шкоджень.

Встановлено достовірне зниження рівня СD16+ 
лімфоцитів у хворих з І ступенем фіброзу до 
(15,0±1,74)%, (р<0,05), у хворих з ІІІ ступенем – до 

(14,91±1,08)%, (р<0,05) та у хворих з ІV ступенем –  
до (13,47±1,7)%,(р<0,05), в порівнянні із рівнем в 
контрольній групі (19,07±0,90)%. Тоді як у хворих 
на ХП з ІІ ступенем фіброзу визначено зниження 
Т-кілерів до (16,1±2,31)%, (р>0,05). 

Кореляційний аналіз дозволив визначити зна-
чний негативний кореляційний зв’язок між рівнем 
ЦІК та кількістю Т-лімфоцитів (r=-0,317) та з рів-
нем Т-хелперів (r=-0,421). Крім того, встановлено 
негативний зв’язок між рівнем Т-кілерів та трива-
лістю захворювання (r=-0,28).

Враховуючи, що у хворих з І ступенем фібро-
зу СD8+ цитотоксичні клітини знаходяться досто-
вірно знижені, а у решти – тенденція до зниження, 
можливо сказати, що у цих хворих цитотоксична 
імунна відповідь не вмикає неспецифічну ланку – 
СD16+ і антигеннеспецифічну ланку – цитотоксич-
ні лімфоцити, що і не забезпечує захист організму 
від пошкоджених клітин, внутріклітинних патоге-
нів, пухлин і як наслідок – фіброз ПЗ.

У хворих на ХП з фіброзом ІІІ ступеня спо-
стерігається пригнічення активності клітинного 
імунітету за рахунок зменшення кількості лімфо-
цитів, які стимулюють імунні процеси (Т-хелпери), 
(р<0,01), та зниження кількості лімфоцитів, які 
контролюють імунну відповідь при ураженнях ПЗ 
(Т-кілери) (р<0,05).

У хворих на ХП з ІV ступенем фіброзу нами 
встановлено збільшення лімфоцитів (р<0,05), під-
вищення рівня В-клітин (р<0,05), зниженя СD3+ 
та СD4+ клітин (р<0,05), а також зниження іму-
норегуляторного індексу (р<0,05). Посилення ци-
тотоксичних реакцій на фоні порушення імуно-
регуляції призводить до посилення фібротичних 
процесів ПЗ.

Таким чином, у хворих на ХП спостерігається 
пригнічення активності клітинного імунітету за 
рахунок зменшення кількості лімфоцитів, які сти-
мулюють імунні процеси (Т-хелпери), та знижен-
ня кількості лімфоцитів, які контролюють імунну 
відповідь в організмі при фібротичних процесах 
(Т-кілери). В кінцевому результаті це зумовлює 
зменшення відсоткового числа загальної кількості 
СD3+-лімфоцитів. Збільшення рівня ЦІК і змен-
шення співвідношення Тх/Тс є однією з характер-
них імунологічних змін перебігу панкреатиту з фі-
бротичними змінами.

Висновки. Зміна імунного статусу при різному 
ступеню фіброзу визначається тривалістю перебігу 
процесу. На більш пізніх стадіях перебігу фіброзу 
ПЗ при ХП спостерігається тенденція до виснажен-
ня імунної системи. Недостатність енергетичного 
потенціалу лімфоцитів, порушення дозрівання і ди-
ференціювання субпопуляцій імунорегуляторних 
клітин супроводжується різкою зміною кількісних 
і функціональних показників всіх імунокомпетент-
них клітин, що є головною ланкою в патогенезі вто-
ринних імунодефіцитних станів при ХП.
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ВПЛИВ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ

Проведено клініко-лабораторне обстеження 70 жінок у жіночій консультації, відділеннях гінекології та патології 
вагітності, які були розділені на 2 групи: І група (основна) – 50 жінок, ІІ група (контрольна) – 20 жінок. Основну групу 
складали вагітні жінки з наявністю різноманітної екстрагенітальної патології. До контрольної групи входили сома-
тично здорові вагітні жінки. Встановлено, що наявність екстрагенітальної патології у вагітних сприяє розвитку неви-
ношування вагітності, загрози передчасних пологів, синдрому затримки розвитку плода у 80%, при чому залежить 
від виду патології. Найбільш несприятливий перебіг щодо невиношування вагітності за наявності захворювань нирок 
(загроза переривання вагітності, загроза передчасних пологів) у 80%, гіпертонічної хвороби (загроза передчасних 
пологів) у 60%, цукрового діабету у 100%. Не виявлено ускладнень вагітності за наявності анемії першого ступеня та 
дифузного нетоксичного зобу.

Ключові слова: невиношування вагітності, екстрагенітальна патологія.

Проведено клинико-лабораторное обследование 70 женщин в женской консультации, отделениях гинекологии 
и патологии беременности, которые были разделены на 2 группы: I группа (основная) – 50 женщин, II группа (кон-
трольная) – 20 женщин. Основную группу составляли беременные женщины с наличием разнообразной экстраге-
нитальной патологии. В контрольную группу входили соматически здоровые беременные женщины. Установлено, 
что наличие экстрагенитальной патологии у беременных способствует развитию невынашивания беременности, 
угрозы преждевременных родов, синдрома задержки развития плода в 80%, причем зависит от вида патологии. 
Наиболее неблагоприятное влияние на невынашивание беременности при наличии заболеваний почек (угроза пре-
рывания беременности, угроза преждевременных родов) в 80%, гипертонической болезни (угроза преждевремен-
ных родов) в 60%, сахарного диабета в 100%. Не выявлено осложнений беременности при наличии анемии первой 
степени и диффузного нетоксичного зоба.

Ключевые слова: невынашивание беременности, экстрагенитальная патология.

We conducted a clinical and laboratory examination of 70 women at the antenatal clinic, pathology departments of 
gynecology and pregnancy, who were divided into 2 groups: group I (main) – 50 women, the second group (control) – 20 
women. The main group included pregnant women with various extragenital pathology. The control group were somatically 
healthy pregnant women. It was established that the presence of extragenital pathology promotes miscarriage, threat of pre-
mature birth, fetal growth retardation syndrome in 80%, and depends on the type of disease. The most unfavorable course 
miscarriage on the presence of kidney disease (threatened miscarriage, threat of premature birth) in 80%, hypertension 
(threat of premature birth) in 60%, diabetes in 100%. There were no complications of pregnancy in the presence of first-de-
gree anemia and diffuse nontoxic goiter.

Key words: noncarrying of pregnancy, extragenital pathology.

Актуальність. Частота екстрагенітальної пато-
логії серед вагітних жінок, не дивлячись на молодий 
вік, становить 35–50%, а за деякими даними – 60% 
і вище, при цьому немає тенденції до зниження. На 
фоні екстрагенітальної патології часто розвивається 
акушерська патологія [1, с. 260-324, с. 340-356]. 

Невиношування вагітності, як правило, є на-
слідком не однієї, а декількох причин, які вплива-
ють на перебіг вагітності одночасно або послідов-
но. До основних відомих чинників невиношування 
вагітності та мимовільного її переривання відно-
сять: генетичні фактори; інфекції, що передаються 
статевим шляхом; ендокринні порушення; імунні 
фактори; екстрагенітальні захворювання.

Фактори ризику невиношування вагітності 
можна розділити на 4 групи:

• соціально-біологічні чинники: низьке соціально-
економічне становище (низький дохід, низький рівень 
освіти, недостатнє харчування), робота пов’язана з фі-
зичним напруженням, психо-соціальні стреси;

• дані акушерсько-гінекологічного анамнезу: 
вік первісток матері менше 16 і більше 30 років; 
передчасні пологи в анамнезі, ускладнений аку-
шерський анамнез;

• наявність ексрагенітальной патології: цукро-
вий діабет, артеріальна гіпертензія, захворювання 
серцево-судинної системи, бронхіальна астма, за-
хворювання нирок (пієлонефрит), звичні інтокси-
кації (прийом алкоголю, паління), наркоманія;

• ускладнення вагітності: багатоплідність, бага-
товоддя, тазове передлежання плоду (у 20% жінок з 
тазові передлежанням пологи закінчуються раніше 
терміну), передлежання плаценти (передчасні по-
логи виникають у 5 разів частіше), відшарування 
плаценти (передчасні пологи виникають у 4 рази 
частіше), внутрішньоматкова інфекція, внутрішньо-
утробне інфікування плода [1, с. 260-324, с. 340-356,  
3, с. 5–10].

Акушерські проблеми, які обумовлені впли-
вом екстрагенітального захворювання на перебіг 
вагітності, пологів та післяпологового періоду, 
пов’язані з характером екстрагенітальної патоло-
гії. Перинатальні проблеми також виникають через 
вплив захворювання та лікарських засобів на плід 
[2, с. 5–10, 3, с. 145–151].

Мета роботи. Визначити вплив екстрагеніталь-
ної патології, зокрема захворювань серцево судин-
ної системи, шлунково кишкового тракту, дихальної 
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системи, захворювань нирок та видільної системи, 
ендокринної системи на перебіг вагітності.

Матеріал та методи. Нами проведено клініко-
лабораторне обстеження 70 жінок, які були роз-
ділені на 2 групи: І група (основна) – 50 жінок, 
ІІ група (контрольна) – 20 жінок. Основну групу 
складали вагітні жінки з наявністю різноманітної 
екстрагенітальної патології. При формуванні осно-
вної групи нами не включено вагітних з наявністю 
соціально-біологічного фактору, з аномаліями роз-
витку та положення плода, плаценти. До контроль-
ної гупи входили соматично здорові вагітні жінки. 
Вік жінок коливався від 22 до 30 років, як в одній, 
так і в другій групі (в середньому 26±0,64 року), 
акушерський анамнез не був ускладненим. 

Матеріалом для дослідження були кров для 
проведеня загальноклінічних аналізів та визначен-
ня рівня специфічних гормонів вагітності, виділен-
ня із піхви та цервікального каналу.

Методи дослідження загальноклінічний, бак-
теріоскопічний, бактеріологічний, імунофермент-
ний, статистичний.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Нами проведено обстеження вагітних у жіночій 
консультації, відділеннях гінекології та патології 
вагітності. Основним критерієм при формуванні 
основної групи була наявність екстрагенітальної 
патології. Для визначення впливу екстрагеніталь-
ної патології на перебіг вагітності створено контр-
ольну групу вагітних без соматичної патології.

При обстеженні вагітних з наявністю екстра-
генітальної патології встановлено таку супутню 
патологію у вагітних основної групи, як захворю-
вання серцево-судинної системи (56%), шлунково-
кишкового тракту (10%), дихальної системи (2%), 
захворювань нирок та видільної системи (46%), 
ендокринної системи (34%). У 24 вагітних (48%) 
було поєднання різних патологій. Серед захворю-
вань серцево-судинної системи діагностовано гі-
пертонічну хворобу у 5 вагітних (10%), вегето-су-
динну дистонію у 18 (36%), тахікардію, миготливу 
аритмію у 5 (10%), анемію різного ступеня тяжко-
сті у 12 (24%). Захворювання шлунково-кишкового 
тракту проявлялися наявністю хронічного гастриту 
у 5 (10%). У 1 вагітної (2%) був хронічний тонзи-
літ. Захворювання нирок – хронічний пієлонефрит 
виявлено у 12 (24%), гестаційний пієлонефрит у 5 
(10%), цистит у 4 (8%), гідронефрос у 2 (4%). Ен-
докринна патологія, яка виявлялася у вагітних, – це 
дифузний нетоксичний зоб у 14 (28%), аутоїмун-
ний тиреїдит у 1 вагітної (2%) та цукровий діабет 
у 2 (4%).

У жінок основної групи вагітність супроводжу-
валася такими ускладненнями: завмерла вагітність, 
загроза переривання вагітності у терміні до 22 тиж-
нів, загроза передчасних пологів, синдром затрим-
ки розвитку плода, багатоводдя, маловоддя. 

У вагітних контрольної групи діагностовано за-
грозу переривання вагітності у 4 випадках (20%), 

загрозу передчасних пологів у 1 випадку (5%). При 
цьому виявлено у виділеннях із піхви патогенну мі-
крофлору.

Серед вагітних з наявністю екстрагенітальної 
патології у 10 (20%) не виявлено ускладнень вагіт-
ності. До такої патології належать анемія першого 
ступеня та наявність дифузного нетоксичного зобу.

Загроза переривання вагітності ускладнювала 
перебіг вагітності у жінок із такою супутньою па-
тологією. За наявності захворювань нирок загро-
за переривання вагітності спостерігалася у всіх 
вагітних, при цьому декілька разів впродовж ва-
гітності, загроза передчасних пологів була у 80% 
вагітних з вказаною патологією. У вагітних з гі-
пертонічною хворобою завмерла вагітність була у 
2 випадках (4%), загроза викидня у 10%, загроза 
передчасних пологів у 60%, у вагітних з вегето-
судинною дистонією загроза викидня була у 20%, 
за наявності анемії у 26%, тахікардія, миготлива 
аритмія були діагностовані у вагітних з загрозою 
передчасних пологів у 24%. У вагітних з цукро-
вим діабетом спостерігалися як загроза викидня, 
так і загроза передчасних пологів декілька разів 
впродовж вагітності.

Синдром затримки розвитку плода був за наяв-
ності цукрового діабету у 50%, у вагітних з гіперто-
нічною хворобою у 60%, анемією третього ступеня 
у 90%.

Багатоводдя спостерігалося у вагітних з цукро-
вим діабетом у 50%, з хронічним пієлонефритом у 
20%.

Умовно патогенна та патогенна мікрофлора ви-
явлена у вагітних основної групи у 60%, при цьому 
виявлено порушення мікроцитозу піхви у 20 вагіт-
них з 23 (86,95%) за наявності захворювань нирок, 
що ще в більшій мірі сприяє невиношуванню ва-
гітності. Серед вагітних з захворюваннями серце-
во-судинної системи порушення мікроцитозу піхви 
було у 5 (17,85%), шлунково-кишкового тракту у 3 
(60%), ендокринної системи у 2 (11,76%).

Висновки.
1. Наявність екстрагенітальної патології у ва-

гітних сприяє розвитку невиношування вагітності, 
загрози передчасних пологів, синдрому затримки 
розвитку плода у 80%, при чому залежить від виду 
патології.

2. Найбільш несприятливий перебіг щодо не-
виношування вагітності за наявності захворювань 
нирок (загроза переривання вагітності, загроза пе-
редчасних пологів) у 80%, гіпертонічної хвороби 
(загроза передчасних пологів) у 60%, цукрового 
діабету у 100%. 

3. Загрозу переривання вагітності у найменшій 
мірі провокували вегето-судинна дистонія ( 20%), 
анемія середнього ступеня (26%), тахікардія, ми-
готлива аритмія ( 24%).

4. Не виявлено ускладнень вагітності за наяв-
ності анемії першого ступеня та дифузного неток-
сичного зобу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ РІЗНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Авторами проаналізовані типи поведінки молодих фахівців у екстримальних умовах роботи. Аналізуя психологіч-
ну особистість лікаря-інтерна були поділені на 4 групи: 1)необгрунтовано самовпевнені, 2)професійно врівноважені, 
3)професійний флегмат, 4)помилка вибору сфери діяльності. Аналіз ціх груп дозволив зробити висновки о профе-
сійній пригодності молодих фахівців до роботи у екстримальніх умовах. 

Ключові слова: лікар-інтерн, екстримальні умови роботи. 

Авторами проанализированы типы поведения молодых специалистов в экстримальных условиях работы. Ана-
лизируя психологическую особенность врача-интерна были выделены 4 группы: 1)необоснованно самоуверенные, 
2)профессионально уравновешенные, 3)профессиональные флегматы, 4)ошибка выбора сферы деятельности. 
Анализ этих групп позволил сделать выводы о профессиональной пригодности молодых специалистов к работе в 
экстримальных условиях. 

Ключевые слова: врач-интерн, экстримальные условия труда.

The authors analyzed the behavior of the young professionals, who work in the experemental conditions. 4 groups were 
identifed in the process of analyzig the psychological features of junior doctors: 1)unreasonably self-confident, 2)profes-
sionaly stable, 3)professionaly flegmatic, 4) and those who chose wrongly the field of activity. Analysis of these groups gave 
us an opportunity to make the conclusion about the ability of young professionals to work in extreme conditions.

Key words: junior doctor, extreme working conditions.

Актуальність статті. Надання якісної медичної 
допомоги при критичних ситуаціях в екстремаль-
них умовах являє собою певну медично-соціальну 
проблему сьогодення в нашій країні. Лікарі-інтер-
ни різних спеціальностей здебільшого слідкують 
за вузькоспеціалізованою літературою. Поява но-
вих вимог, алгоритмів та стандартів лікування є 
для них неочікуваними. Наслідком недостатнього 
володіння цією інформацією може вилитися в май-
бутньому в притяганні до адміністративної та кри-
мінальної відповідальності. Для лікарів-інтернів 
різних спеціальностей навчальною програмою пе-
редбачений цикл «невідкладні стани», але чи зда-
тен молодий колега після отримання заліку втілити 
свої знання та практичні навики в надання медич-
ної допомоги в екстремальних умовах залежить від 
його психологічного статусу (психотипу). 

Нервове напруження під час роботи створює 
певні труднощі для якісного виконання моло-
дим лікарем будь-якого фаху своїх професійних 
обов’язків. Складні, напружені, проблемні ситуа-
ції нерідко зустрічаються у практичній діяльності 
лікаря при критичних станах та в екстремальних 
умовах. Чи зможе молодий фахівець розрішити 
їх – залежить від його реакції на їх виникнення. 
Якщо реакція буде мати конструктивний характер 
та адекватною, то це дозволить з успіхом вийти з 
важкого становища. Інакше перешкода стає стій-
кою та пролонгованою психологічною проблемою. 
В цьому сенсі якість термінової медичної допомоги 
залежить не тільки від знань та вмінь лікаря, а й 

тим, як реагує індивід на певну клінічну ситуацію 
та чи здатний він з успіхом подолати труднощі.

Психо-емоційний стан та поведінка медичних 
працівників при критичних станах та катастрофах 
знаходяться на межі професійної адаптації та де-
формації. Розвитку професійної деформації запо-
бігає охоронна адаптація лікаря, яка обумовлює 
можливість не втрачати самовпевненість, чітко та 
продуктивно виконувати роботу в екстремальних 
умовах. Не останнім питанням при цьому є можли-
вість розвитку ятрогенних ускладнень, які спричи-
нять обтяження стану хворого або постраждалого, 
не виключено і фатальні наслідки. Проблема лікар-
ських помилок пов’язана з проблемою, що стоїть 
на межі психології та медицини. З одного боку – це 
прояви безвідповідальної поведінки, тобто про-
блеми особи лікаря. З іншого – це проблема фор-
мування та розвитку клінічного мислення, роль та 
значення якого, як фактора успішності в лікарській 
діяльності в умовах ризику, невизначеності ситу-
ації, дефіциту часу, обмеженості технічних мож-
ливостей, тощо. Оптимізація клінічного мислення 
лікаря полягає в оптимізації психічних процесів в 
діагностиці та лікуванні, ефективність якої напря-
му залежить від раціональної системи мислення. 
Виникають специфічні відносини між лікарем та 
постраждалим, які повинні базуватися на засадах 
медичної етики та деонтології. Коли хворий знахо-
диться у несвідомому стані, лікар не повинен ото-
тожнювати його з «матеріалом». З уявленням про 
властиве формуються етичні вимоги, а стосовно 
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лікаря вони виступають у якості його обов’язків та 
загальних правил поведінки. Зв’язок між етикою та 
психологією дуже тісний, якщо етика пояснює зна-
чення моральних якостей, дій та вчинків, то психо-
логія розкриває їх психологічну природу та умови 
формування. З цієї причини з’ясування психоло-
гічного механізму успішності лікарів – інтернів є 
важливою проблемою їх підготовки до самостійної 
практичної діяльності.

Існує три основних типи поведінки у проблем-
ній ситуації. Перший тип – це уникання проблеми. 
Частково може бути реалізована: малодосвідче-
ний фахівець звертається за допомогою до більш 
досвідченого – це другий тип реакції, більш кон-
структивний. При сучасному штатному стані в ме-
дицині це не завжди реально. Тоді виникає третій 
тип реакції – вирішити проблему самостійно.

Існує багато факторів, які у молодого фахівця 
викликають психічний дискомфорт. Насамперед 
це славнозвісний «стрес очікування стресу». По-
передні дослідження співробітників нашої академії 
визначили закономірності його розвитку та руй-
нівну дію на організм у лікарів – анестезіологів. 
Ними було чітко доведено, що така психосоматич-
на проблема значно менше притаманна більш до-
свідченим фахівцям. Невпевненість в собі, своїх 
знаннях та вміннях; моральна, адміністративна 
та кримінальна відповідальність; боязкість втра-
ти авторитету (який ще навіть не встигли набути); 
можливість потрапити під дію вражаючих факторів 
середовища – це досить неповний список стресо-
генних факторів.

«Лікар-невіглас створює одразу три небезпеки: 
для хворого, для оточуючих та для самого себе». 
Сучасна освіта передбачає повне оволодіння ліка-
рем-інтерном учбової програми ВНЗу. Тому про 
дефіцит знань та недостатнє оволодіння практич-
ними навичками мова не йдеться. Але залишаєть-
ся питання: «Чи готовий молодий лікар до роботи 
психологічно?»

Метою даного дослідження було – на етапі піс-
лядипломної спеціалізації прогнозувати здатність 
майбутнього лікаря в екстремальній ситуації не 
припуститися тимчасового «психологічного ушко-
дження особистості», опановувати свої емоції та 
повністю сконцентруватися на вирішенні медичної 
проблеми.

Матеріали і методи роботи. Нами було про-
аналізовано психологічні особливості 156 ліка-
рів – інтернів, які в майбутньому стали лікарями 
першого контакту. Згідно рівню їх можливостей ми 
умовно поділи їх на 4 окремі групи:

1). Необґрунтовано самовпевнений. Інтерни 
цієї групи швидко «схоплюють на льоту» корисну 
(та "баластну") інформацію, швидко опановують 
практичні навички. Проте, в певній клінічній си-
туації зазвичай нездатні навіть використати алго-
ритм, не кажучи вже про нестандартні випадки. 
При цьому вони втрачають стабільність психіки, 
або загальмовуються аж до каталептичного стану. 
При цьому дорогоцінний час спливає. Можливий 
ще більш трагічний результат розбалансованої по-
ведінки – переоцінка молодим фахівцем своїх мож-
ливостей, відмова від допомоги більш кваліфікова-
ного лікаря, спричинення ятрогенних ускладнень. 

Свої невдачі психічно переносить важко, занадто 
пролонговано. Інколи навіть змінює спеціаліза-
цію. Можливі виникнення конфліктів, у яких він 
звинувачує у своїй невдачі всіх, окрім себе самого.  
В лікарському колективі здебільшого не користуєть-
ся повагою колег, егоїстичний, не комунікативний, 
конфліктний. Екстраверт, має замахи неформально-
го лідера, але до керівної роботи такого зазвичай не 
допускають. Виконавець – задовільний.

2). Професійно врівноважений. Знання та до-
свід здобуває поступово, з доданням значних зу-
силь. Свої знання поповнює поза учбовою про-
грамою, використовує сучасні технічні засоби. 
Достатній рівень професійних знань та вмінь в 
майбутньому дозволяє йому тверезо оцінити ситу-
ацію. Під час практичної роботи під керівництвом 
викладача відверто визначає свої недоліки (без 
них не буває), користується порадою, а інколи на-
віть «замучує» викладача своїми питаннями. В по-
дальшому в критичних ситуаціях психічно врів-
новажений, вірно оцінює екстремальну ситуацію, 
впевнено користується алгоритмами (просто знає, 
коли та який використати). При можливості заруча-
ється допомогою більш кваліфіковано спеціаліста.  
В колективі доброзичливий, відвертий, здебільшого 
неконфліктний. Знає собі ціну, саме тому постійно 
самовдосконалюється. Здатен до керівної роботи. 
Виконавець – зі своєю точкою зору, здебільшого не 
соромиться її відстоювати, за що інколи страждає.

3). Професійний флегмат. Знання та вміння 
здобуває з великими зусиллями та необумовле-
ними витратами часу. Здебільшого має достатній 
рівень професійної підготовки. Але в критичних 
ситуаціях не може своєчасно сконцентруватися, до 
«істерики» не здатний, але втрачає час, що може 
стати фатальним. Взагалі сильний психотип. Свої 
помилки визнає, самовдосконалюється з певним 
напруженням. Для роботи в критичних станах про-
фесійно непридатний, але може дуже добре реалі-
зуватися в інших галузях медицини. В спілкуванні 
доброзичливий, мало конфліктний, самодостатній. 
При певній роботі над собою природна флегматич-
ність вдало маскується. Дуже хороший виконавець.

4). Помилка вибору сфери діяльності. Знання 
та вміння набуває наодинці, оскільки не виявляє 
прагнення звертатися за допомогою, втрачає мож-
ливості їх поширення. Самоконцентрація слабка, в 
критичній ситуації розбалансований, схильний до 
істероїдних проявів, особливо, коли відчуває влас-
не безсилля. Від виду крові може навіть втратити 
свідомість. Інколи плаче, жінки – частіше. В колек-
тиві відокремлений, інтроверт, інколи скочується 
до «синдрому жертви», дуже конфліктний, праців-
ник, пробачте – ніякий. Доцільне питання: «Що 
ця людина взагалі робить в медицині?». Сфера ді-
яльності такої людини не повинна бути пов’язана з 
ніяким ризиком, спілкування повинно бути обме-
женим.

Висновки. Враховуючи вищенаведене, ми мо-
жемо зробити певні висновки про професійну при-
датність лікаря-інтерна до роботи в екстремальних 
умовах згідно його психологічних особливостей:

1). Лікарі-інтерни, які помилково обрали сферу 
діяльності, підлягають повній перекваліфікації, не 
витрачаючи даремно старання та час. Дуже важли-
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во визначати таких осіб ще до вступу до медичного 
ВНЗу.

2) Професійним флегматам заздалегідь некате-
горично рекомендується обрання іншої медичної 
спеціальності, що більшість з них виконує само-
тужки, відчуваючи, що «сіли не в той потяг». Але, 
при відповідній психологічній підготовці вірогідно 
отримати і прогресивну оптимізацію психостатусу. 
Найбільш ефективним в цьому разі буде програма 
адаптивної психологічної підготовки, що передба-
чає адаптацію особистості до екстремальних умов 
різного ступеню складності на тлі повсякденного 

функціонування: швидкість та інтенсивність дій, 
ефективність адаптації до динамічних умов.

3) Необґрунтовано самовпевнені вимагають 
втілення програми корекційної психологічної під-
готовки, яка передбачає визначення індивідуаль-
ного рівня та здатності до ефективної корекції 
трикомпонентної структури особистості: мотива-
ції, емоцій та інтелекту. При цьому здійснюється 
ідеомоторне тренування при корекції невірних дій 
та практичного тренінгу, перевірка ефективності 
корекційного впливу в майбутній практичній ді-
яльності.
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ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ТА СТАДІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
АДЕНОКАРЦИНОМ ШЛУНКА КИШКОВОГО ТИПУ

У статті здійснено патоморфологічну та стадійну характеристику аденокарцином шлунка кишкового типу. 
Ключові слова: аденокарцин, рак шлунку, патоморфологічна характеристика. 

В статье осуществлена патоморфологическая и стадийная характеристика аденокарцином желудка кишечного 
типа.

Ключевые слова: аденокарцин, рак желудка, патоморфологическая характеристика.

In article are realized such characteristics as patomorphological and phasic of intestinal gastric adenocarcinoma.
Key words: adenocarcinoma, stomach cancer, patomorphological characteristic.

Вступ. Рак шлунка (РШ) є однією з найбільш 
поширених злоякісних пухлин у всьому світі та 
займає друге місце серед причин смерті онколо-
гічних хворих [5]. Це захворювання являє собою 
гетерогенну групу карцином з високим злоякіс-
ним потенціалом і вкрай несприятливим прогно-
зом [1]. Завдяки налагодженій системі ранньої 
діагностики найвища виживаність хворих на РШ 
відзначається в Японії, де вона становить 53%, 
в інших країнах вона не перевищує 15-20%. В 
Україні в більшості випадків захворювання діа-
гностується на 3-4 клінічних стадіях хвороби, у 
зв’язку з чим протягом року помирають близько 
60% хворих із вперше встановленим діагнозом 
[3]. За даними Shridhar R. et al. (2013) післяопера-
ційна 2-річна виживаність хворих на РШ, в тому 
числі в розвинених країнах, не перевищує 31,7%, 
при цьому медіана виживаності становить всього 
16 місяців [6]. За даними Lello E. et al. (2007) піс-
ляопераційна 5-річна виживаність хворих на РШ 
при Ia, Ib, II, IIIa і IIIb / IV стадіях хвороби (за 
системою pTNM) становить 91%, 64%, 27%, 18% 
і 0% відповідно [8].

Більш ніж 90% всіх випадків РШ представ-
лені аденокарциномами (АК), які принципо-
во поділяються на два гістологічних підтипи: 
диференційовані АК і недиференційовані АК, 
або аденокарциноми шлунка кишкового типу 
(АКШКТ) та аденокарциноми шлунка дифузного 
типу (АКШДТ) відповідно. Цей простий поділ, за-
снований на тенденції до формування залозистих 
структур, був розроблений Lauren P. ще у 1965 році 
та на сьогодні доволі широко використовується в 
клінічній практиці [4,7,9].

Метою даного дослідження є патоморфоло-
гічна характеристика АКШКТ і аналіз клінічних 
стадій хвороби, на яких пацієнти підлягають ра-
дикальному оперативному лікуванню з приводу 
АКШКТ. Для досягнення поставленої мети були 
сформульовані наступні завдання дослідження:

1. Виділити найбільш поширені варіанти ма-
кроскопічної форми АКШКТ.

2. Виявити найбільш типові варіанти локаліза-
ції АКШКТ.

3. Охарактеризувати типову мікроскопічну бу-
дову АКШКТ.

4. Дослідити поширеність АКШКТ в залежнос-
ті від статі та віку.

5. Проаналізувати клінічні стадії хвороби, на 
яких пацієнти підлягають радикальному оператив-
ному лікуванню.

Матеріали і методи. Для даного дослідження 
був відібраний операційний матеріал 43 хворих із 
гістологічно встановленим діагнозом АКШКТ, що 
підлягали радикальному оперативному лікуванню 
в абдомінальному відділені Запорізького обласного 
клінічного онкологічного диспансеру в 2010-2015 
роках. Досліджуваний матеріал було поділено на 
дві групи. Першу групу склали 9 випадків неінва-
зивних АКШКТ (глибина інвазії – Tis, T1), другу 
групу – 34 випадки інвазивних АКШКТ (глибина 
інвазії – T2, T3, T4). Ці групи не є рівними у кількіс-
ному відношенні – друга група є значно більшою, 
що зумовлено поширеністю розвинених форм 
АКШКТ та низькою частотою виявлення ранніх 
форм даного захворювання. Проведено статистич-
ну обробку наявних клінічних даних (обчислювали 
середнє значення (М), стандартну помилку репре-
зентативності середнього значення (m), а також 
розраховували 95% довірчий інтервал середньо-
го значення), патогістологічне дослідження віді-
браного матеріалу із застосуванням гістологічних 
(забарвлення гематоксиліном та еозином) та гісто-
хімічних (ШИК-реакція) методик, що дозволило 
підтвердити діагноз, верифікувати патогістологічні 
характеристики АКШКТ та стадіювати процес за 
класифікацією pTNM.

Результати дослідження. Макроскопічна фор-
ма РШ – одна з перших його морфологічних осо-
бливостей, що встановлюється за допомогою ен-
доскопічних або променевих методів дослідження. 
Вона несе важливу інформацію, яка в подальшому 
може бути використана з метою визначення клініч-
ного перебігу захворювання, обсягу оперативного 
втручання та прогнозу [2]. За результатами дано-
го дослідження було встановлено, що більшість 
АКШКТ характеризуються переважно екзофітним 
ростом у вигляді вузлового новоутворення (46,5% 
від загальної кількості досліджених випадків) або 
у вигляді виразки (37,2% відповідно). Окрім того, 
було виявлено, що вузлові новоутворення поліпо-
подібної форми є особливо поширеними серед не-
інвазивних АКШКТ. Цей висновок було зроблено 
з огляду на те, що в групі неінвазивних АКШКТ 
поліпоподібні новоутворення склали 100% серед 
усіх вузлових новоутворень, а в групі неінвазивних 
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АКШКТ – лише 12,5%. Переважно ендофітна фор-
ма росту не є характерною для АКШКТ: інфільтра-
тивна форма склала 9,3% випадків, виразково-ін-
фільтративна – 7% (табл. 1).

Таблиця 1 
Поширеність макроскопічних форм РШ  

серед неінвазивних та інвазивних АКШКТ

Макроскопіч-
на форма

Неін-
вазивні 

АКШКТ 
(n=9)

Інвазивні 
АКШКТ 

(n=34)

Всі  
досліджува-
ні випадки 
АКШКТ 

(n=43)
Вузол
-вузлові ново-
утворення 
поліпоподібної 
форми

4 (44,5%)
-4 (100%)

16 (47,1%)
-2 (12,5%)

20 (46,5%)
-6 (30%)

Виразка 3 (33,3%) 13 (38,2%) 16 (37,2%)
Виразково- 
інфільтративна 
форма

0 (0%) 3 (8,8%) 3 (7%)

Інфільтративна 
форма

2 (22,2%) 2 (5,9%) 4 (9,3%)

Результатами аналізу варіантів локалізації 
АКШКТ були отримані наступні результати. Біль-
шість АКШКТ локалізуються в ділянці тіла шлун-
ка (48,8% від загальної кількості випадків). Також 
слід зазначити, що цей висновок є дійсним як для 
неінвазивних АКШКТ, 66,7% яких локалізуються в 
тілі шлунка, так і для інвазивних АКШКТ, 44,1% 
яких також локалізуються в цій ділянці. На другому 
місці – антральний відділ (27,9%), де локалізують-
ся 35,3% інвазивних АКШКТ, але, в той же час, не 
було виявлено жодної неінвазивної АКШКТ. Менш 
поширеними варіантами локалізації є пілоричний 
відділ (13,9%), кардіальний відділ (4,7%), а також 
випадки виявлення АКШКТ у куксі шлунка (4,7% – 
лише за рахунок інвазивних АКШКТ, табл. 2). 

Таблиця 2
Варіанти локалізації неінвазивних  

та інвазивних АКШКТ

Відділ шлунка
Неін-

вазивні 
АКШКТ 

(n=9)

Інвазивні 
АКШКТ 

(n=34)

Всі до-
сліджувані 

випадки 
АКШКТ 

(n=43)
Кардіальний 
відділ 1 (11,1%) 1 (2,9%) 2 (4,7%)

Тіло шлунка 6 (66,7%) 15 (44,1%) 21 (48,8%)
Антральний 
відділ 0 (0%) 12 (35,3%) 12 (27,9%)

Пілоричний 
відділ 2 (22,2%) 4 (11,8%) 6 (13,9%)

Кукса шлунка 0 (0%) 2 (5,9%) 2 (4,7%)

За результатами патогістологічного дослідження 
АКШКТ було встановлено, що ці карциноми побу-
довані з атипових клітин, які формують залозисті 

тубулярні та/або папілярні структури, що нагаду-
ють аденокарциному кишківника. Характерними є 
фонові зміни слизової оболонки шлунка у вигляді 
хронічного гастриту та/або кишкової метаплазії. Ви-
разність залозистої структури залежить від ступеня 
диференціювання пухлини. Серед досліджуваного 
матеріалу переважну більшість склали низькодифе-
ренційовані пухлини (65,1% від загальної кількості), 
але виключно за рахунок інвазивних АКШКТ. Звер-
тає на себе увагу, що в групі неінвазивних АКШКТ 
переважна більшість карцином (66,7%) характеризу-
ються високим ступенем диференціювання, а в групі 
інвазивних АКШКТ ми бачимо зворотню тенденцію 
– переважна більшість карцином (76,5%) представ-
лена пухлинами з низьким ступенем диференцію-
вання (табл. 3). Тобто, висновок щодо переважання 
низькодиференційованих форм АКШКТ пов’язаний 
виключно з кількісною перевагою випадків другої 
групи. Також, базуючись на отриманих даних, мож-
на зробити припущення, що в деяких випадках за 
умови прогресування пухлини, ступень диферен-
ціювання АКШКТ поступово знижується. Це при-
пущення узгоджується з сучасними літературними  
даними [4].

Таблиця 3
Розподіл неінвазивних та інвазивних АКШКТ 

за ступенем диференціювання

Ступень дифе-
ренціювання 

(G)

Неін-
вазивні 

АКШКТ 
(n=9)

Інвазивні 
АКШКТ 

(n=34)

Всі дослі-
джувані 
випадки 
АКШКТ 

(n=43)
Високодифе-
ренційовані 
АКШКТ (G1)

6 (66,7%) 2 (5,9%) 8 (18,6%)

Помірнодифе-
ренційовані 
АКШКТ (G2)

1 (11,1%) 6 (17,6%) 7 (16,3%)

Низькодифе-
ренційовані 
АКШКТ (G3)

2 (22,2%) 26 (76,5%) 28 (65,1%)

За результатами аналізу розподілу АКШКТ 
в залежності від статевої приналежності пацієн-
тів були отримані наступні результати. Переваж-
ну більшість хворих на АКШКТ склали чоловіки 
(67,4%), при чому подібний розподіл пацієнтів ми 
бачимо як у групі неінвазивних АКШКТ (66,6%), 
так і у групі інвазивних АКШКТ (67,6%, табл. 4).

Таблиця 4
Розподіл інвазивних та неінвазивних АКШКТ  

в залежності від статі пацієнтів

Стать 
Неінвазивні 

АКШКТ 
(n=9)

Інвазивні 
АКШКТ 

(n=34)

Всі дослі-
джувані 
випадки 
АКШКТ 

(n=43)

Чоловіки 6 (66,6%) 23 (67,6%) 29 (67,4%)
Жінки 3 (33,4%) 11 (32,4%) 14 (32,6%)
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За результатами розрахунків середнього віку хво-
рих на АКШКТ були отримані наступні результати. 
Середній вік пацієнтів з АКШКТ склав 65,6 роки, 
при цьому середній вік чоловіків, хворих на АКШКТ, 
склав 63,3 роки, жінок – 68 років. В обох досліджува-
них групах середній вік жінок, хворих на АКШКТ, був 
трохи більший, аніж середній вік чоловіків (табл. 5). 

За результатами аналізу клінічних стадій, на яких 
хворі підлягали радикальному хірургічному лікуван-
ню, в досліджуваному матеріалі виявлено наступний 
розподіл АКШКТ за стадіями хвороби: pTis – 6 ви-
падків (13,9%); стадія Iа (pT1N0M0) – 3 випадки (7%); 

стадія Ib (pT1N1M0, T2N0M0) – 7 випадків (16,3%); 
стадія II (pT1N2M0, T2N1M0, T3N0M0) – 13 випадків 
(30,2%); стадія IIIа (pT2N2M0, T3N1M0, T4N0M0) –  
9 випадків (20,9%); стадія IIIb (pT3N2M0) – 0 ви-
падків (0%); cтадія IV (pT4N1/2/3M0, T1/2/3N3M0, 
T1/2/3/4N1/2/3M1) – 5 випадків (11,7%). Тобто, пере-
важна більшість випадків АКШКТ підлягають ради-
кальному оперативному лікуванню на другій та тре-
тій клінічних стадіях хвороби.

Висновки:
1. Більшість АКШКТ характеризуються пере-

важно екзофітним ростом (83,7%), а найбільш по-
ширеною макроскопічною формою АКШКТ є вузол.

2. Найбільш типовою локалізацією для АКШКТ 
є тіло шлунка (48,8%).

3. Для неінвазивних АКШКТ характерним є ви-
сокий ступінь диференціювання пухлинної ткани-
ни (66,7%), для інвазивних – низький (76,5%).

4. Переважну більшість хворих на АКШКТ 
складають чоловіки (67,4%), середній вік хворих – 
65,6 років.

5. Більшість випадків АКШКТ підлягає ра-
дикальному оперативному лікуванню на другій 
(30,2%) та третій (20,9%) клінічних стадіях хво-
роби, які є доволі розвиненими стадіями злоякіс-
ного процесу. Проблема ранньої діагностики РШ 
в Україні потребує подальшого вивчення та роз-
робки.
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Таблиця 5

Стать 

Серед-
ній вік 

пацієнтів 
у групі 
неінва-
зивних 

АКШКТ 
(n=9)

Серед-
ній вік 

пацієнтів 
у групі 
інва-

зивних 
АКШКТ 

(n=34)

Серед-
ній вік 

пацієнтів у 
всьому об-
сязі дослі-
джуваного 
матеріалу 

(n=43)
Чоловіки 61,6 65 63,3
Жінки 70 66 68
Середній вік 
поза залеж- 
ністю від статі

65,8 65,5 65,6
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СТРАТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА  
У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

У статті досліджується стратифікація факторів розвитку кардіоваскулярного ризику у дітей з бронхолегеневою 
патологією 

Ключові слова: бронхолегенева патологія, гестація, кардіоваскулярний ризик.

В статье исследуется стратификация факторов развития кардиоваскулярного риска у детей с бронхолегочной 
патологией.

Ключевые слова: бронхолегочна патология, гестація, кардиоваскулярный риск.

The article examines the stratification of cardiovascular risk factors in children with bronchopulmonary pathology.
Key words: bronchopulmonary pathology, gestatsіya, cardiovascular risk.

Благодаря тесной морфофункциональной 
взаимосвязи изменения при бронхолегочной па-
тологии приводят к ранним нарушениям легоч-
но-сердечных отношений, результатом которого 
является гипоксическая легочная вазоконстрик-
ция, механическое сужение сосудов и обструкция 
сосудистого легочного ложа, что, в свою очередь, 
приводит к легочной гипертензии и формирова-
нию хронической сердечной недостаточности [1]. 
это имеет решающее значение для прогноза за-
болевания как у детей, так и взрослых. Тяжесть, 
продолжительность и прогноз хронических за-
болеваний дыхательной системы определяется 
развитием осложнений, к которым относят хро-
ническую дыхательную недостаточность, ателек-
тазы, легочную гипертензию, легочное сердце, 
системную артериальную гипертензию, недоста-
точность кровообращения, задержку психомотор-
ного развития, нарушения когнитивного развития, 
задержку роста, гипотрофии и наличие ассоции-
рованных (коморбидных) заболеваний [2, 3]. Ка-
кая бы проблема не стояла перед врачом, одной 
из основных задач является предупреждение про-
грессирования заболевания. Особого внимания, в 
этом смысле, требует патология легких, потому 
как начинаться патологический процесс может 
еще в антенатальном периоде, а уже в неонаталь-
ном – возможен прогресс заболевания, нередко 
фатальный. Известно, что наличие патологиче-
ской геометрии правых камер и диастолической 
дисфункции в дальнейшем будут определять со-
стояние сердечно-сосудистой системы больных, 
поэтому во время наблюдения за детьми с пато-
логией дыхательной системы становится важным 
прогнозировать формирование этих состояний и 
предупреждать их появление. 

Цель – определить маркеры формирования кар-
диоваскулярных осложнений у детей с бронхоле-
гочной патологией.

Материалы и методы. Обследовано 53 ребен-
ка в возрасте от 4 месяцев до 14 лет с бронхоле-
гочной патологией, среди которых у 23 больных 
диагностирована пневмония (43,4%), у 17 детей – 
острый обструктивный бронхит (32,1%), у 8 паци-
ентов – бронхолегочная дисплазия (15,1%), у 5 де-
тей – бронхиальная астма (9,4%). Анализировались 
анамнестические и клинические данные. У детей 
с хронической патологией проводилась компью-
терная томография органов грудной полости на 
аппарате «HiSpeed Dual» фирмы General Electric в 
условиях физиологического или медикаментозного 
сна. Для определения особенностей биоэлектри-
ческой активности сердца у обследованных детей 
был проведен анализ результатов электрокардио-
графии. эхокардиография сердца с доплеровским 
эффектом проводилась на ультразвуковом аппарате 
«AU 3 Partner» фирмы «Esaote Biomedica» (Ита-
лия). В ходе исследования оценивали показатели, 
отражающие линейные размеры полостей сердца 
и магистральных сосудов с последующим расче-
том центральной гемодинамики, диастолический 
трансмитральный кровоток определялся по ме-
тодике L.K.Hattle, B.Angelsen, среднее давление 
в стволе легочной артерии оценивали по методу 
Сitabataky. С целью определения прогноза форми-
рования патологической геометрии правых камер 
и диастолической дисфункции левого желудочка 
выполнена процедура множественного логисти-
ческого регрессионного анализа. За независимые 
переменные избраны как количественные, так и ка-
чественные признаки, которые являются наиболее 
доступными для врача при наблюдении за ребен-
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ком с бронхолегочной патологией. Статистически 
значимые отличия считались при р <0,05. 

Результаты. Среди обследованных детей маль-
чиков – 32 (60,3%), девочек – 21 (39,7%). Среди со-
путствующих состояний со стороны сердечно-со-
судистой системы выявлено: пролапс митрального 
клапана у 24,5%, аномальная хорда левого желу-
дочка у 35,8%, открытое овальное окно у 13,2%, 
легочная гипертензия у 26,4% обследованных, 
наличие диастолической дисфункции левого же-
лудочка было выявлено у 45,2% детей. Учитывая, 
что снижение систолической функции миокарда не 
было зафиксировано ни у одного ребенка, можно 
предположить, что диастолическая дисфункция 
предшествует систолической, что подтверждается 
мнением целого ряда ученых [4-6]. 

Нарушение ритма и проводимости было диа-
гностировано у 39,7% пациентов. Среди номотоп-
них нарушений ритма чаще всего в обследуемых 
наблюдалась синусовая тахикардия. Среди детей 
с бронхолегочной дисплазией и бронхиальной 
астмой было зарегистрировано снижение вольта-
жа, что, по нашему мнению, связано с эмфиземой 
и фиброзом легочной ткани, которая выполняет в 
этом случае роль электроизолирующего материала. 
Дилатация или перегрузка правых отделов сердца 
по данным эКГ было зарегистрировано в 30,2% 
детей.

Нарушение процессов реполяризации миокар-
да желудочков в виде высокого двухфазного зубца 
Т в грудных отведениях с высокой частотой встре-
чалось в обследованных детей. этот симптом на-
блюдался в 33,9% обследованных детей.

С целью изучения морфологии сердца, функци-
онального состояния миокарда и показателей цен-
тральной гемодинамики проанализированы резуль-
таты доплероехокардиографичного исследования. 
Было определено, что у детей с бронхолегочной 
дисплазией и бронхиальной астмой зафиксировано 

дилатацию или гипертрофию правого желудочка. 
Патологическая геометрия правых отделов сердца 
у детей с данными хроническими заболеваниями 
бронхолегочной системы, вероятно связана с на-
личием пневмофиброза и эмфиземы, хронической 
гипоксии и может быть проявлением легочной ги-
пертензии [7-9].

С целью определения прогноза формирова-
ния патологической геометрии правых камер и 
диастолической дисфункции выполнена процедура 
множественного логистического регрессионного 
анализа. За независимые переменные избраны как 
количественные, так и качественные признаки, 
которые являются наиболее доступными для вра-
ча при наблюдении за ребенком с бронхолегочной 
патологией. Количественными предикторами из-
брано среднее давление в легочной артерии, срок 
гестации, массу тела при рождении, длительность 
ИВЛ, частоту сердечных сокращений. Было выяс-
нено, что к факторам, значение которых следует 
учитывать при прогнозировании формирования 
дилатации или гипертрофии правых камер, от-
носятся срок гестации (р=0,009) и масса тела при 
рождении (р=0,044). Маркерами прогнозирования 
диастолической дисфункции является наличие 
значительного фиброза легких по данным компью-
терной томографии (р=0,045), среднее давление в 
легочной артерии (р=0,020), частота сердечных со-
кращений (р=0,048).

Вывод. Маркерами прогнозирования кардиова-
скулярных осложнений у детей с бронхолегочной 
патологией следует считать малый срок гестации, 
низкую массу тела при рождении, значительный фи-
броз легочной ткани, среднее давление в легочной 
артерии, частоту сердечных сокращений. Возрас-
тание среднего давления в легочной артерии свиде-
тельствует о прогрессировании вторичной легочной 
гипертензии, что можно считать предиктором фор-
мирования кардиоваскулярных событий.
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ЛІКУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

Проведено обстеження та лікування 30 вагітних із плацентарною дисфункцією, що становили основну групу. До 
групи контролю входило 20 здорових вагітних без ускладнень, пов’язаних із вагітністю. Призначалося запропоноване 
лікування препаратами a-ліпоєвої кислоти етилендіамінової солі та a-аміно-d-гуанідиновалеріанової кислоти 20 вагіт-
ним. Покази до лікування: порушення синтезу вільного естріолу та плацентарного лактогену, перший ступінь синдрому 
затримки розвитку плода. Показники стану плода (кардіотокографія, біофізичний профіль плода) були в межах до-
пустимої норми. Встановлено нормалізацію рівня плацентарного лактогену та вільного естріолу, збільшення розмірів 
плода у вагітних після семи днів лікування і невірогідну різницю при порівняння із вагітними контрольної групи. 

Ключові слова: плацентарна дисфункція, синдром затримки розвитку плода.

Проведено обследование и лечение 30 беременных с плацентарной дисфункцией, которые составляли основ-
ную группу. Группу контроля составляли 20 здоровых беременных без осложнений, связанных с беременностью. 
Предназначалось предложенное лечение препаратами a-липоевой кислоты этилендиаминового соли и a-амино-d-
гуанидиновалериановои кислоты 20 беременным. Показания к лечению: нарушение синтеза свободного эстриола 
и плацентарного лактогена, первая ступень синдрома задержки развития плода. Показатели состояния плода (кар-
диотокография, биофизический профиль плода) были в пределах допустимой нормы. Установлено нормализацию 
уровня плацентарного лактогена и свободного эстриола, увеличение размеров плода у беременных после семи 
дней лечения и недостоверную разницу при сравнение с беременными контрольной группы.

Ключевые слова: плацентарная дисфункция, синдром задержки развития плода.

An examination and treatment of 30 pregnant women with placental dysfunction, which constituted the main group. The 
group consisted of 20 healthy control pregnant women without complications related to pregnancy. Intended of fered treat-
ment with a-lipoicacid and salt etylendiaminovoyi a-amino-d-acid huanidynovalerianovoyi 20 pregnant women. Indications 
for treatment: violation of the synthesis of free estrioland placentall actogen, the first stage of fetal growth retardation syn-
drome. Indicators of the fetus (cardiotocography, fetal biophysical profile) were with in acceptable standards. Established 
normalization of placentall actogenand free estriol, increasing the size of the fetus in pregnant women after seven days of 
treatment and improbable difference when compared with pregnant controls.

Key words: placental dysfunction, fetal growth retardation syndrome.

Вступ. В сучасному акушерстві та перинато-
логії актуальними є питання, пов’язані з гестацій-
ними ускладненнями, в основі яких є порушення 
фізіологічної взаємодії між материнським, плацен-
тарним і плодовим компонентами фетоплацентар-
ної системи. Розвиток плацентарної дисфункції 
(ПД), обумовлений морфофункціональними змі-
нами в плаценті, супроводжується дистресом пло-
да, затримкою росту та розвитку плода, є одною із 
основних причин перинатальної захворюваності та 
смертності (20% випадків перинатальної смертнос-
ті безпосередньо пов’язано з патологією плаценти). 
Частота ПД коливаєтьсявід 20% до 50% в залеж-
ності від факторів, які обтяжують вагітність. Висо-
ка частота ПД обумовлена зростанням соматичної 
та гінекологічної захворюваності серед жінок ре-
продуктивного віку, початкових порушень репро-
дуктивної функції, кількості вагітних, які мають 
хронічні бактеріальні та вірусні інфекції. Значну 
роль відіграють соціально-економічні фактори –  
урбанізація населення, збільшення техногенного 
навантаження, несприятливий вплив екологічних 
чинників, зниження рівня життя окремих груп на-
селення, що є фоном для підвищення рівня захво-
рюваності жінок [1, с. 15-20].

В лікуванні плацентарної дисфункції немає 
єдиного підходу, оскільки відсутні чіткі критерії 
необхідності початку лікування та використання 
медикаментозних засобів, тому проблема пошуку 
нових методів у лікуванні залишається не виріше-
ною та актуальною.

Для лікування плацентарної дисфункції та 
профілактики розвитку синдрому затримки розви-
тку плода використовуються різноманітні методи 
лікування із застосуванням препаратів, які впли-
вають на тонус судин та агрегаційний стан крові. 
Недоліками відомих способів є нераціональна та 
необґрунтована терапія з використанням двох і 
більше препаратів, системний вплив препаратів, 
що може призвести до перерозподілу крові, зни-
ження маткового кровотоку, дистресу плода, не-
правильний підбір дози препарату та недостатня 
тривалість терапії. 

Для лікування ПД у вагітних групи ризику в 
якості регуляторів тканинного обміну для норма-
лізації окислювально-відновних процесів вико-
ристовують антиоксиданти (α-токоферолу ацетат, 
аскорбінову кислоту), гепатопротектори (оротат 
калію, есенціале, хофитол). Для нормалізації про-
цесів збудження і гальмування в ЦНС у вагітних 
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з астенічною конституцією та підвищеним рівнем 
тривожності призначають ноотропи (ноотропіл, 
пірацетам) та гліцин, який володіє антистресовим 
ефектом. При вегето-судинній дистонії за гіпото-
нічним типом позитивний ефект мають адаптоге-
ни (настоянка лимонника, елеутерокока, женьше-
ня, аралії). Для нормалізації сну використовують 
комплексні фітопрепарати, що містять екстракт 
валеріани, глоду, меліси, хмелю, перцевої та ли-
монної м’яти, новопасит, персен. Важливим ком-
понентом лікування ПД при невиношуванні є 
терапія препаратами, що містять іони магнію. По-
рушення функції плаценти при загрозі перериван-
ня вагітності пов’язано, насамперед, з підвищен-
ням тонусу міометрія. Підвищення збудливості 
матки супроводжується уповільненням відтоку 
крові та венозним застоєм матково-плацентарного 
кровотоку. При тривалій загрозі переривання ва-
гітності зростає ризик гіпоксичних пошкоджень 
плода. B-адреноміметики (гініпрал, бріканіл, алу-
пент, сальбутамол) мають регулюючий вплив на 
скоротливу активність матки, не викликаючи іс-
тотних змін показників гемодинаміки матері та 
плода.

В комплексну терапію профілактики ПД 
включають ендоназальну гальванізацію, голко-
рефлексотерапію, імунотерапію відмитими ало-
генними лімфоцитами, системну ензимотерапію 
(вобензим). При ПД рекомендується застосуван-
ня актовегіну з метою попередження гіпоксичних 
пошкоджень органів плода. За наявності змін в 
судинно-тромбоцитарній ланці гемостазу у вагіт-
них застосовують антиагреганти і антикоагулянти 
групи низькомолекулярних гепаринів. Ангіопро-
тектором, найбільш безпечним з антиагрегантів, 
для застосування на будь-яких термінах вагітності 
є дипіридамол. Він комбінується з іншими препа-
ратами, в тому числі з гіпотензивними засобами, 
ацетилсаліциловою кислотою, гепарином. Сприя-
ючи виробленню ендогенного інтерферону, підви-
щує антивірусний захист організму. Поліпшення 
мікроциркуляції в плаценті відбувається за ра-
хунок збільшення інтенсивності колатерального 
кровотоку, підвищення синтезу PGI2, зниження 
активації та адгезії тромбоцитів[2, с. 22-25]. 

Незважаючи на доволі великий спектр лікар-
ських засобів, що застосовуються для лікування 
та профілактики ПД, частота появи та кількість 
ускладнень, а також розвиток негативних побіч-
них реакцій при лікуванні ПД не зменшуються, 
що потребує постійного пошуку ефективного та 
безпечного лікування.

Мета дослідження. Вдосконалити лікування 
плацентарної дисфункції залежно від стану пла-
центи та плода, можливості зручного тривалого 
застосування препаратів з переходом від внутріш-
ньовенного введення ліків до застосування per os.

Матеріал і методи. Проведено обстеження та 
лікування 30 вагітних із плацентарною дисфунк-
цією у терміні вагітності 28-34 тижнів, що стано-
вили основну групу, яку було поділено на дві під-
групи – першу підгрупу становили 20 вагітних, 
яким призначалося запропоноване лікування, 
другу підгрупу (підгрупу порівняння) становили 
10 вагітних, що відмовилися від запропонова-

ного лікування. До групи контролю входило 20 
здорових вагітних без ускладнень, пов’язаних із 
вагітністю.

Всім вагітним основної та контрольної груп 
проводилося загально клінічне обстеження, ви-
значення рівня плацентарного лактогену, вільного 
естріолу, ультразвукове обстеження стану плода, 
біофізичний профіль, доплерометрія, кардіотоко-
графія.

Результати дослідження та їх обговорення.
Проводилося лікування вагітних у термі-

ні гестації 28-34 тижнів за умови порушення 
синтезу вільного естріолу та плацентарного 
лактогену. Показники стану плода (кардіото-
кографія, біофізичний профіль плода) були в 
межах допустимої норми, однак спостерігало-
ся зменшення розмірів плода, які відповідали 
першому ступеню синдрому затримки розви-
тку плода. Особливістю лікування плацентарної 
дисфункції був перехід від внутрішньовенного 
введення ліків до застосування per os, з вра-
хуванням терміну вагітності, в якому вперше 
спостерігалася поява плацентарної дисфункції, 
поряд із застосуванням симптоматичної тера-
пії, призначалися препарати a-ліпоєвої кисло-
ти етилендіамінової солі (у даному випадку це 
внутрішньовенне введення берлітіону впродовж 
5 днів з подальшим переходом до вживання та-
блетованих форм тіогами та препаратів a-аміно-
d-гуанідиновалеріанової кислоти (тівортин) до 
появи стійкого ефекту лікування. Паралельно 
проводилося лікування основного захворю-
вання за потребою. Призначення a-ліпоєвої 
кислоти етилендіамінової солі та a-аміно- 
d-гуанідиновалеріанова кислоти проводилося 
під контролем рівня плацентарного лактогену, 
вільного естріолу та показників приросту плода 
до появи стійкого позитивного ефекту.

Вагітним основної групи першої підгрупи 
призначалося лікування плацентарної дисфункції 
за допомогою лікування основного захворювання 
та призначення a-ліпоєва кислота за схемою: бер-
літіони внутрішньовенно 24 мл (600 Од) у 250 мл 
0,9% розчину натрію хлориду впродовж 5 днів, в 
подальному призначалися таблетовані форми тіо-
гами по 300-600 мг 1 раз на добу. 

Вагітним основної групи другої підгрупи при-
значалося лікування плацентарної дисфункції за 
допомогою лікування тільки основного захворю-
вання, від призначення a-ліпоєва кислота вагіт-
ні відмовилися. Одночасно призначався препа-
рат a-аміно-d-гуанідиновалеріанової кислоти за 
схемою: тівортин – внутрішньопо 5 мл (1 мірна 
ложка – 1 г препарату) 3-4 рази на добу. Контроль 
гормонів плаценти та показників приросту плоду 
проводилися щотижнево.

Встановлено нормалізацію рівня плацентар-
ного лактогену та вільного естріолу, збільшення 
розмірів плода у вагітних основної групи першої 
підгрупи після семи днів лікування і невірогідну 
різницю при порівняння із вагітними контрольної 
групи. У вагітних основної групи другої підгрупи 
не відмічено позитивних змін з боку гормонів пла-
центи і при порівнянні із вагітними контрольної 
групи виявлено достовірну різницю (р < 0,05). 
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Висновки
1. Лікування плацентарної дисфункції пови-

нно проводитися з врахуванням форми (компен-
сована, субкомпенсована), стану плаценти (по-
рушення синтезу гормонів) та плода (синдром 
затримки розвитку плода).

2. Відмічено появу стійкого позитивного ефек-

ту при застосуванні препаратів a-ліпоєвої кислотита 
a-аміно-d-гуанідиновалеріанової кислоти у випадку 
першого ступеню синдрому затримки розвитку плода.

3. За допомогою розробленої схеми лікування 
можна зменшити медикаментозне навантаження 
на організм вагітної з врахуванням необхідності 
тривалого застосування препарату.
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто процес становлення та розвитку фармацевтичної освіти в Україні. Автор наголошує на необ-
хідності поєднання системи практичної підготовки студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації із системою їх практичного використання з метою розвитку сучасної системи підготовки фармацев-
тичних кадрів відповідно до потреб надання якісного медикаментозного забезпечення населення. Обґрунтовано 
доцільність впровадження системи постійного практичного профільного навчання студентів фармвузів. Виявлено 
проблеми отримання практичного досвіду на базовій та повної вищої освіти фармацевтичними спеціалістами. Вста-
новлено, що завдяки застосуванню методики формування професійних умінь і навичок із використанням практичних 
технологій у навчальному процесі провізорів підвищується науковий рівень, а також посилюється мотивація навчан-
ня та активізується їх самостійна робота.

Ключові слова: аптечна справа, фармацевтична освіта, підготовка фахівців фармацевтичної галузі, практика.

В статье рассмотрен процесс становления и развития фармацевтического образования в Украине. Автор под-
черкивает необходимость сочетания системы практической подготовки студентов фармацевтических высших 
учебных заведений III-IV уровней аккредитации с системой их практического использования в целях развития со-
временной системы подготовки фармацевтических кадров в соответствии с потребностями предоставления каче-
ственного медикаментозного обеспечения населения. Обоснована целесообразность внедрения системы посто-
янного практического профильного обучения студентов фармвузов. Выявлены проблемы получения практического 
опыта на базовой и полном высшем образовании фармацевтическими специалистами. Установлено, что благодаря 
применению методики формирования профессиональных умений и навыков с применением практических техно-
логий в учебном процессе провизоров повышается научный уровень, а также усиливается мотивация обучения и 
активизируется их самостоятельная работа.

Ключевые слова: аптечное дело, фармацевтическое образование, подготовка специалистов фармацевтиче-
ской отрасли, практика.

In the article has reviewed the process of formation and development of pharmaceutical education in Ukraine. The 
author highlights on the need for combining practical training for students of higher pharmaceutical education that has III-
IV accreditation with system of their practical use in the development of modern training pharmaceutical according to the 
needs of high-quality medical provision of the population. Has grounded the necessity of implementation of the constant 
system of practical education for students from the farm universities. Has discovered the problems of obtaining a practical 
experience in basic and higher education by pharmaceutical specialists. Established that through the use of methods of for-
mation of professional abilities and skills with using practical technologies in educational process of pharmacist’s increases 
scientific level, and also increases motivation for studying and activated their independent work.

Key words: pharmacy, pharmaceutical education, training of experts of pharmaceutical area, practice.

Формування нової моделі освіти, подальший 
розвиток соціально-економічних перетворень в 
Україні, інтеграція освіти в міжнародне освітян-
ське товариство, підготовка фахівців відповідно 
до державних стандартів вищої освіти висувають 
принципово нові вимоги до сучасних фахівців.

Проблема професійної підготовки майбутніх 
провізорів, формування їхньої професійної компе-
тентності є одним з головних завдань навчально-
виховного процесу і в умовах сьогодення набуває 
актуальності. Особливості роботи фармацевтичних 
організацій вимагають від працівників розуміння 
стратегії підприємства, необхідності організацій-
них змін, уміння працювати в групі, здійснювати 
ділове спілкування тощо.

Проблемам професійної підготовки фахівців 
фармацевтичної галузі у вищих навчальних за-
кладах присвячені дослідження вітчизняних та 
зарубіжних учених, зокрема: історичним аспек-
там підготовки фахівців фармації (Р. Богатирьова,  
Ю. Спіженко та ін.), формуванню компетентностей 
майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у 
вищих навчальних закладах (Н. Альохіна, Л. Галій, 
Г. Глембоцька, В. Голубцов, Н. Денисова, І. Комі-
сінська, Л. Пляка та ін.), контролю та діагностиці 

якості рівня підготовки майбутніх фахівців фар-
мацевтичного профілю (Л. Буданова, Т. Козлова,  
О. Тєлєжкіна та ін.).

Незважаючи на підвищений інтерес до про-
блеми професійної підготовки фахівців фармацев-
тичної галузі, на сьогодні вона залишається недо-
статньо дослідженою, а в умовах євроінтеграції 
потребує значної уваги.

Метою статті є розкриття особливостей прак-
тичної професійної підготовки студентів для фар-
мацевтичної галузі в Україні.

Професія провізора є соціально важливою і має 
свої характерні специфічні ознаки, оскільки вона 
спрямована на збереження та зміцнення здоров’я 
людей, попередження і профілактику захворювань. 
Насамперед варто зробити акцент стосовно того, 
що протягом останніх років роль фахівця з вищою 
фармацевтичною освітою суттєво змінилася: з 
працівника, що виробляє і реалізовує лікарські за-
соби, він перетворився на справжнього рівноправ-
ного учасника процесу фармакотерапії. Фармацевт 
– кращий лікознавець для пацієнта і необхідний 
фармакокоректор для лікаря, оскільки проблемою 
ліки стають здебільшого в результаті нераціональ-
ного використання, а не через притаманний їм фар-
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макологічний ризик. Висновок очевидний: лише 
фаховий фармацевтичний супровід забезпечує 
оптимальне застосування будь-якого лікарського 
засобу. Фармацевт, надаючи допомогу пацієнтові, 
бере його під свою професійну опіку, гарантуючи 
таким чином ефект і безпеку лікування. Фахівець 
фармації має виконувати у професійній діяльності 
цілу низку різноманітних функцій, зокрема володі-
ти широким арсеналом знань про лікарські засоби, 
бути тонким психологом, вміти приймати правиль-
ні рішення при наданні фармацевтичної допомоги.

Слід підкреслити, що аптечний працівник – це 
людина, яка несе знання і досягнення науки. Тому 
він повинен систематично самоудосконалюватися. 
Тоді він дійсно виконає свій обов’язок, буде роби-
ти все можливе для зниження захворювань, продо-
вження життя людей, підвищення їх професійної та 
соціальної активності.

Вагомість професії фармацевта в житті суспіль-
ства зумовлюється дуже високою відповідальніс-
тю. Від правильності рішень залежить ефектив-
ність і безпека лікування, тому у фармакотерапії 
дрібниць просто не існує. На жаль, сьогодні лікарі 
майже перестали виписувати рецепти – з різних 
причин. Через це, як свідчить статистика, 80% ліків 
пацієнти отримують без рецепта і часто застосову-
ють їх неправильно, чим завдають шкоди власному 
здоров’ю.

Щоб допомагати людям, провізор повинен во-
лодіти і фундаментальними знаннями та досвідом, 
і такими людськими якостями, як чуйність та мило-
сердя. В аптеку приходить не клієнт чи покупець – в 
аптеку приходить пацієнт, зустрічає там його фар-
мацевт, але в жодному разі не продавець. Аптека за-
вжди була закладом, де хворий отримував не тільки 
ліки, а й рекомендації щодо дій, які можуть полег-
шити його страждання. А сьогодні саме в цьому і 
полягає велика кількість проблем, що належать до 
розряду деонтологічних. Пацієнт повинен вийти з 
аптеки не лише з необхідними ліками, але й з упев-
неністю в їх ефективності, у можливості зцілення 
від недуги. Уміння підтримати людину морально і 
духовно, не залишити без уваги її запити, піклувати-
ся про кожного, хто звернувся по допомогу в аптеку, 
– це ключові риси ідеального фармацевта.

Ефективність роботи аптечних закладів напря-
му залежить від професіоналізму спеціаліста, що 
забезпечується рівнем їх кваліфікації в поєднанні з 
такими рисами характеру, як добросовісність, ста-
ранність та принциповість.

Сьогодні в Україні спостерігається дефіцит 
фармацевтичних кадрів в аптеках, контрольно-ана-
літичних лабораторіях, на підприємствах з вироб-
ництва лікарських засобів, які вимагають постійно-
го поповнення та оновлення кадрового потенціалу. 
Особливо гостро нестача кадрів відчувається в 
сільській місцевості, районних центрах, невеликих 
містах та селищах міського типу. Забезпечення ка-
драми вітчизняної галузі складає 3,7 фахівця з ви-
щою фармацевтичної освітою на 10 тис. населен-
ня. За кордоном, зокрема у Франції, цей показник 
складає 7–10 фахівців на 10 тис. населення.

Дана проблема вимагає прогнозування під-
готовки кадрів, що, на жаль, неможливо в умовах 
відсутності об’єктивних статистичних даних про 

кадровий склад багатьох галузевих закладів, на-
самперед, через їх недержавну форму власності.

Задовольнити зазначені вище вимоги можливо 
за умови вдосконалення традиційної системи на-
вчання та впровадження педагогічних технологій, 
зокрема модульної технології навчання й техноло-
гії організації практичної та самостійної роботи.

Аналіз чинної традиційної системи підготовки 
провізорів у вищих фармацевтичних закладах по-
казує, що студенти мають певні теоретичні знання, 
проте професійні вміння й навички в них ще не 
сформовані на належному рівні. Наявність тако-
го розриву між теоретичною і практичною підго-
товкою зумовила потребу розглянути особливості 
формування професійних умінь і навичок майбут-
ніх провізорів. Проте, незважаючи на достатній 
рівень досліджень означеної тематики, проблему 
професійного навчання персоналу слід розглядати 
комплексно, починаючи безпосередньо з отриман-
ня первинної освіти, постійного професійного роз-
витку та підвищення кваліфікації під час трудової 
діяльності, забезпечення можливостей отримання 
післядипломної освіти.

Реформи, спрямовані на модернізацію вітчиз-
няної медицини, повинні починатися зі зміни сис-
тем медичної та фармацевтичної освіти – від рівня 
молодшого фахівця до післядипломної. При цьому 
основним завданням підготовки фармацевтичних 
кадрів в рамках нових держстандартів повинна ста-
ти необхідність швидкої адаптації випускника фар-
мацевтичного ВНЗ до професійної практичної ді-
яльності, тобто формування фахівця, який повинен 
бути готовий до самостійної аптечної практики. На 
жаль, з 90-х років практична підготовка фармацев-
тів стала найслабшою ланкою в освіті вітчизняного 
фармацевта.

Серйозною проблемою, з якою стикається прак-
тично кожен молодий спеціаліст, приходячи в апте-
ку, є складність оперативної адаптації до специфі-
ки роботи. Ускладнює роботу молодого фахівця не 
достаток практики під час навчання. Він призво-
дить до невпевненості і відсутності самостійності 
недавнього випускника під час своїх посадових 
функцій. Молодий фахівець часто психологічно не 
готовий контактувати з колегами, керівником, кон-
тактними аудиторіями (покупці в аптеці, медичні 
представники, постачальники, лікарі, представни-
ки місцевих органів охорони здоров’я і т.д.) і не 
вміє вирішувати конфліктні ситуації. Також вчо-
рашньому студентові буває важко оперативно ви-
членувати необхідну інформацію з великого обсягу 
освоєних знань і умінь.

Коли випускник потрапляє в «відкрите море» 
аптечного асортименту, йому явно не вистачає на-
вичок роботи з конкретними препаратами, адже 
одна і та ж лікарська речовина має багато різних 
торгових назв. Наприклад, ібупрофен – 16 на-
йменувань, парацетамол – 10, диклофенак – 11,  
бісопролол – 12 тощо. Разом з тим, просто про-
давати ліки в упаковці – це одна справа. І зовсім 
інша – займатися організацією поставок і просу-
ванням різних груп препаратів. Для цього потріб-
ні зовсім інші навички, яких не отримаєш в умо-
вах академічного навчання, вони приходять тільки 
з досвідом. 
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Це розуміють і молоді фахівці (випускники 
фармзакладів), і оператори фармацевтичного рин-
ку. Не секрет, що керівники фармацевтичних закла-
дів бажають отримати фахівців з досвідом роботи. 
Всі оголошення про вакансії носять зміст «з досві-
дом роботи». Виникає об’єктивне та на даний час 
риторичне питання: Де випускнику набути цього 
пресловутого досвіду?

Здебільшого випускники фармацевтичних фа-
культетів роботу в аптеках, сприймають як місце 
навчання перед зарахуванням на більш престиж-
ну роботу. Молоді провізори мріють стати мед-
представниками і бренд-менеджерами. Керівники 
ж аптек зі своєї сторони, що цілком зрозуміло, не 
бажають, щоб аптека розглядалась як перевалочна 
база для набуття досвіду випускниками фармацев-
тичних навчальних закладів.

Проблематика забезпечення кваліфікованими 
кадрами фармацевтичної галузі відслідковується 
на прикладі Миколаївської області. Кадрове забез-
печення фармацевтичного сектору галузі охорони 
здоров’я надзвичайно актуальне і болюче питання 
для сільської місцевості Миколаївської області.

По-перше, існує реальна проблема неукомп-
лектованості кадрами, про що свідчать і резуль-
тати останнього розподілу молодих спеціалістів  
(табл. 1).

Таблиця 1
Розподіл випускників фармацевтичних на-
вчальних закладів по категоріям населених 

пунктів

рік

Кіль-
кість 

молодих 
фахівців

м. Ми-
колаїв

Міста та рай- 
онні центри  
Миколаїв-

ської області

села

2013 46 32 12 -
2014 75 53 22 -
2015 82 61 21 -

По-друге, повна відсутність омолодження ка-
дрів сільської ланки. Так, за відсутності фахівців 
в період 2011-2015 рр. були ліквідовані або пере-
профільовані в пункти по реалізації лікарських за-
собів при ФАПах аптеки в 64 сільських населених 
пунктах, що являє собою погіршення лікарського 
забезпечення сільського населення.

По-третє, проблеми участі в виїзних тематич-
них курсах та тренінгах. Сільські фармацевти в 
зв’язку з особливими умовами проживання, по-
буту, низькими матеріальними статками не мають 
можливості і не намагаються приймати участь у 
виїзних тематичних курсах чи семінарах. Звідсіль 
і низький рівень сільської фармацевтики.

Отже, ситуація, яка склалася, потребує вирі-
шення на державному рівні, а саме – слід зосеред-
итись на підготовці кадрів за держзамовленням – 
вихідців з сільської місцевості області, звернути 
увагу на інфраструктуру та соціальне забезпечення 
не лише медичних працівників, а й фармацевтів та 
провізорів, які працюють у сільській місцевості.

Сучасні випускники фармацевтичних вузів 
володіють в основному академічними знаннями з 

фундаментальних дисциплін. Програми фармВНЗ 
в силу їх високої перевантаженості, в т.ч. друго-
рядними дисциплінами, не дозволяють виділити 
достатній час на оволодіння практичними методи-
ками. Аналіз показує, що час який виділяється на-
вчальними закладами на виробничі практики прак-
тично не змінювався з радянських часів. 

Але ж в умовах радянської фармації аптечний 
асортимент в т.ч. лікарські засоби, лікарська рос-
линна сировина, перев’язувальні засоби, предмети 
догляду за хворими, аптечний посуд, відповідно до 
прейскуранту № 025 від 1979 р. налічував 2824 на-
йменувань. На теперішній час лікарських засобів, 
які входять до державного реєстру більше 10 тис. 
найменувань. А весь аптечний асортимент з ураху-
ванням перев’язувальних засобів, предметів сані-
тарної гігієни та інших груп парафармацевтичних 
товарів складає близько 16 тис. найменувань.

Асортимент середньостатистичної аптеки в ра-
дянські часи на рівні 80-90-х років складав 1300-
1500 найменувань. На сьогодні це 6-8 тис., а то і 
більше найменувань. При тому в той час не існува-
ло таких понять притаманних ринковій економіці, 
як конкуренція, маркетинг та нового і важливого 
напрямку української фармацевтики як фармопіка. 

Проведений аналіз фармкомпаній Миколаїв-
ської області показує, що молоді фахівці (випус-
кники фармвузів) влаштовуючись фахівцями пер-
шого столу на першому році роботи, у зв’язку з 
недостатнім практичним досвідом у більшості не 
витримують навантаження та ритму в аптеках з 
кількістю покупців 300 і більше за зміну (табл. 2). 
Тому вимушені звільнятись взагалі або ж зверта-
тись з проханням про переведення на більш легшу 
ділянку роботи відповідно з меншим рівнем зарп-
латні.

Таким чином, зміна цієї ситуації за допомогою 
нових держстандартів має стати завданням номер 
один в українській фармосвіті.

Проблему кваліфікованих кадрів неможливо 
вирішити лише за рахунок збільшення випуску ди-
пломованих фахівців. Сьогодні вкрай гостро стоїть 
питання забезпечення студентів базами практик. 
Враховуючи, що аптеки в абсолютній більшос-
ті мають приватну форму власності, зобов’язати 
власників аптек заключати договори з навчальни-
ми закладами про проведення практики студентів 
в діючому законодавчому полі є проблематичним. 
Навчальні заклади виключно самостійно вишу-
кують самі різноманітні шляхи вирішення даного 
питання. Керівники аптечних організацій, що є по-
тенційними базами практики студентів, не повинні 
забувати, що сьогоднішні практиканти – це гаран-
тована перспектива отримання висококваліфікова-
них фахівців. І тільки сама аптека може сформу-
вати і розвинути лояльність майбутніх фахівців до 
потенційного місця роботи.

Слід акцентувати увагу на тому, що проблема 
дефіциту кваліфікованих кадрів є надзвичайно 
гострою для сучасної української фармпромис-
ловості. Максимальний дефіцит кадрів сьогодні – 
безпосередньо на виробництві, в першу чергу, це 
технологи, що працюють за стандартами GMP, а 
також у сфері забезпечення контролю якості лікар-
ських засобів і в дослідницькій галузі.
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За даними експертів, до 2020 року Україні буде 
потрібно від 3,5 до 5 тис. висококваліфікованих фа-
хівців для роботи на фармвиробництві. А відповід-
но до стратегії Фарма-2020 необхідно підготувати 
або перепідготувати більше 10 тис. фахівців для 
роботи на виробництві. За даними агентства Head 
Hunter, в сегменті фармвиробництва кількість ва-
кансій щомісячно збільшується на 17%.

При цьому основна проблема підготовки сту-
дентів – це складнощі з проходженням повноцін-
ної практики на фармпідприємствах. Компаніям 
потрібні готові кваліфіковані фахівці, а випускни-
кам без досвіду роботи знайти місце роботи дуже 
складно. Це відбувається в ситуації, коли середній 
вік технолога на виробництві сьогодні сягає 50-60 
років, а питання підвищення кваліфікації залиша-
ється найбільш актуальним [1].

Університетам необхідно приділити велику ува-
гу виробничій практиці студентів та більш серйоз-
но контролювати цю частину навчального процесу. 
Надалі це допоможе випускникам адаптуватися 
на робочому місці. Дуже важливо посилити вза-
ємодію освітніх установ і роботодавців. Потрібно 
регулярно проводити на базі університетів ярмарки 
вакансій, круглі столи та тренінги і обов’язково за-
лучати на ці заходи широкий спектр роботодавців, 
практикуючих фахівців і випускників.

У фармацевтичних вузах і на фармацевтичних 
факультетах необхідно перерозподілити години з 

профільних дисциплін. В першу чергу – збільшити 
кількість аудиторних занять з таких дисциплін, як 
фармакологія, фармакогнозія, технологія ліків, ор-
ганізація та економіка фармації [2]. 

Щоб базова освіта відповідала мінливим умо-
вам практичної роботи, навчальні плани пови-
нні регулярно переглядатися. Цю роботу повинні 
проводити вчені-фармацевти, фармацевти усіх об-
ластей практики та інші зацікавлені сторони: ке-
рівники охорони здоров’я, фахівці з управління на-
вчальними програмами та їх оцінкою, Міжнародна 
фармацевтична федерація (МФО), Фармацевтична 
асоціація співдружності (ФАС) та фахівці різних 
напрямків фармацевтичної діяльності.

В.М. Приходько зазначає, що реалізація ком-
петентнісного підходу у професійній освіті буде 
сприяти досягненню головної мети – підготовці 
кваліфікованого спеціаліста, який вільно володіє 
своєю професією, здатного ефективно працювати 
на рівні світових і європейських стандартів, гото-
вого до постійного росту, соціальної і професійної 
мобільності [4, с. 142-146].

Перспективність професії фармацевтичного 
працівника підтверджена світовим досвідом: у роз-
винених країнах фармацевтична галузь за темпами 
розвитку посідає 2-ге місце після авіакосмічної. 
Тож не дивно, щороку, маючи мізерне держзамов-
лення, навчальні заклади відчиняють двері аудито-
рій для тисячі першокурсників, які прагнуть оволо-
діти однією з найгуманніших професій.

Для покращання кадрового забезпечення сфери 
охорони здоров’я та якості підготовки і викорис-
тання фармацевтичних кадрів вважати перспектив-
ними такі напрями діяльності:

1. Базова фармацевтична освіта має бути засно-
вана на знаннях, навичках і світогляді фармацевта 
майбутнього.

2. Проблемно-орієнтоване фармацевтичне на-
вчання можливо, і його слід розглядати.

3. Підвищення ефективності та якості практич-
ної підготовки фармацевта та провізора з питань 
аптечного виготовлення, промислового виробни-
цтва та контролю якості лікарських засобів як у 
процесі базової підготовки, так і післядипломної 
спеціалізації.

4. Виклик для фармацевтичної освіти сьогодні 
полягає в розробці, реалізації й оцінці навчальних 
програм, які побудовані відповідно до вимог Єв-
ропейської кредитної трансферно-накопичуваль-
ної системи, що об’єднають загальні і професійні 
здібності, що дозволить спеціалістам бути відпо-
відальними за результати лікарської терапії і благо-
получчя пацієнтів.

5. Необхідно розвивати багатопрофільне (муль-
ти-дисциплінарне) викладання та навчання, оскіль-
ки вони будуть підвищувати роль фармацевтів при 
їх включенні в терапевтичні колективи (команди).

6. Подальша модернізація навчально-методич-
ного забезпечення навчального процесу з розви-
тком інтерактивних технологій навчання.

7. Подальше створення та удосконалення діяль-
ності навчально-методичних тренінгових центрів 
для практичної підготовки студентів у вищих ме-
дичних навчальних закладах та закладах охорони 
здоров’я.

Таблиця 2
Плинність кадрів молодих фахівців по аптеках 

з кількістю відвідувань 300 і більше  
по окремих підприємствах м. Миколаєва

рік

Кількість  
молодих фахівців, 

що поступили  
на роботу

Кількість фахівців, 
що звільнились або 
переведені на більш 
легкі ділянку роботи

Мережа аптек 36,6
2013 3 3
2014 5 4
2015 2 2

ТОВ «Медицина для Вас»
2013 7 5
2014 4 3
2015 2 2

Група компанії «Бажаємо здоров’я»
2013 5 4
2014 3 3
2015 9 6

ФОП Криленко Л.У.
2013 3 2
2014 2 2
2015 2 1

ТОВ «Авіцена»
2013 3 2
2014 2 -
2015 2 1
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8. Забезпечувати академічну мобільність учас-
ників освітнього процесу шляхом: проходження 
навчальних та виробничих практик в інших ВМНЗ 
України та кращих медичних університетах Євро-
пи; участі студентів у проектах і програмах між-
народних організацій та співтовариств (програ-
ми Темпус, Еразмус, Мундус, Жан Моне тощо); 
участі студентів у міжнародних он-лайн школах, 
де розміщуються веб-ресурси з національної істо-
рії, історії Європи, з різних питань медицини та 
фармації; участі студентів у волонтерських між-
народних групах з надання паліативної допомоги, 
проходження мовної практики в закордонних уні-
верситетах. 

Висновки. Представлений матеріал ще раз 
засвідчує, що підготовка спеціалістів фармацев-
тичного сектору галузі охорони здоров’я є над-
звичайно важливою проблемою, особливо для ре-
гіонів країни, і потребує невідкладного вирішення. 

Формуюча модель європейської вищої освіти з 
урахуванням специфіки і традицій національних 
освітніх систем викликає необхідність модерніза-
ції освітньої діяльності в контексті європейських 
вимог і зумовлена цілями євроінтеграції в системі 
охорони здоров’я, що дає можливість вийти на сві-
товий ринок освітніх послуг. Концепція розвитку 
вищої фармацевтичної освіти, як складової систе-
ми розвитку охорони здоров’я України ґрунтується 
на впровадженні такої системи підготовки фахівців 
у медичних та фармацевтичних закладах, яка за-
безпечить збереження, відновлення та зміцнення 
здоров’я населення шляхом надання гарантованого 
якісного рівня медичної та фармацевтичної допо-
моги відповідно до державних стандартів. Подаль-
ші дослідження у цій сфері мають бути спрямова-
ними на обґрунтування необхідності впровадження 
та організації практичного професійного навчання 
фармацевтичного персоналу.
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