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ОСОБИСТІСНІ ОПИТУВАЛЬНИКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ДІАГНОСТИЦІ І ПІДБОРІ
МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1, 2 ТИПІВ
У статті досліджено роль особистісних опитувальників в діагностиці і підборі методів лікування цукрового діабету 1, 2 типів. Виявлено, що лікар не повинен встановлювати план свого лікування тільки на об’єктивних даних, а
й враховувати психологічний стан хворого, оскільки кожен пацієнт, має свій власний тип особистісного ставлення і
прихильність до лікування у кожного різна.
Ключові слова: діабет, ступінь прихильності до лікування, типи особистісних відносин.
В статье исследована роль личностных опросников в диагностике и подборе методов лечения сахарного диабета 1, 2 типов. Выявлено, что врач не должен устанавливать план своего лечения только на объективных данных,
но и учитывать психологическое состояние больного, поскольку каждый пациент имеет свой собственный тип личностного отношения и приверженность к лечению у каждого разная.
Ключевые слова: диабет, степень приверженности к лечению, типы личностных отношений.
The paper studies the role of personality questionnaires in the diagnosis and selection of treatment of diabetes 1 and 2
types. It was revealed that the doctor should not set his plan of treatment only on objective data, but also take into account
the psychological state of the patient, as each patient has their own type of personal relationship and commitment to the
treatment of each is different.
Key words: diabetes, degree of adherence to treatment, types of personal relationships.

Діабет – одне з перших відомих людству захворювань. Вперше стан «надмірного виділення сечі»,
що є одним із симптомів діабету, було описано ще
у 1550 році до н. е. у давньоєгипетському папірусі
Еберса. Індійські лікарі приблизно в той же час теж
були знайомі з цим захворюванням і називали його
«медова сеча», відзначаючи, що солодка на смак сеча
приваблює мурах. Зараз вже 2016 р., але вчені, лікарі всього світу і досі не можуть знайти остаточного
вирішення проблеми лікування цукрового діабету.
Контроль стану свого здоров’я, хворі на цукровий
діабет, на сьогоднішній день здійснюють доволі легко, а що стосується психічного стану то, це залишається «таємним лісом» навіть для лікарів з великим
стажем роботи, що ж говорити про молодих лікарів?
В допомогу їм можуть пригодитися використані нам
особистісні опитувальники. Сформований під впливом хвороби тип особистісного відношення кожного
пацієнта є важливою інформацією для кожного лікаря. Знаючи його, ми спроможні підібрати відповідне
цьому пацієнту лікування, з впевненістю про те, що
він буде дотримуватися наших вказівок.
Метою нашого дослідження: діагностувати
типи відносин до хвороби та інших пов’язаних з
нею особистісних відносин у хворих хронічними
соматичними захворюваннями. Визначити ступінь
прихильності до лікування у хворих на ЦД. Використовувати даних методів в практичній медицині,
для полегшення роботи лікаря з пацієнтами.
Матеріали і методи: для проведення наших досліджень ми використовували два види опитувальників: Особистісний опитувальник Бехтерівського інституту [8,9] та опитувальник Моріскі-Гріна
[1,6,7,10]. Дослідження проводилося завдяки кафедрі Внутрішньої медицини №1 з курсом серцевої
судинної патології на базі ендокринологічного відділення Одеської обласної лікарні. Більшість наших
пацієнтів – це хворі на цукровий діабет I і II типу.
Ми працювали з пацієнтами з жовтня 2014 року по
січень 2016р. Заздалегідь були підготовлені кілька
видів анкет. У перших пацієнтів, яким давалися опи-

тувальники, ми засікли час їх заповнення – в середньому 30-40 хвилин. Обстежено 60 пацієнтів (чоловіки – 15, жінки – 45), у віці від 18 до 70 і більше.
Ми отримали слідуючи результати:
1. При характеристиці отриманих даних з 60
пацієнтів ми побачили, що переважає сенситивний
(31,6%) і неврастенічний (36,6%) типи особистісних відносин (Рис. 1)з прихильністю до лікування
32% у хворих на ЦД. (Рис. 2)

Рис.1

Рис.2
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5. При характеристиці типів особистісних відносин і прихильності до лікування у хворих на ЦД
з урахуванням ступеня важкості, ми можемо побачити, що у хворих з легким ступенем переважає
сенситивний (31%) і неврастенічний (25%) типи
особистісних відносин, прихильні до лікування
31%(6 пацієнтів); із середнім ступенем переважає
сенситивний (34,4%) і неврастенічний (31%) типи
особистісних відносин, прихильні до лікування
45%(13 пацієнтів); з важким ступенем переважає
неврастенічний (60%) тип особистісного ставлення,
прихильні до лікування 20%(3 пацієнта) (рис. 3).
6. При характеристиці типів особистісних відносин і прихильності до лікування у хворих на ЦД
з урахуванням тривалості захворювання, ми виявили, що з тривалістю захворювання від 1 до 5 років
переважає тривожний (30%), сенситивний (30%)
і неврастенічний (35%) типи особистісних відносин, прихильні до лікування 25%; з тривалістю
захворювання від 6 до 10 переважає неврастенічний (33%) тип особистісного ставлення, прихильні до лікування 47%; з тривалістю захворювання
від 11 до 15 переважає неврастенічний (75%) тип
особистісного ставлення, прихильні до лікування
38%; з тривалістю захворювання від 16 до 20 переважає сенситивний (43%) тип особистісного ставлення, прихильні до лікування 43%; з тривалістю
захворювання від 21 до 25 переважає сенситивний (20%), неврастенічний (20%) і ергопатіческій
(20%) типи особистісних відносин, прихильні до
лікування 60%; з тривалістю захворювання від 25
до 30 переважає неврастенічний (60%) і сенситивний (60%) типи особистісних відносин, прихильні
до лікування 60%.
Використовуючи отриманні нами результати,
ми з легкістю можимо описати будь-який тип особистісного відношення. Наприклад,візьмемо той,
який частіше всього зустрічається у наших пацієнтів – неврастенічний. З таким типом особистісного
відношення 22 пацієнта з 60, переважно в віковій
категорії від 45 до 59 років. В більшості випадків
це жінки (15 пацієнтів), з другим типом ЦД(14
пацієнтів), з СС (9 пацієнтів) або ТС (9 пацієнтів)
важкості, з тривалістю захворювання 1-5 років або
11-15 років. Прихильність до лікування у них складає 1 або 2 бали.
Завдяки нашому дослідженню ми встановили
типи особистісного ставлення у багатьох хворих на
ЦД, а також прихильність пацієнтів до лікування.
Отримані нами дані показали нам, що у більшості
пацієнтів переважає неврастенічний і сенситивний
тип, але коли ми враховували вік, стать, тип, ступінь тяжкості, тривалість захворювання, показники
змінювалися.
При аналізі даних опитувальника Моріскі – Гріна ми побачили, що в середньому тільки 31% пацієнтів прихильні до лікування. Враховуючи вище
зазначені показники ми з’ясували в яких пацієнтів
комплаєнтність вище і від чого це залежить.
Висновки: Лікар не повинен встановлювати
план свого лікування тільки на об’єктивних даних,
а й враховувати психологічний стан хворого. Кожен пацієнт, має свій власний тип особистісного
ставлення і прихильність до лікування у кожного
різна.

2. При характеристиці типів особистісних відносин і прихильності до лікування у хворих на
ЦД з урахуванням вікових категорій, ми бачимо,
що в першій віковій категорії переважає сенситивний (27%), тривожний (27%), неврастенічний
(27%) і іпохондричний (27% ) типи особистісного
ставлення, прихильні до лікування 40%; у другій
переважає сенситивний (50%) і неврастенічний
(33,3%) тип особистісного ставлення, прихильні до
лікування 58,3%; в третин – неврастенічний (48%)
і сенситивний (40%) тип особистісного ставлення,
прихильні до лікування 24%; а в четвертій – неврастенічний (50%) тип особистісного ставлення,
прихильні до лікування 63%.
3. При характеристиці типів особистісних відносин і прихильності до лікування у хворих на ЦД з
урахуванням статі, ми можемо побачити, що у чоловіків переважає сенситивний (33,3%), неврастенічний
(28%) і апатичний (28%) типи особистісних відносин,
прихильні до лікування 28%, а серед жінок переважає
сенситивний (31%), неврастенічний (38%), тривожний (24%) типи особистісних відносин.
4. При характеристиці типів особистісних відносин і прихильності до лікування у хворих на
ЦД з урахуванням типу, ми можемо побачити, що
у хворих на ЦД I типу переважає неврастенічний
(34%) і сенситивний (24%) типи особистісних
відносин(Таб.1), прихильні у лікуванню 45%; у
хворих на ЦД II типу -переважають неврастенічний (45%), сенситивний (36%) типи особистісних
відносин (Таб.1), прихильні до лікування 20%.
Таблиця 1
Тип ЦД
Заг. к-сть п.

I
29
К-сть
балів
0
1
2
3
4

II
31

К-сть п.
3
4
9
8
5

К-сть
балів
0
1
2
3
4

К-сть п.
5
10
10
2
4

Рис. 3
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ВАГІТНІСТЬ ТА ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
Актуальність проблеми інфекцій сечових шляхів і нирок зумовлена значною їх поширеністю та високим ризиком
хронізації патології.
Ключові слова: інфекція сечових шляхів, антибактеріальна терапія.
Актуальность проблемы инфекций мочевых путей и почек обусловлена значительной их распространенностью и
высоким риском хронизации патологии.
Ключевые слова: инфекция мочевых путей, антибактериальная терапия.
Background urinary tract infections and kidney conditioned significant prevalence of and risk of chronic disease.
Key words: infections of urinary tract, antibacterial therapy.

Незважаючи на розвиток сучасної медицини,
останніми роками число захворювань органів сечовивідної системи в структурі екстрагенітальної
патології вагітних не зменшується. Інфекції сечової системи (ІСС) посідають друге-третє місце у
переліку всіх інфекцій людини. Так, за даними
статистики безсимптомна бактеріурія зустрічається у 8% вагітних, інфекції нижніх сечовивідних
шляхів – у 1-4%, гострий пієлонефрит – у 1-2,5%.
Ученими доведено, що при лікуванні безсимптомної бактеріурії частота пієлонефритів становить <
5%, без лікування – 15-57% [2, 4]. Інфекції сечовивідних шляхів (ІСВШ) підвищують ризик передчасних пологів у 2 рази, ризик народження дітей
з низькою масою тіла – у 1,5 разу, а також можуть
спричиняти амніоніти, багатоводдя, внутрішньоутробне інфікування, плацентарну недостатність,
дистрес – плода та ін. [3, 4, 6]. ІСВШ – це наявність бактеріурії у поєднанні із запальною реакцією сечовивідних шляхів. Їх поділяють на інфекції
нижніх (цистит, уретрит) і верхніх (пієлонефрит)
сечовивідних шляхів. Пусковим моментом виникнення ІСВШ у вагітних є наявність в організмі
збудника, який різними способами може поширюватись на сечовивідні шляхи і за наявності певних
чинників, що зумовлюють інфікування, може викликати запальні явища. Найчастіше інфекційними збудниками ІСВШ у вагітних є представники
родини Enterobacteriaceae: Escherichia соli – 7580%, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp.
– 10-15%; грампозитивна флора (Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus saprophyticus,) – 1015%, змішана флора – 3-5%. Концентрація Е. соli в
сечових шляхах здорової жінки не повинна перевищувати 102 КУО/мл. У 80% спостережень видовий
характер збудника інфекції в статевих і сечових
шляхах збігається [3, 4, 8].
Шляхи поширення ІСВШ [8]
Висхідний (найбільш поширений)
● Спонтанний (причина – наявність Staphyloсоссиs, Streptoсоссиs). Факторами, що спричиняють поширення інфекції цим шляхом, є: коротка
(3-5 см) уретра в жінок; розташування зовнішнього отвору уретри біля піхви, де присутня мікробна
флора; близькість розташування ануса; турбулент-

ність уродинаміки в сечовому міхурі та уретрі при
сечовиділенні, наявність міхурово-сечовідно-мискових рефлюксів.
● Спровокований (причина – проведення цистоскопії, катетеризація сечового міхура, сечоводів).
Гематогенний шлях інфікування нирок з наступним розвитком гострого пієлонефриту можливий при поєднанні високого ступеня бактеріємії
з порушенням відтоку сечі або венозного відтоку.
Така ситуація може завершитися сепсисом. Вхідними воротами інфекції зазвичай бувають: шкіра,
зуби, захворювання ЛОР- органів.
Лімфогенний шлях поширення інфекції – не доведений, оскільки рух лімфи за відсутності запальних змін у нирках має напрям від нирки, а не навпаки. Ретроградний потік лімфи можливий лише
при лімфаденіті. Однак деякі клініцисти вважають,
що вхідними воротами інфекції можуть бути: запальні захворювання органів малого таза, в результаті яких лімфогенним шляхом може інфікуватися
нирка [6, 7].
Фактори, що спричиняють інфікування сечового тракту у вагітних [2, 3]:
● гіпотонія та гіпокінезія ниркових мисок та сечоводів внаслідок дії прогестерону, дилатація сечоводів (у I триместрі);
● механічне стискання сечоводів збільшеною
маткою та розширеними яєчниковими венами
(у II та III триместрах);
● гемодинамічні порушення у нирках, чашковомисковій системі та сечоводах (на пізніх строках);
● гіпотонія та збільшення об’єму сечового міхура, збільшення залишкового об’єму сечі, міхурово-сечовідні та/або сечовідно-мискові рефлюкси;
● підвищення рН сечі;
● зміни імунологічної реактивності в організмі
жінки;
● безсимптомна бактеріоспермія у статевого
партнера;
Під час вагітності виникає ряд механізмів, які, з
одного боку, забезпечують благополучний перебіг
вагітності, а з іншого – призводять до істотних змін
анатомії та функцій всіх органів і систем вагітної
жінки, у т.ч. органів сечовивідної системи. Механізми змін у сечовивідній системі під час вагіт-
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ності [1, 3, 4]. Прогестерон є основним гормоном
вагітності. Він пригнічує синтез простагландинів,
розслаблюючи таким чином гладку мускулатуру
не тільки матки, але й інших органів (кишечника,
сечоводів та ін.). Наслідком цього механізму є гіпотонія, гіпокінезія та дискінезія сечоводів і чашково-мискового сегмента нирок з наступним уповільненням пасажу, стазом сечі та інфікуванням
сечових шляхів. При зниженні рівня прогестерону
включається чинник імуносупресії. На сьогоднішній день добре відомо, що за умови достатнього
вмісту прогестерону виробляються Т-хелпери 2-го
типу, які забезпечують переважно гуморальні реакції імунітету та сприяють нормальному розвитку
вагітності. На фоні низького рівня прогестерону
активуються Т-лімфоцити 1-го типу, які стимулюють клітинну ланку імунітету і є згубними для плода. На фоні імуносупресії реалізація пієлонефриту
відбувається частіше, ніж при нормальному перебігу вагітності. Крім того, збільшена вагітна матка до 20-22-го тижня гестації досягає рівня linea
terminalis. Сечовід опускається в малий таз і саме в
цьому місці може перетискатись вагітною маткою.
Тому у лікуванні пієлонефриту ефективним є колінно-ліктьове положення (так звана позиційна терапія). Не слід залишати поза увагою і той момент,
що права (більш коротка) яєчникова вена і сечовід
проходять в одній сполучнотканинній оболонці.
Повнокровна, іноді варикозно-розширена вена при
збереженій щільності сполучної тканини оболонки
здавлює сечовід. Механічний тиск на правий сечовід підсилюється ротованою вправо (за рахунок
більш короткої правої круглої зв’язки) маткою. Це
пояснює частіше інфікування правої нирки.
Класифікація ІСВШ у вагітних [4, 8]
● Безсимптомна бактеріурія у вагітних (ББВ).
● Інфекції нижніх сечовивідних шляхів: гострий
уретрит, гострий цистит, рецидивуючий цистит.
● Інфекції верхніх сечовивідних шляхів: гострий пієлонефрит, хронічний пієлонефрит.
Методи діагностики ІСВШ у вагітних:
● загальний аналіз сечі;
● бактеріологічний посів сечі з кількісним визначенням ступеня обсіменіння (мікробне число) і
антибіотикограмою;
● аналіз сечі за Нечипоренком;
● загальний аналіз крові;
● УЗД нирок, сечового міхура.
Безсимптомна бактеріурія у вагітних ББВ – діагноз не клінічний, а лабораторний. Персистуюча
інфекція без клінічних проявів в 25-40% жінок під
час вагітності призводить до розвитку пієлонефриту. Ризик виникнення ББВ найбільш високий
наприкінці І та на початку ІІ триместру вагітності
(з 9-го по 17-й тиждень). Діагноз ББВ може бути
встановлений при виявленні – 105 КУО/мл одного штаму бактерій або – 102 КУО/мл уропатогену
Е. соli в двох пробах сечі, взятих з інтервалом > 24
год (однократне виявлення бактерій в сечі в 50% випадків не підтверджується), і за наявності > 10 лейкоцитів у полі зору на фоні відсутності клінічних
проявів ІСВШ. Відповідно до наказу МОЗ України
від 27.12.2006 р. № 906, алгоритм спостереження
повинен включати скринінгове обстеження всіх
вагітних для виявлення ББВ при першому відвід-

уванні лікаря: бактеріологічне дослідження сечі та
загальний аналіз сечі (мікроскопічне дослідження).
Варто проводити визначення нітратів у сечі за допомогою тест-смужки або реакції з нітропрусидом
натрію . У разі одержання негативного результату
та відсутності факторів ризику і симптомів ІСВШ
культуральні дослідження не проводять. При позитивному результаті необхідно здійснити антибактеріальну терапію [5]. Лікування ББВ ускладнюється
гострим пієлонефритом в II триместрі у 20-40%
жінок, в III триместрі у 60-70% вагітних. Лікування ББВ істотно знижує ризик розвитку гострого
пієлонефриту (з 28 до 3%) та зменшує кількість
передчасних пологів і народження дітей з низькою
масою тіла. Лікарські засоби для лікування ББВ
повинні мати не тільки високу ефективність, але
й бути абсолютно безпечними. При ББВ можна
призначати такі групи препаратів: сульфаніламіди, нітрофурантоїн, ампіцилін та цефалоспорини
І генерації – при курсовому застосуванні однаково
ефективні (у разі чутливості збудника). Однак існує ризик при застосуванні лікарських засобів при
ІСВШ у вагітних, оскільки вони можуть зумовлювати такі ускладнення:
● сульфаніламіди – ядерну жовтяницю, гемолітичну анемію в немовлят;
● нітрофурани – гемолітичну анемію в дітей
з дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази у разі
призначення препаратів в III триместрі вагітності;
● аміноглікозиди – нефро- і ототоксичну дію;
● хінолони/фторхінолони – артропатії [4, 9].
Лікування проводять у денному стаціонарі.
Контроль бактеріурії – через 1 міс. Амбулаторно
при ББВ можна призначати таке лікування [2, 4, 7].
Антибактеріальні препарати, перша лінія терапії.
Амінопеніциліни з клавулановою кислотою (амоксицилін з клавулановою кислотою по 375 мг –
3 рази або 625 мг – 2 рази на день протягом 3 діб).
Доведено відсутність тератогенного і токсичного
ефекту клавуланової кислоти; тривалість курсу –
3-7 днів; більш ефективною є пероральна монотерапія. Амоксицилін – 500 мг 3 рази на день протягом 3 діб. Антибактеріальні препарати, друга лінія
терапії: цефалоспорини 1-го покоління (в I триместрі) – цефалексин, капсули по 250 мг 4 рази на день
протягом 7-10 діб. Цефазолін внутрішньом’язово
по 1 г – 2 рази на день через 12 год; внутрішньовенно крапельно – 1 г сухої речовини на 200 мл
ізотонічного розчину натрію хлориду (зі швидкістю 60 крапель на хвилину). Цефалоспорини II і III
покоління – в II-III триместрі (цефуроксим аксетил
реr оs 250-500 мг – 2-3 рази протягом 3 днів або
цефтибутен 400 мг 1 раз на день протягом 3 діб незалежно від прийому їжі). Фосфоміцину трометамол – 3 г однократно реr оs увечері після останнього сечовипускання. Контроль бактеріурії – через 1
міс. Нітрофурантоїн реr оs 100 мг – 4 рази на день
протягом 3 діб (не призначати в III триместрі). Препарати рослинного походження, що здійснюють санацію сечовивідних шляхів – фітоуроантисептики
– відносять до засобів, рекомендованих для прийому в комбінації із синтетичними антибактеріальними препаратами для пролонгації протиінфекційної
терапії по закінченні курсу прийому антибіотиків
та для запобігання загостренням ІСВШ, у т.ч. ББВ.
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Ця група препаратів призначена для тривалого застосування. Вони мають бути безпечними, з максимально вираженим уроантисептичним ефектом,
без побічних дій. Зазвичай такі препарати містять
екстракт журавлини чи комбінації рослинних екстрактів: нефрокеа з 1-го дня антибактеріальної терапії по 1 таблетці (250 мг) – 2 рази на добу протягом
10 днів, затим 1 таблетка 1 раз на добу протягом 20

днів; канефрон по 2 драже 2-3 рази на день тривало;
нирковий чай, відвари петрушки, хвоща польового,
березових бруньок тривало.
Таким чином, інфекції сечостатевої системи у
вагітних мають ряд особливостей. Ці нюанси слід
враховувати при діагностиці та складанні плану лікування. Жінка, в свою чергу, повинна дотримуватися найпростіші принципи профілактики.
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старший викладач кафедри соціальної медицини,
організації і управління охорони здоров’я та медико-соціальної експертизи
ДЗ «Запорізька державна академія післядипломної освіти МОЗ України»

ОЦІНКА ВІРОГІДГОЇ НАЯВНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПСИХІКИ У ПАЦІЄНТІВ
ЛІКАРЕМ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ
Для використання в практичній діяльності ЛЗП/СЛ запропоновано спосіб оцінки вірогідної наявності психічних
розладів у пацієнтів, які звернулись за медичною допомогою з приводу психічного здоров’я.
Ключові слова: лікар загальної практики/сімейний лікар, розлади психіки та поведінки, лікар-психіатр.
Для использования в практической деятельности ВОП/СВ предложен способ оценки вероятного наличия психических расстройств у пациентов, обратившихся за медицинской помощью по поводу психического здоровья.
Ключевые слова: врач общей практики/семейный врач, расстройства психики и поведения, врач-психиатр.
For use in the practice of GP the method of assessment of the likely presence of mental disorders in patients who sought
medical help on mental health.
Key words: general practitioner/family doctor, mental and behavioral disorders, psychiatrist.

Система первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) діє в багатьох країнах вже декілька
десятків років [23]. ПМСД в Україні існує ще з
2000 р.. коли було розроблено Концепцію розвитку
охорони здоров’я населення України [55, 56], затверджено цілий ряд нормативних документів, які
регламентували роботу сімейної амбулаторії і лікаря загальної практики/сімейного лікаря (ЛЗП/СЛ):
наказ МОЗ України від 23.02.2001 р. № 72 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної
медицини», наказ МОЗ України від 12.07.2001 р.
№ 283 «Про затвердження медичної облікової документації щодо діяльності закладів ПМСД», наказ
МОЗ України від 23.07.2001 р№ 303. «Про організацію роботи закладів (підрозділів) ПМСД» та інші
[57]. Але на практиці ПМСД надавалося переважно
дільничними терапевтами, педіатрами, акушерамигінекологами, цеховими терапевтами, а також багатьма вузькими спеціалістами. До 2005 р. ведення
хворих ЛЗП/СЛ було більше винятком, а ніж масовим явищем. Всі прийняті накази залишались лише
на папері [59]. Хоча, слід відзначити, що в деяких
містах України все ж таки частково було впроваджено ПМСД саме на засадах сімейної медицини,
лікарі якої успішно працюють і вже накопичили
чималий досвід. Так, у Дніпропетровській області
станом на 2010 р. був 31 заклад/підрозділ ПМСД, у
Львівській – 17, у Донецькій – 17, у Луганській – 9,
у Запорізькій – 7, у Хмельницькій – 7, в АР Крим – 6
[60]. Саме тому в 2010 р. було прийнято Закон
України «Про загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року»,
що свідчить про початок глобальних змін в системі
охорони здоров’я. Прийняття Закону України «Про
внесення змін до Основ законодавства України
про охорону здоров’я щодо надання медичної допомоги», а також Закону України від 07.07.2011 р.
№ 3612-VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» дало
швидкий старт до здійснення реформування та початку роботи пілотних проектів ПМСД на засадах
сімейної медицини, а також до запровадження в
усіх областях України [64-67]. Вже зроблено бага-

то кроків і тому медична реформа, яку здійснили
має багато як прибічників, так і опонентів. Дуже
гостро, і до теперішнього часу, постає питання взаємодії ЛЗП/СЛ з лікарями інших спеціальностей,
зокрема ЛП.
Медична допомога, яка надається людям з психічними розладами, повинна бути збалансованою,
злагодженою між усіма ланками та спеціалістами
всієї медичної галузі і враховувати рівень фінансування.
Психічне та соматичне здоров’я існують у тісній взаємодії [146, 147]. Так, при тривалому стресі розвиваються серцево-судинні захворювання,
а при церебро-васкулярних розладах – деменція
[148-150]. Тому деякі науковці вважають, що інтеграція служби охорони психічного здоров’я у ПМД
є одним із найбільш ефективних методів виявлення
та профілактики психічних захворювань [151, 152].
За дослідженнями ВООЗ було встановлено, що
в більшості країн Європейського Союзу (не враховуючи країни Південно-Східної Європи та нові
незалежні держави) ЛЗП/СЛ можуть впоратися з
найбільш поширеними проблемами психічного
здоров’я [111]. ЛЗП/СЛ відіграють важливу роль у
виявленні, діагностиці та направленні на лікування
хворих на важкі психічні розлади.
Метою дослідження було розробка способу
оцінки вірогідної наявності органічних, включно з
симптоматичними, порушень психіки у пацієнтів,
які звернулись за медичною допомогою з приводу
психічного здоров’я до лікаря загальної практики/
сімейного лікаря
Матеріали та методи дослідження .
Амбулаторні карти пацієнтів, які звертались
за медичною допомогою до лікаря-психіатра. Для
оцінки, наскільки точно обрані нами чинники дозволяють прогнозувати наявність психічних захворювань, а також для складання диференціального
алгоритму використовували множинний лінійний
дискримінантний аналіз Фішера, при проведенні
якого для відбору найбільш інформативних ознак
нами була використана процедура покрокового
включення змінних. Розраховували значення Wilks’
Lambda, оцінювали отриману систему класифікаційних рівнянь, аналіз канонічних кореляцій і адек-
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ватність отриманої моделі. Результати дослідження
оброблені із застосуванням статистичного пакету
ліцензійної програми Statistica ® for Windows 6.0.
Для всіх видів аналізу статистично значущими вважали відмінності при рівні значущості р < 0,05.
Результати та їх обговорення.
Для використання в практичній діяльності
ЛЗП/СЛ запропоновано спосіб оцінки вірогідної
наявності психічних розладів у пацієнтів, які звернулись за медичною допомогою з приводу психічного здоров’я.
Аналіз органічних, включно з симптоматичними, порушень психіки виявив найбільш дискримінаційну здатність таких факторів ризику як: вік
старше 50 років; наявність сифілісу, інфікування
ВІЛ та іншими інфекціями; наявність захворювань
головного мозку/травм.
Подальший аналіз проведено тільки із вибраними показниками. Встановлено ймовірність помилкової оцінки вірогідної наявності органічних,
включно з симптоматичними, порушень психіки
у обстежених хворих становить 9,2%, із збільшенням менше, ніж на 5%, порівняно з результатами
аналізу, проведеного з використанням всіх факторів ризику. Таким чином, зменшення кількості
параметрів не привело до зниження якості і значущості прогнозу наявності розладів психіки в обстежуваних осіб, що свідчить про достатню коректність запропонованого способу оцінки вірогідної
наявності психічних розладів у пацієнтів, які звернулись за медичною допомогою з приводу психічного здоров’я до ЛЗП/СЛ.
Отримані дані дискримінантного аналізу у хворих, які представлені у табл. 1 дозволили отримати
наступну систему класифікаційних рівнянь (всі величини – якісні дихотомічні змінні 1 – ознака присутня, 0 – ознака відсутня):
Таблиця 1
Параметри лінійного дискримінантного
аналізу, прогностичних факторів ризику,
що детермінують високу імовірність наявності
органічних, включно з симптоматичними,
порушень психіки
Ознака
Вік старше 50 років
Інфікування ВІЛ, сифіліс
та ін. інфекції
Наявність нейроінфекції
Наявність органічних
захворювань головного
мозку / травм
Константа

*Ризик (+) *Ризик (-)
2,54
1,48
1,53

0,94

3,58

1,28

11,26

1,22

11,54

13,24

*ризик (+) – ймовірність наявності органічних,
включно з симптоматичними, порушень психіки
більше 90%, ризик (-) – ймовірність менше 10%
відповідно.
Ризик (+) = 11,54 + 2,54 × вік старше 50 років
+ 1,53 × інфікування ВІЛ, сифіліс тощо інфекцій +
3,58 × наявність нейроінфекції + 11,26 × наявність
органічних захворювань головного мозку/травм (1);

Ризик (-) = 13,24 + 0,88 × вік старше 50 років
+ 0,94 × інфікування ВІЛ, сифіліс тощо інфекцій
+ 1,28 × наявність нейроінфекції + 1,22 × наявність органічних захворювань головного мозку/
травм (2).
Інтерпретація результатів: висновок, щодо прогнозу для пацієнта, а саме ймовірної наявності або
відсутності психічного розладу буде ставиться для
того рівняння, значення, якого буде вище. Тобто,
якщо отриманий остаточний результат у першому
рівнянні вище, ніж у другому, – у хворого ймовірна
схильність до розвитку того чи іншого психічного
захворювання.
На практиці запропонована модель має високу чутливість в плані прогнозування органічних,
включно з симптоматичними, порушень психіки
(93,5%). Класифікаційна таблиця передбачених
ризиків і реальної наявності органічних, включно
з симптоматичними, порушень психіки у обстежених осіб наведена в табл. 2.
Таблиця 2
Класифікаційна таблиця розладів психіки
у обстежених осіб

Фактично

Діагностовано
F00-F09
Психічних
порушень немає
Разом
Загальний відсоток

Ризик наявності
Резульрозладів психіки тати, що
при проведенні
співпали
прогнозу (F00-F09) з реальними у
Висо- Низь- Ра%
кий
кий
зом
39

2

41

95,12%

1

4

5

80,00%

40

6

46

100,00%
93,48%

Рекомендовано ЛЗП/СЛ, при проведенні обстеження пацієнтів з підозрою на розлади психіки та
поведінки, індивідуально проводити розрахунок
ризиків для кожного захворювання окремо.
Запропонований спосіб оцінки вірогідної наявності психічних розладів дозволяє запідозрити
ймовірну схильність до розвитку того чи іншого
психічного розладу, яка може реалізуватися при несприятливому збігу ряду обставин та потенційного
впливу неврахованих чинників. Однак, у кожному
конкретному випадку тактика ведення пацієнта має
розглядатися у порівнянні з клінічними даними, а
також з урахуванням професійного досвіду та інтуїтивного клінічного мислення ЛЗП/СЛ.
Висновок. Розроблений спосіб оцінки вірогідної наявності психічного захворювання дозволяє
запідозрити з певною часткою ймовірну схильність до розвитку того чи іншого психічного розладу, яка може реалізуватися при несприятливому
збігу цілого ряду обставин і потенційного впливу
неврахованих чинників, а також має розглядатися в безпосередній зв’язці з клінічними даними, з
урахуванням професійного досвіду та інтуїтивного
клінічного мислення лікаря загальної практики/сімейного лікаря
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Перспективи подальших досліджень: запровадити використання наведеного методу в роботу
лікаря загальної практики/сімейного лікаря по всій
території України, з метою покращення профілак-

тики та виявлення розладів психіки та поведінки,
а також ефективно налагодити співпрацю між лікарем загальної практики/сімейним лікарем та лікарем – психіатром.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ АУТОТРАНСПЛАНТАЦІЙНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОДОНТОГЕННИХ
ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Стаття присвячення питанням вирішення проблем профілактики гострих гнійно-запальних процесів щелепнолицевої ділянки із застосуванням аутотрансплантаційної технології із використанням плазми крові збагаченої тромбоцитами та факторами росту. За даними літературних джерел та результатів досліджень останніх років довели,
що природнім матеріалом, який має специфічні властивості і широкий спектр дії, в тому числі може стимулювати
процеси репарації, є збагачена тромбоцитами плазма, оскільки покращує процеси загоєння твердих і м’яких тканин
після травми або хірургічного втручання.
Ключові слова: гострі гнійні одонтогенні запальні процеси, плазма збагачена тромбоцитами, аутотрансплантаційна технологія, щелепно-лицева ділянка.
Статья посвящена вопросам решения проблем профилактики острых гнойно-воспалительных процессов челюстнолицевой области с применением аутотрансплантационной технологи с использованием плазмы крови обогащенной
тромбоцитами и факторами роста. По данным литературных источников и результатов исследований последних лет
показали, что естественным материалом, который имеет специфические свойства и широкий спектр действия, в том
числе может стимулировать процессы репарации, является обогащенная тромбоцитами плазма, поскольку улучшает
процессы заживления твердых и мягких тканей после травмы или хирургического вмешательства.
Ключевые слова: острые гнойные одонтогенные воспалительные процессы, плазма обогащенная тромбоцитами, аутотрансплантационная технология, челюстно-лицевая область.
Article is devoted to solving the problems of prevention of acute inflammatory processes maxillo – facial area using
autotransplantation technology using plasma enriched with platelets and growth factors. According to the literature and the
results of studies in recent years have shown that natural material which has specific properties and wide range of actions,
including can stimulate repair processes is platelet rich plasma as improves the healing process hard and soft tissue after
injury or surgery.
Key words: acute purulent odontogenic inflammation, platelet rich plasma, autotransplantation technology,
maxillofacial area.

Вступ. Проблема діагностики і лікування
хворих з гострими гнійними запальними захворювання щелепно-лицевої ділянки залишається
актуальною в даний час. Чисельність хворих з одонтогенними флегмонами на думку різних авторів
займає близько 60-70% ліжкового фонду щелепнолицевих стаціонарів. Незважаючи на підвищення
якості рівня надання стоматологічної допомоги,
удосконалення відомих і застосування сучасних
методів діагностики та лікування даної патології,
кількість хворих з одонтогеннимим флегмонами
продовжує збільшуватись [17, с. 1135; 34, с. 531].
Висока поширеність одонтогенних запальних процесів м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки не
викликає сумнівів, про що свідчать численні публікації як зарубіжних так і вітчизняних дослідників
[5, с. 23; 8, с. 530; 14, с. 159; 18, с. 132; 21, с. 106;
27, с. 376; 31, с. 1775]. Традиційні протоколи лікування, із застосуванням медикаментозних схем,
спрямовані на полегшення симптоматики запалення. При застосуванні будь-яких фармацевтичних
препаратів можливий вияв побічної дії останніх.
Тобто при застосуванні медикаментозних схем лікування ми полегшуємо симптоматику запалення
в одній системі, натомість можливе порушення
діяльності в інших системах організму людини

[16, с. 889; 20, с. 206; 24, с. 17; 28, с. 489; 33, с. 229].
Останнім часом аутотрансплантаційна технологія iз
застосуванням збагаченої факторами росту плазми
крові набуло активного застосування в стоматології
[1, с. 22; 4, с. 103; 6, с. 35].
Загоєння ран – це відповідь на пошкодження і
процеси відновлення цілісності тканин, які включають в себе хемотаксис, неоваскуляризацію, ремоделювання тканин [7, с. 19; 8, с. 530; 12, с. 113;
17, с. 1135; 25, с. 3096; 26, с. 31; 30, с. 206]. Пошкодження тканин призводить до розриву кровоносних судин, що є першою сходинкою активації
тромбоцитів після контакту з колагеном. Тромбоцити ініціюють формування тромбу через активацію
коагуляційної системи, після утворення тромбіну,
фібриноген трансформується у фібрин, і це перший
етап до загоєння рани. Препарати фібрину здійснюють і полегшують цей процес. Перспективним
є використання цитокінів, релізів і факторів росту
[3, с. 21; 9, с. 4551; 12, с. 115]. Результати досліджень останніх років довели, що природнім матеріалом, який має специфічні властивості і широкий
спектр дії, в тому числі може стимулювати процеси
репарації, є збагачена тромбоцитами плазма крові, оскільки покращує процеси загоєння твердих і
м’яких тканин після травми або хірургічного втру-
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чання. Цей метод дозволяє збільшити концентрацію факторів росту безпосередньо в місці хірургічного втручання [16, с. 893; 21, с. 110; 24, с. 15].
Фактори росту є білками, які є у всіх нас, і які здійснюють важливу функцію у складних процесах відновлення тканин і регенерації. Вони природним чином містяться в плазмі кожної людини і всередині
тромбоцитів. Терапевтичне застосування факторів
росту стимулює і прискорює процеси тканинного
загоєння і регенерації [2, с. 33; 5, с. 24]. Фактори
росту – це природні пептиди, що у міру активації
тромбоцитів вивільнюються у точно визначеній послідовності і пропорції [9, с. 4552; 15, с. 1505]. Вони
є подібними до гормонів, але діють локально і не існують в крові у вільній формі. З моменту встановлення ролі тромбоцитів в процесах посттравматичної репарації м’яких тканин, у всьому світі ведеться
інтенсивних науковий пошук в області застосування
аутологічних тромбоцитарних факторів росту при
гострих і хронічних ураження щелепно-лицевої ділянки. Науково-дослідна група БТІ розробила терапевтичне застосування плазми, багатої факторами
росту (PRGF ®-Endoret ®) [9, с. 4560; 10, с. 535].
Це технологія, яка дозволяє використовувати власні
ресурси організму при багатьох патологіях, ефективній регенерації тканин без побічних ефектів і,
зокрема, знижують період відновлення переломів,
м’язових і сухожильних травм та при хірургічних
втручаннях. Технологія PRGF-Endoret прискорює
процес загоєння тканини і процес регенерації, зменшує запалення і ризик інфікування чи післяопераційних ускладнень. Застосування PRGF-Endoret
гарантує значення покращення, відсутність болю і
пришвидшення відновлення. Одна із особливостей,
яка виділяє технологію PRGF-Endoret серед інших
систем збагачених тромбоцитами плазми – її універсальність. Із власної крові пацієнта можна отримати
до 4 різних формул, терапевтичний потенціал яких
залежить від рівня коагуляції і активації тромбоцитів. При отриманні травми людське тіло продукує
білки (клітинні сигнали), які стимулюють процес
загоєння. За допомогою системи PRGF-System,
ми виділяємо із крові пацієнта плазму, яка містить
ці білки, що прискорюють регенерацію. Після обробки зони пошкодження терапевтичною дозою,
процес регенерації ран значно прискорюється. Для
здійснення цього процесу необхідно взяти невелику
кількість крові у пацієнта. Плазма центрифугується
і обробляється для отримання білків, які необхідні
для регенерації. Після цього білки застосовують у
ділянках, де це необхідно. В протоколах післяопераційних періодів необхідно розробити методи, які
прискорюють регенерацію м’яких тканин і альвеолярного відростка з метою зменшення часу очікування пацієнта та покращення якості тканини, що
регенерує. Заповнення післяопераційних ділянок
матеріалом PRGF і введення аутогенного фібрину –
це проста, економічна та біотехнічна процедура для
отримання швидкої регенерації м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки [5,с.24; 13,с.166]. Однією із
новітніх технологій у сучасній медицині для відновлення м’яких тканин є методик є PRGF-Endoret, яка
здійснюється за допомогою системи «System IV».
Мета дослідження: Підвищення ефективності
лікування та розробка нових методів профілактики

гострих гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки шляхом удосконалення протоколів та
стандартів лікування.
Матеріали та методи: Проведено обстеження
хворих із гострими гнійними одонтогенними запальними процесами щелепно-лицевої ділянки та апробовано у Львівській обласній клінічній лікарні на 8
пацієнтах віком 18-45 років. Операції проведено на
2-5 добу захворювання. У післяопераційному періоді
у пацієнтів, яким проводилося хірургічне розкриття
гнійного вогнища не спостерігалося прогресування запального та некротичного процесу, кількість
виконаних ресанацій коливалася від 1 до 3, що підтверджує адекватність та радикальність операцій. На
5 добу перебування на стаціонарному лікуванні за
умови повного очищення патологічного вогнища від
гнійно-некротичних мас проводили заходи щодо профілактики гострих гнійних одонтогенних запальних
процесів щелепно-лицевої ділянки за вищеописаним
способом: у післяопераційну рану вводили плазму,
збагачену тромбоцитами та факторами росту. В процесі виготовлення плазми, збагаченої тромбоцитами
та факторами росту, використовували центрифугу
«System IV» BTI PRGF® (Іспанія) (рис. 1).

Центрифуга вміщує 8 пробірок одночасно. Використовували стерильні пластикові пробірки ємкістю 9 мл без наповнювача для отримання плазми,
збагаченої тромбоцитами та факторами росту. Забір крові здійснювали з периферійної вени (рис. 2)

у кількості 50-60 мл з допомогою стандартних
наборів для забору крові: одноразових стерильних
катетерів та вакуумних пробірок (BD Vacutainer
Systems). (рис. 3)
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Рис. 3. Стерильні вакуумні пробірки
із забраною кров’ю
Кожну пробірку перевертали декілька разів для
перемішування крові з антикоагулянтами та встановлювали в центрифугу. Забір плазми закінчували, доходячи до рівня еритроцитів, усі маніпуляції
проводили обережно, щоб не пошкодити оболонку
тромбоцитів. Далі у пробірки додавали PRGF- активатор, а саме 2 мл хлорид кальцію, і встановлювали їх у центрифугу для наступного етапу центрифугування. Отримана рідина містила тромбоцити
в концентрації, що в 5 разів перевищувала вихідну. Плазму, збагачену тромбоцитами та факторами росту, переносили у спеціальний PRGF-Box, у
якому під металевою пластиною пресу надали їй
форму плівки. Стерильним інструментом внесли
отриману плазму у післяопераційну рану (рис. 4).

Рис. 4. Отримана плазма
Незалежно від швидкості обертання та часу
центрифугування, розділення еритроцитів та
тромбоцитів за один етап неможливо. Оскільки
отримати справжню ЗТП можна тільки при цен-

трифугуванні нативної крові в два етапи, ми досліджували структурні, морфологічні, функціональні
характеристики тромбоцитів після кожного з них,
визначаючи оптимальні умови для виокремлення
найбільшої кількості життєздатних тромбоцитів.
Отримана ЗТП містить тромбоцити в концентрації,
що в 5 разів перевищує їх концентрацію в крові.
Післяопераційний період протікав з позитивною
динамікою, без ускладнень. Рана виповнилася грануляційною тканиною, яка частково вкрита фібриновою плівкою. Рана загоїлася вторинним натягом.
Шкірні покриви не потребували місцево-пластичних
операцій. Контрольний огляд через 3 місяці. Скарги
відсутні. Післяопераційний рубець рухомий, з хорошими функціональними та косметичними ефектами.
Після проведених нами досліджень, можна
стверджувати, що плазма збагачена тромбоцитами
та факторами росту беруть участь у ініціюванні та
підтримці загоєння ран, сприяючи проліферації фібробластів і збільшуючи кровопостачання тканин.
Основними ефектами PRGF, є виділення білків, які
важливі для загоєння твердих та м"яких тканин. Ці
білки спричиняють процеси хемотаксису, мітогенезу та реплікації стовбурових клітин в місці рани.
PRGF також стимулює вироблення фібронектину,
молекул клітинної адгезії, які використовуються в
клітинній проліферації і міграції в процесі загоєння, в тому числі гіалуронової кислоти, і це допомагає у процесах пришвидшення загоєння рани та
відновлення її функціональних можливостей.
Висновки: Аналізуючи отримані дані клінічних спостережень, слід зазначити, що використання збагаченої тромбоцитами плазми у комплексному лікуванні гнійно-запальних процесів, позитивно
впливає на процеси регенерації м’яких тканин
щелепно-лицевої ділянки, особливо у пацієнтів
молодого та середнього віку. Цей метод допомагає
скоротити терміни лікування та реабілітації тканин з мінімальними затратами. Виявлені позитивні
властивості при застосуванні плазми крові пацієнта збагаченої тромбоцитами та факторами росту,
а саме: локальне пригнічення запалення, стимуляція синтезу тканин, вирівнювання біохімічного
балансу та локальна стимуляція імунної системи
дає можливість застосувати аутотрансплантаційну
технологію для профілактики та лікування одонтогенних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, що дає змогу віднести цей метод до нових
удосконалених протоколів та стандартів лікування
гострих гнійних одонтогенних запальних процесів
щелепно-лицевої ділянки.
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ГІПОКСІЯ ЯК ПУСКОВИЙ МЕХАНІЗМ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ПРИ ЕРИТРОЦИТОЗАХ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Гіпоксія є універсальним патологічним процесом, що супроводжує і визначає розвиток самої різноманітної патології. Узагальнено гіпоксію можна визначити як невідповідність потреб клітин в енергії і енергопродукції в системі
мітохондріального окислювального фосфорилювання. Для покращення енергетичного статусу клітини можуть використовуватися фармакологічні препарати – антигіпоксанти, що об’єднують п’ять основних груп (інгібітори окислення
жирних кислот, сукцинатвмісні і сукцинатутворюючі засоби, природні компоненти дихального ланцюжка, штучні редокс-системи, макроергічні сполуки). Звернено увагу на препарати, що ефективно реалізують свою лікувальну дію
при гіпоксичній і дисциркуляторній енцефалопатії, постгіпоксичному пошкодженні центральної нервової системи.
Ключові слова: гіпоксія, антигіпоксанти, дисциркуляторна гіпоксія, еритроцитоз, справжня поліцитемія, центральна нервова система.
Гипоксия представляет собой универсальный патологический процесс, сопровождающий и определяющий
развитие самой разнообразной патологии. В наиболее общем виде гипоксию можно определить как несоответствие энергопотребности клетки энергопродукции в системе митохондриального окислительного фосфорилирования. Для улучшения энергетического статуса клетки могут быть использованы фармакологические препараты –
антигипоксанты, представленные основными пятью группами (ингибиторы окисления жирных кислот, сукцинатсодержащие и сукцинатобразующие средства, естественные компоненты дыхательной цепи, искусственные редокс-системы, макроэргические соединения). Обращено внимание на эффективно реализующие свое лечебное
действие при гипоксической и дисциркуляторной энцефалопатии, постгипоксическом повреждении центральной
нервной системы.
Ключевые слова: гипоксия, антигипоксанты, дисциркуляторная гипоксия, эритроцитоз, истинная полицитемия, центральная нервная система.
Hypoxia is a universal process accompaning and determining the development of various pathological conditions. In the
most general form hipoxia can be defined as the incompatibility between energy requirements of the cell and energy production in the system of mitochondrial oxidative phosphorilation. The energetic status of the cell can be improwed by such pharmacological products as antihipoxants of 5 groups: inhibitors of fatty acid oxidation, succine-containing and succsnate-producing agents, components of the natural respiratory chain, artificial redox-systems, and macroergic compounds. They
are known to by effective agianst warious pathological conditions including hypoxic and discirculatory encephalopathies,
posthypoxic lessions in the central nervous system of newborns.
Key words: hypoxia, antihipoxants, discirculatory hypoxia, erytrocytosis, polycithemia vera, central nervous system.

Вступ. Гіпоксія є універсальним патологічним
процесом, що супроводжує і визначає розвиток самої різноманітної патології. Узагальнено гіпоксію
можна визначити як невідповідність потреб клітин
в енергії і енергопродукції в системі мітохондріального окислювального фосфорилювання. Причини порушення продукції енергії в гіпоксичній
клітині неоднозначні. Насамперед, це – розлади
зовнішнього дихання, порушення кровообігу в легенях, зміни кисневотранспортної функції крові,
порушення системного, регіонального кровообігу
і мікроциркуляції, ендотоксемія. Безпосередньою
причиною її виникнення в переважній більшості
патологічних станів є зниження доставки кисню
до мітохондрій, що супроводжується пригніченням
мітохондріального окислення. Порушення останнього призводить до пригнічення спорідненого з
ним фосфорилювання і, як наслідок, викликає прогресуючий дефіцит аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) – універсального джерела енергії в клітині. Дефіцит енергії є суттю будь-якої форми гіпоксії
і обумовлює якісно однотипні метаболічні і структурні зрушення в різних органах і тканинах. Зменшення концентрації АТФ в клітинах призводить до
зменшення її інгібіторної ролі і впливу на один із
ключових ферментів гліколізу – фосфофруктокіназу. Активований гіпоксією гліколіз тільки частково
компенсує нестачу АТФ, однак швидко викликає

накопичення лактату і розвиток ацидозу із поступовим аутоінгібіруванням гліколітичних процесів
[9, с. 63].
Проблема вторинних змін системи крові при
різних за патогенетичними механізмами розвитку
захворюваннях привертає увагу не тільки науковців, а і фахівців різних спеціальностей [4, с. 10; 11,
с. 16–19; 14, с. 368–374]. Непересічну зацікавленість викликають і порушення з боку органів і
систем на фоні порушень функціонування системи
крові [2, с. 24–31; 3, с. 54]. Але, як показав аналіз
наукової літератури, комплексного дослідження
змін нервової системи при еритроцитозах не проводилось, що і спонукало нас до даної роботи.
Мета роботи – систематизувати та узагальнити
дані наукової літератури щодо змін з боку нервової
системи при еритроцитозах для визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень.
Основна частина. Гіпоксія спричинює комплексну модифікацію функцій біологічних мембран,
як порушуючи структуру ліпідного біпрошарку
мембран, так і функціонування мембранних ферментів. Порушуються або модифікуються при цьому головні функції мембран: бар’єрна, рецепторна,
каталітична. Основними причинами означених порушень вважають енергодефіцит і його активацію
на фоні фосфоліполізу і перекисного окислення
ліпідів. Розпад фосфоліпідів і інгібірування їх син-
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тезу призводить до підвищення концентрації ненасичених жирних кислот і посиленню їх перекисного окислення. Останнє стимулюється в результаті
пригнічення активності антиоксидантних систем
через розпад і пригнічення синтезу їх білкових
компонентів, насамперед, супероксиддисмутази,
каталази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази тощо. Дефіцит енергії при гіпоксії сприяє накопиченню кальцію в цитоплазмі клітин, оскільки
блокуються енергозалежні процеси вилучення
кальцію із клітин, що супроводжується активацією
кальцій-залежних фосфоліпази. Один із захисних
механізмів, що перешкоджає накопиченню кальцію
в цитоплазмі, полягає в захопленні кальцію мітохондріями. Означене підвищується метаболічна активність мітохондрій, що спрямована на підтримку
стабільності внутрішньомітохондріального заряду
і перекачування протонів, що супроводжується посиленим розходом АТФ. Замикається хибне коло:
нестача кисню порушує енергетичний обмін і стимулює вільно радикальне окислення, а активація
вільно радикального окислення супроводжується
ушкодженням мембрани мітохондрій і лізосом, поглиблює дефіцит енергії.
За відсутності гіпоксії деякі клітини, наприклад, кардіоміоцити, отримують АТФ за рахунок
розщеплення ацетил-КоА в циклі Кребса і основними джерелами енергії для них виступають глюкоза і вільні жирні кислоти. При адекватному кровопостачанні 60 – 90% ацетил-КоА утворюється за
рахунок окислення вільних жирних кислот, а решта
10 – 40% за рахунок декарбоксилування піровиноградної кислоти (ПВК). Приблизно половина ПВК
в клітинах утворюється за рахунок гліколізу, а інша
половина – із лактату, що потрапляє в клітини із
крові. Катаболізм вільних жирних кислот порівняно із гліколізом потребує більшої кількості кисню для синтезу еквівалентної кількості АТФ. При
адекватному забезпеченні киснем клітин системи
гліколізу і жирно кислотна знаходяться у стані динамічної рівноваги. При виникненні гіпоксії кількість кисню, що надходить до клітини, є недостатньою для окислення жирних кислот, в результаті
чого в мітохондріях відбувається накопичення недоокислених активованих форм жирних кислот –
ацилкарнітину, ацил-КоА, які здатні блокувати
аденіннуклеотидтранслоказу, що супроводжується
пригніченням транспорту синтезованого в мітохондріях АТФ в цитозоль, ушкодженням мембран
клітини шляхом детергентної дії.
Компенсаторні шляхи для відновлення енергетичного статусу у клітини є наступні: підвищення
ефективності використання мітохондріями дефіцитного кисню шляхом запобігання розбалансування окислення і фосфорилювання, стабілізації
мембран мітохондрій; зменшенням інгібірування
реакцій циклу Кребса, особливо за рахунок підтримання активності сукцинатдегідрогеназної
ланки; заміною втрачених компонентів дихального ланцюга; формування нових редокс-систем,
шунтуванням перевантаженого електронами дихального ланцюга; економного витрачання кисню
і зниження кисневого запиту тканин або інгібіруванням шляхів його утилізації, які не є екстреними для підтримання життєдіяльності в критичних

ситуаціях, наприклад, нефосфорилююче ферментативне окислення – терморегуляторне, мікросомальне тощо, неферментативне окислення ліпідів;
збільшення утворення АТФ в процесі гліколізу
без збільшення кількості лактату; зменшення витрачання АТФ на процеси, що не є важливими для
підтримки життєдіяльності в екстрених ситуаціях,
наприклад, різноманітні синтетичні відновлювальні реакції, функціонування енергозалежних транспортних систем тощо; введенням ззовні високо
енергетичних сполук. Наразі одним із шляхів реалізації означених підходів є застосування фармакологічних препаратів – антигіпоксантів.
В клінічній практиці практично лікарі майже всіх спеціальностей стикаються з проблемою
еритроцитозів. Незалежно від причини, що його
обумовила, еритроцитоз завжди супроводжується
розвитком дисциркуляторної гіпоксії, що робить
проблему ще актуальнішою.
Сучасні уявлення про походження еритроцитозів. Збільшення кількості циркулюючих еритроцитів та гемоглобіну в одиниці об’єму периферичної
крові може бути відображенням як мієлопроліферативного захворювання, так і адаптаційної реакції
в організмі у відповідь на системну чи локальну
гіпоксію, а також патологічний процес, зумовлений надмірною продукцією факторів стимуляції
еритропоезу, зменшенням гемолітичної функції
селезінки та виходу еритроцитів із депо без зміни
швидкості еритропоезу, згущенням крові за зневоднювання, екзогенної стимуляції еритропоезу
різними чинниками та успадкуванням [2, с. 24–31;
11, с. 16–19].
Окремо виділяють групу так званих стресеритроцитозів, обумовлених виходом еритроцитів
із депо. Психічно-емоційне перенавантаження,
глибокі переживання, безсоння, важка праця та
незвичне для організму фізичне навантаження, гіпертонічний криз, тощо можуть спричинити підвищення рівня катехоламінів та інших гуморальних
факторів, які викликають збудження альфа-1- адренорецепторів селезінки, її скорочення та вихід із
неї депонованих еритроцитів в периферичний кровообіг. Для стрес-еритроцитозу властива зворотна
динаміка в часі [4, с. 58].
Спадкові та сімейні еритроцитози спостерігають серед корінних жителів Якутії-Сохи, народів
Крайньої Півночі, Чувашії, Аляски. Їх походження
пов’язують із рецесивно-спадковим наслідуванням.
Цілком вірогідно, що вони можуть бути обумовлені
певними народними традиціями харчування, мінералогеологічними особливостями території проживання тощо [11, с. 16–19].
Еритроцитози, обумовлені зневоднюванням чи
виходом води із судинного русла в тканини, називають відносними або гемоконцентраційними.
Так, еритроцитози, що зумовлені гіповолемією,
спостерігають при втраті води організмом внаслідок: сильного потовиділення (робота біля мартену,
на прокатних станках, перебування в пустелі без
води, при інфекційних захворюваннях тощо), діареї та блюванні (гострі панкреатити, загострення
гастритів та виразкової хвороби, об’ємних процесах мозку, інфекційних захворюваннях з ураженням травного тракту тощо); кетоацидозу у хворих
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на цукровий діабет, масивних опіках, некротичновиразкових змінах шкіри тощо.
Абсолютний еритроцитоз може бути проявом
ряду різних за патогенетичними механізмами розвитку захворювань. Він може як відображати компенсаторно-пристосувальні реакції організму у
відповідь на генералізовану чи локальну гіпоксію
тканин – це доцільні або адекватні абсолютні еритроцитози, так і наслідком зниження чи виключення гемолітичної функції селезінки, надмірної
продукції гуморальних факторів, що стимулюють
еритропоез без фізіологічної потреби в цьому – це
недоцільні або неадекватні абсолютні еритроцитози.
Ураження нервової системи при еритроцитозах. Патогенез неврологічних порушень при
еритроцитозах досить складний і остаточно не
вивчений. Безперечно, важливу роль у розвитку
порушень з боку нервової системи відіграє дисциркуляторна гіпоксія, що виникає внаслідок згущення крові, поліглобулії. За даними літературних
джерел відомо, що під впливом хронічної гіпоксії
виникають зміни в нервовій системі, при цьому
особливо чутливі до гіпоксії нейрони кори, гіпокампу та гіпоталамусу [5, с. 2–18; 7, с. 33–41]. Дані
структури забезпечують складні мотиваційні і поведінкові акти людини, регулюють такі процеси, як
сон і засинання, увагу і пам’ять та є „критичними
cтруктурами” пошкодження яких (або зв’язків з
ними) призводить до когнітивних порушень та змін
у сфері вегетативного забезпечення. Дисциркуляторна гіпоксія викликає складний комплекс змін у
метаболізмі мозку, що супроводжується пригніченням окислювальних процесів і активацією анаеробних [8, с. 3–10; 12, с. 211–247].
Морфологічні зміни розвиваються в динаміці і
залежать від ступеню тяжкості гіпоксії [5, с. 2–18].
У реакції організму на гіпоксію виділяють дві стадії –
компенсації і декомпенсації. У стадії компенсації
завдяки компенсаторно-пристосувальним реакціям
підтримується нормальне постачання тканин киснем. При виснаженні пристосувальних механізмів
розвивається стадія декомпенсації.
Компенсаторно-пристосувальні реакції включаються шляхом рефлекторного посилення дихання, кровообігу, а також шляхом посилення транспорту кисню і змін тканинного обміну [5, с. 2–18].
Дихальні компенсаторні механізми: збільшення
легеневої вентиляції за рахунок збудження хеморецепторів кровоносних судин через нестачу кисню
і накопичення іонів водню; збільшення дихальної
поверхні легень за рахунок вентиляції додаткових альвеол за поглибленого і частішого дихання
[4, с. 123]. Гемодинамічні компенсаторні механізми: підвищення хвилинного об’єму серця внаслідок збільшення ударного об’єму і тахікардії; підвищення тонусу кровоносних судин, пришвидшення
кровообігу з подальшим розширенням судин; перерозподіл крові в бік переважного постачання її
життєво важливим органам і забезпечення оптимальної кровообігу в легенях, серці, головному
мозку за рахунок зменшення кровопостачання шкіри, селезінки, м’язів, кишківника, які за цих обставин є депо крові. Гематогенними компенсаторними
механізмами вважають: еритроцитоз – збільшення

вмісту еритроцитів в периферичній крові за рахунок мобілізації з депо (відносний еритроцитоз) або
посилення гемопоезу (абсолютний еритроцитоз);
здатність гемоглобіну зв’язувати майже нормальну кількість кисню при значному зменшенні його
напруження в крові; посилення дисоціації оксигемоглобіну на кисень і гемоглобін. Тканинними
компенсаторними механізмами прийнято вважати:
посилення здатності тканинних ферментів утилізувати кисень з крові, підтримувати досить високий
рівень окисних процесів і здійснювати нормальний
синтез АТФ всупереч гіпоксії; більш ефективне
використання енергії окисних процесів за рахунок посилення спряженості процесів окислення і
фосфорилювання; посилення процесів безкисневого вивільнення енергії за допомогою гліколізу
[7, с. 33-41; 10, с. 3–10; 12, с. 211–247].
При виснаженні компенсаторно – пристосувальних механізмів розвивається киснева недостатність. Нестача кисню призводить до енергетичного голодування тканин, що лежить в основі всіх
порушень при гіпоксії. Для клітин характерним є
зменшення вмісту аденілових нуклеонидів – АТФ
і збільшення концентрації продуктів їх розпаду –
АДФ, АМФ і неорганічного фосфату. Як результат, посилюється активність гліколізу, що в свою
чергу призводить до зменшення вмісту глікогену і
збільшення пірувату та лактату, або ж порушення
їх співвідношення. Надлишок кислот сприяє розвитку метаболічного (не газового) ацидозу. По мірі
його посилення сповільнюється інтенсивність обміну фосфопротеїнів і фосфоліпідів, знижується
вміст в сироватці основних амінокислот, збільшується вміст у тканинах аміаку, виникає негативний
азотистий баланс. Порушується ліпідний обмін, накопичуються продукти його обміну – кетонові тіла
(ацетон, ацетооцтова і ά-гідроксимасляна кислоти),
рівень яких у сечі та крові зростає. Нагромаджуються продукти перекисного окислення ліпідів, що
призводить до пошкодження клітинних мембран та
їх органоїдів. Порушуються обмін електролітів і,
перш за все, процес активного переміщення і розподілу іонів на біологічних мембранах. Збільшується кількість позаклітинного калію і внутрішньоклітинного кальцію. Паралельно з біохімічними,
виникають і значні структурні порушення клітин.
Інтенсивність обміну речовин, потужність гліколітичної системи та запаси аденілових нуклеотидів у
тканинах визначають їх неоднакову чутливість до
нестачі кисню. З огляду на це, найчутливішою до
гіпоксії є нервова система.
Гіпоксія є однією з можливих причин розладів
гемодинаміки, в основному, за рахунок розвитку
„гіпоксичної вазодилятації”. Універсальним непрямим маркером ступеня гіпоксії периферичних
тканин є рівень 2,3-дифосфогліцеринової кислоти
(2,3-ДФГ) в еритроцитах. Робіт, де б висвітлювалась проблема змін показника 2,3-ДФГ при дисциркуляторній гіпоксії, що супроводжує еритроцитози, нами не знайдено.
Гіпоксія периферичних тканин спричинює метаболічні зміни, порушення процесів синтезу та
інактивації біологічно активних речовин, зокрема
гістаміну, серотоніну, гепарину [1, с. 5–10; 13, с.
1072–1080].
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Важливу роль даних біологічно активних речовин у формуванні та розвитку чисельних патологічних неврологічних синдромів відмічають також
інші автори [6, с. 89 – 92]. Біогенні аміни, а також
гепарин, є фізіологічно активними сполуками, що
відіграють суттєву роль у патохімічних, патофізіологічних механізмах формування чисельних
патологічних синдромів. Дані сполуки є універсальними медіаторами центральної (ЦНС) та периферичної нервової систем (ПНС).
Гістамінергічні нейрони знайдені в задньому
гіпоталамусі, в межах туберомамілярних ядер. Їх
нейрони мають зв’язки з кірковими та підкірковими структурами. У менших концентраціях гістамін
виявлено в гіпокампі, базальних гангліях, стовбурі
мозку та корі, ще менше його – в спинному мозку
та мозочку. Також його знайдено в ендотелії дрібних кровоносних судин та в опасистих клітинах.
Синтез гістаміну здійснюється в головному мозку
шляхом декарбоксилування L-гістидину гістидиндекарбоксилазою. Свої ефекти він здійснює через
два типи постсинаптичних рецепторів – H1 і H2.
Синтез і викид даної речовини контролюється пресинаптичними ауторецепторами (Н3 рецептори).
Означені рецептори дифузно розповсюджені у всіх
відділах ЦНС. Було встановлено, що гістамін приймає участь в контролі функцій гіпофізу (викид
гормонів, таких як пролактин, вазопресин та адренокортикотропний гормон), в обміні речовин мозку, регуляції бадьорості, харчової поведінки. Дослідження також показали, що вестибулярна система
багато інервована гістамінергічними нейронами, –
і вестибулярна функція та процеси вестибулярної
компенсації здійснюються за участю нейротрансмісії гістаміну. Тобто існує функціональний зв’язок
між гістамінергічною системою та центральними
вестибулярними провідними шляхами. ВГ також
відповідає за прояви вегетативних реакцій, за рахунок гістамінергічних шляхів від вестибулярних
ядер до нейровегетативних центрів стовбура головного мозку. Саме цим пояснюються симптоми
нудоти, блювоти, гіпергідрозу тощо, що супроводжують захворювання вестибулярного аналізатора.
Серотонін в ЦНС відіграє роль медіатора синаптичної передачі нервових імпульсів. Він синтезується специфічною системою нейронів, рухається по аксонах, досягає їх термінальних частин
і, вивільнюючись, взаємодіє із серотонінергічними
рецепторами інших нейронів. Основна кількість
нейронів, які здатні синтезувати серотонін, знаходиться в 9 ядрах шва (nuclei raphe), що розміщені в
центральній частині середнього і довгастого мозку.
Нейрони названих ядер та їх аксони розглядають як
специфічну серотонінергічну систему мозку. Концентрація СН відрізняється у різних відділах ЦНС:
найбільша – в області гіпоталамусу та середнього мозку, дещо менше його в таламусі, гіпокампі,
мозочку і сірій речовині спинного мозку. У великій
кількості (22,8 мкг/г) виявляли СН в епіфізі, притому в денний час – найбільші концентрації, а в нічний час – найменші. D-серотонінергічні рецептори,
які блокуються диетиламідом лізергінової кислоти
та дибензиліном, локалізуються, в основному, в
гладеньких м ’язах внутрішніх органів. Взаємодія
СН з D-рецепторами супроводжується скорочен-

ням гладеньких м’язів. М-серотонінергічні рецептори які здатні блокуватися морфіном та деякими
іншими речовинами, розміщені, головним чином,
у вегетативних гангліях. Впливаючи на ці рецептори, СН здійснює гангліостимулюючий ефект.
Т-серотонінергічні рецептори блокуються типіндолом. Вони розміщені в серцево-легеневій рефлексогенній зоні і саме через них СН здійснює
коронарний і легеневий хеморефлекси. У ЦНС
виявлені D- та M- рецептори, існує думка про наявність в головному мозку і Т-серотонінергічних
рецепторів. Одним із біологічних механізмів підтримання в організмі оптимального рівня фізіологічно активного СН є серотонінопексія. Суть
цього феномена полягає у зв’язуванні ВС білками
плазми крові і деякими клітинами. Зв’язаний СН
втрачає свою фізіологічну активність. Основними
білками плазми крові, які здатні зв’язувати ВС є
альбуміни. Опасисті клітини, клітини легеневої
тканини, еритроцити, тромбоцити, гепатоцити також здатні зв’язувати ВС, але природа і механізми
цього процесу відрізняються від зв’язування з білками. Підвищення рівня ВС при анемії може також
свідчити як про блокування процесів інактивації
ВС, так і про посилене його вивільнення із депо.
За збільшенням ступеню вивільнення біогенних
амінів із депо можна робити висновки про наростання метаболічного ацидозу. Серотонінергічна
система мозку бере участь у регуляції загального
рівня активності ЦНС, циклів сну і бадьорості, загальної рухливої активності, емоційної поведінки,
процесів пам’яті та навчання. При цьому важливим
моментом є взаємодія серотонінергічної системи
мозку з іншими нейромедіаторними системами, насамперед, норадренергічною. Приймаючи участь
в регулюванні емоційного стану, СН відіграє значну роль в формуванні емоційної пам’яті. Прийом
триптофана, який є основним джерелом для синтезу СН, спричинює поглиблення сну і зменшення
рухової активності у людини. Серотонінінергічна
система мозку приймає участь у регуляції сексуальної поведінки. Підвищення рівня СН у мозку
супроводжується пригніченням статевої активності. Серотонінергічна система мозку приймає
участь у регуляції больової чутливості. Остання
зменшується при збільшенні вмісту СН в ЦНС, а за
пригнічення його синтезу в мозку – збільшується.
Згідно з експериментальними даними, вплив СН
на серцево-судинну систему полягає у змінах серцевого ритму і артеріального тиску, причому зміни
останнього мають фазний характер: гіпотензія, яка
виникає після введення СН, змінюється гіпертензією, а після того знову розвивається гіпотензія. Це
пояснюють тим, що на тонус судин СН здійснює
як пряму, безпосередню дію, так і рефлекторну. На
травний тракт СН впливає через посилення секреції пепсина і муцина слизовою оболонкою шлунка
та перистальтики кишечника. Вплив СН на функції
багатьох ендокринних залоз обумовлено, очевидно, не тільки його безпосередньою дією, але й центральними механізмами. СН бере участь у процесах гемостазу, оскільки вивільнення депонованого
в тромбоцитах СН супроводжується їх агрегацією і
спазмом ушкодженої судини. СН підвищує тромбопластичну активність, активність II, V, VI факторів
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зсідання крові. На дихальну систему СН впливає
посилюючи бронхоспазм та змінюючи кровообіг у
судинах легень та частоту дихання. Роль СН у регуляції функцій ПНС є мало вивченою. Однак відомо, що СН посилює передачу нервових імпульсів у
вегетативних гангліях, а також підвищує їх реакції
на подразнення струмом прегангліонарних волокон
і введення гангліостимулюючих речовин, наприклад, ацетилхоліну.
Дані розлади посилюють існуючу гіпоксію тканини мозку, супроводжуються метаболічними змінами та порушенням функціонування ЦНС та ПНС.
Певну негативну роль у розвитку патогенетичних порушень, відіграє також активація симпатоадреналової системи, мембранні та імунні зміни,
які полягають у підвищенні активності перекисного окиснення ліпідів, пригніченні АОС, порушенні
проникності та сорбційної спроможності мембран
еритроцитів, зменшенні інсуліндепонуючої функції еритроцитів, дисфункції імунної системи.
У останні десятиріччя в патогенезі затяжних
форм соматичних захворювань все більшу роль
відводять психологічним факторам. Це призвело
до розширення кола захворювань, які називають
"психосоматичними". Питання про роль емоційних
впливів на перебіг соматичних захворювань набуло великого значення з початком ери психосоматичної медицини. Гостра емоційна травма або тривалий психологічний стрес негативно впливають
на перебіг соматичних захворювань. У хворих на
еритроцитоз значно частіше спостерігаються психогенні розлади, серед яких переважають невротичні реакції та неврастенія. Психофізіологічними
дослідженнями показано, що в організації емоційно-мотиваційної діяльності людини суттєву роль
відіграють особливості її особистості. Емоційно –
поведінкові реакції людини супроводжуються вегетативними порушеннями: зміною кольору обличчя,
серцевого ритму, дихання, потовиділення, температурними реакціями тощо. Все це дало можливість
казати про існування психовегетативної єдності,
зумовленої як анатомо-фізіологічними, так і функціонально-біологічними даними, яка притаманна
як здоровій людині, так і хворій (психовегетативний синдром). Психовегетативні співвідношення
відіграють важливу роль у адаптації людини до
зміни умов навколишнього середовища. Люди з вегетативною лабільністю мають певні психологічні
особливості: схильність до підвищеної тривожності або аутичних рис характеру. Ступінь виразності
такої характеристики особистості, як схильність до
надмірної тривожності, супроводжується і максимумом вегетативних змін як у спокої, так і при дії
різних стимулів. Наведені дані дозволяють стверджувати наявність певних психовегетативних взаємовідносин або певної психовегетативної організації, що лежить в основі формування різних форм
адаптації. При цьому психологічний стан людини
має максимальний вплив на фонові вегетативні
показники та їх зміни при дії значимих стимулів
(розумова діяльність, стрес). При патології відбувається порушення взаємодії психовегетативних
процесів, що приводить до втрати пристосувального характеру реакцій організму на мінливі умови
зовнішнього та внутрішнього середовища.

У зв’язку з цим, відмічається особливий інтерес науковців до змін у сфері вегетативного забезпечення при еритроцитозах. Більше того, ряд дослідників звертає увагу на те, що вторинні зміни
нервової системи при еритроцитозі нерідко трактуються лікарями як нейроциркуляторна дистонія:
з прискоренням пульсу, зниженням артеріального
тиску, розширеними або нормальними межами серця, систолічним шумом на верхівці серця.
У ряді робіт загострюється увага на тій обставині, що тривало існуючий СВД може бути причиною розвитку початкових форм цереброваскулярної недостатності. У вегетативній регуляції
серцевої діяльності хворих на еритроцитози переважають явища симпатикотонії, що проявляється:
кардіалгією, тахікардією, приглушенням тонів
серця, систолічним шумом функціонального характеру, збільшенням показників викиду та гіпертрофією лівого шлуночку, депресією сегмента ST
на електрокардіограмі в спокої та при фізичному
навантаженні, зниженням толерантності до фізичного навантаження.
Дані, які стосуються вивчення стану периферичного відділу нервової системи при еритроцитозах, взагалі фрагментарні та суперечливі. Відомо,
що певна частина хворих із еритроцитозами скаржиться на парестезії у кінцівках, слабкість у них,
зокрема, при справжній поліцитемії відмічаються
явища еритромелалгії [3, с. 232].
Поряд із змінами в системі вегетативного забезпечення у хворих із еритроцитозом виникають
гемодинамічні порушення, які можуть свідчити
про розвиток хронічної цереброваскулярної недостатності при даній патології. Відомо, що у формуванні порушень мозкового кровообігу важливу
роль відіграють зміни церебральної гемодинаміки
[4, с. 124].
Зміни системного мозкового кровотоку залежать від тривалості захворювання. Чим більша тривалість дисциркуляторної гіпоксії, тим рідше спостерігається пришвидшення мозкового кровотоку.
У ньому виникають позасудинні, судинні, та внутрішньосудинні відхилення, що посилюються по
мірі прогресування захворювання і проявляються:
вогнищами мікрозастою та крововиливів; розширенням капілярів та венул; розповсюдженим сладж
– феноменом; зменшенням кількості функціонуючих венул та збільшенням їх діаметру. Зміни центральної гемодинаміки у хворих із еритроцитозом
характеризуються переважанням гіперкінетичного
типу кровообігу, збільшенням об’ємної швидкості
кровотоку в тканинах, зниженням периферичного
опору і венозного тонусу та зменшенням функціональних резервів артеріол. У відповідь на хронічну
анемічну гіпоксію виникає значне збільшення додаткової венозної ємкості та зниження венозного
тонусу.
Як видно із викладеного вище, незважаючи на
значний негативний вплив дисциркуляторної гіпоксії на всі відділи нервової системи, дані присвячені
цій проблемі поодинокі, фрагментарні, недостатньо вивчена специфіка неврологічних синдромів.
Більшість робіт присвячено дослідженню стану
вегетативної нервової системи, зокрема вегетативному забезпеченню серцево – судинної діяльності.
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Практично відсутні дані стосовно порушень з боку
ЦНС та ПНС при еритроцитозах, не розроблені
шляхи фармакологічної корекції означених порушень, зокрема, застосування антигіпоксантів.
Згідно думки С. В. Оковитого і А. В. Смирнова (2005) структура фармакологічних препаратів,
що спричинюють антигіпоксичну дію може бути
представлена наступним чином: інгібітори окислення жирних кислот; сукцинатвмісні і сукцинатутворюючі препарати; природні компоненти
дихальних ланцюгів; штучні редокс-системи; макроергічні сполуки [8, с. 28]. Застосування антигіпоксантів і антиоксидантів при дисциркуляторній гіпоксії має добрі перспективи, оскільки вони

нормалізують саму основу життєзабезпечення
клітини – її енергетику, яка визначає решту функцій.
Висновки.
1. Дисциркуляторна гіпоксія є закономірним наслідком синдрому поліглобулії при еритроцитозах
різного походження.
2. Універсальний патологічний синдром гіпоксії супроводжується значними метаболічними порушеннями в організмі хворих, насамперед, розбалансуванням енергетичних процесів.
3. Патогенетично виправданим є призначення
антигіпоксантів в комплексному лікуванні захворювань, що супроводжуються еритроцитозом.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗНАЧЕНЬ
ТА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ
МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ДЖ. ТАННЕРА
У статті наведені результати проведеного дослідження серед студенток спеціальної медичної групи, з визначенням в них ряду морфологічних значень, антропометричних показників та значень спеціальних індексів, з врахуванням соматотипів, в залежності від їх соматичної статевої диференціації згідно класифікації Дж. Таннера. Проведено
аналіз отриманих результатів дослідження.
Ключові слова: статевий диморфізм, антропоморфічні показники, морфологічні значення, спеціальні індекси,
студентки.
В статье представлены результаты проведенного исследования среди студенток специальной медицинской
группы, с определением у них ряда морфологических значений, антропометрических показателей и значений специальных индексов, с учетом соматотипа, в зависимости от их соматической половой дифференциации по классификации Дж. Таннера. Проведён анализ полученных результатов исследования.
Ключевые слова: половой диморфизм, антропометрические показатели, морфологические значения, специальные индексы, студентки.
The article presents the results of research among students of special medical group with the determination they have a
number of morphological values, anthropometric indexes and values specific indexes, taking into account the somatotype
according to their somatic sexual differentiation classification J. Tanner. The analysis of the obtained results of the study.
Key words: sexual dimorphism, anthropometric indices, morphological values, special codes, female students.

Актуальність статті. Згідно з матеріалами сучасних наукових досліджень, останні десятиліття,
в більшості країн, характеризуються погіршенням
стану соматичного та репродуктивного здоров’я у
студентської молоді. Більшість молодих людей мають несприятливий преморбідний фон і вступають
у доросле життя з великою кількістю хронічних
захворювань [4, с. 29; 10, с. 4]. Охорона здоров’я
студентської молоді є найважливішим завданням
сучасного суспільства, оскільки саме студенти вищих навчальних закладів – інтелектуальний та соціально-економічний потенціал країни. Відхилення у стані здоров’я, що сформувалися в юнацькому
віці, знижують можливості реалізації молодими
людьми, які вступили в соціально активний період життя, найважливіших соціальних і біологічних
функцій [4, с. 28; 5, 64]. Процес накопичення знань
про закономірності розвитку жіночого організму
є однією з актуальних завдань сучасної профілактичної медицини [5, 64]. Особливий інтерес представляє комплексне вивчення анатомо-антропологічних та морфологічних показників жіночого
організму, в особливості в юнацькому та першому
репродуктивному віці.
Постановка проблеми. Більшість сучасних дівчат, особливо студентки, в юнацькому та першому репродуктивному віці відчувають на собі вплив
значних фізичних та психо-емоційних навантажень, пов’язаних з дезадаптацією в період перших
років навчання в сучасних вишах. Вони приходять
в доросле життя з різними вихідними морфологічними та антропометричними показниками, маючи
в свої 17-20 років несприятливий, преморбідний
фон та велику кількість соматичних та репродуктивних порушень, психологічних відхилень
[1, с. 94; 16, с. 51]. Протягом подальших років навчання, вся маса негативного впливу зовнішнього
середовища, порушеного гомеостазу та шкідливих

звичок призводить до стрімкого погіршення рівня
всіх видів здоров’я – соматичного, репродуктивного, психічного [4, с. 29; 10, с. 7]. Згідно з думкою
багатьох провідних фахівців (Абрамова Т.Ф., 2009;
Афанасієвська Ю.С., 2010; Лопатіна Л.А., 2015; Нікитюк Д.Б., 2015), велике значення в процесі адаптації до великої кількості несприятливих екзогенних та ендогенних чинників, належить конституції
людини та, зокрема, її соматотипу. Вивчення розповсюдження типів конституції та її соматичних
морфологічних типів дає цікаву та корисну для вивчення інформацію про наявні зміни в соматичній
статевій диференціації сучасних дівчат-студенток
[17, с. 12; 20, с. 3-4].
Тому особливе значення має дослідження
здоров’я студенток, як особливої соціальної групи
суспільства з високим ризиком функціональних порушень організму [4, с. 29; 10, с 8]. Дослідження
молоді студентського віку необхідні для своєчасного проведення здоров’язберігаючих заходів і мають
велику соціальну значимість. Молоді дівчата-студентки – це майбутні матері, від здоров’я яких залежить майбутнє наступних поколінь.
Ціль статті полягає у виділені та вивченні анатомо-антропологічних особливостей ряду морфологічних значень, антропометричних показників та
спеціальних індексів у студенток спеціальної медичної групи, в залежності від їх соматичної статевої диференціації згідно класифікації Дж. Таннера.
Виклад основного матеріалу. При проведені дослідження були використані наступні методи: аналіз
доступних літературних джерел, антропометричні
вимірювання, визначення морфологічних показників,
метод індексів, пельвіометрія. Були проведені такі
антропометричні вимірювання: довжина тіла стоячи,
маса тіла, ширина плечей, ширина тазу. Співвідношення окремих антропометричних ознак оцінено у
вигляді ряду індексів: індексу статевого диморфізму
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(ІСД), індексу відносної ширини тазу (ІВШТ), індексу відносної ширини плечей, плече-тазового індексу
(ПТІ), індексу андроморфії (ІА), трохантерного індексу (ТІ), індексу Піньє (ІП). Масо-ростові співвідношення оцінювалися за допомогою індексу маси тіла
(ІМТ). Після завершення дослідження були зроблені
необхідні розрахунки, проведена їх статистична обробка з використанням пакета прикладних програм
«Statistica 7.0», проаналізовані отримані результати.
Достовірність отриманих матеріалів аналізувалася з
використанням t-критерію Стьюдента. Відмінності
вважалися статистично значущими при рівні p <0,05.
Для проведення дослідження нами, під час проведення медичного огляду студентів I курсу Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ), була
виділена група студенток (n=130), що були віднесені
до спеціальної медичної групи (далі СМГ). Дівчатастудентки, які брали участь у дослідженні, відносилися до двох вікових періодів: юнацького та початку
першого зрілого віку. Обстежені дівчата не мали достовірних відмінностей за віком (середній вік склав
20,73±0,20 років), але розрізнялися по довжині і масі
тіла (р<0,05). Показник довжини тіла у всій виборці
(n = 130) склав 165,05±0,55 см, маса тіла становила
57,92±0,89 кг. Мінімальна довжина тіла в групі склала 1,41 м, максимальний – 1,83 м. Мінімальне значення маси тіла склала 41 кг, максимальна – 108 кг. Середнє значення індексу маси тіла (ІМТ) в групі склало
21,25±0,31 кг/м². Мінімальне значення ІМТ у виборці
(n=130) склало 16,33 кг/м², максимальне – 34,87 кг/
м². При більш детальному розгляді значень ІМТ встановлено, що ІМТ менше 18,5 кг/м² (дефіцит маси
тіла) був визначений у 28 (21,54%) студенток, більш
24,9 кг/м² у 16 (12,31%) студенток. У 12 (9,23%) студенток, при значенні ІМТ в межах 25-30 кг/м² (надлишкова маса тіла) було визначено передожиріння,
а в 4 (3,08%) – ожиріння І ступеня [8, с. 100;
11, c. 48-49]. У 86 (66,15%) студенток значення ІМТ
відповідало 18,5-24,9 кг/м².
Для визначення типу статури в дівчат використана схема діагностики соматотипів, в основі якої
лежить визначення індексу J.M. Tanner (1979), або
індексу статевого диморфізму (ІСД), який дозволяє
визначити відповідність пропорцій тіла людини її
статі [6, с. 540; 7, с. 504]. В соматотипування жінок
по J.M. Tanner закладений принцип визначення соматичного типу статі людини, а тому цей індекс дозволяє відносити жінок до гінекоморфів, мезоморфів
і андроморфів [7, с. 505; 9, с. 26; 20, с. 3]. Також індекс статевого диморфізму, запропонований J. Tanner
в 1968 році (модифікація Є.П. Шарайкіної, 2005),
дозволяє виявити гендерні особливості обмінно-гормонального статусу і встановити відповідність розвитку кісткової системи статевій належності людини
[17, с. 9]. В результаті проведеного соматотипування
в досліджуваній нами групі, згідно з класифікацією
Дж. Таннера, всі дівчата були розподілені на 3 групи. Значення показників ІСД у жінок, менше ніж 73,1
відповідає гінекоморфному типу; від 73,1 до 82,1 –
мезоморфному типу; значення ІСД, що перевищує
82,1 є характерним для андроморфного типу статури
[6, с. 541; 7, с. 505; 13, с. 35; 17, с. 5]. Ми отримали
наступний результат розподілу соматотипів згідно
визначених показників індексу статевого диморфізму
в усій (n=130) досліджуваній групі (мал. 1):

Мал. 1. Розподіл соматотипів індексу
статевого диморфізму в групі
Середнє значення показника в досліджуваній
групі дорівнює 76,42±1,05 (р<0,05), що в цілому
відповідає показникам мезоморфного типу конституції. Більшість дослідників з питання вивчення
розповсюдженості та значення показників індексу статевого диморфізму, зокрема Л.О. Лопатіна,
вважають, що мезоморфний соматотип є «легкою
дисплазією статі» [7, с. 505]. В нашому дослідженні ця легка дисплазія виявлена практично в кожної
третьої студентки (32,31%), що додатково підтверджується значеннями більшості специфічних морфологічних показників, використаних в нашому
дослідженні. Тобто, з 130 студенток, задіяних в
досліджені, більше половини – 76 (58,46%) не відповідають типово жіночому (гінекоморфному) статевому соматотипу за класифікацією по Дж. Таннеру [6, с. 541; 7, с. 505; 13, с. 35; 17, с. 5; 20, с. 3].
І нарешті, у більш ніж кожної четвертої студентки
з СМГ, що прийняли участь в досліджені, або в 34
(26,15%), виявлено протилежний жіночому андроморфний статевий соматотип їхньої конституції за
класифікацією Дж. Таннера [7, с. 505; 20, c. 3-4].
Цікавими є, з нашої точки зору, отримані значення такого важливого морфологічного показника, як
індекс андроморфії [3, с. 3; 6, с. 541; 12, с. 254; 21,
с. 32]. Він свідчить про певні статеві особливості
обмінно-гормонального статусу і дозволяє виділити андроїдний, ортогіноїдний (збалансований)
та гіпергіноїдний типи конституції в таких межах:
менше 67,5 – гіпергіноїдний, від 67,5 до 73,5 – ортогіноїдний, та понад 73,5 – андроїдний [12, с. 254;
20, с. 32]. Нами були отримані наступні результати:
гіпергіноідний тип був визначений у 50 (38,46%)
студенток, ортогіноідний тип – у 28 (21,54%),
андроїдний тип – у 52 (40,00%) студенток. Аналіз отриманих показників знову вказує на те, що в
досліджуваній групі студенток домінуючими є не
значення, що відповідають очікуваному для дівчат
жіночого (гіпергіноїдного) типу конституції, а перехідного (ортогіноїдного) та чоловічого (андроїдного) типу, що в сумі становить 80 (61,54%) студенток. Отримані значення дуже близькі до отриманих
нами показників індексу статевого диморфізму в
цій СМГ.
Також, при проведені дослідження, нами були
отримані наступні значення показників індексу
стенічності в групі (мал. 2.):
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Мал. 2. Значення показників індексу
стенічності в групі
Значення цього індексу, менше 4,8 відповідає гіпертонії, від 4,81 до 5,15 – нормостенії та понад 5,15
– астенії [3, с. 7; 8, с. 99; 18, с. 21]. Отримані результати
достовірно вказують на те, що нормальні показники соматотипу в досліджуваній групі студенток мають лише
21,54%. Значення соматотипу, менші та більші від нормативних мають 78,46% від усіх студенток СМГ.
Нами додатково визначалися значення трохантерного індексу (ТрІ). Відношення росту людини стоячи
до довжини його ноги називається трохантерним індексом. В дослідженнях, за допомогою цього морфологічного індексу визначається конституційний тип
вікової еволюції людини [19, с. 138]. Для виявлення
відмінностей статури ми розраховували трохантерний індекс, згідно з яким усіх обстежуваних розподіляли на конституційно-еволютивні типи по В.Г.
Штефко і А.Д. Островскому [19, с. 139-140]: патологічний (індекс ≤ 1,85); дісеволютивний (індекс 1,861,91); гіпоеволютивний (слабка статева конституція)
– індекс 1,92-1,94; нормоеволютивний (в межах нормальних значень) – індекс 1,95-2,0; гіпереволютівний
(сильна статева конституція) – індекс 2,01 і більше. В
нашому дослідженні показники трохантерного індексу у студенток були наступні (мал. 3.):

Значення індексу відносної ширини плечей
(ІВШП) показують ступінь пропорційності співвідношення таких розмірів: діаметра плечей і довжини
тіла. Індекс відносної ширини плечей у всій групі
склав 15,61±0,13 см (р<0,05), що відповідає доліхоморфному типу [8, с. 99; 11, с. 50; 14, с. 62; 15, с. 24].
Але при більш детальному розгляді визначено, що
тільки в 36 (27,69%) студенток показники ІВШП відповідають значенням доліхоморфного типу (>19,1),
мезоморфний тип (19,1-21,7) був визначений в 56
(43,08%) дівчат. Брахіморфний тип (<21,7) було визначено в 38 (29,23%) досліджуваних студенток.
Тобто, достовірно визначено (р<0,05), що в більшої
половини (56,92%) студенток показники відрізняються від нормативних значень.
Для визначення ряду додаткових морфологічних
індексних показників нами визначалися такі антропометричні значення, як ширина плечей (ШП), або
біакроміальний розмір [8, с. 99; 13, с. 35] та ширина
тазу (ШТ), або бітуберозний розмір (d. trochanterica)
[8, с. 99; 11, с. 49; 14, с. 62]. Нами були отримані наступні показники: в усій групі значення ШТ відповідало 31,42±0,81 см (р<0,05), що є в межах допустимої акушерської та анатомічної норми, та становить
30-32 см [12, с. 254; 18, с. 47; 21, с. 98]. При цьому,
в групі студенток з мезоморфним статевим соматотипом по класифікації Дж. Таннера, він становить
31,29±0,29 см, в групі андроморфів – 31,79±0,43 см,
у дівчат-гінекоморфів – 31,30±0,27 см (р<0,05). При
пельвіометрії визначено, що в жодній групі всі інші
значення зовнішніх розмірів тазу не відповідали
нормальним показникам, що свідчить про наявність
в усіх морфологічних групах дівчат, проявів анатомічно вузького тазу (АВТ), з І-ІІ ступенями його
звуження [14, с. 68; 18, с. 71]. Що стосується розмірів ширини плечей (ШП), то нами були отримані наступні показники: в усій групі (n=130) значення ШП
становило 37,21±1,79 см (р<0,05). Визначено, що в
досліджуваній групі ширина плечей по відношенню
до ширини тазу відповідає чоловічій будові тулубу.
Більшість досліджуваних дівчат мають андроїдний
тип фігури – з широкими плечима та вузьким тазом
[2, c. 12; 6, с. 542; 11, с. 51; 16, с. 53].
Індекс відносної ширини таза (ІВШТ) у всій
групі склав 15,61±0,13 см (р<0,05), що відповідає
значенням вузького тазу – до 15,9 см. При цьому,
мінімальне значення ІВШТ склало 12,86 см, максимальне – 19,87 см. При більш детальному розгляді
отриманих показників визначено наступні варіанти
будови тазу (мал. 4.):

Мал. 3. Отримані показники значень
трохантерного індексу в групі
Визначені патологічні значення слабкої статевої
конституції та її варіантів, що були визначені в 74,62%
випадків, може свідчити про те, що це явище, може
бути пов’язано з процесом раціоналізації та вимушеної
адаптації фізичного розвитку сучасних дівчат підліткового та юнацького віку, який спостерігається останнім
часом як в Україні, так і в Росії [19, с. 138-139].
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Лише кожна четверта студентка має нормальні
розміри тазу, при тому, що в 66,92% має місце стенопаелія, або вузький таз. Тобто, в переважаючої
більшості студенток, було достовірно виявлено, що
їх ширина плечей є більшою, ніж ширина тазу. Це
відповідає андроїдному (чоловічому), а не фемінному (жіночому) вигляду статури [16, с. 55; 17, с.
23; 21, с. 97].
Додатково нами було застосовано обчислення
такого важливого морфо-антропометричного показника, як плечо-тазовий індекс (ПТІ), який свідчить про диморфічні статеві відмінності індивідуума та формі його тулуба [5, с. 506; 9, с. 28; 15, с. 67].
Згідно з даними Е.Н Хрісанфової та І.В. Перевозчикова (1991), при значенні ПТІ до 69,9 см визначається трапецеподібний корпус, від 70,0 до 74,9 см –
середній корпус, від 75,0 см і більше – прямокутний корпус [11, с. 49; 12, с. 255]. Нами були отримані наступні результати: середнє значення показника ПТІ в групі склало 76,45±0,85 см, що відповідає
значенням прямокутного корпусу [11, с. 49]. Трапецеподібна форма тулубу (з широкою основою
донизу) була визначена у 32 (24,62%) студенток.
Це переважний показник, при якому ширина таза
(ШТ) переважає над шириною плечей (ШП), що є
характерним для жіночого типу фігури [16, с. 55;
17, с. 23]. Середній, або мезоморфний тип тулубу
був визначений в 20 (15,39%) дівчат. Прямокутний
корпус або андроїдний тип конституції [16, с. 55;
17, с. 23; 21, с. 97] був визначений в 48 (36,92%).
Таке взаємовідношення показників ширини плечей
та ширини тазу, з переважанням плечового пояса
над тазовим поясом, характерно для андроморфного типу конституції [1, с. 95; 3, с. 9].
Також ми провели визначення соматотипу за
значеннями індексу Піньє (ІП), який вказує на пропорційність розвитку та міць будови тіла та є базисною основою для визначення типу конституції
людини за методом Чорноруцького М.В. [2,с. 7; 8,
с. 99; 11, с. 52]. Значення індексу Піньє більше 30

– астенічний тип з дефіцитом ваги, ближче до екоморфу, від 10 до 30 – нормостенічний тип, ближче до мезоморфу, менше 10 – гіперстенічний тип,
майже ендоморф [2, с. 7; 8, с. 99; 11, с. 52]. В досліджуваній групі нами були отримані наступні значення: значення індексу Піньє в усій групі (n=130) –
24,96±1,41 (р<0,05), що в цілому відповідає нормостенічному типу конституції [2,с. 7; 8, с. 99].
Астенічний тип був визначений в 50 (38,46%), нормостенічний – в 61 (46,92%), гіперстенічний – в 19
(14,62%) студенток.
Висновки, зроблені в результаті дослідження:
1. Серед студенток спеціальної медичної групи,
що прийняли участь в досліджені, після поділу їх
на соматотипи за класифікацією Дж. Таннера, домінують ті з них, які віднесені до мезоморфного соматотипу (32,31%) та андроморфного соматотипу
(26,15%), тобто 58,46% з цих дівчат не відповідають своєму природному жіночому (гінекоїдному)
соматотипу.
2. Отримані результати дослідження, що вказують на суттєві зміни морфологічних та антропометричних показників вбік андроморфності:
переважання ширини плечей над шириною тазу,
збільшення кількості студенток з індексом андроморфії (40,00%), плече-тазового індексу (36,92%)
та індексу стенічності (46,92%) вбік їх маскулінізації та формуванням андроїдного (подібного до
чоловічого) типу тілобудови.
3. Тривожним є той факт, що більшість дівчат
досліджуваної СМГ: 38,46% мають астенічний тип
конституції (індекс Піньє), 27,69% відповідають
доліхоморфному типу за індексом відносної ширини плечей, 74,61% – слабку статеву конституцію,
31,54% – астенічний тип (за індексом стенічності).
4. На тлі цих значущих морфологічних та антропометричних змін особливе занепокоєння визиває великий відсоток виявлених вузьких тазів –
66,92%, з різними ступенями їх звуження, що є репродуктивною проблемою.
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КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЦИТОКІНОВОГО
БАЛАНСУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
АСОЦІЙОВАНИМ З АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ,
ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Проведено аналіз клінічної картини і біохімічних показників у хворих на ревматоїдний артрит (РА) та РА в поєднанні з абдомінальним ожирінням (АО), цукровим діабетом типу 2 (ЦД2) та артеріальною гіпетрензією.Вивчено
цитокіновий профіль(фактор некрозу пухлин-α( ФНП-α), інтерлейкін-6 (ІЛ-6), інтерлейкін-12 (ІЛ-12), інтерлейкін 18
(ІЛ-18), інтерлейкін-10 (ІЛ-10) у цих хворих при різному перебігу, активності захворювання та рентгенологічній стадії. У ході дослідження було встановлено, що підвищення рівня ФНП-α , ІЛ-6, ІЛ-12, ІЛ-18 та зниження ІЛ-10 у хворих
на РА сприяє збільшенню пошкодження суглобів і розвитку пануса.
Ключові слова: ревматоїдний артрит, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет типу 2, абдомінальне ожиріння,
цитокіновий профіль.
Проведен анализ клинической картины и биохимических показателей у больных ревматоидным артритом (РА) и
РА в сочетании с абдоминальным ожирением (АО), сахарным диабетом типа 2 (СД2) и артериальной гипетрензиею.
Вивчено цитокиновый профиль (фактор некроза опухолей-α (ФНО-α), интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-12 (ИЛ12), интерлейкин 18 (ИЛ-18), интерлейкин-10 (ИЛ-10) у этих больных при различных течениях, активности заболевания и рентгенологической стадии. в ходе исследования было установлено, что повышение уровня ФНО α, ИЛ-6,
ИЛ-12, ИЛ-18 и снижение ИЛ-10 у больных РА способствует увеличению повреждения суставов и развития пануса.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, артериальная гипертензия, сахарный диабет типа 2, абдоминальное
ожирение, цитокиновый профиль.
The analysis of the clinical picture and biochemical parameters in patients with rheumatoid arthritis (RA) and in patients
with rheumatoid arthritis in combination with abdominal obesity (AO), diabetes mellitus type 2 (DM2) and arterial hipetrenziyeyu.Vyvcheno cytokine profile (tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), interleukin-12 (IL-12), interleukin 18
(IL-18), interleukin-10 (IL-10) in those patients with different clinical course, disease activity and radiographic stage. The
study found that the increase of TNF-α, IL-6, IL-12, IL-18 and IL-10 reduction in patients with rheumatoid arthritis increases
the damage of joints and panusa.
Key words: rheumatoid arthritis, hypertension, type 2 diabetes, abdominal obesity, cytokine profile.

Актуальність: Ревматоїдний артрит (РА) – аутоімунне захворювання нез’ясованої етіології, в
розвитку якого беруть участь багато факторів: зовнішнє середовище, імунні, генетичні, гормональні
та ін.. [12, с. 54].
За даними ВООЗ поширеність РА серед світової
популяції людей складає 0,5-2%, причому захворювання вражає переважно людей працездатного віку
(20-50 років). Майже 1/2 пацієнтів, хворих на РА,
протягом 5 років стають інвалідами, а 90% – протягом наступних 20 років [1,2, с.36]. Поширеність
РА серед громадян України становить 340 випадків
на 100 тис. населення. Середня тривалість життя
хворих на РА зменшується на 7 років у чоловіків
і на 3 роки у жінок [6, с.94]. Проблема коморбідної патології у пацієнтів з РА – актуальна проблема
ревматології , оскільки вона впливає на перебіг і
результати лікування РА.
В патогенезі РА та метаболічного синдрому,
який включає такі патологічні стани, як ЦД 2, АГ,
дисліпідемію суттєву роль відіграє активація системи цитокінів, які є маркером важкості та предиктором прогресування цих захворювань [11, с. 4196].
В основі патогенезу РА лежить хронічна інфільтрація запальними клітинами і гіперпластичним
ростом резидентних клітин, неконтрольованою
проліферацією синовіоцитів, яка супроводжується
клітинними та гуморальними імунними реакціями
у синовіальній тканині й у суглобі та продукцією
медіаторів такі як матриксні металопротеїнази
(ММР) і молекули клітинної адгезії (САМ), цито-

кіни: ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-18, ІЛ-12 які спричиняють
деградацію хряща [7, с. 593]. Це у свою чергу уражає периферичні суглоби й призводить до важкої
деструкції кістки та хряща, викликаної прогресивними ерозіями суглобів [8], а ерозивна деструкція
хряща спричиняє деформацію суглоба [9, с. 292].
Отже, в основі патогенезу РА лежать складні
дефекти Т-клітинної імунорегуляції та В-клітинної
толерантності, що в результаті приводять до порушенням балансу між прозапальними (ФНП- α, ІЛ-6,
ІЛ-18, ІЛ-12,) і протизапальними (IL4, IL10) цитокінами, що призводить до хронізації та прогресування запального процесу в суглобах. Встановлено,
що при ревматоїдному артриті в тканинах суглобів
продукується надмірна кількість цитокінів макрофагального походження (ФНП-α, ІЛ-6, IL1, гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулюючий
фактор) при мінімальній продукції Т-клітинних
цитокінів (IL2, IL3, IL4,гамма-інтерферону ІЛ10)
[3, с. 10].
В теперішній час все більшу увагу науковці приділяють вивченню таких прозапальних цитокінів:
ФНП-α , ІЛ-6, ІЛ-12, ІЛ-18 та протизапального ІЛ-10.
Вивчення та визначення рівня цитокінів являється досить важливим для ранньої і диференційной
діагностики захворювання, визначення прогноза і
оптимального об’єма патогенетичної терапії РА.
Мета: Визначення патогенетичної ролі цитокіновому дисбалансу (рівня ФНП-α , ІЛ-6, ІЛ-12, ІЛ18, ІЛ-10 ) у хворих на РА в поєднанні з АО, ЦД2
та АГ залежно від активності запального процесу,
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перебігу та рентгенологічній стадії захворювання.
Проаналізувати клінічні особливості при різному перебігу і варіантах РА, що дасть можливість
зпрогнозувати та розробити алгоритм діагностики
та патогенетичного лікування у цих хворих.
Завдання дослідження: Дослідити вміст цитокінів (ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-10, ІЛ-18, ІЛ-12),у сироватці
крові хворих на РА з різним перебігом захворювання , оцінити їх діагностичне значення та зв’язок із
клінічним варіантом і активністю захворювання.
Вивчити особливості клінічного перебігу і наслідків різних варіантів РА.
Матеріали і методи: В дослідженні взяло
участь 90 хворих (62% жінок і 28% чоловіків) репрезентативні за віком, активністю та тривалістю
захворювання, рентгенологічною стадією, функціональним класом, які знаходились на стаціонарно-

му лікуванні в ревматологічному відділенні обласної клінічної лікарні м. Чернівці, а також обласного
ендокринологічного диспансера та ревматологічного відділення міської лікарні № 2. Середній вік
пацієнта склав 44,6±2,3 років. Серед хворих були
верифіковані такі варіанти захворювання: з серопозитивним варіантом – 59(65,5%) хворих, а серонегативним – 31(35,5%).
Хворих розподілили на три групи: до 1-ї групи
увійшли 39 хворих на РА в поєднанні з АО, ЦД2
та АГ, до 2-ї – 36 на РА, а до 3-ї групи – 15 практично здорових осіб(контрольна група). Діагноз
РА ставився на критеріях захворювання Американською колегією ревматологів (ACR) 1987р. і ACR /
Європейською лігою по боротьбі з ревматизмом
(EULAR) 2010р. Діагноз метаболічного синдрому
визначався згідно рекомендаціям АТР III при на-

Клініко-демографічні показники у хворих|
на РА і РА асоційований з АО, ЦД2 і АГ
Показники
Возрас, года
Стать женщины мужчины
Вес, кг
Рост, см
ИМТ, кг/м2
Обем талии
САТ
ДАТ
Тривалість захворювання

Здорові
n=15(16,6%)
48,3±6,3
7 (11,3)
8 (28,6)
72,4±3,4
166,1±5,22
24,9±4,6
77,43±1,26
124,62±2,22
73,5±1,18

РА
n=36(40%)
42,2±8,1
23 (37,1)
12 (42,8)
71,6±6,42
165,89±5,38
22,8±4,53
76,8±1,42
123,5±1,03
72,6±1,08
9,7±0,9

Таблиця 1
РА з АО, ЦД2 і АГ
n=39 (43,4%)
43,2±4,1
32 (51,6)
8 (28,6)
94,5±10,2*
168,32±6,47
31,2±1,03*
93,22±2,05*
156,9±1,97*
90,13±1,26*
10,2±0,6

Примітка: достовірна різниця відносно відповідних показників групи;
ІМТ – індекс маси тіла; САТ – систолічний артеріальний тиск; ДАТ – діастолічний артеріальний тиск.

Таблиця 2
Динаміка клініко-лабораторних даних у хворих на РА в залежності від коморбідної патології
Показники
Індекс DAS28
Індекс HAQ
СРБ, мг/л
ШОЕ, мм/ч
РФ, МО/мл
АССP ОД/мл
Цитокіновий профиль, пг/мл
ФНП-α
ІЛ-6
ІЛ-12
ІЛ-18
ІЛ-10
Глюкоза плазми крові
Біль по ВАШ, бали

РА
n=36 (40%)
3,57±0,12
1,8±0,5
20,3±2,05
33,8±9,8
114,3±16,7
496,5±28,2

РА з АО, ЦД2 і АГ
n= 39(43,4%)
4,61±0,17*
1,9±0,5
31,42±3,18*
38,1±10,5*
119,1±18,4*
823,7±32,6*

Здорові
n=15(16,6%)
2,01±0,1
1,0±0,3
7,16±1,8
4,8±7,4
6,93±8,9

16,9±5,6
1,67±0,12
27,5±1,0
425,2±1,1
4,1±0,6
4,85±6,76
4

24,8 ±6,0
1,19±0,1
4 38,2±1,2
568,3±0,8
2,4±0,45
6,27±5,3*
>6*

2,13±7,5
0,7±0,3
18,9±0,6
253,7±0,64
8,7±1,0
4,44±3,2
1

Примітка: достовірна різниця відносно відповідних показників групи;
індекс DAS28 – оцінка активності РА; індекс HAQ – оцінка якості життя; СРБ – С-реактивний білок; ШОЕ
– швидкість осідання еритроцитів; РФ – ревматоїдний фактор; АССP – антитіла до циклічного цитрулінового
пептиду; ФНП-α -фактор некрозу пухлин-α; ІЛ-6-інтерлейкін 6; ІЛ-12- інтерлейкін 12; ІЛ-18- інтерлейкін 18; ІЛ10- інтерлейкін 10; ВАШ- визуально-аналогова шкала.
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явності 3 із 5 нижче перерахованих критеріїв: (артериальний тиск > 130/85 мм.рт.ст, обвід живота у
чоловіків >102, у жінок > 88 см, глюкоза в плазмі
венозної крові > 6,105 ммоль/л, тригліцеріди >1,695
ммоль/л, ЛПВЩ у чоловіків < 1,036 та у жінок
< 1,295 ммоль/л [13]. Для визначення метаболічного синдрому проводили також антропометричні
вимірювання: ріст, вага, об’єм талії, об’єм стегон,
розраховували індекс маси тіла (ІМТ = маса тіла/
ріст (м2)). Алгоритм обстеження хворого включав
клінічний огляд, визначення тривалості ранкової
скутості, виявлення системних ознак захворювання та проведення клініко-лабораторних досліджень. Для кількісного оцінювання активності РА
використовувався комбінований індекс DAS 28, рекомендований Європейською протиревматичною
лігою, суглобовий індекс (Richi, 1968), оцінку болю
та загального стану здоров’я пацієнтами за візуальною аналоговою шкалою ВАШ, визначення числа
болючих (ЧБС) та припухлих суглобів (ЧПС), визначення кількості суглобів із порушенням функції,
функціональний індекс за HAQ. Для оцінювання
якості життя використовували версію опитувальника SF 36. Визначення лабораторних показників
активності (ШОЕ або СРБ) проводили згідно із
загальноприйнятими методиками. За допомогою
тест-систем визначали рівень інтерлейкінів(ФНП-α
, ІЛ-6, IL 12, IL18, IL10) в венозній крові імуноферментним методом.
Статистичну обробку проводили за допомогою
прикладних програм MS® Excel® 2007, Statistica®
6.0 (StatSoft Inc., США). Оцінювали середнє значення, стандартні помилки, достовірність відмінностей за t-критерієм Стьюдента. Різниця показників вважалась вірогідною при p<0,05.
Результати та їх обговорення: При дослідженні було встановлено, що для хворих на РА характерні загальні симптоми: загальна слабкість, зниження
апетиту, висока лихоманка (до 40°С), підвищена
пітливість, астенія, порушення сну. Ці симптоми
присутні в 85% хворих РА. При РА асоційованому
з АО, ЦД2 та АГ вищевказані симптоми зустрічаються значно частіше в 92%.
Кардинальною рисою цього захворювання є
майже постійні болі та прогресуюче порушення
функції суглобів, які призводять до стійкої деформації суглоба. Ми виявили, що у хворих на
РА асоційованих з АО, ЦД2 та АГ суглобовий
синдром зустрічається частіше ніж у хворих на
РА 81,6% і 73,3% випадків, а деформація суглобів
47,2% і 40,9%. Суглобовий синдром проявлявся у
вигляді: ранкової скутості до 1 години у 51 хворих (56,7%) понад 1 годину 39 (43,3%); вираженим суглобовим болем (больовий індекс за шкалою Річі – 1,48±0,10 ум. од.), болем при пальпації
(1,73 ±0,11 ум. од.), припухлістю суглобів (1,68±0,10
ум. од.). Середня кількість уражених суглобів у одного пацієнта становила 3,2±0,4. Серед уражених
суглобів найчастіше виявляли колінні – 78,3±3,4%,
променезап’ясткові – 49,1±4,6%, гомілкові –

42,6±7,6%, міжфалангові – 26,5±6,7%, ліктьові –
19,3±3,4%, кульшові – 5,8±3,5%, нижньощелепові –
2,2±3,1%, міжхребцеві суглоби стовбура хребта –
2,0±3,2%.
У хворих зустрічались також поза суглобові
прояви РА, які складали 32,8% випадків, а в сукупності з АО, ЦД2 та АГ 36,2%. Серед поза суглобових проявів найчастіше спостерігались ревматоїдні
вузлики – 20,5%, лімфаденопатія – 11,7%, рідко
синдром Шегрена, синдром Рейно, дигіталісний
артеріїт, виразки гомілок, склерит та ін.
Аналізуючи гендерні особливості можна помітити, що переважала жіноча стать 62 хворих
(68,9%) над чоловіками 28 ( 31,1%). У хворих РА
з АО, ЦД2 та АГ спостерігалось підвищення таких
показників як вага 94,5±10,2 порівняно з хворими
РА 71,6±6,42; об’єм талії 93,22±2,05 и 76,8±1,42
та збільшення ІМТ 31,2±1,03 и 22,8±4,53, а також значне підвищення артеріального тиску (АТ):
САТ= 156,9±1,97 и 123,5±1,03; ДАТ= 90,13±1,26 и
72,6±1,28.
Аналізуючи отримані результати була встановле на суттєва різниця концентрації інтерлейкінів
(IL 12, IL18, ФНП-α , ІЛ-6, IL10) в усіх групах.
Так у хворих на РА та РА в поєднанні з АО, ЦД2
та АГ рівень прозапального цитокіна IL18 була достовірно вища у пацієнтів обох груп порівняно з
контрольною групою і становила 568,3±0,8 пг/мл
і 425,2±1,1 пг/мл та 253,7±0,64 відповідно. Рівень
IL 12 у хворих на РА складала 27,5±1,0пг/мл, а при
при поєднанні РА з АО, ЦД2 та АГ концентрація
зростала 38,2±1,2 порівняно з контрольною групою 18,9±0,6.
Спостерігалось достовірне зниження вмісту IL10 у хворих на РА з супутньою патологією 2,4±0,45
та у хворих на РА 5,1±0,6, а у контрольній групі
була 8,7±1,0пг/мл. Показники ФНП-а у сироватці
крові був статистично достовірно підвищений у
всіх пацієнтів з РА та РА з коморбідною патологією порівняно з контрольною групою і становили 16,9±5,6пг/мл; 24,8 ±6,0пг/мл та 2,13±7,5пг/мл
відповідно (р<0,05). Рівень ІЛ-6 в групі хворих на
РА дорівнював 1,67±0,12 пг/мл, в групі хворих на
РА в поєднанні з АО, ЦД2 та АГ – 1,19±0,1 4 пг/
мл та у контрольній групі не перевищував норми
0,7±0,3пг/мл (р<0,05).(табл.2).
Висновок:
Таким чином,було встановлено, що цитокіни відіграють центральну роль у розвитку автоімунних
процесів при РА. Дисбаланс у цитокіновому каскаді: зростання рівня прозапальних цитокінів (IL 12,
IL18 ФНП-α, ІЛ-6) і зниження рівня протизапального цитокіну IL 10 свідчать про прогресування
основного захворювання з подальшим розвитком
контрактур суглоба. Ці результати можна використовувати для оцінки активності запального процесу і являється діагностичними критеріями для
застосування патогенетичної терапії, що збільшує
ймовірність досягнення ремісії і знижує ризик розвитку ускладнень.
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ІННОВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕДИКІВ
Сучасні зміни суспільно-політичного життя в Україні запропонувало нові акценти навчально-педагогічного процесу майбутнього лікаря для забезпечення якісного надання медичної допомоги населенню.
Ключові слова: інтерактивне навчання, самовдосконалення, логічне мислення.
Современные изменения общественно политической жизни в Украине выдвинуло новые акценты навчально-педагогического процесса будущего врача для обеспечения качественной медицинской помощи населению.
Ключевые слова: интерактивное обучение, самоусовершествование, логическое мышление.
Recent changes in social and political life in Ukraine proposed new emphasis of teaching and educational process future
doctor to ensure quality of care to the population.
Key words: online learning, self-improvement, logical thinking.

Вступ. Сучасні соціальноекономічні умови в
Україні виступають на перший план питання підвищення якості професійної підготовки майбутніх медиків, формування в них зацікавленості у
набутті фахових знань та зацікавленості до самовдосконалення. У зв’язку із модернізацією освіти
здійснюється перехід до нових стандартів, програм
і підручників. Серед пріоритетів Програма Юнеско «Інформація для всіх»: це – сприяння розвитку
«освіти для всіх», «вільного обміну інформацією та
знаннями», збільшення комунікацій між людьми та
сприянння безперервній освіті на основі використання нових інформаційних технологій.
Мета. Визначення шляхів впровадження новітніх технологій в навчально-методологічний процес
студентів-медиків.
Методи-дослідження: інформаційно-аналітичний, порівняльний та логічний.
Результати дослідження. У вирішенні складних задач реформування медичної галузі визначне
місце належить людському фактору. Перетворення
суспільства людей без інтелекту, нових знань, високої моралі неможливе. Навчально-педагогічний
процес, який забезпечує розширення, поглиблення
загальноосвітніх професійних знань, підкріплених практичними навичками сприятиме наданню
якісної медичної допомоги населенню. При цьому,
найбільш важливо, щоб у студентів сформувалося
бажання не лише здобувати професію, але вироблялося прагнення до самовдосконалення.
Нинішній час викладання економіки охорони
здоров’я у медичних вузах студентам медичних
факультетів скеровано на поверхневе ознайомлення з базовими засадами даної дисципліни, що в
контексті нової стратегії побудови системи охорони здоров’я бажає більш обширного орієнтування
в макроекономічних ситуаціях; знання ключових
питань, категорії ринкової економіки подій у своїй
країні та за її межами; розвиток навичок самостійного економічного аналізу й обгрунтування прийнятих на його основі рішень. Вивчення економічних наук активізує розумову і практичну діяльність
студентів, дозволить зрозуміти процеси суспільного розвитку, економічного механізму господарювання з урахуванням інтересів суб’єктів суспільства на різних рівнях функціонування економічної
системи – у ланках мікро-, макроекономіки і світового господарства.

Вимоги до методології навчання студентів-медиків на сучасному етапі повинен містити: аналіз
економічних проблем і суспільних процесів, застосування методик розрахунків економічної ефективності; знання ринкових механізмів господарювання, які характеризують ступінь розвитку економіки;
вміння логічно, аргументовано аналізувати, вести дискусії професійного змісту; толерантність,
співпрацю та вирішення конфліктів; застосування
методів управління, організації роботи із урахуванням прийняття грамотних управлінських рішень в
рамках професійної компетенції; здатність вивчати
науково-медичну інформацію, вітчизняний та зарубіжний досвід із зазначеного.
Сьогодення нашої медичної галузі висуває на
перший план питання підвищення якості професійної підготовки майбутніх медичних працівників
з питань організації діяльності або менеджменту,
формулювання у них зацікавленості в грунтовному
набутті знань із даного виду діяльності.
Передусім мова має торкатися процесу доорганізації навчального процесу: активізації у студентів мотивації досягнень у навчальній діяльності,
об’єктивного оцінювання їх знань, а не формального, коррекції комунікативних деформацій, зважаючи на вікові та індивідуальні особливості студентів,
що відображатиметься на становленні особистості
та формуванні їх культури. Запровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій зберігатиме усвідомлення у
студента інтелектуальної спроможності та зацікавленості у своїй успішності.
Тому, на перший план виходять доступні нам
традиційні форми навчання, які добре зарекомендували себе і є невід’ємною складовою методів, що
використовуються у кредитно-модульній системі.
Педагогічні технології, коли в центрі навчального
процесу перебуває студент, перевага надається активним методам навчання. Задача викладача – навчити студента працювати ефективно, донести до
студента професійну клінічну значимість кожної
теми. Важливим елементом такого навчання є ситуаційні задачі. Починаючи з першого практичного заняття проводиться робота, спрямована на
поступове формування у студентів вміння розглядати професійну ситуацію, аналізувати її, робити
висновки, прогнози та рекомендувати заходи, направлені на розв’язання поставленої проблеми. Всі
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задачі, які ми пропонуємо студентам, побудовані
на практичних ситуаціях, запозичених з практичної медицини. При цьому кожне наступне заняття
приносить студентам більш складні ситуації. На
підсумковому модульному контролі студент отримує ситуаційну задачу, яка містить проблему із
різноманітними характеристиками, що вимагає від
нього застосування знань в їх інтеграції з іншими
теоретичними і клінічними дисциплінами. Рішення
задачі вимагає від студента не тільки певного рівня
теоретичної підготовки, але і аналітико-синтетичної, творчої діяльності, що є необхідною складовою у формуванні логічного мислення студента.
Великою проблемою Вишу стало те, що після
введення системи ЗНО до навчання залучається
більше 50% випускників з різними здібностями
до навчання, часто із незрозумілою мотивацією і
несформованими поглядами на своє майбутнє. Як
наслідок, спостерігається суттєвий розриз між вимогами університету із рівнем знань студентів, що
суттєво ускладнює роботу викладачів. Ускладнення в навчанні зумовлені значною мірою збільшенням на 50% годин від загального обсягу (кредити
ECTS) визначеного для основних дисциплін особливо такої важливої, як біостатистика та соціальна медицина, економіка та організація охорони
здоров’я. Водночас відбувається необгрунтована
тенденція до процессу скорочення навчальних годин із цієї дисципліни в навчальних планах лікувальників, педіатрів, стоматологів, але чомусь не
змінюється для психологів, фармацевтів та медсестринства.
Вивчення професійних ціннісних орієнтацій
студентів-медиків як механізм формування професійного відбору абітурієнтів, критерії відбору в медичні вузи повинні бути орієнтовані на теоретичну
підготовку молоді. Визнаючи особливу важливість
лікарської професії в розробці і реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони
здоров’я в Україні, необхідно проводити прийоми в
медичні університети з врахуванням реальних нахилів і морально-психологічних особливостей особистості абітурієнта.
Саме для збереження належного рівня знань та
створення надійної базової підготовки, необхідної
не лише для успішного навчання, але у подальшій
практичній роботі лікаря, викладачі докладають
значних зусиль (попри відсутность у навантаженні
викладачів відповідних годин для цього) проводити численні консультації, які необхідні для активації мислення студентів, контролю виконання студентами навчальних завдань з самостійної роботи.
І ще слід зауважити, що передумовою зниження
якості навчання є те, що не змінилося ставлення до
виконання самостійної роботи. Скорочення аудиторних занять, недостатня кількість індивідуальних консультацій змушує викладачів давати лише
поверхневий огляд тем, бо на докладний аналіз
програмних тем не вистачає лекційного та аудиторного часу. З другого боку у студентів є малосформоване вміння до самостійного набуття знань,
нерозвинене логічне мислення, відсутня належна
зацікавленість і мотивація навчання у значної частки із них, нехтування використанням навчальної
та методичної літератури з бібліотечного фонду,

зневажливе ставлення до отримання консультацій,
обмежене користування наявними електронними
джерелами інформації.
Безперечно в навчальному процесі потребують
втілення такі методи та прийоми викладання, які
у відповідності до пріоритетів визначених документами Болонської угоди, можуть забезпечувати
якісну складову професійної компетентності, формування інноваційного мислення, створюватимуть
сприятливі умови для самореалізації в динамічних
умовах сучасного ринку праці.
Саме інтерактивне навчання вимагає:
– наявності спільної мети та чітко спланованого
очікуваного результата навчання;
– опори при навчанні на власний досвід кожного студента;
– навчання відбувається на підставі діалогу
між викладачем та студентом або між студентом і
комп’ютером;
– активності, ініціативності всіх студентів в навчальному процесі;
– позитивної взаємозалежності студентів,
співпраці у навчанні, розвитку творчої самодіяльності;
– поєднання групової, колективної та особистої
роботи студентів.
Саме у сучасному навчально-педагогічному
процесі істотне місце займають засоби новітніх інформаційних технологій, особливо інтернет-технологій, які повинні обов’язково поєднуватися із академічними заходами для покращання сприйняття
та засвоєння інформації, а саме:
– застосування робочих зошитів – для протоколів практичних занять за певною організаційною
схемою;
– затвердження відповідних тренінгів із певних
розділів робочої програми для студентів.
Останні десятиліття характеризуються відсутністю формування у людей почуття відповідальності, порозуміння, взаємодопомоги, співчуття, що
особливо важливо для майбутнього лікаря, а пропагандується зиск та жорстокість, тому слід зосереджувати увагу на цих проблемах.
Лікар повинен уміти переконувати людей, знати правила логіки і можливість впливати на людину, що буде визначати його професійну компетентність і позначатиметься на якості надання медичної
допомоги.
Методичні рекомендації до практичних занять
містять: навчальні цілі заняття, питання теоретичної підготовки, основну літературу для підготовки, викладання теоретичного матеріалу, навчальні
практичні завдання, матеріали контролю рівня засвоєння теоретичних питань та практичних навиків. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на кожному практичному занятті шляхом
усного чи письмового опитування, вирішення задач. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення дисципліни на
останньому занятті. До підсумкового модульного
контролю допускаються студенти, які виконали всі
види робіт, передбачені навчальною програмою, та
за поточну успішність набрали кількість балів не
меншу за мінімальну. Оцінка засвоєння проводиться на підсумковому модульному занятті у вигляді
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комп’ютерного контролю, теоретичних питань,
розв’язування задач та виконання практичних навичок. Головною метою вивчення дисципліни є
розвиток у студентів логічного мислення, використання його для оцінки рівня загального здоров’я,
надання рекомендацій з гігієнічних питань здоровій та хворій людині, використання гігієнічних
знань для оптимізації умов праці та лікарняного
середовища, профілактика внутрішньо-лікарняної
інфекції в лікувально-профілактичних закладах,
логічного осмислення отриманої інформації.

Висновки. Використання інформаційних технологій у поєднанні із традиційними навчальнометодичними засобами в підготовці майбутніх
лікарів є найбільш оптимальними для сучасного
студента. Викладач був і залишається однозначно
керівником навчально-педагогічного процесу. Сучасні технології призначені допомогти асистенту,
студенту-медику, оскільки під час живого спілкування відбувається правильне планування, раціональне використання часу, контроль засвоєння
знань.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕКЦИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ WEB
В профессиональном образовании лекция занимает одно из главенствующих мест. Лекции являются основным источником новой информации. Современная лекция меняется в результате значительного увеличения темпов накопления новых научных знаний, роста психо-информационных нагрузок учащихся, роста темпов обновления
профессиональных технологий. Интерактивная лекция позволяет совместить управляющую роль преподавателя с
высокой активностью учащихся на основе использования современных интерактивных технологий. Преподавание
программного материала осуществляется путем активизации знаний учащихся как ретроспективных, построенных
на базе междисциплинарных знаний, так и новых, которые учащийся получает во время лекции от преподавателя и самостоятельного мышления. Эффективность усвоения курса WEB-дизайна значительно повышается за счет
применения мультимедийных технологий, преимуществами которых являються одновременное использование нескольких каналов восприятия учащихся – активизация визуального канала, возможности создания динамических
наглядных учебных материалов, трехмерной визуализации учебных объектов и так далее. Мобильность информации, возможность копирования и размножения информации улучшают качество усвоения материала. Главными
критериями педагогической и психологической эффективности лекции являются следующие: активизация у слушателей заинтересованности и мотивации, проявление эмоциональной реакции через удивление, парадоксальность,
возникновение познавательной потребности в дальнейшем самостоятельном поиске, толчок в профессиональном
развитии личности под влиянием специалиста преподавателя. Мультимедийная презентация лекций проводится при минимальном количестве слайдов с максимальной краткостью фраз и их информативностью. Тщательная
предварительная подготовка к лекции, использование различных ее типов, с включением элементов импровизации
может существенно улучшить преподнесение лекционного материала, а, следовательно, и качество обучения.
Ключевые слова: современная лекция, интерактивные технологии, мультимедийные технологии, WEB-дизайн.
В професійній освіті лекція посідає одно із чільних місць. Лекції є основним джелелом нової інформації. Сучасна лекція змінюється в результаті значного збільшення темпів накопичення нових наукових знань, росту психо-інформаційного навантаження слухачів, зростанню темпів оновлення професійних технологій. Інтерактивна лекція
дозволяє сумістити управлінську роль викладача з високою активністю слухачів на основі використання сучасних
інтерактивних технологій. Викладання програмного матеріалу здійснюється шляхом активізації знань слухачів як
ретроспективних, побудованих на основі міждисциплінарних знань, так і нових, що слухач отримує під час лекції від
викладача і самостійного мислення. Ефективність засвоєння курсу WEB-дизайна значно підвищується за рахунок
застосування мультимедійних технологій, перевагами яких є одночасне використання декількох каналів сприйняття слухачів – активізація візуального каналу, можливості створення динамічних наглядних навчальних матеріалів,
трьохвимірної візуалізації навчальних об’єктів і так далі. Мобільність інформації, можливість копіювання і розмноження інформації покращують якість засвоєння матеріалу. Головними критеріями педагогічної і психологічної ефективності лекції є наступні: активізація у слухачів зацікавленості і мотивації, прояв еэмоційної реакції через подив,
парадоксальність, виникнення пізнавальної потреби в подальшому самостійному пошуку, поштовх у професійному
розвитку особистості під впливом спеціаліста викладача. Мультимедійна презентація лекцій проводиться при мінімальній кількості слайдів із максимальною короткістю фраз і їх інформативністю. Ретельна попередня підготовка
до лекції, використання різних її типів, із включенням елементів імпровізації може суттєво покращити презентацію
лекційного матеріалу, а, відповідно, і якість навчання.
Ключові слова: сучасна лекція, інтерактивні технології, мультимедійні технології, WEB-дизайн.
Lectures occupy one of the dominant places in occupational education. They are the principal source of new information. Modern lecture changes as a result of a significant increase in the rate of accumulating new scientific data, growth of
psycho-emotional informational tension in students’ life, increased growth rate of updating professional technology. Interactive lecture allows combination of directive role of the teacher and high students’ activity using modern interactive
technologies. Teaching the program material is carried out by enhancing students’ knowledge, both retrospective based
on interdisciplinary connections and gained that are received by students during lectures and independent thinking. Efficiency of assimilating the material is a WEB-design considerably enhanced by the introduction of multimedia technology,
the advantage of which is simultaneous use of multiple channels of students’ perception, activation of the visual channel,
the ability to create dynamic, visual-based learning materials, three-dimensional visualization of learning objects and more.
Information mobility, the possibility of copying and distributing improve the quality of learning. The main criteria of efficiency
of educational and psychological lectures are igniting students’ interest and motivation, expressing emotional responses
through surprise, paradoxicality, feeling the example, cognitive need of further independent search, impetus for professional development under the influence of professional teacher. A small number of slides and short but informative phrases
should be used in multimedia presentation of lectures. Careful preliminary preparation to the lecture, the use of different
types of lectures including elements of improvisation can substantially improve the presentation of lecture material, and,
consequently, the quality education.
Key words: modern lecture, interactive technologies, multimedia technology, WEB-design.
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Актуальность проблемы. Появление новых
технологий и внедрение их во все сферы дизайнерской деятельности диктует необходимость постоянного совершенствования профессиональных
знаний. Без сомнения, соответствие содержания
образовательных программ уровню развития и
внедрения современных технологий должно быть
обеспечено регулярным и своевременным их обновленим, пересмотром национальных руководств
и рекомендаций [1, с. 100–101; 2, с. 109–110]. В настоящее время наиболее приемлемой формой обучения циклы тематического усовершенствования
WEB-дизайна с отрывом от работы. Внедряються
дистанционные формы обучения. На наш взгляд,
особого внимания заслуживает обсуждение лекции
как формы обучения. Лекция является основным
источником новой информации, в то же время объем лекционных часов как правило недостаточный
[3, с. 200–205; 4, с. 737–745; 5, с. 183–187]. Учитывая ежедневное увеличение новой технической
и дизайнерской информации, количество лекционных часов на этапах образования явно недостаточно для рассмотрения наиболее проблемных
вопросов, требующих глубокого осмысления и выработки логически обоснованных выводов.
Цель работы – обобщить данные литературы о
месте лекции в обучении для повышения качества
преподавания лекционного материала и улучшения
профессиональной подготовки по графическому
дизайну для WEB.
Основная часть. Для преподавателя лекция
является одним из видов основных форм систематических учебных занятий в преподавании как
практических, так и теоретических дисциплин.
В зависимости от цели и формы, а также методов
изложения учебного материала, лекции можно разделить на: вступительные, учебные, информационные, обзорные, проблемные, открытые, итоговые
(обобщающие), комплексные и т. д. Основной дидактической целью лекции является обеспечение
ориентировочной основы для усвоения слушателями учебного материала. Целесообразно отметить,
что наличие определенной доли самостоятельной
работы учащихся на сегодняшний день является
требованием к организации учебного процесса в
средней и высшей школе.
Лекция в системе учебного процесса выполняет
целый ряд функций: информационную, стимулирующую, воспитательную, методологическую, разъяснительную, развивающую и благоприятствует
активизации процессов мышления и внимания слушателей, создает предпосылки для самостоятельного изучения учебного материала по учебникам,
пособиям, монографиям, руководствам, формирует мотивацию для работы в поисковых системах
INTERNET.
Лекция, в зависимости от целей, должна иметь
соответствующую методологическую структуру и
содержать следующие элементы: введение, цель
и основные вопросы рассматриваемой проблемы,
изложение основного материала, выводы, позволяющие систематизировать учебный материал и
подчеркнуть основную идею, ответы на вопросы
слушателей и рекомендации для углубленного самостоятельного изучения темы. При составлении

плана проведения лекции необходимо составить
перечень вопросов и ответов для интерактивного
опроса слушателей.
При подготовке к лекции по графическому дизайну для WEB лектор должен четко определить
цель и задачи лекции, дать название в соответствии
с учебным планом и программой, составить план
лекции и краткий ее конспект, перечень рекомендованной для самостоятельного изучения литературы,
подготовить соответствующие иллюстративные материалы (мультимедийное сопровождение) и т.д.
На эффективность лекции по графическому
дизайну для WEB положительно могут влиять: хорошее техническое оснащение учебной аудитории,
оптимальное освещение, отсутствие посторонних
звуков, чистота воздуха в аудитории, удобные места для слушателей, хорошая акустика, эстетическое оформление аудитории и т.д. Основополагающим моментом успешного проведения лекции по
графическому дизайну для WEB конечно же является искусство лектора (отличное знание предмета,
культура речи, умение логично излагать свои мысли, кропотливая работа при подготовке к лекции,
практика и тренинг, внешний вид, умение устанавливать контакт с аудиторией, педагогический такт.
При проведении лекционного занятия преподаватель обязан придерживаться внешнего и внутреннего регламента занятий (начало, разделы лекции,
четкая структура и выполнение плана лекции, конец). Важными моментами являются: доступность
изложения, объяснение новых терминов и понятий,
выделение основных моментов, подведение итогов
в конце каждого раздела и в конце лекции, использование технических средств обучения.
Каждый вид лекции по графическому дизайну
для WEB при подготовке требует индивидуального
подхода, поскольку лекции отличаются от других
по целям, содержанию и информацией. Например,
во время вступительной лекции по WEB-дизайну
слушатели должны познакомиться с целью цикла
(курса), его местом в системе обучения. Вступительная лекция обосновывает основные методологические позиции курса, определяет предмет и методы изучаемой дисциплины. Важно, чтобы была
продемонстрирована связь теоретического материала из практическими аспектами. Во время вступительной лекции преподаватель имеет возможность
охарактеризовать рекомендуемые к самостоятельному изучению учебники, пособия и руководства,
что сориентирует слушателей на дальнейшую самостоятельную работу и познакомит с методологией усвоения материала цикла (курса).
Обзорная лекция предусматривает систематизацию и обобщение, а также анализ главных проблемных вопросов по определенному курсу. Такую
лекцию рекомендуют проводить в конце изучения
нескольких тем или курса, поскольку она является
обобщающей. Квинтэссенцией курса может быть
обзорно-повторительная лекция, которую читают в
конце курса и отображают все основные моменты,
составляющие научно-понятийную основу курса.
Информационная лекция по графическому дизайну для WEB преследует цель – дать главную
информацию по теме в соответствии с учебным
планом и программой.
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Проблемная лекция по графическому дизайну
для WEB – наиболее сложный вид лекции, который
требует от преподавателя глубокого владения материалом, умения обосновать ключевые проблемные
вопросы темы, подачи материала в виде проблемной задачи, которая решается в ходе лекции вместе
со слушателями.
Во время лекции, как правило, проводится интерактивный опрос слушателей.
Кроме рассмотренных выше, в педагогической
практике известны еще такие формы проведения
лекции: лекция пресс-конференция, бинарная лекция (два лектора виде диалога рассматривают проблему), лекция-брифинг (мини-лекция до 20 минут,
затем ответы на вопросы слушателей до 60 минут),
лекция-беседа (предполагает диалог лектора и выступления слушателей), лекция «круглый стол».
Итоговая (заключительная) лекция по графическому дизайну для WEB завершает лекционный
курс, систематизирует полученные слушателями
данные, подводит итоги прочитанного курса.
Современная лекция меняется в результате
значительного увеличения темпов накопления
новых научных знаний, роста психо-информационных нагрузок учащихся, роста темпов
обновления профессиональных технологий.
Интерактивная лекция позволяет совместить
управляющую роль преподавателя с высокой активностью учащихся на основе использования
современных интерактивных технологий. Преподавание программного материала по графическому дизайну для WEB осуществляется путем
активизации знаний учащихся как ретроспективных, построенных на базе междисциплинарных
знаний, так и новых, которые учащийся получает
во время лекции от преподавателя и самостоятельного мышления. Эффективность усвоения
курса WEB-дизайна значительно повышается за
счет применения мультимедийных технологий,
преимуществами которых являются одновремен-

ное использование нескольких каналов восприятия учащихся – активизация визуального канала,
возможности создания динамических наглядных
учебных материалов, трехмерной визуализации
учебных объектов и так далее. Мобильность
информации, возможность копирования и размножения информации улучшают качество усвоения материала по графическому дизайну для
WEB. Главными критериями педагогической и
психологической эффективности лекции по графическому дизайну для WEB являются следующие: активизация у слушателей заинтересованности и мотивации, проявление эмоциональной
реакции через удивление, парадоксальность,
возникновение познавательной потребности в
дальнейшем самостоятельном поиске, толчок в
профессиональном развитии личности дизайнера под влиянием специалиста преподавателя.
Мультимедийная презентация лекций проводится при минимальном количестве слайдов с максимальной краткостью фраз и их информативностью. Тщательная предварительная подготовка к
лекции по графическому дизайну для WEB, использование различных ее типов, с включением
элементов импровизации может существенно
улучшить преподнесение лекционного материала, а, следовательно, и качество обучения.
Выводы:
1. Лекция является незаменимым элементом в
системе профессиональной подготовки специалистов, в частности, по графическому дизайну для
WEB.
2. В структуре всех лекций по графическому
дизайну для WEB должны преобладать лекции
проблемного характера и комплексные лекции.
3. Современная лекция по WEB-дизайну должна быть хорошо иллюстрированной, с применением мультимедийных технологий, использованием
интерактивного опроса для лучшего усвоения материала.
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Комплексний підхід до лікування еректильної дисфункції
у чоловіків, хворих на артеріальну гіпертензію
У статті досліджено комплексний підхід до лікування еректильної дисфункції у чоловіків хворих на артеріальну
гіпертензію. Результати проведеного дослідження свідчать, що включення в комплексну терапію хворих на АГ з
еректильною дисфункцією тівортіну та вакуум-терапії в доповнення до терапії силденафілом дозволяє підвищити
ефективність лікування і може бути рекомендовано для широкого застосування.
Ключові слова: еректильна дисфункція, артеріальна гіпертензія, силденафіл, тівортін, вакуум-терапія.
В статье исследован комплексный подход к лечению эректильной дисфункции у мужчин больных артериальной
гипертензией. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что включение в комплексную терапию
больных АГ с эректильной дисфункцией тивортина и вакуум-терапии в дополнение к терапии сильденафилом позволяет повысить эффективность лечения и может быть рекомендовано для широкого применения.
Ключевые слова: эректильная дисфункция, артериальная гипертензия, силденафил, тивортин, вакуум-терапия.
In the article the complex approach to the treatment of erectile dysfunction in men with hypertension. The results of
the study suggest that the inclusion in the complex therapy of hypertensive patients with erectile dysfunction Tivortin and
vacuum therapy in addition to sildenafilom therapy can increase the effectiveness of treatment and can be recommended
for widespread use.
Key words: erectile dysfunction, hypertension, sildenafil, tivortin, vacuum therapy.

Вивчено ефективность комбінованої терапії силденафілом; силденафілом та тівортіном;
силденафілом, тівортіном та вакуум-терапією у
87 хворих з еректильною дисфункцією на фоні
артеріальної гіпертензії. Пацієнти були поділені на групи: І група (18 пацієнтів) – отримували
терапію інгібіторами фосфодіестерази–5 типу
(силденафіл) «на вимогу»; ІІ група (18 пацієнтів)
отримували силденафіл у дозі 50 мг через день; ІІІ
група (18 пацієнтів) – силденафіл 50 мг через день
+ тівортин; ІV група (18 пацієнтів) силденафіл +
тівортін+ вакуум-терапія; V група (15 пацієнтів) –
група порівняння.
Через 1 місяць відмінний і добрий результати у
94,4% пацієнтів 4-ї групи і в 77,7% пацієнтів 3-ої
групи. В 5-ій контрольній групі показники еректильної функції не змінилися, а у 2-ій групі пацієнтів (13,0%) результати погіршились.
Висновок. За результатами проведеного дослідження встановлено, що терапія з включенням у
схему лікування тівортіну та вакуум- терапії дозволяє значно покращити результат лікування.
Studied the effectiveness of combined therapy of
sildenafil ; sildenafil and Tivortin ; sildenafil , Tivortin
and vacuum -therapy in 87 patients with erectile
dysfunction against a background of hypertension.
Patients were divided into groups: I group (18 patients)
– treated with inhibitors of phosphodiesterase type
-5 ( sildenafil ) «on request»; The second group (18
patients ) received sildenafil 50 mg every other day ;
The third group ( 18 patients ) – sildenafil 50 mg every
other day + tivortyn ; IV group (18 patients) Sildenafil
+ + Tivortin vacuum- therapy; V group (15 patients) –
comparison group .
After 1 month of excellent and good results in
94.4% of patients of the 4th group and in 77.7 % of
patients in the 3rd group. In the fifth control group

values erectile function did not change , while the
second group of patients (13.0 %) results deteriorated.
Conclusion. The results of the study found that
treatment with the inclusion of the treatment regimen
Tivortin and vacuum therapy can significantly improve
treatment outcome.
Згідно зі статистикою, близько 78% чоловіків,
що хворіють артеріальною гіпертензією, мають
сексуальні розлади. Чоловічою ЕД (еректильною
дисфункцією) вважають тривалу (щонайменше 6
місяців) неспроможність досягати та підтримувати ерекцію, достатню для виконання задовільного
статевого акту [10, 5].
Останнім часом обгрунтовано нове уявлення
про етіологію і патогенез ЕД, заснований на різнобічних дослідженнях з клінічної фізіології і патології ерекції, вивченні судинних, нейрогенних і
гормональних механізмів ерекції. У зв’язку з цим
вважається, що 50-80% випадків ЕД являється наслідком органічних захворювань, причому 25-70%
посідає частка судинній ЕД [1,4].
Причини розвитку сексуальних розладів у чоловіків хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) є
неоднозначними, існує ряд дискусійних позицій,
які потребують подальшого глибокого вивчення з
використанням новітніх методичних підходів.
Багато наукових праць полягало в дослідженні
впливу гіпотензивних препаратів на еректильну
функцію у чоловіків з АГ [10]. Доказано, що вираженим еректотоксичним ефектом володіють тіазидні діуретики [9] та β-блокатори [5]. Бісопролол
вважається найоптимальнішим варіантом, якщо є
необхідність у призначенні препарату даної групи [7]. При використанні бісопрололу, кількість
ускладнень (12%) достовірно нижчі в порівнянні
з атенололом і метопрололом (30%, 35%) [3]. Подібні дані відомі для небівололу (30%) [8]. Дослі-
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дження останніх років показали, що вживання фібратів і статинів може призвести до ЕД [5]. Не всі
антигіпертензивні препарати викликають ЕД [4].
Немає достовірних даних про негативний вплив на
сексуальну можливість чоловіків щодо блокаторів
кальцієвих каналів та інгібіторів АПФ. По відношенню антагоністів ангіотензинових рецепторів,
відомо, що на фоні прийому валсартану у чоловіків
відмічена тенденція до підвищення сексуальної активності [1, 7].
У наступні 15 років кількість хворих з ЕД буде
посилено збільшуватись за прогностичними даними. Поширення даної патології вимагає шукати
нові методи діагностики і удосконалювати лікування ЕД. Частина пацієнтів, які отримували монотерапію силденафілом, не відмічали позитивних результатів при лікуванні ЕД. Такі хворі переходять
на лікування ЛВТ-терапією, інтракавернозними
ін’єкціями та на хірургічне лікування. Недостатня ефективність, протипоказання і побічні ефекти
медикаментів, що є в арсеналі андролога для лікування ЕД, спонукають до пошуку нових фармпрепаратів і розробленню схем комплексної терапії на
основі вже відомих препаратів. Перспективним є
одночасний вплив на різні ланки етіології і патогенезу ЕД шляхом комбінованої терапії. Позитивний
ефект одночасного призначення препаратів різних
груп синергічно посилюють загальний позитивний
ефект, позволяють знизити дозу інгібіторів ФДЕ-5 і
їх побічний ефект (у пацієнтів з супутньою серцево-судинною патологією) [5].
Мета. Обгрунтувати ефективність комбінованої
терапії силденафілом, тівортіном та вакуум-терапією у комплексному лікуванні пацієнтів з еректильною дисфункцією на фоні артеріальної гіпертензії.
Матеріали і методи. Проведено обстеження
та комплексне лікування 87 хворих з АГ та еректильною дисфункцією. Пацієнти були розділені на
групи: І група (18 пацієнтів) – отримували терапію
інгібіторами фосфодіестерази-5 типу (силденафіл)
«на вимогу»; ІІ група (18 пацієнтів) отримували
силденафіл у дозі 50 мг через день; ІІІ група (18
пацієнтів) – силденафіл 50 мг через день + аргінін
(тівортін); ІV група (18 пацієнтів) силденафіл +
тівортін+вакуум-терапія; V група ( 15 пацієнтів) –
група порівняння
Для виявлення еректильної дисфункції у чоловіків з АГ та оцінки ефективності проведеної
терапії, використаний спеціальний опитувальник – Міжнародний індекс еректильної функції
(International Index of Erectile Function- IIEF), що

включає 15 питань. Відповідь пацієнта на кожне питання оцінювалась у балах (від 1 до 5); що
вища сума балів, тим краще сексуальна функція
чоловіка. Підрозділ еректильної функції включав 6
питань, максимально можлива сума балів – 30, ЕД
діагностувалась при сумі балів менше 26. Ступінь
прояву еректильної дисфункції встановлювався залежно від сумарного балу: 21-25 балів – відсутність
статевих порушень, 16-20 балів – легкий, 11-15 балів – помірний, 5-10 балів – значний ступінь еректильної дисфункції.
З метою покращення ефективності лікування
та тривалого терапевтичного ефекту пацієнтам 3
і 4 груп в комплексну терапію включено тівортін
(діюча речовина аргінін, яка є субстратом для NОсинтази – ферменту, що каталізує синтез оксиду
азоту в ендотеліоцитах.
Пацієнтам 4 групи консервативну терапію поєднали з фізіотерапевтичною процедурою – вакуум-терапією. Для проведення ЛВТ-терапії статевий член поміщався в прозору міні-барокамеру
і створювалось розрідження. При даних умовах
внутрішній тиск крові на стінки судин перевищує
зовнішній тиск на величину створеного тиску (0,20,4 МПа), завдяки чому створюється притік крові
в кавернозні тіла. Посилення кровонаповнення
кавернозної тканини блокує венозний відтік, що
являється основним механізмом розвитку ерекції.
Критеріями, що дозволяли брати участь в дослідженні були вік від 34 до 65 років; маса тіла в середньому 78, 3±5,2 кг; індекс маси тіла – 25,6±2,3 кг/м2,
АГ ІІ ступеня, які отримували базисну терапію. Виключено прояви ендокринної та психогенної ЕД.
Ефективність проведеної терапії аналізували через
1 місяць отриманої терапії та оцінювали безпечність
застосування препаратів – згідно з відсутністю або
зменшенням побічних явищ протягом курсу лікування. Оцінка ефективності терапії оцінювалася як
відмінна, коли показники «еректильної функції»
зростали більше, ніж на 50%, добра – на 25-30%, задовільна- при покращенні показників до 10%, погана – при зниженні показників понад 10%.
Результати досліджень та їх обговорення.
Дослідження закінчили всі пацієнти, і дані про їх
стан були враховані під час аналізу результатів дослідження. Серед скарг до лікування найчастіше
спостерігалися послаблення адекватних ерекцій,
порушення еякуляції, порушення оргазму, зменшення лібідо.
Через 1 місяць від початку лікування показник
еректильної функції збільшився в 2-ій, 3-ій та 4-ій

Зміни показників IIEF за опитуванням пацієнтів після лікування
Показники IIEF
після 1-го місяця лікування
Відмінні показники
≥ 50% від початкового рівня
добрі ≥25-30%
задовільні ≥10%
погані ≤ 10%
Показники не змінилися

1група
(n=18)

2 група
(n=18)

-

3 група
(n=18)

4 група
(n=18)

5 (27,7%) 10 (55,5%) 13 (72,2%)

3 (16,6%)
15 (83,3%)
-

9 (50,0%)
4 (22,2%)
-
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4 (22,2%)
4 (22,2%)
-

4 (22,2%)
1 (5,5%)
-

Таблиця 1
Контрольна
група (n=15)
2 (13,0%)
13 (87,0%)
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групах, але в третій групі, пацієнти якої отримували
силденафіл +тівортін та в четвертій групі пацієнти,
яким проведена терапія силденафілом, тівортіном
та вакуум- терапією, показники були значно кращими (табл 1). Так, в пацієнтів 4 групи відмінний
ефект терапії відмічався в 13 (72,2%), добрий – у 4
(22,2%), задовільний – в 1 (5,5%) хворих. В 3 групі
відмінний ефект в 10 (55,5%), добрий – в 4 (22,0%)
та задовільний – в 4 (22,2%) хворих. Заключна
оцінка ефективності комплексної терапії показала
відмінний і добрий результати у 94,4% пацієнтів 4-ї
групи і в 77,7% пацієнтів 3-ої групи. Значно гірші
показники виявлені в пацієнтів 1-ої групи, а саме
тільки задовільний ефект у 15 пацієнтів (83,3%),
добрий у 3 (16,6%) в 2-ій групі відмінний ефект в
5 (27,7%) пацієнтів, а у 9 (50,0%) пацієнтів добрий
результат. В 5-ій контрольній групі показники еректильної функції не змінилися, у 2-ій групі пацієнтів
(13,0%) результати погіршились. Побічні ефекти

протягом проведення курсу лікування не були виявлені в жодного пацієнта з чотирьох груп (табл. 1).
Отже, отримані дані свідчать про достовірно значний ефект від комплексного лікування чоловіків з
еректильною дисфункцією, які страждають на АГ з
включенням у схему тівортіну та вакуум-терапії. За
допомогою вакуум-терапії ефект лікування артеріальної еректильної дисфункції помітно посилюється.
Висновки: Результати проведеного дослідження свідчать, що включення в комплексну терапію
хворих на АГ з еректильною дисфункцією тівортіну та вакуум- терапії в доповнення до терапії
силденафілом дозволяє підвищити ефективність
лікування і може бути рекомендовано для широкого застосування.
Перспективи подальших досліджень. Подальші
дослідження в даному напрямку дозволять покращити результати лікування серед пацієнтів з еректильною дисфункцією на фоні АГ.
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РОЛЬ МУТАЦІЇ V617F ГЕНУ JAK2
ПРИ ХРОНІЧНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ НЕОПЛАЗІЯХ
Описано роль мутації V617F гену JAK2 при Ph-негативних хронічних мієлопроліферативних захворюваннях та
визначення мутацій методом полімеразно-ланцюгової реакції.
Ключові слова: хронічні мієлопроліфератичні захворювання, ген Jak2, мутація V617F, точкові мутації, полімеразно-ланцюгова реакція, кількісні методи.
Описано роль мутации V617F гена JAK2 при Ph-негативных хронических миелопролиферативных заболеваниях
и определения мутаций методом полимеразной цепной реакции.
Ключевые слова: хронические миелопролифератични заболевания, ген Jak2, мутация V617F, точечные мутации, полимеразной цепной реакции, количественные методы.
The role of gene JAK2 V617F mutation in the Ph-negative chronic myeloproliferative diseases and methods for determining mutations by means of polymerase chain reaction.
Key words: miyeloproliferatychni chronic disease gene Jak2, V617F mutation, point mutation, polymerase chain reaction, quantitative methods.

Хронічні мієлопроліферативні захворювання (синонім Мієлопроліферативний синдром)
(ХМПЗ) – група неопластичних захворювань (гемобластозів), при яких спостерігається вибіркова,
або, частіше, множинна гіперплазія гемопоетичних
клітин кісткового мозку, результатом чого служить
надмірна продукція зрілих клітин еритроїдного,
мегакаріоцитарного та гранулоцитарного паростків з відносно тривалим перебігом захворювання. Загальні характеристики, які об’єднують ці
хвороби, включають гіперклітинність кісткового
мозку, схильність до тромбозів і геморагій, ризик
лейкозної трансформації та розвиток фіброзу в
процесі еволюції хвороби. Як правило, ці порушення купуються і не успадковуються, хоча й зустрічаються сім’ї, в яких кілька членів мають ці
розлади. Цілком імовірно, що члени сім’ї успадковують схильність до розладу, а не сам розлад. На
початку захворювань збільшення кількості клітин
є доброякісне. Тим не менше, в певної кількості
людей мієлопроліферативні розлади прогресують
і переходять в злоякісні стани, такі як лейкемія.
Серед ХМПЗ найчастіше зустрічаються еритремія
або істинна поліцитемії (ІП), хронічний мегакаріоцітарний лейкоз або ессенціальна тромбоцитемія
(ЕТ) та сублейкемічний мієлоз або первинний мієлофіброз (ПМФ) [1, с.2-13; 2, с. 8 -11; 3, с. 599-608;
6, с. 235-242; 9; 13, c. 3388-92].
Останні роки ознаменувалися фундаментальними успіхами в розумінні патогенезу цих захворювань. В 2005 році була виявлена специфічна для
цих захворювань молекулярна аномалія – набута
точкова мутація гена Янус-кінази 2 (Jak2 V617F)
[4, с. 211-219]. Дана мутація була відкрита у більшості пацієнтів з ІП (95-97 %), у 50-70 % пацієнтів
з ЕТ і 40-65 % – з ПМФ [2, с. 8-11; 3, с. 599-608; 6,
с. 235-242; 9, 11, с. 147-156].
Всі члени сімейства Янус-кіназ (JAK1, JAK2,
JAK3) і Тирозинкіназа 2 (Tyk2) мають активний
кіназний домен JH1 і подібний за будовою домен
JH2, який здійснює функцію пригнічення активності кінази. Наявність двох подібних за будовою,

але протилежних за функціями доменів в одній
тирозинкіназі нагадує римського бога дволикого
Януса, який дивився одночасно в двох напрямках.
Це стало приводом для позначення цих тирозинкіназ як Янус-кінази. Функція білків JAK полягає
в тому, що вони служать проміжною ланкою між
рецепторами на мембрані клітини і сигнальними
молекулами. Коли певні цитокіни або фактори росту (еритропоетин (ЕПО), тромбопоетин (TПO),
гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор
(Г-КСФ), інтерферон-γ (ІФН-γ) та ін.) зв’язуються
з рецепторами JAK-кіназ на поверхні клітини,
JAK-кінази активуються (фосфорилюються). Далі
відбувається послідовне фосфорилювання (активування) білків сімейства STAT (signal transducer
randactivator of transcription – передавач сигналу і
активатор транскрипції). Активація шляхів JAK2
також призводить до активації сигнальних шляхів
за участю мітоген-активованого протеїну (МАРкінази), фосфатидилинозитол-3-кінази АКТ (PI3KAKT), які передають сигнали для виживання,
проліферації і диференціювання еритробластних
попередників. При появі мутації Jak2 (V617F або
в екзоні 12) ці сигнали активуються автономно, незалежно від зв’язування цитокіну зі своїм рецептором [8, с. 348-353; 14, c. 376-378].
Точкова мутація гену Янус-кінази (JAK2 V617F)
являє собою заміну гуаніну на тимін в положенні
1849 екзону 14 короткого плеча хромосоми 9, в результаті синтезується білок, в якому замість валіну
є фенілаланін, що приводить до підвищеної кіназної активності. Внаслідок цього відбувається посилена неконтрольована проліферація клітин крові
еритроїдного, мегакаріоцитарного та гранулоцитарного видів, внаслідок цього і виникають ХМПЗ.
Наразі залишається незрозумілим, яким чином
одна мутація (V617F) може бути основою для різних видів ХМПЗ. Є дані про те, що мутація Jak2
V617F не є вихідною подією при ХМПЗ і що існують мутантні клітини пре-Jak2. Останнє підтверджується тим, що лейкозні бластні клітини у
пацієнтів, у яких відбулося розвиток гострої мієло-
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бластної лейкемії з попередніх позитивних по Jak2
V617F ХМПЗ, часто стають негативними по Jak2
V617F. І навпаки, наявність Jak2 V617F або інші
мутації Jak2, ймовірно, необхідні для розвитку ІП,
так як вони виявлені практично у всіх пацієнтів з
цим захворюванням [13, с. 3388-92].
Наразі не можна прийти до висновку, чи є ІП,
ЕТ і ПМФ різними захворюваннями з різними
ознаками або різними фазами однієї хвороби. Показано, що за клінічними характеристиками ЕТ з
мутацією Jak2 V617F схожа на початкову стадію
ІП. Пацієнти, клінічна картина у яких схожа з такою ІП, але без мутації Jak2 V617F, можуть мати
кілька генетичних аномалій (мутацій, делецій,
включень) в короткій ділянці Jak2 екзона 12. Ці мутації, які зустрічаються менш ніж у 2 % пацієнтів
з ІП, порушують проліферацію і диференціювання
клітин способом, близьким до такого при V617F
[6, с. 235-242; 13, с. 3388-92; 14, c. 378; 15, с. 53-64].
Крім класичних ХМПЗ, мутація JAK2V617F
була також виявлена у невеликої частки пацієнтів з хронічною мієломоноцитарною лейкемією
(ХММЛ), мієлодиспластичним синдромом і гострою мієлолейкемією (ГМЛ). Однак у більшості
пацієнтів з JAK2V617F-позитивною ГМЛ початку
цього захворювання передував період еритремії,
ЕТ або ІМФ. У літературі зустрічаються поодинокі
згадки про наявність цієї мутації у хворих на ХМЛ,
у яких крім експресії гена p210 BCR-ABL була виявлена і мутація JAK2V617F. Незважаючи на те,
що активація сигнального шляху JAK-STAT характерна як для різних гемопоетичних злоякісних захворювань, так і для солідних пухлин, присутність
точкової мутації JAK2V617F – феномен, характерний виключно для поражень мієлоїдного паростка,
і не описаний ні для солідних пухлин, ні у випадках пухлин лімфоїдного походження. Виявлення
мутаціі JAK2V617F дозволило вирішити існуючу
до недавнього часу дилему: коли ж при ХМПЗ відбувається злоякісна трансформація, на рівні стовбурових гемопоетичних клітини або на рівні більш
пізніх плюрипотентних клітин-попередниць? При
поділі клітин крові за допомогою проточної цитофлуориметрії на окремі фракції було показано, що у
JAK2V617F-позитивних хворих ХМПЗ ця мутація
виявляється не тільки в мієлоїдних клітинах, але і
в B- і T- лімфоцитах, а також у клітинах натуральних кілерів. Таким чином, було показано, що ця
мутація виникає, принаймі, у загального раннього
попередника мієлоїдних і лімфоїдних клітин, однак тільки клітини мієлоїдної лінії у зв’язку з цим
генетичним дефектом отримують проліферативну
перевагу в порівнянні з нормою. Використання селекції клітин за допомогою проточної цитофлуориметрії дозволило виявити, що ІП, ЕТ і ІМФ розрізняються між собою за кількістю несучих мутацію
JAK2V617F зрілих мієлоїдних клітин і ранніх попередників. Виявилося, що при ІП і ЕТ співвідношення мутантного і нормального алеля досить часто було найнижчим в CD34 + клітинах порівняно
зі зрілими нейтрофілами, однак при ІМФ зміст мутантних клітин було однаково високим як у зрілих,
так і в незрілих клітинах [4, с. 211-219].
Описані 3 транслокації за участю гену JAK2: t
(8; 9) (p22; p24), t (9; 22) (p24; q11) і t (9; 12) (p24;

p13), яким відповідають химерні онкогени PCM1/
JAK2, BCR/JAK2 і ETV6/JAK2. Ген PCM1/JAK2
виявляється найчастіше при атиповому ХМЛ,
МПЗ / МДС, ХЕЛ, при еритролейкемії, крім того,
при ГМЛ, пре-B-ГЛЛ і при Т-клітинній лімфомі.
Описано декілька випадків типового ХМЛ з виявленням химерного онкогена BCR/JAK2. Химерний
онкоген ETV6/JAK2 виявляється при атиповому
ХМЛ, а також при Т- і В-ГЛЛ. Для цих химерних
білків також характерна аномальна тирозинкіназна
активність [4, с. 211-219].
Відкриття мутації Jak2 V617F значно покращує
наше розуміння патогенезу ІП, ЕТ і ПМФ, але етіологія ЕТ і ПМФ без мутації Jak2 V617F залишається неясною. Відомо, що більшість пацієнтів з ЕТ і
ПМФ без мутації Jak2 V617F мають, тим не менш,
клональний гранулоцитопоез [11, с. 147-156].
Відкриття мутації JAK2 V617F призвело до перегляду діагностичних критеріїв, критеріїв відповіді на проведену терапію, а також стало стимулом
для створення нового класу таргетний препаратів –
низькомолекулярних інгібіторів янускіназ, які показали хорошу ефективність і безпеку в клінічних
дослідженнях [2, с. 8-9; 7, с. 160-162; 9]. За останні
роки були відкриті інші мутації при ХМПЗ, які зустрічаються у JAK2-негативних випадках і притаманні тільки для ЕТ і ПМФ: CALR, MPL (W515Kта
W515L), TET2, IDH1, IDH2, ASXL1, SH2B3, IKZF1,
CBLіNRAS та інші, клінічне значення та механізм
проявлення яких тільки вивчаються [13, с. 3388-92;
14, с. 382-383; 15, с. 53-64] .
З кожним роком молекулярно-генетичні методи
все ширше впроваджуються в клінічну практику як
для вдосконалення діагностичних критеріїв, так і
для контролю ефективності лікування. І хоча молекулярно-генетичні тести в більшості випадків
не самодостатні, проте вони значно прискорюють
встановлення діагнозу та підвищують його достовірність.
За допомогою сучасних молекулярно-генетичних методів (аллель-специфічна полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), піросеквенування, кількісна
ПЛР в реальному часі, метод високороздільного
плавлення) вдалося визначити частоту виявлення
мутації Jak2V617F при різних ХМПЗ. Крім даної
мутації було виявлено ще декілька інших, зазвичай
у короткій ділянці екзона 12 гена Jak2, які порушують проліферацію і диференціювання клітин-попередників способом, близьким до такого при мутації
Jak2V617F [2, с. 8 – 11; 5; 6, с. 235-242; 9].
З 2008 року до основних діагностичних критеріїв ХМПЗ був включений такий критерій, як наявність мутації Jak2 V617F, що може бути застосоване
для контролю реакції хвороби на лікування. Присутність мутації Jak2 V617F або інших мутацій Jak2,
включаючи мутації в екзоні 12, тепер розглядаються як головні критерії для діагнозу ХМПЗ, а тести
на наявність мутацій Jak2 стали стандартним методом діагностики ХМПЗ[2, с. 72-74; 3, с. 599- 608;
7, с. 160-162; 11, с. 147-156; 9; 12, с. 1448-55,
15, c. 53-64].
Для створення єдиного системного підходу
до стандартизації кількісного визначення мутації
JAK2-V617F методом ПЛР, була створена мережа з
12 провідних лабораторій молекулярної діагности-
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ки з семи країн. Було проаналізовано більше 21500
результатів досліджень, проведених з використанням 9 видів наборів реагентів [10, с. 2032-39]. Ці
дослідження дозволили встановити критерії надійного аналізу для чутливого виявлення JAK2 V617F,
оцінки відповіді у клінічних випробуваннях, передбачаючи результат і напрямки ведення пацієнтів, що
перенесли алогенну трансплантацію стовбурових
клітин та проходять терапію інгібіторами янускіназ
[7, с. 160-162; 9; 10, с. 2032-39; 11, с. 147-156; 12,
с. 1448-55]. Надійне виявлення JAK2 V617F має
вирішальне значення для точної діагностики мієлопроліферативних пухлин (ХМПЗ); крім того,
специфічні аналізи можуть бути застосовані, щоб
контролювати реакцію хвороби на терапію.
Вимірювання мутації JAK2 V617F за допомогою високочутливого методу кількісної ПЛР в

реальному дозволяє здійснювати моніторинг залишкового захворювання після алогенних стовбурових трансплантацій клітин і може допомогти
встановити стратегію терапії, а також моніторинг
залишкової хвороби протягом тривалого часу спостереження.
Таким чином, незважаючи на складності в діагностиці ХМПЗ, дослідження на наявність мутації
Jaк2 V617F – необхідна умова для встановлення
правильного діагнозу. Всезростаючий інтерес до
мієлопроліферативних захворюваннь та їх дослідження дають нові знання про молекулярну суть
цих хвороб і створюють основу для розвитку цілеспрямованих методів терапії. Нові лікарські агенти
можуть виявитися корисними як у зменшенні ризику судинних явищ, так і в запобіганні еволюції і
прогресії хвороби.
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ВИБІР МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ
В СВІТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ЙОГО ПАТОГЕНЕЗУ
Бактеріальний вагіноз (БВ) є одним з найбільш поширених порушень складу вагінальної мікрофлори у жінок різних вікових груп. У гінекологічній практиці БВ виявляють у 20% пацієнток з виділеннями з піхви, у 25-30% вагітних і
у 15% жінок з запальними захворюваннями органів малого тазу. У зв’язку з переглядом концепції патогенезу БВ та
проблемою його частого рецидивування нами запропоновані нові підходи до його лікування.
Ключові слова: бактеріальний вагіноз, біоплівка, лікування бактеріального вагінозу.
Бактериальный вагиноз (БВ) является одним из наиболее распространенных нарушений состава вагинальной
микрофлоры у женщин различных возрастных групп. В гинекологической практике БВ выявляют у 20% пациенток
с выделениями из влагалища, у 25-30% беременных и у 15% женщин с воспалительными заболеваниями органов
малого таза. В связи с пересмотром концепции патогенеза БВ и проблемой его частого рецидивирования нами
предложены новые подходы к его лечению.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, биопленка, лечение бактериального вагиноза.
Bacterial vaginosis (BV) is one of the most common violations of the composition of the vaginal microflora in women of
various age groups. In gynecological practice BV detected in 20% of patients with vaginal discharge, in 25-30% of pregnant
women and 15% of women with inflammatory diseases of the pelvic organs. In connection with the revision of the concept of
the pathogenesis of BV and its frequent recurrence we have proposed new approaches to treatment.
Key words: bacterial vaginosis, biofilm, treatment of bacterial vaginosis.

Бактеріальний вагіноз являє собою сінергічний
полімікробний синдром, який характеризується
зниженням концентрації або повною відсутністю
Lactobacillus spp. і інтенсивним зростанням облігатної мікрофлори, факультативних анаеробних і
умовно патогенних мікроорганізмів [2, с. 93-95].
На сьогодні відомо, що більшість бактерій існують
в природі не у вигляді вільно плаваючих клітин, а у
специфічно організованих біоплівках (Biofilms). До
того ж самі бактерії становлять лише 5-35% маси
біоплівки, інша частина – це міжбактеріальний
матрикс. Мікрофлора біоплівки більш стійка до
впливу несприятливих чинників фізичного, хімічного та біологічного характеру в порівнянні з вільно плаваючими бактеріями. Біоплівки виявилися
дуже стійкими до впливу ультрафіолетового випромінювання, дегідратації, вірусів, антибіотиків і до
компонентів імунного захисту. Фактором стійкості
біоплівок виявляється слизово-полімерний шар,
що виробляється відразу після адгезії і включає
ліпополісахариди, протеоглікани, глікопротеїди,
ендополісахариди, аналогічні речовині клітинної
стінки, глікокалікса і капсул бактерій [4, с. 27-33,
13, с. 2675-9]. Важливо відзначити, що бактерії, які
складають матрикс фрагментів, котрі відриваються
від біоплівок на колонізованому медичному пристрої і циркулюють в рідинах тіла, стійко виявляють
всі фенотипічні характеристики висхідної біоплівки [5, с. 1319-22, 6, с. 426-429, 11, с. 20]. Вважається доведеним, що біоплівка підвищує вірулентність
і патогенність всіх збудників. Підраховано, що частота інфекцій, обумовлених біоплівками, особливо

в розвинених країнах світу, становить 65%-80%
[10, с. 212]. Стійкість, обумовлену властивостями
клітин біоплівки, пояснюють зменшенням їх вільної поверхні за рахунок контактів одна з одною і
формуванням особливих бактерій, які отримали
назву персістерів. Персістери завдяки диференціюванню тимчасово стають стійкими практично
до всіх антибактеріальних препаратів [7, с. 51-69,
8, с. 8173-5]. Основними ж механізмами підвищення стійкості бактерій до антибіотиків є обмеження
їх проникнення через біоплівки. Обмеження харчування і зміна мікросередовища в біоплівці призводять до зниження швидкості поділу бактерій,
внаслідок чого залишається менше мішеней для
дії антибіотиків. Крім того, традиційні бактеріологічні методи не виявляють більшість бактерій, що
беруть участь в інфекційному процесі [12, с. 43].
Новітні молекулярні, геномні, транскрипційні і
протеомні методи дозволили визначити, що при виділенні чистої культури виявляється лише близько
1% клітин патогенного мікробіоценозу. В такому
разі лікування націлене лише на 1-2 види бактерій
з безлічі штамів, присутніх у складі біоплівки (в
тому числі, можливо, і грибів) [12, с. 43, 13, с. 2675].
Для біоплівок описаний феномен кворумної сигналізації – мережевої комунікації бактерій (Qvorum
Sensis), яка координує експресію бактеріальних генів в залежності від умов зовнішнього середовища
[8, с. 8172, 13, с. 2675]. Така організація забезпечує
її фізіологічну та функціональну стабільність і є
основою конкурентного виживання в екологічній
ніші. Спільнота мікроорганізмів організовує єди-
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ну генетичну систему у вигляді плазмід-кільцієвих
ДНК, що несуть поведінковий код для компонентів біоплівки та визначають їх харчові, енергетичні
та інші зв’язки між собою і зовнішнім середовищем [4, с. 19]. Передбачається, що при досягненні
певної кількості бактерій в біоплівці відбувається
розподіл і вихід ряду бактерій для створення нових колоній біоплівок. Зараз не викликає сумнівів
необхідність перегляду концепції патогенезу різних хронічних інфекцій, враховуючи в ній наявні
дані про біоплівки, що вимагає використання нових методів діагностики і лікування. У пацієнток
з БВ біоплівки виявляються в 90% випадків. Найбільш поширеними мікроорганізмами, що входять
до складу біоплівок при БВ є G. Vaginalis (від 60
до 90% маси біоплівки), Sneathiasanguinegens,
Porphyromonas assaccharolytica, Megasphera spp.,
A. Vaginae (від 1 до 40% маси біоплівки), а також вагіноз -асоційовані бактерії, споріднені
Clostridium phylum, Megasphaera і/або Leptotrichia
та ін. Біоплівка підвищує ступінь адгезії бактерій
до поверхні епітелію, що дозволяє їм досягати
більш високих концентрацій і перешкоджати проникненню лікарських препаратів до мікроорганізмів, які знаходяться в плівці в неактивному стані.
Підтверджено наявність постійної і адгезивної бактеріальної біоплівки A.Vaginae разом з G. Vaginalis,
що може бути чинником відсутності ефекту від
лікування БВ при використанні метронідазолу
[1; 2, с. 95-100]. Нераціональна антибактеріальна
терапія призводить до утворення біоплівок, що
містять патогенні і умовнопатогенні мікроорганізми, резистентні до ряду антибіотиків. Біоплівки
на слизових оболонках можуть блокувати запальну відповідь, знижувати активність імуноцитів.
Вони зберігають життєздатність мікроорганізмів
при надто високих концентраціях перекису водню
і молочної кислоти, в 4-8 разів вищих, ніж потрібно для пригнічення окремих бактерій поза плівками. Передбачається, що при впливі антибіотика
в межах біоплівки кількість резистентних мікроорганізмів може бути спочатку незначною, але при
застосуванні препаратів тієї ж групи вдруге, завдяки кворумній сигналізації, кількість таких бактерій
збільшується. В результаті це призводить до швидкого заселення біоплівки резистентними формами
[3, с. 23-38]. Терапевтичний вплив на біоплівки має
бути направлений на механізми початкової адгезії
бактерій до поверхні, блокування синтезу або руйнування полімерного матриксу, порушення міжклітинного обміну інформацією і поєднуватися з
власне бактерицидними агентами.
У зв’язку з тим, що G.Vaginalis має знижену
адаптивну здатність та генетично не пристосована
до виживання в кислому середовищі, необхідним
компонентом терапії БВ має бути відновлення і
підтримання необхідного рівня рН піхви. Цей етап
терапії усуває патофізіологічні чинники, що призводять до рецидиву [2, с. 95-100].
Метою нашої роботи є порівняння результатів
лікування БВ при використанні стандартної терапії
антианаеробними препаратами і схеми лікування з
включенням вагінальної форми живого пробіотика
та аскорбінової кислоти, яка має антибіоплівковий
ефект.

Матеріали і методи. Нами були обстежені 30
жінок, у яких в процесі обстеження було виявлено бактеріальний вагіноз. Для постановки діагнозу «бактеріальний вагіноз» керувалися наявністю
критеріїв Аmsel. Методом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією були виявлені біоплівкові асоціації. В основній групі (15 жінок) проведено курс лікування БВ: метронідазол по
400-500 мг перорально двічі на день протягом 5-7
днів, кліндаміцин 100 мг – по 1 вагінальній свічці
протягом 6 днів з паралельним застосуванням вагінально аскорбінової кислоти (Вагінорм 1 свічка 1
раз на добу) протягом 10 днів. У групі порівняння
(15 жінок) лікування БВ проведено відповідно до
галузевого клінічного протоколу (метронідазол по
400-500 мг перорально двічі на день протягом 5-7
днів, кліндаміцин 100 мг – по 1 вагінальній свічці
протягом 6 днів, Вагілак – по 1 вагінальній свічці
щоденно протягом 10 днів). Додаткове лікування
пацієнтам цієї групи не проводилося, на період
менструації лікування переривали. Для усунення
чинників можливого рецидиву захворювання через 3 тижні після закінчення основного курсу лікування був досліджений склад мікрофлори піхви.
У жінок, які були обстежені, не виявлений кандидоз. Після цього пацієнткам основної групи був
призначений мультипробіотик симбітер по 1 дозі
(концентрація 1-5х1012 КУО/мл активних пробіотичних бактерій) у вигляді вагінальних зрошень.
Перед вживанням препарат розводили в 5мл перевареної води.
Критеріями ефективності лікування БВ було
зникнення проявів клінічних симптомів захворювання і нормалізація лабораторних показників.
Ефективність терапії оцінювалась до і після лікування за наступними даними: присутністю або відсутністю і кількістю біоплівок; кількісною оцінкою
співвідношення анаеробів до аеробів, виявлених
після лікування; рівнем лізоциму вагінального біотопу. Перше контрольне клініко-лабораторне обстеження проводилося через тиждень після завершення всієї терапії.
Результати дослідження та обговорення.
У пацієнток з БВ біоплівки були виявлені в 93%
(n=14) випадків в основній групі і у 86% (n=13)
пацієнток контрольної групи. Найбільш поширеними мікроорганізмами, що входять до складу біоплівок при БВ, були G. Vaginalis, Porphyromonas
assaccharolytica, Megasphera spp., А. Vaginae,
Megasphaera, Leptotrichia та ін. Співвідношення
анаеробів до аеробів в основній групі становило
156:1, в контрольній – 150:1. Вміст розчинного антимікробного фактора лізоциму в секретах
репродуктивного тракту жінок з БВ до початку
лікування становив 38,34±7,87 мкг/л (цервікальний секрет) при нормі 30,54±6,32 мкг/л, р<0,05 і
38,98±7,2 мкг/л (вагінальний слиз) при фізіологічних показниках 28,85±6,94 мкг/л. Після курсу лікування пацієнток з БВ, які брали участь у
дослідженні, клінічне одужання за критеріями
Аmsel (відсутність 4 ознак з 5) настало у 14 (93%)
основної групи і у 10 (66%) жінок групи порівняння. Наявність біоплівок у хворих основної групи
зменшилася до 20% (n=3) та кількісна оцінка співвідношення анаеробів до аеробів змінилася до 5:1.
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У групі порівняння наявність біоплівкових асоціацій було виявлено у 53% (n=8), співвідношення
анаеробів до аеробів склало 40:1. Вміст лізоциму в цервікальному і вагінальному слизу основної групи відповідав рівням фізіологічної норми
(31,32±4,53 мкг/л і відповідно 27,89±7,46 мкг/л).
У хворих контрольної групи вміст лізоциму в
складі вагінального біотопу залишався підвищеним 36,87±4,7 мкг/л при нормі 30,54±6,32 мкг/л,
р<0,05 в цервікальному слизу і 34,12±5,6 мкг/л у

вагінальному вмісті при фізіологічних показниках
28,85±6,94 мкг/л, р<0,05.
Висновки. Елімінації біоплівкових асоціацій
сприяє включення в схему лікування бактеріальних
вагінозів препаратів, що сприяють зниженню рН і
окисленню вагінального біотопу. Для відновлення
індігенної мікрофлори після очищення стінок піхви необхідне застосування мультифакторного пробіотика, що містить живі мікроорганізми нормальної вагінальної ендомікроекосистеми.
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РОЛЬ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ
ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
На підставі проведеного огляду літератури зроблено висновок про важливе значення стану імунної системи у виникненні та розвитку цереброваскулярної патології і формуванні при цьому адаптаційно-компенсаційних механізмів
організму людини.
Ключові слова: імунна система, адаптаційно-компенсаційні механізми, цереброваскулярна патологія.
На основании проведенного обзора литературы сделано вывод о важном значении состояния иммунной системы в возникновении и развитии цереброваскулярной патологии и формировании при этом адаптационно-компенсаторных механизмов организма человека.
Ключевые слова: иммунная система, адаптационно-компенсаторные механизмы, цереброваскулярная
патология.
On the basis of literature review a conclusion has been drawn about significant importance of the immune competence
in nosogeny of cerebrovascular disease and further formation of adaptive-compensatory mechanisms in human body.
Key words: immune system, adaptive-compensatory mechanisms, cerebrovascular disease.

Цереброваскулярна патологія (ЦВП) поряд з
ішемічною хворобою серця та онкологічними захворюваннями належить до трьох основних причин інвалідності та смертності населення більшості країн світу [17, c. 78].
На сьогодні цереброваскулярні захворювання
відносять до «хвороб адаптації», основною ознакою
яких є порушення пристосувальних реакцій, тому їх
пропонують розглядати в якості моделі, у клінічній
реалізації якої виявляються взаємовідносини генетичної схильності та адаптаційно-компенсаційних
механізмів (АКМ) організму [19, с. 85].
Відомо, що імунний гомеостаз має нейрогуморальне забезпечення [18, с. 66] з наявністю у кожній
півкулі головного мозку структур, що приймають
участь в імунному контролі: ліва півкуля створює
оптимальні умови для виконання В-лімфоцитами
своєї функції, а права – контролює активність
В-системи. Дисфункція структур лівої півкулі
може призвести до появи «заборонених» клонів
В-лімфоцитів і зниження їх толерантності до певних аутоантигенів, а ізольована патологія правої
півкулі «може дозволити» автономність В-системи,
що виявиться гіперпродукцією імуноглобулінів.
В експериментах на мишах було встановлено,
що видалення неокортекса лівої півкулі мозку призводило до зменшення реакції Т-лімфоцитів на
мітоген. При такому ж впливі на праву півкулю ця
реакція посилювалася [21, с. 1210].
Отже, дослідження показників імунної системи
у хворих на ЦВП дає можливість оцінювати АКМ
головного мозку і вивчати можливості взаємного
впливу нервової та імунної систем.
Так як нервова тканина в процесі ембріогенезу
рано відокремлюється від імунної системи організму і впродовж життя знаходиться без контакту з

лімфоїдними тканинами, то природна толерантність
до мозкових антигенів відсутня. При порушенні ізоляції чи виразному пошкодженні гемато-енцефалітичного бар’єру, що супроводжує будь-який розлад
мозкового кровообігу, приховані мозкові антигени
стають доступними для імунної системи організму.
З’являються антитіла, які здатні реагувати не тільки з
пошкодженими, але й з нативними клітинами і тканинами ЦНС, викликаючи додаткове їх пошкодження.
При цьому, виразність імунного компоненту
при судинному пошкодженні мозку залежить від
стану імунної реактивності організму та сили антигенного подразнення, що визначається величиною і
глибиною вогнища ураження [12, с. 999].
Доведено, що протимозкові антитіла з’являються
у сироватці крові хворих на гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК), причиною яких були
артеріальна гіпертензія (АГ) та церебральний атеросклероз (ЦА), через 6-30 днів. Виявлено кореляцію
виразності аутоімунних реакцій з тяжкістю стану
хворих і перебігом ГПМК. Найбільш високий рівень протимозкових антитіл спостерігався у хворих
на ішемічний інсульт (ІІ) [16, с. 26].
Також показано, що зміни функції Т– і
В-лімфоцитів залежать від тяжкості і тривалості
ГПМК. У тяжких хворих відмічено суттєве зменшення кількості Т-лімфоцитів і пригнічення проліферації лімфоцитів [2, с. 34].
Вміст у крові В-лімфоцитів підвищувався в усіх
хворих на ГПМК, а в тяжких хворих на ІІ відмічалося також пригнічення клітинної ланки імунітету. Підвищення здатності нейтрофілів до розеткоутворення характерно для хворих на ІІ і хворих
з летальним кінцем: при цьому найбільші зміни
імунологічних показників виявлялися у хворих з
масивними вогнищами ураження [9, с. 22].
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Порівняння результатів обстеження груп хворих на ІІ та геморагічний інсульт (ГІ) показало
відмінності в реакції нейтрофілів крові. При ГІ
спостерігається підвищення поглинальної та перетравлювальної здатності нейтрофілів, що пояснюється різною швидкістю фагоцитозу дендриту
нервової тканини і крові, що вилилася в паренхіму
мозку [13, с. 115]. Доведено важливу роль сегментоядерних нейтрофілів у формуванні вогнища судинного ураження.
Вивчення клітинного та гуморального імунітету у хворих на ГІ та ІІ, причиною яких були АГ,
ЦА або їх поєднання, показало однотипність змін
у них в системі клітинного імунітету (збільшення
кількості Т-клітин), що свідчить про напруження
аутоімунних процесів у гострому і відновлювальному періодах мозкового інсульту. Аутоімунізація
організму продуктами деструкції мозкової тканини
в певній мірі зумовлює ступінь тяжкості перебігу
процесу, що відбивається на клінічних виявах захворювання [12, с. 1001].
Цим змінам сприяє і зниження вмісту ІgG1 і
ІgМ у гострому періоді інсульту, яке більш виразне
у хворих на ГІ і, відповідно, зумовлено фіксацією
у вогнищі судинного ушкодження протимозкових
антитіл. Імунні комплекси, які при цьому утворюються, можуть чинити додаткову пошкоджувальну
дію [4, с. 21; 14, с. 116].
Відомо, що осідання комплексу «антиген-антитіло» на ендотелії судин є першою ланкою у ланцюгу процесів, що призводять до розвитку патологічних змін судинної стінки, ушкодження цілісності
ендотелію, появи можливості контакту тромбоцитів з шаром колагену. Включення тромбоцитів в
механізми імунних реакцій викликає підсилення
процесів зсідання крові та виникнення тромбоемболічних ускладнень [2, с. 33].
Важливе значення в регуляції гомеостазу та
реологічних властивостей крові має також поява
в плазмі крові циркулюючих імунних комплексів,
які є потужними проагрегантами і тромбогенними
агентами [6, с. 14].
Збільшення концентрації цих комплексів знайдено у хворих на ГПМК, причому, найбільш суттєві зміни були в групі хворих на ІІ, що свідчить про
активацію імунної системи в умовах системного
атеросклерозу, появу в крові антигенів мозку. При
цьому важливе значення має наявність у крові імунних комплексів середніх і малих розмірів, що відрізняються патогенністю та впливом на гемостаз.
Для хворих на ІІ, основним етіологічним чинником якого був ЦА в поєднанні з АГ, характерними є пригнічення антитілозалежної клітинної
цитотоксичності та виразні порушення ефекторної
ланки імунітету у вигляді зниження активності
природних кіллерів і К-клітин [2, с. 34]. Відмічено
також тісний зв’язок імунних механізмів з чинниками, що відіграють певну роль у патогенезі порушень мозкового кровообігу (дисліпопротеїнемія).
При гострих тромбоемболічних II плазма крові
володіє інгібіторною активністю по відношенню
до проліферації Т-клітин [22, с. 334]. Установлено
кореляцію між активністю цих чинників і ступенем
неврологічного дефіциту, що має прогностичне
значення.

Глонти Т.И. и соавт. [8, с. 86] досліджували
імунні показники у хворих на II і на ГІ у гострій
стадії. Показано, що у таких хворих вірогідно підвищується кількість комплементзв’язувальних
протимозкових антитіл у лікворі та сироватці крові, рівень ІgG та ІgМ – у лікворі, а в сироватці крові
підвищується тільки рівень ІgG; при цьому в обох
середовищах залишається нормальним рівень ІgА.
В усіх хворих вірогідно знижувалася кількість
трансформованих лімфоцитів крові в культурах,
які стимулювали фітогемаглютиніном.
При цьому аналіз даних, отриманих в результаті
клініко-імунних кореляцій, показав, що ступінь вираження клітинних імунних реакцій, на відміну від
гуморальних, залежить від тяжкості перебігу захворювання, особливо у випадках, що закінчилися
летально. Порівняння імунологічних досліджень
при первинних і повторних II дозволило зробити
висновок, що для останніх більш характерна рання
та інтенсивна виразність імунних зрушень, без суттєвих змін в динаміці.
Посмертне вивчення імунних показників крові при тривалому вмиранні хворих виявило різке
падіння числа Т– і В-лімфоцитів і незначне підвищення імуноглобулінів; при цьому в посмертно
взятому лікворі спостерігалося значне збільшення
кількості Т– і В-лімфоцитів.
Виявлено чітку залежність кількості імуноглобулінів класів А, М, О і циркулюючих імунних
комплексів у сироватці крові хворих на II атеросклеротичного та гіпертонічного генезу від типу
перебігу хвороби [10, с. 108]. У хворих з відносно легким або середньої тяжкості типом перебігу ГПМК у сироватці крові зростає концентрація
імуноглобулінів усіх класів. При тяжкому перебігу
захворювання має місце різке зниження кількості
імуноглобулінів класів О і А та невелике, статистично невірогідне, підвищення імуноглобуліну
класу М. При всіх типах перебігу II рівень циркулюючих імунних комплексів збільшувався.
При вивченні впливу пошкоджень того чи іншого відділу мозку на кількість і функціональну активність імунокомпетентних клітин крові та ліквору у хворих на гостру стадію інфаркту мозку різної
локалізації (кора, гіпоталамус) доведено [8, с. 87],
що при пошкодженні кори мозку спостерігається
вірогідне зменшення кількості Т– і В-лімфоцитів,
а також різке пригнічення їх функціональної активності як у крові, так і в лікворі.
Особливу цікавість викликають дані, отримані
при пошкодженні гіпоталамусу. Так, при пошкодженні передніх його відділів розвиваються аутоімунні реакції клітинного і 1-3 типів аутоагресії, порушується взаємозв’язок Т-хелперів і Т-супресорів.
Пошкодження задніх відділів гіпоталамусу і ретикулярної формації викликає стимуляцію імунної
відповіді, вірогідне підвищення Т– і В-лімфоцитів,
імуноглобулінів різних класів при нормальному
співвідношенні імунорегуляторних клітин.
Автори роблять висновок, що в ЦНС функціонує власна автономна система імунокомпетентних
клітин, яка здійснює імунні функції та імунологічний нагляд. У нейронах ЦНС синтезуються нейропептиди, імуномодулятори, медіатори клітинного
і гуморального імунітету (інтерферон, тимозин,
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інтерлейкін), гормони. У клітинах імунної системи
синтезуються аналогічні медіатори. Головний мозок, взаємодіючи з ендокринною та імунною системами, приймає активну участь у регуляції функцій
цих систем.
Зміни імунних показників спостеріаються також у хворих на ранні форми ЦВП гіпертонічного
та атеросклеротичного генезу і часто ступінь їх виразності залежить від основного судинного захворювання.
Так, у хворих на початкові форми порушення
мозкового кровообігу, зумовлені ЦА, переважає
депресія лізосомальної активності, нерізко виразне
пригнічення функціональної активності моноцитів
периферичної крові, вірогідно підвищується у сироватці крові вміст циркулюючих імунних комплексів при одночасному зростанні рівня ліпідів крові
[3, с. 15], має місце чітка тенденція до підвищення
лізоциму та комплементу і зниження Т-лімфоцитів
порівняно з контрольною групою; рівень ІgМ, ІgG,
В-лімфоцитів нормальний, зміни вмісту ІgА невірогідного характеру [5, с. 15]. Отримані дані були
розцінені як зміни неспецифічної імунної реактивності організму при початкових формах церебральної дисгемії атеросклеротичного генезу.
Відомо, що в загальній структурі неврологічної
патології суттєва роль відводиться дисциркуляторній енцефалопатії (ДЕ) – багатосимптомному,
варіабельному процесу, що характеризується повільним розвитком з нечіткою продромальною стадією та прогресивним перебігом і призводить до
виникнення тяжких хронічних або гострих форм
ЦВП [15, с. 2].
Показано наявність аутоімунних реакцій з підвищенням титру аутоантитіл до ендотелію судин і
тканин головного мозку у таких хворих і підкреслено значення імунопатологічних процесів у патогенезі хронічних порушень мозкового кровообігу
при атеросклерозі [20, с. 20].
Водночас, у хворих на ДЕ суттєвого збільшення
малих циркулюючих імунних комплексів не відбувається, тоді як при інфаркті мозку в крові хворих є
комплекси великих і малих розмірів [6, с. 14].
Крім того встановлено, що і при ДЕ 1-2 стадій, і
при інших формах порушення мозкового кровообігу, причиною яких є церебральний атеросклероз,
у крові з’являється велика кількість циркулюючих
імунних комплексів з високим вмістом холестерину [1, с. 51].
Як відомо, перспективним підходом в оцінці
стану організму є вивчення механізмів гомеостатичного регулювання, які визначають рівень
функціонування організму та його систем. З цією
метою було проведено порівняльне вивчення виразності порушень неврологічної симптоматики,
стану механізмів регуляції ритму серця та імунного
статусу у хворих на ДЕ різного ступеня тяжкості.
Такий підхід обгрунтований тим, що оцінка діяльності механізмів регуляції ритму серця, як і оцінка
змін імунних показників, характеризує адаптаційні
можливості організму [17, с. 78-85].
Виявлені авторами зрушення у рівнях вивчених
адаптаційних та імунологічних показників при 2-й
стадії ДЕ підтверджують наявність перенапруження в механізмах формування адаптаційно-компен-

саційних реакцій і вказують на можливість їх зриву, що повинно дати підстави для активного впливу
на процеси компенсації виявлених змін з метою попередження прогресування захворювання.
Водночас, зміна показників, що свідчать про
зниження та дизрегуляцію в діяльності ерготропної і трофотропної систем організму (підвищення
рівня циркулюючих імунних комплексів та аутоантитіл, зниження рівня лімфоцитів, імунорегуляторних лімфоцитів і показників функціональної активності імунної системи), може служити критерієм
прогресування захворювання.
При аналізі імунного статусу при 3-й стадії ДЕ
спостерігалося подальше поглиблення змін його
показників, що вказувало на суттєве виснаження
гуморальних елементів імунних реакцій при значному зниженні функціональної активності імунокомпетентних клітин і відображало значне зниження активності ерготропгої і трофотропної систем
організму. Одночасно спостерігалося виснаження і
адаптаційних реакцій.
На думку авторів, виявлені зміни імунного статусу свідчать про суттєве порушення імунорегуляторних механізмів, АКМ і резервних можливостей
імунної системи і вказують на імунопатологічний
тип реагування та зростаючу декомпенсацію імунної системи, які можуть бути зумовлені недостатністю функціонування гіпоталамічних відділів.
Тобто, при прогресуванні хвороби суттєво знижуються АКМ організму хворих за рахунок порушення діяльності супрасегментарних вегетативних механізмів, що підтверджується результатами
дослідження як адаптаційних, так і імунологічних
показників.
Отримані дані свідчать також про те, що в розвитку ЦВП значне місце належить аутоімунним
процесам з утворенням антитіл до нейроспецифічних білків, особливо до нейрональних структур, які
створюють передумови до прогресування захворювання, що підтримується також суттєвим зниженням функціональної активності імунної системи.
Виявлені зрушення передують клінічним виявам захворювання і зростають по мірі прогресування ЦВП. Водночас, вони мають велике прогностичне значення, оскільки дозволяють установити
групи ризику розвитку та прогресування тяжких
форм судинної патології головного мозку і своєчасно проводити відповідне відновне лікування.
Таким чином, на підставі вищенаведеного
[17, с. 84-85] стає зрозумілим, що адаптація включає два основних процеси: мобілізацію функціональних резервів у відповідь на дію стресора і
відновлення резервних можливостей для адекватної реакції на стрес. Мобілізацію забезпечують
ерготропні механізми, діяльність яких виявляється
активацією симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Водночас спостерігається активація
гуморальної ланки імунної системи з підвищенням
аутоімунних та імунокомпетентних реакцій на тлі
зниження клітинного імунітету і загального зниження функціональної активності імунної системи.
Співдружня взаємодія усіх елементів системи забезпечує максимальні адаптаційні можливості.
Порушення взаємодії діяльності симпатичної
і парасимпатичної систем є ознакою дизадаптації
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та дизрегуляції. При цьому подальше прогресування ЦВП супроводжується включенням в процес
трофотропних механізмів та їх поступовим виснаженням на тлі прогресувального зниження функціональної активності імунокомпетентних клітин з
відповідним зниженням адаптаційних можливостей організму.
Усе це відображує активність гіпоталамічних
структур, рівень функціонування яких суттєво
знижується внаслідок порушення церебральної
гемодинаміки при хронічній недостатності мозкового кровообігу, зумовленій погіршенням стану
чутливих до гіпоксії структур лімбіко-ретикуляр-

ного комплексу внаслідок їх входження в зону
суміжного кровопостачання двох артеріальних басейнів – каротидного та вертебрально-базилярного
[11, с. 42].
Пошкодження гематоенцефалітичного бар’єру
при ЦВП призводить до активного перебігу гуморальних імунних реакцій з подальшою їх імуномодуляцією та прогресуванням деструктивних процесів в паренхімі головного мозку [7, с. 52].
Таким чином, своєчасна корекція порушень
функцій імунної системи буде сприяти підсиленню
адаптаційно-компенсаційних механізмів організму
при ЦВП та активній реабілітації таких хворих.
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ЗМІНИ КРОВОТОКУ В МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИНАХ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ДІТЕЙ
Дослідження проведено у 32 дітей, прооперованих з приводу пухлин черевної порожнини. Дослідження артеріального кровообігу у верхній брижовій артерії та ниркової виявив високий індекс резистентності в групі знеболення
фентанілом 0,99±0,02 та 0,93±0,05, відповідно, у групі 0,72±0,04 та 0,68±0,04, що патогенетично відображає блокаду мікроциркуляторного русла і, як наслідок, не ефективне знеболення. Використання схеми ЕА бупівакаїном методом постійної пролонгованої інфузії препаратів для післяопераційного знеболення призводить до зменшення проявив синдрому інраабдомінальної гіпертензії та покращує кровоток в магістральних судинах черевної порожнини.
Ключові слова: ультразвукове дослідження, інтра- абдомінальна гіпертензія, індекс резистентності.
Исследование проведено в 32 детей, прооперированных по поводу опухолей брюшной полости. Исследование
артериального кровообращения в верхней брыжеечной и почечной артериях обнаружил высокий индекс резистентности в группе обезболивания фентанилом 0,99±0,02 и 0,93±0,05, соответственно, в группе 0,72±0,04 и 0,68±0,04,
что патогенетически отражает блокаду микроциркуляторного русла и, как следствие, не эффективное обезболивание. Использование схемы ЕА бупивакаином методом постоянной пролонгированного инфузии препаратов для
послеоперационного обезболивания приводит к уменьшению проявил синдрома инраабдоминальнои гипертензии
и улучшает кровоток в магистральных сосудах брюшной полости.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, интра- абдоминальная гипертензия, индекс резистентности.
The study was examination in 32 children operated on for tumors of the abdominal cavity. The study of blood circulation in the
superior mesenteric and renal arteries found a high index of resistance to anesthesia fentanyl group 0,99±0,02 and 0,93±0,05,
respectively, in group 0,72±0,04 and 0,68±0 04 that reflects the pathogenesis blockade microvasculature and as a result, not
effective pain relief. Using the scheme EA bupivacaine by a constant infusion of drugs for prolonged postoperative analgesia
reduces the syndrome showed inraabdominalnoi hypertension and improves blood flow in the great vessels of the abdomen.
Key words: ultrasound examination, intra-abdominal hypertension, resistance index.

Вступ. Неадекватна анальгезія в ранній післяопераційний період погіршує перебіг і прогноз одужання у дітей та збільшує смертність за рахунок
підвищення ризику розвитку сепсису, післяопераційних ускладнень, а саме розвітку синдрому інтра-абдомінальної гіпертензії та порушення кровообігу в магістральних судинах черевної порожнин.
[4–10]. Не дивлячись на великий перелік опіоїдних
та неопіоїдних анальгетиків епідуральна анальгезія
є найбільш оптимальним та ефективним методом
післяопераційного знеболювання. Метод подовженої епідуральної анестезії та анальгезії частіше почав застосовуватися при проведенні оперативних
втручань і для подальшого знеболювання хворих.
Подовжена епідуральна анестезія дозволяє значно
зменшити кількість препаратів, які вводяться як під
час наркозу, так і в ранній післяопераційний період,
що дуже важливо, враховуючи супутню патологію
у хворих старшого віку і поєднання хірургічного
втручання із застосуванням поліхіміотерапії [1-4].
Подовжена епідуральна анестезія дозволяє відмовитися від введення опіоїдних анальгетиків, а
також дозволяє значно прискорити процес відновлення перистальтики кишечнику і початок раннього ентерального харчування, знизити частоту виникнення ускладнень, пов’язаних з оперативним
втручанням [4,6].
Метою цього дослідження було порівняти
ефективність та безпеку застосування епідуральної
анестезії із аналгезію опііднімі анальгетиками на
основі вивчення інра-абдомінального тиску та змін
кровотоку в судинах черевної порожнини за даними ультразвукового дослідження .
Об’єкт та методи дослідження: Дослідження
проведені у 32 дітей (12,6±3,0 років) прооперованих

з приводу пухлин заочеревинного простору (24 дітей, 75%), пухлин яєчника (8 дітей, 25%). Всім хворим проводилось комплексне інтенсивне лікування:
інфузійна та трансфузійна терапія, респіраторна
підтримка апаратом “Hamillton C2” – режим ASV за
параметрами ( FiO2, 30%, PEEP 2 см H20, PIP 15-20
см H20), антибактеріальне лікування, посиндромна
терапія. Вивчались показники внутрішньочеревного
тиску (ВЧТ) методом Крона [6-8] та абдомінальний
перфузійний тиск (АПТ). Додатково проводилась
допплерометрія мезентеріального кровотока в верхній мезентеріальній артерії, нирковій артерії та селезінковій артерії. Дослідження проводились без
попередньої підготовки хворого, апаратом LOGIQ
BOOK–XP, з використанням конвексного датчика
3,5-5,0 МГц, мікроконвексного датчика 4-8МГц в
режимі реального часу з використанням дозованої
компресії датчиком черевної стінки. На основі оцінки допплерівського спектру визначали кількісні параметри кровотоку в артеріальних судинах: пікову
систолічну швидкість кровотоку (Vps – peak systolic
velocity) – максимальну швидкість кровотоку в досліджуванній судині, кінцеву діастолічну швидкість
кровотоку (Ved – end diastolic velocity) – максимальну швидкість кровотоку в досліджуванній судині в кінці діастоли, індекс периферичного опору
(Pourcelot, RI – resistive index) – Відношення різниці
пікової систолічної і кінцевої діастолічної швидкості кровотоку до пікової систолічної швидкості: RI
=(Vps – Ved/Vps). Дослідження проводились на наступних етапах знеболення: 1-й етап – 12 година
після оперативного втручання , 2-й етап – 24 година
піcля оперативного втручання, 3-й етап – 48 година
піcля оперативного втручання, 4-й етап – 36 година
піcля оперативного втручання та 5-й етап – 72 година
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піcля оперативного втручання. Статистичну обробку
отриманих даних проводили із застосуванням методів варіаційної статистики за допомогою програми
«Stаtistica 5.5» (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA). Оцінювали та визначали середні значення, стандартні
відхилення та похибки середнього. Вірогідність
різниці значень між кількісними величинами в разі
відповідності розподілів нормальному значенню визначали за допомогою критеріїв Стьюдента та Фішера. Вірогідними вважалися відмінності при р<0,05.
Результати та їх обговорення. Перша група –
18 пацієнтів, які знеболювались методом постійної епідуральної аналгезії (ЕА) бупівакаіном 0,5%
(Лонгокаїн, Юрія-Фарм) в дозі 0,3-0,4 мг/кг (середня доза 0,32±0,24 мг/кг) та безперервною інфузією фентанілу в дозі 10 мкг/кг/год (середня доза,
10,2±0,4 мг/кг), 14 дітей 2 групи знеболювались
безперервною інфузією фентанілу в дозі 10 мкг/кг/
год (середня доза, 10,4 ±0,3 мг/кг) [2,3,4] . КСЕА
анестезію проводили за стандартною методикою –
на рівні сегменту LI-LII пунктували епідуральний
простір спеціальною двопросвітною голкою, загостреною за типом олівця (B. Braun, 18/27 G), потім
в її просвіт вводили більш тонку та довгу спінальну голку і пунктували субарахноїдальний простір.
Після отримання ліквору вводили бупівакаїн 0,5%
в дозі 0,15- 0,2 (0,18±0,04) мг/кг. Епідуральний
простір після видалення спінальної голки катетеризували в краніальному напрямку і вводили розраховану дозу [1, 7, 8].
Показами до введення додаткових болюсів наркотичних анальгетиків було больова поведінка, десинхронізація з ШВЛ та тахикардія. В першій групі була відсутня необхідність додатково введення
морфіну, у 2 групі було введено додаткові полюси
морфіну (0,5 мг/кг) 2 дітям (14,2 %). Дослідження
артеріального кровообігу у верхній брижовій артерії та ниркової виявив високий індекс резистентності в 2-й групі 0,99±0,02 та 0,93±0,05, відповідно, у 1-й групі 0,72±0,04 та 0,68±0,04 (при нормі

0,6-0,8) (р<0,05), що патогенетично відображає
блокаду мікроциркуляторного русла і, як наслідок,
не ефективне знеболення [7-9]. Така сама тенденція спостерігалась при дослідженні внутрічеревного тиску. Наприклад, в 2-й групі внутрічеревної
тиск був значно вище в порівнянні с 1-й групою
(14,98±4,02, а у 1-й групі 5,42±2,2) після початку
пролонгованої інфузії бупівакаїна (р<0,05). Варто
відмітити, що у пацієнтів у другій группі значно
вищий абдомінальний перфузійний тиск (АПТ),
ніж у пацієнтів в першій групі 64,8±4,2, а у 1-й групі 57,4±6,4, відповідно) (р<0,05), що свідчить про
нормалізацію внутрішьночеревного тиску і, можливо, адекватності знеболення (табл. 1).
Проведення ЕА дозволяє значно знизити прояви
синдрому абдомінальної гіперетензіі та покращить
кровоток в магістральних судинах черевної порожнини за даними ультразвукового дослідження. Різні механізми дії даних препаратів дозволяють призначати
їх у комбінації і в малих дозуваннях з метою досягнення значного аналгетичного ефекту та покращення
перебігу раннього післяопераційного періоду.
Висновки.
1. Дослідження артеріального кровообігу у
верхній брижовій артерії та ниркової виявив високий індекс резистентності в 2-й групі 0,99±0,02
та 0,93±0,05, відповідно, у 1-й групі 0,72±0,04 та
0,68±0,04 (при нормі 0,6-0,8) (р<0,05), що патогенетично відображає блокаду мікроциркуляторного русла і, як наслідок, не ефективне знеболення.
Використання схеми ЕА бупівакаїном методом постійної пролонгованої інфузії препаратів для післяопераційного знеболення призводить до зменшення проявив синдрому інраабдомінальної гіпертензії
та покращує кровоток в магістральних судинах черевної порожнини.
2. Проведення ЕА значно зменшує негативні
наслідки недостатнього знеболення у дітей прооперованих з приводу с пухлин черевної порожнини,
і можливо застосування для введення післяопераційного періоду.

Зміни показників абдомінального кровотоку
та внутрічеревного тиску на етапах дослідження (M ± m).
Показники
ВЧТ
АПТ
IR (a.mes.sup.)
IR (a.renal.dex.)
IR (a.renal.sin)
ВЧТ
АПТ
IR (a.mes.sup.)
IR (a.renal.dex.)
IR (a.renal.sin)

Етап дослідження
1-й етап
2-й етап
3-й етап
4-й етап
Перша група (інфузія фентанілу)+ ЕА (бупівакаїном)
11,7 ±2,2
7,4 ±4,1*
5,9 ±2,0*
5,4 ±1,8*
64,4±4,4
65,2±4,0*
63,5±2,8*
65,3±5,1*
0,74±0,04
0,64±0,03*
0,62±0,02*
0,68±0,07*
0,68±0,06
0,63±0,04*
0,70±0,04*
0,69±0,05*
0,70±0,08
0,66±0,04*
0,72±0,02*
0,78±0,07*
Друга група (інфузія фентанілу 10мкг/кг/год )
14,9 ±2,2
14,4 ±4,1
14,9±2,0
15,0 ±1,8*
60,8±4,4
55,5±3,2*
52,2±2,6*
52,4±6,0*
0,79±0,02
0,94±0,02*
0,90±0,04*
0,98±0,07*
0,70±0,04
0,97±0,03*
0,96±0,08*
0,99±0,03*
0,78±0,02
0,91±0,03*
0,94±0,04*
0,98±0,02*

Примітка: * p < 0,05 при порівнянні знеболення в 1-ій та 2-ій групах

56

Таблиця 1

5-й етап
5,2 ±2,2*
64,6±3,4*
0,72±0,04*
0,70±0,08*
0,74±0,04*
11,2 ±2,6*
58,4±4,8*
0,92±0,03*
0,93±0,09*
0,89±0,02*
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Сучасний підхід до лікування фіброзно-кістозної мастопатії
у жінок репродуктивного віку
У статті проаналізовано клінічну ефективність застосування Квінолу для лікування фіброзно-кістозної мастопатії
у пацієнток після гістеректомії.
Ключові слова: фіброзно-кістозна мастопатія, Квінол.
В статье проанализирована клиническая еффективность применения Квинолу для лечения фиброзно-кистозной мастопатии у пациенток после гистерэктомии.
Ключевые слова: фиброзно-кистозная мастопатия, Квинол.
The paper analyzed the clinical effectiveness of the treatment Kvinolu fibrous mastopathy kistoznoi in patients after
hysterectomy.
Key words: fibrocystic breast disease, Kvinol.

Вступ. Доброякісні захворювання молочних
залоз посідають досить вагоме місце в актуальній
структурі захворюваності у жінок. Найпоширенішою формою доброякісних захворювань слід вважати фіброзно-кістозну мастопатію (ФКМ).
Беручи до уваги різноманітність факторів, що
призводять до розвитку мастопатії, до теперішнього часу відсутня єдина думка в питанні вибору
раціональної терапії захворювання. У тому числі,
відсутні єдині стандарти лікування поєднаної патології молочних залоз і міоми матки, яка, за даними
різних авторів має місце в 76-87% спостережень .
Результати досліджень останніх років дозволяють розглядати в сукупності патогенез мастопатії і гіперпластичних захворювань матки. До чинників ризику і ланок патогенезу цих патологічних
процесів відносяться підвищена проліферативна
активність клітин, експресія чинників зростання,
зниження апоптозу, активізація процесу неоангіогенезу.
Можливим варіантом вирішення проблеми лікування поєднаної патології матки та молочних залоз є використання Квінолу.
Метою цього дослідження було вивчення ефективності Квінолу для лікування дифузної фіброзно-кістозної мастопатії у пацієнток, що піддалися
гістеректомії з приводу симптомної міоми матки.
Матеріали і методи дослідження. У дослідження були включені 44 пацієнтки віком 39-50

років, які перенесли оперативне лікування в обсязі
лапароскопічної субтотальної чи тотальної гістеректомії зі збереженням придатків матки з приводу
симптомної міоми матки. У всіх пацієнток через 3
роки після проведення лапароскопічної гістеректомії при комплексному обстеженні молочних залоз,
що включає огляд, пальпацію, мамографію та ультразвукове дослідження (УЗД), була діагностована
дифузна ФКМ (ДФКМ).
Покази до оперативного лікування у обстежених хворих представлені в таблиці 1.
Як видно з таблиці, серед показів до лапароскопічної гістеректомії у хворих з ДФКМ і міомою матки переважали різні порушення менструального циклу, що призводять до анемії, і міоми матки великих
розмірів з порушенням функції тазових органів. Середній розмір видалених маток склав 12-13 тижнів
вагітності. Покази до видалення шийки матки були
представлені дисплазією, лейкоплакією, ектопією у
поєднанні з рубцевою деформацією.
Таблиця 1
Покази до лапароскопічної гістеректомії
Міома матки великих розмірів
Міома матки, менометрорагія
Швидке зростання міоми матки

Рис. 1. Нозологічні форми ФКМ у обстежених пацієнток
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абс. %
16 37,3
23 51,9
9
10,8
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Розподіл пацієнток включених в дослідження за
нозологічними формами ФКМ представлено на рис. 1.
Як видно з даних, представлених на рисунку, серед патологічних змін молочних залоз переважала
змішана форма ДФКМ, відзначена в 36% спостережень. ДФКМ з переважанням кістозного компонента
мала місце у 31% хворих, включених у дослідження.
Переважання залозистого і фіброзного компонента
відзначено у 25% і 8% пацієнток відповідно.
Скарги на масталгію різної інтенсивності
пред’являли всі 44 пацієнтки, включені в дослідження. З них практично у третини жінок – 13
(30,1%) больові відчуття носили виражений характер. Близько половини пацієнток – 22 (49,4%)
характеризували болі в молочних залозах як помірні і відповідно 9 (20,5%) – як слабко виражені.
Всім пацієнткам незалежно від форми мастопатії Квінол був призначений у дозі 400 мг на добу
(по 1 капсулі 2 рази на день) протягом півроку з
динамічною оцінкою стану молочних залоз через 3
і 6 місяців під контролем УЗД. Оскільки всім пацієнткам до початку дослідження проводилася маммографія, що підтверджує діагноз ФКМ, рентгенологічне дослідження молочних залоз в динаміці не
виконувалося.

Результати дослідження. Після проведеного
3- і 6-місячного курсу лікування індол- 3 – карбінол в ході обстеження пацієнток були отримані
наступні результати. Слід зазначити, що дві хворі
(ДФКМ з переважанням фіброзного компонента і
змішаною формою ДФКМ) у зв’язку з розвитком
виражених диспепсичних порушень (нудота, діарея) на тлі лікування Квінолом відмовилися від
тривалого прийому препарату і вибули з дослідження. Ще одна пацієнтка з ДФКМ з переважанням залозистого компонента припинила прийом
препарату у зв’язку з розвитком алергічної реакції.
Інші 41 (96,4%) пацієнток відзначили хорошу переносимість препарату.
Зникнення больового синдрому після 3 – місячного курсу прийому Квінолу констатовано
у 13(28,7%) пацієнток. З них спочатку 10 жінок
пред’являли скарги на слабовиражені больові відчуття в молочних залозах і відповідно 3 – на помірний характер болю.
Зменшення больових відчуттів у молочних
залозах спостерігалося у 23 жінки (51,3%). З них
у 13 відзначено динаміку больових відчуттів з
помірних до слабких і у 10 – з виражених до помірних.

Рис. 2. Динаміка больових відчуттів в молочних залозах в обстежених пацієнток

Рис. 3. Позитивна об’єктивна динаміка стану молочних залоз на фоні прийому Квінолу
1. ДФКМ СФ – змішана форма дифузійної ФКМ;
2. ДФКМ РК – дифузна ФКМ з перевагою залозистого компонента;
3. ДФКМ КК – дифузна ФКМ з перевагою кістозного компонента.
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Відповідно 9 хворих (20,0%) за даний період
спостереження суб’єктивно не відзначили будьякої динаміки. У 7 з них больові відчуття зберігали
помірний характер, а у 2 – виражений .
Через 6 місяців прийому Квінолу позитивну
динаміку суб’єктивно відзначили всі 41 пацієнток.
При цьому зникнення болю в молочних залозах в
цілому спостерігалося у 34 жінки (76,3% ), зменшення больових відчуттів у 10 пацієнток (23,7%).
Серед останніх у 8 спостереженнях (17,5%) відзначені слабковиражені болі в молочних залозах і
лише у 3 жінок (6,2%) мав місце помірний характер
больових відчуттів. Таким чином, виражені больові відчуття після 6 місяців прийому Квінолу не відчувала жодна пацієнтка.
Динаміка больових відчуттів у молочних залозах у обстежених пацієнток на фоні прийому Квінолу представлена на рис. 2 .
Об’єктивно позитивна динаміка лікування визначалася при огляді, пальпації і УЗД молочних
залоз. Критеріями позитивного ефекту прийому
Квінолу служили: зменшення набряку, болючості,
неоднорідності структури молочних залоз, зниження ехогенності тканини, зменшення розміру кіст в
діаметрі на 2-3 мм (з о ,9- 1, 5 мм до 0,7 – 1,2 мм) і
діаметра молочних ходів, переважання сполучнотканинного малюнка.
В цілому об’єктивна позитивна динаміка, через
3 і 6 місяців після початку лікування відзначена у
32 (72,5%) і 41 (92,5%) пацієнток відповідно.

Найкращий ефект від лікування через 3 місяці
прийому препарату був відзначений у хворих ДФКМ
з переважанням кістозного компонента: у всіх 26 жінок об’єктивно констатована позитивна динаміка.
У пацієнток зі змішаною формою ДФКМ і
ДФКМ з переважанням залозистого компонента
позитивна динаміка через 3 місяці прийому Квінолу встановлена в 19 (67,9%) і в 17 (65,0%) спостереженнях відповідно.
У 6 хворих ДФКМ з переважанням фіброзного
компонента, незважаючи на суб’єктивне зменшення больового синдрому, об’єктивно якої-небудь динаміки не було виявлено.
Через 6 місяців прийому Квінолу позитивна динаміка в стані молочних залоз відзначена у всіх пацієнток зі
змішаною формою ДФКМ і ДФКМ з переважанням залозистого компонента. Максимальний ефект був досягнутий також у всіх хворих з ДФКМ з переважанням кістозного компонента. В той же час, у пацієнток з ДФКМ
з переважанням фіброзного компонента об’єктивно
якої-небудь динаміки раніше не було встановлено.
Позитивна об’єктивна динаміка стану молочних залоз через 3 і 6 місяців після початку
прийому Квінолу при різних формах ДФКМ представлена на рис. 3.
Таким чином, результати проведеного дослідження підтвердили клінічну ефективність і доцільність призначення препарату Квінолу у пацієнток з ФКМ після хірургічного лікування міоми
матки в обсязі гістеректомії.
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ГРУПА РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
У ДІТЕЙ З ЛАТЕНТНОЮ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
У статті показана важливість діагностики латентної туберкульозної інфекції у дітей, що вкрай необхідна для проведення заходів щодо попередження захворювання на туберкульоз. Проаналізовані особливості гуморальної ланки
імунітету у 60 дітей різного віку з латентною туберкульозною інфекцією.
Ключові слова: діти, латентна туберкулезна інфекція, гуморальний імунітет.
В статье показана важность диагностики латентной туберкулезной инфекции у детей, крайне необходимой для
проведения мероприятий по предупреждению заболевания туберкулезом. Проанализированы особенности гуморального звена иммунитета у 60 детей разного возраста с латентной туберкулезной инфекцией.
Ключевые слова: дети, латентная туберкулезная инфекция, гуморальный иммунитет.
The article presentates the importance of latent tuberculosis infection diagnosis in children, which is too necessary for
taking measures for the prevention of tuberculosis. The features of humoral immunity in 60 children of different ages with
latent TB infection were been analysed.
Key words: children, latent TB infection, humoral immunity.

Вступ. Значна розповсюдженість туберкульозу
(ТБ) пояснюється інфекційною природою захворювання. У дітей та підлітків вірогідність інфікування
мікобактерією ТБ (МБТ) при контакті з хворими,
особливо бактеріовиділювачами, є надто високою.
Значна частка випадків локального ТБ є наслідком
наявності осіб із латентною туберкульозною інфекцією: серед інфікованих дітей розвиток локального
ТБ був відзначений у 5% випадків [4, с. 45].
Латентна туберкульозна інфекція (ЛТІ) –
це стан, який характеризується інфікуванням
M. Tuberculosis (МБТ) без чітких клінічних, бактеріологічних або рентгенологічних ознак активної
хвороби. Більшість випадків дитячого ТБ в країнах,
неблагополучних щодо цієї недуги, можна запобігти шляхом скринінгу факторів ризику, тестування
на ЛТІ і проведення відповідної терапії [11, с.249].
Діагностика та лікування ЛТІ є найбільш ефективною стратегією для запобігання поширенню нових
випадків захворювання [8, с. 102; 9, с. 38; 10, с. 53;
11, с. 250].
Протягом останніх 10 років вперше виявлені
діти (у віці до 14 років) групи ризику захворювання на туберкульоз (група 5.4) складали від 147434
у 2005 р., 110899 дітей у 2012 р. до 174933 дітей
у 2014 р., кількість підлітків (15-17 років) – від
2725 (2014 р.) до 23192 (2005 р.) дітей підліткового
віку. На даний час основним методом діагностики
туберкульозної інфекції є туберкулінодіагностика.
На жаль в Україні з кожним роком зменшується
охоплення дитячого населення профоглядом – з
95,9% у 2005 р. до 36,6% у 2014 р., що призводить
до збільшення кількості виражених та занедбаних
форм локального ТБ з деструкцією та бактеріовиділенням та недовиявлення дітей із ЛТІ. Навіть
при такому низькому охопленні профоглядом дітей відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз дітей у 2014 р. за результатами туберкулі-

нодіагностики склав 42,5% (у 2005 р. – 52,5 %, а
у 2009 р. взагалі 57,3 %). Тобто, профілактичне обстеження залишається основним методом виявлення ТБ у дітей.
Значною мірою розвиток локальних форм ТБ у
дитини з ЛТІ залежить від стану її імунної системи.
Можливість розвитку локального ТБ підвищується за наявності зниження неспецифічної та специфічної резистентності дитячого організму, яка забезпечується клітинною та гуморальною ланками
імунної системи [2, с. 428]. При локальних формах
ТБ у дітей були відзначені суттєві зміни клітинного
імунітету у вигляді розвитку Т-лімфопенії, зниження кількості клітин з фенотипом CD4+, дисфункція
фагоцитуючих клітин, зменшення вмісту у сироватці крові ІgА [7, с. 31]. Своєчасна адекватна корекція стану клітинного імунітету сприяла поліпшенню результатів лікування дітей із локальними
формами ТБ [5, с. 47].
Зміни клітинної ланки імунітету впливають на
стан гуморальної імунної відповіді дитячого організму на ЛТІ. Домінування хелперів ІІ типу веде до
переваги гуморальних імунних реакцій, що сприяє
виробленню специфічних антитіл до позаклітинних патогенів і супроводжується зниженням протиінфекційної стійкості дитячого організму [10, с. 54]
і при ЛТІ може бути несприятливим прогностичним фактором. Своєчасне визначення особливостей стану гуморальної ланки імунітету дітей із ЛТІ
може дати можливість прогнозувати її перебіг та
за необхідністю розпочати раціональну терапію та
імунокорекцію.
Метою роботи було вивчення стану гуморальної ланки імунної системи дітей різного віку із латентною туберкульозною інфекцією.
Дослідження виконувалось відповідно до основного плану науково-дослідних робіт, за державні
кошти.
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Матеріал та методи дослідження. Були досліджені 60 дітей із ЛТІ, серед них пацієнтів віком 6-9 років було 31 (51,7±6,5%), 10-16 років – 29
осіб (48,3±6,5 %). За гендерним складом серед досліджених дітей було 30 хлопчиків (50,0±6,5 %) та
30 дівчаток (50,0±6,5%). Всі досліджені діти були
направлені до Національного інститут фтизіатрії
і пульмонології (НІФП) з приводу вираженої або
наростаючої туберкулінової чутливості, тубконтакту. Всі діти на момент обстеження мали позитивні реакції на пробу Манту у (83,8±3,5)% випадків, гіперергічні – у (16,2±3,5) %. Туберкулінова
чутливість у всіх обстежених була розцінена як
інфекційна алергія. Контрольну групу склали 60
здорових щеплених БЦЖ дітей віком від 6-ти до
16-ти років, не інфікованих МБТ, які зверталися
в НІФП протягом 2012 – 2015 рр. з приводу уточнення діагнозу.
Усім дітям проводилось повне клініко-рентгенологічне та лабораторне обстеження, вивчення показників специфічних внутрішньошкірних
тестів.
Рівні сироваткових імуноглобулінів (Ig) класів
A, M, G, Е визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу (ІФА). Концентрацію циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) вимірювали
методом преципітації в поліетиленгликолі. Вміст
сумарних протитуберкульозних антитіл (IgA, IgG,
IgM) у сироватці крові досліджувався методом
ІФА. Накопичення і обробку даних здійснено з використанням ліцензійних програмних продуктів,
що входять у пакет Microsoft Office Professional
2003, ліцензія Russian Academic OPEN No Level
№ 17016297. У випадку нормального розподілу
показників статистична обробка результатів досліджень здійснювались методами параметричного
аналізу з обчисленням середнього арифметичного
(М) і похибки середнього арифметичного (m). У
цьому випадку застосовувався t-критерій Стьюдента. У випадку розподілу, відмінного від нормального – використовували непараметричний критерій
Манна-Уітні. З метою виявлення зв’язку між показниками застосовували кореляційно-регресійний
аналіз за Пірсоном із встановленням сили та знаку
зв’язку між показниками [3].
Результати дослідження та їх обговорення. Визначення стану гуморальної складової резистентності досліджених дітей показало, що вміст IgA в
крові дітей 6-9 років із ЛТІ становив (1,46±0,1) г/л
і був на 5,1% достовірно нижчим за аналогічний у
здорових дітей. У крові дітей старшої вікової групи
із ЛТІ (10-16 років) концентрація IgA знижувалась
до (1,6±1,6) г/л або на 23,8% (p < 0,05) від вікової
норми.
Вміст IgМ у крові дітей молодшого віку із ЛТІ
мав тенденцію до зниження і становив (1,95±0,2)
г/л, не відрізняючись від контрольних значень
(2,50±0,3) г/л. Концентрація IgМ у дітей 10-16 років із ЛТІ була достовірно (p < 0,05) зниженою до
(1,60±0,2) г/л або на 23,8% від норми (2,10±0,3) г/л.
В крові дітей 6-9 років з ЛТІ відзначалося достовірне (p < 0,05) підвищення (на 5,2% ) показника IgG до (16,30±1,0) г/л. В той же час у крові дітей
10-16 років із ЛТІ вміст IgG дорівнював (17,6±0,8)
г/л і залишився незміненим щодо аналогічного у

здорових дітей (17,4±1,3) г/л. Зниження вмісту IgA
у дітей із ЛТІ всіх вікових груп та IgM у дітей 1016 років із ЛТІ можна розглядати як недостатність
неспецифічного протиінфекційного імунного захисту.
Рівень IgЕ у молодших дітей із ЛТІ становив
(174,5±39,4) МО/мл та у 2,1 рази достовірно перевищував аналогічний показник здорових дітей відповідної вікової групи (82,55±6,3) МО/мл. У пацієнтів віком 10-16 років концентрація IgЕ складала
(209,8±56,6) МО/мл, що було достовірно вищим – у
2,6 рази (р < 0,05) за норму (80,8±11,4) МО/мл. Підвищення вмісту IgE у маленьких пацієнтів із ЛТІ
відображувало включення імунної відповіді, опосередкованої Т-хелперами ІІ типу. Зазвичай включення цього типу імунної відповіді спостерігається
при хронізації туберкульозного процесу і сприяє
формуванню імунопатологічних реакцій. Аналогічний тип імунної відповіді був відзначеним у
дітей із ускладненнями вакцинації БЦЖ у вигляді
виразки [1].
Вміст протитуберкульозних антитіл у пацієнтів із ЛТІ обох вікових категорій був збільшеним
стосовно норми відповідно у 1,8 та 3 рази: у хворих 6-9 років досягав (0,28±0,03) у.о. при нормі
(0,16±0,02) у.о. і у дітей 10-16 років дорівнював
(0,3±0,1) у.о. при нормі (0,1±0,0) у.о., що віддзеркалювало напруження специфічної гуморальної
імунної відповіді. Аналогічні результати з підвищенням вмісту сумарних протитуберкульозних
антитіл спостерігались у осіб, що мають тривалий
професійний контакт із туберкульозною інфекцією. Напруженість специфічної імунної відповіді за
підвищеною концентрацією протитуберкульозних
антитіл дозволила розглядати їх як групу ризику
щодо захворювання на ТБ.
Рівень ЦІК середньої молекулярної маси у всіх
дітей із ЛТІ відповідав контрольним значенням.
Вміст ЦІК малої молекулярної маси був зниженим у всіх обстежених: у віці 6-9 років з ЛТІ – до
(389,23±57,1) у.о. або у 1,4 рази (p < 0,05) від норми (550,40±65,5) у.о. та до (262,60±41,4) у.о. – у
віці 10-16 років або у 2 рази (p < 0,05) від норми
(522,60±56,1) у.о.
Таким чином, гуморальна ланка імунної відповіді у дітей з ЛТІ всіх вікових категорій характеризувалась гальмуванням активності неспецифічної
складової протиінфекційного захисту за зниженням концентрації імуноглобуліну IgA, зниженням
вмісту IgМ у дітей з ЛТІ віком 10-16 років. У всіх
дітей із ЛТІ спостерігалося зниження вмісту ЦІК
малої молекулярної маси. У молодших дітей віком
6-9 років з ЛТІ відзначалося зростання рівня IgG.
У всіх дітей із ЛТІ незалежно від віку було відзначене напруження специфічного імунного захисту за підвищеним у сироватці крові рівнем протитуберкульозних антитіл і концентрацією IgЕ.
Серед усіх досліджених показників стану гуморального імунітету у дітей з ЛТІ з результатом
реакції Манту позитивно корелювали рівень IgЕ
(r=+0,311, р<0,05) та вміст протитуберкульозних
антитіл (r=+0,272, р<0,05).
Висновки:
1. Раннім вважається виявлення туберкульозу
на етапі латентної туберкульозної інфекції.
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2. У крові пацієнтів із ЛТІ молодшої та старшої вікової групи відзначено достовірне зниження
концентрації IgA, у дітей 10-16 років – зниження
концентрації IgM та підвищення вмісту IgG у дітей
6-9 років. Вміст ЦІК малої молекулярної маси був
зниженим у всіх пацієнтів із ЛТІ/

3. У дітей всіх вікових груп із ЛТІ спостерігалося напруження імунної відповіді з підвищенням
вмісту протитуберкульозних антитіл та IgE.
4. У дітей з ЛТІ виявлені позитивні кореляційні
зв’язки результату реакції Манту із рівнем протитуберкульозних антитіл та IgE у сироватці крові.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АКУШЕРСЬКА СПРАВА»
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА»
У статті розглянуто особливості самостійної позааудиторної роботи студентів (СПРС) спеціальності «Акушерська справа» при вивченні курсу «Внутрішня медицина» в контексті Болонської декларації. Доведено вплив самостійної роботи на формування навичок клінічного мислення у студентів. Відмічено і проаналізовано роль викладача в
організації самостійної позааудиторної роботи студентів.
Ключові слова: самостійна позааудиторна робота студентів, акушерська справа, Болонський процес, внутрішня медицина.
В статье рассмотрены особенности самостоятельной внеаудиторной работы студентов (СВРС) специальности
«Акушерское дело» при изучении курса «Внутренняя медицина» в контексте Болонской декларации. Доказано влияние самостоятельной работы на формирование навыков клинического мышления у студентов. Отмечено и проанализирована роль преподавателя в организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов.
Ключевые слова: самостоятельная внеаудиторная работа студентов, акушерское дело, Болонский процесс,
внутренняя медицина.
Features of the extracurricular work of students specialty “Obstetric business” in the study course disease “Inner Diseases” in the context of the Bologna Declaration was reviewed. The impact of extracurricular work on the skills of students’ clinical
thinking was proved. The role of the teacher in the organization of independent work of students was observed and analyzed.
Key words: extracurricular work of students, midwifery, The Bologna Process, inner diseases.

Актуальність статті. Вдосконалення системи
підготовки фахівців для медичної галузі є важливим
завданням вищої школи. Особливо значення це набуває в світлі необхідності формування Європейського простору вищої освіти в Україні, виховання
покоління, яке здатне навчатися упродовж усього
життя. У Програмі дій щодо реалізації положень
Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України задекларовано принцип організації навчального процесу на основі пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного
зв’язку, що полягає у створенні умов організації навчання та вимірюється й оцінюється результатами
самостійної пізнавальної діяльності студентів [1].
У національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ
століття») робиться акцент на створенні умов для
розвитку й самореалізації кожної особистості як
громадянина України. Вирішення означених завдань
пов’язується із самостійною роботою студентів, яка
має стати провідною в підготовці фахівців [2].
Постановка проблеми. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок
про значний інтерес вітчизняних і зарубіжних дослідників до проблеми самостійної роботи студентів. У дослідженнях розглядались сутність, значення, структура, поняттєвий апарат, види (аудиторна,
позааудиторна тощо) та особливості організації
самостійної роботи, види робіт та методика їх виконання, підвищення інтересу студентів до самостійної діяльності та її ефективність, взаємодія
суб’єктів навчального процесу тощо.

Значний внесок у дослідження цих проблем зробили Г. Адамів, А. Алесюк, В. Бабанський, Н. Бойко, О. Гаврилюк, П. Гальперін, Л. Головко, C. Заскалєта, В. Луценко, М. Махмутов, В. Паламарчук,
Г. Романова, В. Сиротюк, М. Сичова, М. Солдатенко, Я. Цюприк, І. Шимко, Т. Якимович, зокрема,
позааудиторної СРС О. Дубасенюк, Л.В.Клименко,
В. Козаков, В. Лозова, М. Лубенець, Л. Онучак,
К. Платонов та ін. Водночас, особливої уваги заслуговує обізнаність викладача медичних дисциплін з питань організації позааудиторної самостійної роботи студентів (СРС) під час вивчення ними
клінічних дисциплін та реалізації цих положень на
практиці.
Метою статті є виявлення особливостей самостійної пізнавальної позааудиторної діяльності фахівців із спеціальності «Акушерська справа» при
вивченні клінічних дисциплін та обґрунтування засад організації цієї роботи викладачами.
Виклад основного матеріалу. Професія акушерки – одна з найбільш древніх. У нинішній час
її робота має визначений характер та спрямована
на забезпечення безпеки материнства, боротьбу з
материнською та перинатальною захворюваністю і
смертністю, самостійне надання медичної допомоги при неускладнених пологах та у післяпологовому періоді. Поряд із здійсненням суто акушерської
діяльності фахівці з галузі акушерства надають
лікувально-діагностичну допомогу вагітним, породіллям, у яких є соматична патологія, здійснюють
догляд за гінекологічними пацієнтками, надають
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їм невідкладну допомогу при гострих станах. Для
забезпечення цього аспекту діяльності фахівців в
галузі акушерства у навчальні плани була введена
дисципліна «Внутрішня медицина». Зміст цієї дисципліни ґрунтується безпосередньо на вивченні
студентами інших клінічних дисциплін (педіатрії,
хірургії), а також інших базових дисциплін (біології та анатомії людини, патоморфології, фізіології та патофізіології, мікробіології, вірусології та
імунології, радіології) й інтегрується з цими дисциплінами; закладає фундамент для засвоєння студентами знань з профільних клінічних професійно
орієнтованих дисциплін. Значний обсяг навчального матеріалу дисципліни та сучасні вимоги до її
вивчення передбачають самостійне опрацювання
студентом низки тем, які не входять до плану аудиторних занять. Ці заходи спрямовані на подолання
зростаючого розриву між обсягом знань, призначених для вивчення, й можливістю їх засвоєння у
терміни, визначені навчальними планами вищих
навчальних закладів.
Хочемо зауважити, що в різні періоди розвитку
вищої освіти проблема самостійної роботи студентів була завжди актуальною. Спочатку у процесі
підготовки фахівців відносна вага позааудиторної
роботи стосовно аудиторного часу була незначною,
тому й мала невеликий вплив на професійне становлення фахівця. У сучасних нормативних документах
Міністерства освіти і науки України самостійна робота студентів розглядається як значущий вид навчально-пізнавальної діяльності студентів, про що
свідчить виділення на її виконання 1/3, а для професійно значимих дисциплін – 2/3 часток від загального обсягу навчального часу студента, відведеного
на вивчення конкретної дисципліни. Так, для дисципліни «Внутрішня медицина» із загальної кількості
годин – 243, виділено на самостійну позааудиторну
роботу 85. Такі тенденції дозволяють стверджувати,
що СПРС стає одним із провідних видів діяльності
студента, а у найближчому майбутньому вона буде
основною формою навчання [3, с. 9]. Активна діяльність студентів під час самостійної роботи дозволить розвинутися необхідним здібностям до більш
складних, поліфункціональних видів діяльності, що
забезпечить формування мобільних, здатних до конкуренції, інноваційної та управлінської діяльності
кваліфікованих кадрів [8]. Для галузі медицини формування у фахівців саме таких якостей є найбільш
вагомими.
Поняття «самостійна робота» є складним багатоаспектним педагогічним явищем, яке включає
систему взаємопоєднаних структурних і функціональних компонентів, що утворюють цілісну єдність. Водночас, єдиного розуміння поняття немає
[7, с. 156]. Самостійна робота, з одного боку, є методом навчання, формою організації пізнавальної діяльності, засобом та видом залучення студентів до
самостійної пізнавальної діяльності (що стимулює
активність, самостійність, пізнавальний інтерес),
основою самоосвіти, поштовхом до подальшого
підвищення кваліфікації, а з іншого – системою заходів або педагогічних умов, що забезпечують керівництво самостійною діяльністю студентів [3, 11,
6]. Така неоднозначність розуміння поняття, його
«сутності, завдань, методів, форм і засобів органі-

зації самостійної роботи не тільки несприятливо
позначається на теоретичному аспекті дослідження
проблеми, а й має негативний вплив на практику
навчального процесу» [3, с. 9], зокрема, відображається на діяльності викладача з організації позааудиторної СРС. При цьому вони зазначають, що на
розроблення методичних рекомендацій потрібно
затратити значні зусилля та час. Опитування викладачів показало, що більшість з них потребує додаткової інформації з означеної проблеми.
Перш за все, викладачі клінічних дисциплін мають усвідомити особливості організації позааудиторної СРС при її плануванні. Такими особливостями, на нашу думку, є:
– «Внутрішня медицина» є однією з клінічних
дисциплін, під впливом якої має формуватися клінічне мислення майбутньої акушерки, вміння самостійного прийняття рішення стосовно діагностики, ведення вагітних пацієнток із соматичною
патологією, що або раптово виникла, або перейшла
у фазу загострення при хронічному перебігу захворювання;
– планування форм, видів робіт позааудиторної СРС повинно враховувати набутий студентом
досвід їх виконання на попередніх курсах (наприклад, вимоги до написання рефератів, складання
тез бесіди, заповнення ґраток графологічної структури захворювання тощо) та розширити ці різновиди до виступів на студентських конференціях з
доповідями, презентаціями, пошуку професійно
значимої інформації на електронних носіях, в інтернеті тощо;
– у зв’язку з швидким розвитком природничих наук, зокрема, досягнень в галузі медицини,
в окремих видах позааудиторної СРС має домінувати прогностичний аспект щодо різних аспектів
діагностики та лікування захворювань (наприклад,
методів внутріутробного встановлення статі, виявлення генетичних захворювань, виявлення онкомаркерів, що дозволяє встановити локалізацію
пухлини тощо), висвітлення суті захворювань,
актуальних для сьогодення (наприклад, ураження
вагітної жінки вірусом Зіка та прогнозування наслідків цього ураження для майбутнього новонародженого тощо);
– стрімке зростання професійної інформації в
галузі внутрішньої медицини робить більш видимою тенденцію в підготовці фахівців галузі акушерства: значне збільшення обсягів предметних
знань та обмеження термінів вивчення дисципліни – з однієї сторони, тягне за собою перерозподіл
часу засвоєння цієї інформації – з іншої, при цьому
спостерігається суттєве зменшення часу, виділеного на самостійну аудиторну роботу на користь позааудиторної СРС;
– всі види СПРС мають носити прагматичний
діяльнісний характер.
Якість та ефективність виконання студентами
позааудиторної самостійної роботи залежить від
рівня допомоги викладача [10]. У цьому сенсі варто говорити про обізнаність викладачів з теорією
самостійної роботи, зокрема, з організацією її позааудиторного різновиду. На нашу думку, при практичній реалізації позааудиторної СРС варто керуватися такими засадами:
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1. Самостійна позааудиторна робота є складовою змістових модулів клінічної дисципліни.
Метою самостійної роботи змістового модуля є
сприяння саморозвиткові студента як особистості
в цілому.
2. Компонентами системи самостійної роботи
є умови організації (зовнішні і внутрішні), технологія здійснення (особистісно- і діяльнісноорієнтована), результат виконання (предметний і
суб’єктний).
3. Модель системи позааудиторної самостійної роботи майбутніх фахівців в галузі акушерства
враховує зміни у взаємовідносинах «викладач –
студент» та досвід виконання позааудиторної СРС,
здобутий на попередніх курсах, що зумовлює перетворення студента з об’єкта на суб’єкт навчального
процесу та посилення управлінської функції діяльності викладача. Спільною є структура їх діяльності у процесі позааудиторної самостійної роботи:
підготовка позааудиторної самостійної роботи викладачем – самопідготовка студента, керівництво
позааудиторною самостійною роботою викладачем
– самокерування студента, контроль позааудиторної самостійної роботи викладачем – самоконтроль
та самооцінка студента.
4. Предметний результат позааудиторної СРС
відображає перетворення знань із неявного стану
на явний, тобто форми, що можуть бути передані
іншим.
5. Основним документом, що регламентує СПРС
є методичні рекомендації, в яких зазначаються джерела пошуку фахової інформації (що міститься на
паперових, електронних носіях та сайтах – за ключовими словами), різновид та форма представлення
результату виконання самостійної роботи.
6. Перелік тем позааудиторної СРС змістового
модуля, що виносяться на самостійне опрацювання, стосується патології, що зустрічається серед населення України та є актуальною для сьогодення;
інформація про неї може бути описана як у фаховій
літературі, так і міститися у коротких повідомленнях на сайтах мережі Інтернет.
7. Оцінювання предметного результату позааудиторної СРС здійснюється у бальній шкалі та
розглядається як складова узагальнюючої оцінки
змістового модуля. Оцінювання здійснюється як
індивідуальних (наприклад, підготовка та виступ з
рефератом), так і колективних форм роботи (зокрема, участь в імпровізованих обговореннях актуальних проблем захворюваності вагітних).
Одним із чинників підвищення ефективності
професійної теоретичної і практичної підготовки
майбутніх фахівців медичної галузі, має стати чітко організована позааудиторна самостійна робота
студентів. Саме тут допомога викладача відіграє
значну роль [6, 10]. В одних випадках вона може
бути мінімальною (допомога полягає в тому, що викладач тільки ставить певну мету виконання позааудиторної СРС), в інших – максимальною (така допомога передбачає і постановку навчальної мети,
і розкриття засобів, шляхів, причому досягнення
мети пропонується здійснювати у вигляді деталізованих алгоритмічних кроків (інструкції)).
Діяльність викладача в організації позааудиторної самостійної роботи студентів при вивченні дис-

ципліни «Внутрішня медицина» має включати такі
напрямки:
– розробку системи нових завдань з дисципліни
різних рівнів складності (складання графів логічної структури, таблиць диференціальної діагностики захворювань, алгоритмів надання допомоги
при невідкладних станах, написання санбюлетнів з
питань профілактики захворювань тощо);
– індивідуалізацію навчальних завдань для виділення типологічних груп (студенти з низьким,
достатнім рівнем виконання );
– зміну рівнів складності навчальних завдань
для студентів різних типологічних груп для того,
щоб ступінь самостійності у процесі їх виконання
постійно зростав;
– створення позитивного емоційного фону навчального заняття;
– співвіднесеність оптимальних поєднань
фронтальної, групової та індивідуальної форм
роботи з урахуванням специфічних відмінностей
кожної з типологічних груп;
– надання викладачем консультативної допомоги залежно від індивідуальних особливостей студентів і рівня складності індивідуального завдання
з питань пошуку інформації;
– регулювання частоти і глибини контролю
за продуктивністю виконання самостійної роботи
[5, c. 7–8].
Важливою проблемою студентів є робота з пошуку найактуальнішої, найсвіжішої інформації
професійного характеру. Широкі можливості для
швидкого пошуку інформації надають сучасні інформаційні технології, зокрема, мережа Інтернет.
Наприклад, актуальним стає пошук інформації
щодо частих захворювань вагітних.
У цьому гігантському сховищі існують різні
прийоми пошуку інформації. І саме тут допомога
викладача з пошуку професійно необхідної інформації є актуальною. Інформаційний пошук – це
процес пошуку інформації з певної теми, яке найчастіше доводиться виконувати користувачу глобальної мережі. Але знайти у великій кількості
сайтів і веб-сторінок потрібне джерело – дуже непросто. Для цього потрібно вміти використовувати
різні способи пошуку інформації, правильно формулювати запити й критично оцінювати знайдену
інформацію. І саме тут допомога викладача стає
необхідною. Ознайомлений сам, він може вказати
адреси веб-сторінки (це найшвидший спосіб пошуку, його використовують, якщо точно відома адреса
сторінки, яку беруть із довідників). Крім того, розширення пропонованого обсягу інформації може
переміщення за допомогою гіперпосилань (можна
переходити зі сторінки на сторінку, шукаючи потрібну інформацію); використання спеціальних інструментів пошуку (добірок посилань, пошукових
каталогів та систем мета пошуку). Ці інструменти
мають спеціальні засоби організації пошуку, що забезпечує ефективний пошук потрібної інформації
в Інтернеті. Студенти повинні засвоїти навики роботи в пошукових системах за темою, ключовими
словами тощо.
Хочемо зазначити, що досвід організації позааудиторної СРС при підготовці фахівців спеціальності «Акушерська справа» у ВНКЗ ЛОР «Львівський
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інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» дозволяє стверджувати про дієвість вище означених засад. Спостереження за використанням різних форм самостійної
позааудиторної роботи дозволяє розглядати її як
засіб самореалізації, розвитку студента.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Таким чином, самостійна робота студентів у
вищому навчальному закладі є необхідною передумовою для отримання необхідних знань, вмінь
і навиків професії акушерки. Вона визначається
соціальним замовленням держави, реалізується
викладачами клінічних дисциплін медичних навчальних закладів. Розроблення викладачами методичних рекомендацій СРС з дисциплін «Внутрішня медицина» потребує певної обізнаності щодо
структурних і функціональних складових самостійної роботи; підходів до диференціації змісту,

видів і методів опрацювання інформації; зазначення тих досягнень медицини, що є актуальними,
здійснення процесу організації самостійної роботи
та взаємозв’язку всіх його складових; а також очікуваних результатів, їх контролю й самоконтролю.
Організація самостійної роботи в процесі вивчення
дисципліни «Внутрішня медицина» має особливості. Її метою є сприяння системності знань та їх
достатності, розвитку клінічного мислення, оволодінню засобами збирання, оброблення та представлення інформації.
Таким чином, результатом організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Внутрішня медицина» повинно стати підвищення продуктивності самостійної навчальної праці, а також підготовка
кваліфікованих акушерок, здатних самостійно приймати рішення та вміти навчатися упродовж усього
життя.
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ
Серед захворювань статевої системи жінок репродуктивного віку вагоме значення має пошук альтернативних
методів лікування хронічного ендометриту. Представлений алгоритм діагностичного пошуку і контролю ефективності лікування хронічного ендометриту. Перший етап лікування заключається в елімінації пошкоджуючого агента
або зниженні його активності. З цією метою у вигляді монотерапії нами був використаний препарат АЛЛОКІН-альфа.
Ключові слова: хронічний ендометрит, вірус простого герпеса, цитомегаловірус, аллокін-альфа.
Среди заболеваний половой системы женщин репродуктивного возраста большое значение имеет поиск
альтернативных методов лечения хронического эндометрита. Представлен алгоритм диагностического поиска и
контроля эффективности лечения хронического эндометрита. Первый этап лечения заключается в элиминации
повреждающего агента или снижении его активности. С этой целью в виде монотерапии нами был использован
препарат АЛЛОКИН-альфа.
Ключевые слова: хронический ендометрит, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, аллокин-альфа.
Among the diseases of the reproductive system of women of reproductive age has significant value to search for alternative treatments for chronic endometritis. An algorithm of diagnostic research and control over the efficacy of treatment of
chronic endometritis is presented. The first stage of treatment of chronic endometritis should be elimination of the damaging
agent or reduction of its activity. For this purpose, the authors used the drug ALLOKIN-alpha as monotherapy.
Key words: chronic endometritis, herpes simplex virus, citomegalovirus, allokin-alpha.

Вступ. Серед захворювань статевої системи
жінок репродуктивного віку вагоме значення має
пошук альтернативних методів лікування хронічного ендометриту. [3]..
Хронічний ендометрит виникає частіше внаслідок неадекватного лікування гострого ендометриту, чому сприяють неодноразові вишкрібання
слизової оболонки матки з приводу кровотеч, залишки шовного матеріалу після кесарева розтину,
внутрішньоматкові контрацептиви. В теперішній
час провідне місце в етіології захворювання займає змішана вірусно-бактеріальна інфекція. Як
інфікованість, так і захворюваність вірусними інфекціями надзвичайно висока у всьому світі, з вираженою тенденцією до невпинного росту у всіх
вікових групах [4].
У 80-90% спостережень ХЕ зустрічається у
жінок репродуктивного віку, викликаючи порушення менструального циклу (47%) і репродуктивної функції (67%), безпліддя (60-87%), невдалі спроби ЕКЗ (37%), невиношування вагітності
(60,5-86,7%).
Патогенетично обгрунтована комплексна терапія ХЕ повинна грунтуватися на результатах мікробіологічного, імунологічного та морфологічного дослідження ендометрія [1].
На першому етапі лікування необхідно елімінувати пошкоджуючий агент або знизити його
активність. Другий етап лікування ХЕ повинен
бути спрямований на відновлення морфофункціонального потенціалу тканини і усунення наслідків вторинних ушкоджень: корекція метаболічних
порушень і наслідків ішемії, відновлення гемодинаміки і активності рецепторного апарату ендометрія [5].
Мета і завдання дослідження. Показати
ефективність препарата Аллокін-альфа у вигляді

монотерапії на перебіг хронічного вірусного процесу [2].
Матеріали та методи. Нами проведено обстеження 30 пацієнток репродуктивного віку (18-38)
із звичним невиношуванням вагітності різного генезу і хронічними вірусними інфекціями.
У всіх пацієнток були лабораторні ознаки носійства цитомегаловірусу (ЦМВ) і вірусу простого
герпесу (ВПГ), двічі підтверджені методом ПЛР
при дослідженні зішрібка з цервікального каналу
на 5-7 дні менструального циклу.
З метою елімінації віруса та знижения його
активності нами був застосований препарат. Аллокін-альфа, який відноситься до імунотропних
лікарських препаратів. Його дія спрямована на
посилення розпізнавання вірусних антигенів та
інфікованих клітин натуральними (природними)
кілерами, нейтрофілами та іншими ефекторними
системами природного імунітету, відповідальними за елімінацію вірусу.
Препарат призначають у першу фазу менструального циклу (з 1 дня). Препарат вводять підшкірно, у дозі 1 мг сухої речовини, розведеного
в 1 мл фізіологічного розчину, з інтервалом 48
годин (через день). Всього на курс лікування рекомендовано 6 ін’єкцій.
Результати та їх обговорення. В залежності
від результатів обстеження методом ПЛР пацієнтки були розділені на 3 групи: 1 група – ЦМВ-8
(26,7%), 2 група – ВПГ – 14 (46,7%), 3 група – поєднання ВПГ і ЦМВ– 8 (26,6%) (рис.1).
Всім пацієнткам у першу фазу менструального
циклу одноразово проводили монотерапію препаратом Аллокін-альфа за стандартною схемою
(1,0 мл п / к через день 6 ін’єкцій). При проведенні терапії в жодному разі не виявлено клінічної маніфестації цитомегаловірусу і ВПГ, а також
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побічних ефектів і алергічних реакцій. Результати
терапії препаратом Аллокін-альфа представлені
на рис. 2.
Перше контрольне обстеження, проведене через 2 місяці, виявило ДНК ЦМВ у 85% пацієнток,
а ВПГ у 66,7%.
Повторне контрольне обстеження, проведене
через 3 місяці, виявило повну елімінацію ЦМВ у
82,8% пацієнток, а ВПГ у 79,8%.
Найменш сприятливою в плані стандартної
схеми терапії з’явилася група з поєднанням ЦМВ
і ВПГ. У даного контингенту пацієнток ефективність склала 45%, що, мабуть, є підставою для
вибору альтернативної схеми лікування, а також
розширення групи хворих для отримання більш
достовірних результатів.
При подальшому динамічному спостереженні
протягом 1 року у жодної пацієнтки не було зареєстровано епізодів рецидиву вірусної інфекції.
Вагітність настала у 19 жінок. У 14 вагітність за-

вершилася народженням живих доношених дітей
без ознак вірусного інфікування, у 5– вагітність
триває. Рецидивів герпес вірусної інфекції під час
вагітності також не було зареєстровано.
Висновки.
Таким чином, одноразовий курс лікування
препаратом Аллокін-альфа у вигляді монотерапії надав виражений позитивний ефект на перебіг
хронічного вірусного процесу. Виходячи з вищевикладеного, призначення препарату Аллокін-альфа
слід вважати виправданим при проведенні лікування хронічного ендометриту у жінок з вірусними інфекціями та звичним невиношуванням вагітності.
Перспективи подальших досліджень.
Саме значна кількість морфологічних варіантів патології значно ускладнює верифікацію
діагнозу хронічного ендометриту. Тому необхідно
розробити алгоритм діагностичного пошуку, що
дозволить вірогідно діагностувати хронічний ендометрит.

Рис. 1. Розподіл обстежених пацієнток по групах
в залежності від виявленого збудника

Рис. 2. Ефективність препарату АЛЛОКІН-альфа (монотерапія)
у жінок з вірусною інфекцією (власні дані)
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ
ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
Приведены результаты лечения 90 пациентов с обострением хронического обструктивного заболевания легких
(ХОЗЛ), рандомизированных на две группы. В группу сравнения вошли 30 пациентов, которые получали стандартную противовоспалительную терапию. В клиническую группу вошли 60 пациентов, которым дополнительно к стандартной терапии были назначены разные сочетания антигомотоксических препаратов: Лимфомиозот, Галиум-Хеель, Траумель С, Эхинецея композитум С, Мукоза композитум, Бронхалис-Хеель. Антигомотоксические препараты
назначались в зависимости от типа выявленного нарушения иммунологической реактивности и величины иммунорегуляторного индекса. У пациентов клинической группы после проведенного лечения улучшились иммунологические показатели, в отличие от пациентов группы сравнения, у которых иммунодефицит усугубился.
Ключевые слова: обострение хронического обструктивного заболевания легких, иммунологические нарушения, лечение антигомотоксическими препаратами.
Наведено результати лікування 90 пацієнтів із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень
(ХОЗЛ), які були рандомізовані на дві групи. До групи порівняння увійшли 30 пацієнтів, які отримували стандартну
протизапальну терапію. У клінічну групу увійшли 60 пацієнтів, яким додатково до стандартної терапії були призначені
різні поєднання антигомотоксичних препаратів: Лімфоміозот, Галіум-Хеель, Траумель С, Ехінецея композитум С,
Мукоза композитум, Бронхаліс-Хеель. Антигомотоксичні препарати призначалися в залежності від типу виявленого порушення імунологічної реактивності та величини імунорегуляторного індексу. У пацієнтів клінічної групи
після проведеного лікування покращилися імунологічні показники, на відміну від пацієнтів групи порівняння, у яких
імунодефіцит посилився.
Ключові слова: загострення хронічного обструктивного захворювання легень, імунологічні порушення, лікування антигомотоксичними препаратами.
The results of treatment were presented in 90 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbations. The patients were randomized on two groups with ratio 1:2. 30 patients, which were token standard anti-inflammatory
therapy, entered in the group of comparison. 60 patients, who additionally to standard anti-inflammatory therapy were prescribed different combinations of homotoxicological medicines, entered in a clinical group. The homotoxicological medicines such as Lymphomyosot, Galium-Heel, Traumeel S, Echinacea compositum S, Bronchalis-Heel, Mucosa compositum
were prescribed according to the value of immune-regulatory index and type of T-cells immune disorders. For the patients
of clinical group immunological values were improved after the conducted treatment, unlike the patients of the group of
comparison in which an immunodeficiency was deepened.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease exacerbation, immunological disorders, homotoxicological
medicines treatment.

Иммунологическая реактивность у пациентов с
хроническим обструктивным заболеванием легких
(ХОЗЛ) во многом определяет как возникновение
обострения заболевания, так и результат его лечения, в том числе прогноз дальнейшего течения
[2, 6, 10]. Результатом нашего предыдущего исследования стала систематизация типов нарушений
клеточного и гуморального иммунитета у больных
с обострением ХОЗЛ [2]. Кроме инфекционного
фактора, на развитие иммунологических нарушений влияют различные эндогенные факторы, среди
которых большое значение имеют наследственно
обусловленные особенности иммунологической
реактивности [7, 10]. Исследованы случаи сочетания селективного дефицита IgA, определяющего
повышенный риск инфицирования респираторными вирусами, с заболеваемостью ХОЗЛ у двух и
даже трех поколениях отдельных семей [10].
В период распространенного применения антибиотиков, побочное действие которых в большинстве случаев сопровождается угнетением иммунной

системы с развитием дисбиоза кишечника, актуальным в лечении обострения ХОЗЛ является назначение лекарственных средств, которые бы обеспечивали адекватность иммунного ответа. К медикаментам
с указанным действием можно отнести известную
группу биологических средств, называемых антигомотоксическими препаратами (АГТП). Важными преимуществами АГТП является клиническая
эффективность в сочетании с практическим отсутствием побочных эффектов, что дает право на их
широкое практическое применение в пульмонологии [3, 9]. Лишь единичные клинические исследования были посвящены исследованию эффективности
применения АГТП в лечении ХОЗЛ [1, 2, 5], в том
числе – наши предыдущие работы [1, 2].
Целью данного исследования была разработка
способов коррекции нарушений системного иммунитета у пациентов с обострением ХОЗЛ при
условии углубленного анализа исходной иммунологической реактивности и дифференцированного
назначения АГТП.
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Материал и методы исследования. Всего в
исследовании приняло участие 90 пациентов. Все –
лица мужского пола, которые были рандомизированы в соотношении 1:2 на две группы, сопоставимые
по возрасту и тяжести обострения ХОЗЛ. В группу
сравнения вошли 30 пациентов, которые получали
стандартную противовоспалительную терапию:
антибиотик, бронходилататор короткого действия
и муколитик. Базисную бронходилатационную
ингаляционную терапию, которая включала бета2-агонисты пролонгированного действия и/или
антихолинэргические средства пролонгированного
действия, продолжали на весь период наблюдения,
не изменяя дозировку. В клиническую группу вошли 60 пациентов, которые были стратифицированы
с помощью ключевых исходных показателей иммунологической реактивности на три подгруппы:
А, Б и В. Критериями стратификации на первом
этапе были – гиперреактивность иммунной системы или клеточный иммунодефицит. В случае выявления клеточного иммунодефицита на следующем
этапе критериями отбора пациентов для включения
в соответствующие подгруппы были значение иммунорегуляторного индекса и тип клеточного иммунодефицита.
В подгруппу А вошли 25 пациентов с преимущественно
Т-хелперным
и
тотальным
Т-клеточным иммунодефицитами, которые сопровождались низким значением иммунорегуляторного индекса. В подгруппу Б вошли 23 пациентов с
преимущественно Т-супрессорным и тотальным
Т-клеточным иммунодефицитами, которые сопровождались высоким значением иммунорегуляторного индекса. В подгруппу В вошли 12 пациентов
с гиперреактивностью иммунной системы. Объем
стандартной противовоспалительной терапии у пациентов клинической группы был таким же, как у
пациентов группы сравнения. Пациентам подгруппы А дополнительно была назначена комбинация
из четырех АГТП – Лимфомиозот или Галиум-хеель (в зависимости от лучшей индивидуальной чувствительности лимфоцитов больного к препарату
in vitro) в дозе по 10 капель сублингвально трижды
в сутки, Траумель С по 2,2 мл трижды в неделю
внутримышечно, Эхинацея композитум С по 2,2
мл трижды в неделю внутримышечно и БронхалисХеель по 1 таблетке трижды в сутки сублингвально. Пациентам подгруппы Б дополнительно назначалась комбинация из трех АГТП – Лимфомиозот
или Галиум-хель (выбор в зависимости от лучшей
индивидуальной чувствительности) по 10 капель
сублингвально трижды в сутки, Траумель С по 2,2
мл трижды в неделю внутримышечно и Бронхалисхеель по 1 таблетке трижды в сутки сублингвально.
Пациентам подгруппы В дополнительно назначались два АГТП – Лимфомиозот или Галиум-хель (в
зависимости от лучшей индивидуальной чувствительности) по 10 капель сублингвально трижды на
сутки и Мукоза композитум по 2,2 мл трижды в неделю внутримышечно. Длительность лечения всех
больных составляла 3 недели.
Цитоиммунофлюоресцентный анализ использовали с целью определения субпопуляций лимфоцитов в периферической крови исследуемых
лиц, а именно – CD3+ лимфоциты (Т-клетки);

CD4+ лимфоциты (Т-хелперы); CD8+ лимфоциты (Т-цитотоксические лимфоциты/супрессоры);
CD16+ лимфоциты (натуральные киллеры), CD22+
лимфоциты (В-клетки), CD25+ лимфоциты [4].
Функциональную активность Т-лимфоцитов изучали с помощью реакции бластной трансформации
лимфоцитов с митогеном фитогемагглютинином.
Определяли также фагоцитарную активность нейтрофилов, концентрацию середнемолекулярной
фракции циркулирующих иммунных комплексов
и концентрацию сывороточных иммуноглобулинов
типов G, А и М [4, 8]. У всех пациентов клинической группы одновременно с исходным иммунологическим исследованием определяли индивидуальную чувствительность лимфоцитов крови к
вышеупомянутым антигомотоксическим препаратам in vitro, что выражалось в процентах стимулируемых лимфоцитов [4].
Статистический анализ проводили стандартными методами оценки вариационных рядов с использованием t-критерия Стъюдента. Полученные
данные обрабатывались на персональном компьютере программами Microsoft Excel (Microsoft Corp.,
USA) и Statistica 6.1.478 (Stat Soft, USA). Достоверными считали изменения при Р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Анализ исходного (перед лечением) иммунологического исследования показал, что у всех больных с обострением ХОЗЛ наблюдались значительные нарушения
иммунной функции в клеточном и гуморальном
звеньях. Общими чертами иммунологических
расстройств у пациентов ХОЗЛ были нарушения в гуморальном звене иммунитета – снижение
уровня IgG и IgA c одновременным увеличением
количественной характеристики В-лимфоцитов,
повышения концентрации ЦИК среднего размера
в сыворотке крови. Аналогичные результаты было
получены нами в предыдущем исследовании [2] и
совпадают с литературными данными [10].
Нашим предыдущим исследованием [2] было
установлено, что при ХОЗЛ наблюдались три основных типа нарушений Т-клеточного иммунитета: 1) гиперреактивность/гиперфункция клеточного звена иммунной системы; 2) тотальный
Т-клеточный и преимущественно Т-хелперний
иммунодефицит с низким значением иммунорегуляторного индекса; 3) тотальный Т-клеточный и
преимущественно Т-супрессорный иммунодефицит с высоким значением иммунорегуляторного
индекса. Выделенные типы иммунных нарушений
послужили основой для стратификации пациентов
клинической группы на три подгруппы.
Анализ динамики иммунологических изменений у пациентов клинической группы показал значительную эффективность проведенного
лечения, следствием которого стало улучшение
иммунологических показателей, в отличие от
пациентов группы сравнения, у которых после
проведенного лечения иммунологические нарушения остались без изменения, а в некоторых
случаях – усугубились.
Так, у пациентов подгруппы А после проведенного лечения отмечалось улучшение большинства
показателей клеточного иммунитета: достоверное увеличение общего количества лимфоцитов
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с (1,37±0,41)×109/л до (2,10±0,60)×109/л, субпопуляций лимфоцитов: CD3+ – с (0,77±0,35)×109/л до
(1,25±0,25)×109/л, CD4+ – с (0,34±0,19)×109/л до
(0,72±0,19)×109/л, а также субпопуляций CD16+
лимфоцитов, активированных Т-лимфоцитов, пролиферативной активности лимфоцитов. Кроме
того, улучшение касалось также некоторых показателей гуморального иммунитета. Так, достоверное увеличение количественной характеристики
субпопуляции CD22+ лимфоцитов сопровождалось
увеличением концентрации IgG в крови. Уменьшение проявлений Т-клеточного иммунодефицита
сопровождалось статистически достоверным увеличением значения иммунорегуляторного индекса до величины, свойственной здоровым лицам
(с 0,85±0,39 до 1,65±0,87).
У пациентов подгруппы Б наблюдалось улучшение количественной и функциональной характеристик наиболее пораженного Т-клеточного
звена иммунитета. После проведенного лечения
отмечалось статистически достоверное увеличение количественной характеристики субпопуляций лимфоцитов: CD3+ – с (0,71±0,27)×109/л до
(1,18±0,50)×109/л, CD4+ – с (0,52±0,20)×109/л до
(0,67±0,29)×109/л, CD8+ – с (0,18±0,09)×109/л до
(0,51±0,25)×109/л, CD16+ – (0,25±0,07)×109/л до
(0,29±0,10)×109/л, активированных Т-лимфоцитов
с (0,51±0,25)×109/л до (0,82±0,38)×109/л. Наибольшие изменения коснулись субпопуляций CD4+
(Т-хелперов) и CD8+ (Т-супрессоров) лимфоцитов, что сопровождалось достоверным уменьшением значения иммунорегуляторного индекса с
3,01±0,58 до 1,57±0,81.
У пациентов подгруппы В после проведенного
лечения наблюдалось существенное уменьшение
проявлений
гиперреактивности/гиперфункции
иммунной системы с нормализацией большинства показателей клеточного иммунитета. Так,

достоверно уменьшились общее количество лимфоцитов с (3,24±0,40)×109/л до (2,04±0,52)×109/л,
количественные
характеристики
субпопуляций лимфоцитов: CD3+ – с (2,06±0,66)×109/л до
(1,05±0,31)×109/л, CD4+ – с (1,54±0,52)×109/л до
(0,69±0,19)×109/л, CD8+ – с (0,61±0,29)×109/л до
(0,39±0,17)×109/л, а также субпопуляций CD16+,
CD22+ лимфоцитов, количества активированных
Т-лимфоцитов. Совместно с уменьшением проявлений гиперреактивности клеточного звена иммунитета наблюдалось улучшение фагоцитарной
активности нейтрофилов – фагоцитарный индекс
увеличился с (58,25±5,75)% до (69,67±9,20)% .
Выводы:
1. Назначать антигомотоксические препараты
у пациентов с обострением ХОЗЛ целесообразно в
зависимости от типа выявленных исходных нарушений клеточного иммунитета и величины иммунорегуляторного индекса.
2. У больных с низким значением иммунорегуляторного индекса, который сопровождается тотальным Т-клеточным иммунодефицитом или преимущественно Т-хелперным иммунодефицитом
в лечении целесообразно применять препараты
Лимфомиозот/Галиум-Хеель, Траумель С, Эхинацея композитум С и Бронхалис-Хеель.
3. У больных с высоким значением иммунорегуляторного индекса, который сочетается с
тотальным Т-клеточным иммунодефицитом или
преимущественно Т-супрессорным иммунодефицитом, целесообразно назначать препараты Лимфомиозот/Галиум-Хеель, Траумель С и Бронхалис-Хеель.
4. У больных с гиперреактивностью иммунной
системы и высоким значением иммунорегуляторного индекса целесообразно применять лечение
препаратами Лимфомиозот/Галиум-Хеель и Мукоза композитум.
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Застосування системи Gentlefile® System
для інструментальної обробки кореневих каналів зубів
Широке розповсюдження отримали в ендодонтії системи для машинної інструментальної обробки кореневих
каналів. Однією з перспективних систем є проста та атравматична система для інструментальної обробки кореневих
каналів Gentlefile® System виробництва компанії «MedicNRG», що показала свою високу ефективність для інструментальної обробки кореневих каналів різної форми.
Ключові слова: кореневий канал, інструментальна обробка, Gentlefile® System.
Широкое распространение получили в эндодонтии системы для машинной инструментальной обработки корневых каналов. Одной из перспективных систем является простая и атравматичная система для инструментальной
обработки корневых каналов Gentlefile® System производства компании «MedicNRG», показавшая свою высокую
эффективность для инструментальной обработки корневых каналов различной формы.
Ключевые слова: корневой канал, инструментальная обработка, Gentlefile® System.
Machine tool systems for root canal treatment got widely spread in endodontics. One of the most promising systems
is a simple and atraumatic system for root canal instrumentation Gentlefile® System manufactured by «MedicNRG», which
proved to be a highly effective tool for treatment of root canals of various forms.
Key words: root canal, instrumentation, Gentlefile® System.

В останні роки ендодонтія стрімко розвивається завдяки науковому прогресу та науковим
дослідженням [3, c. 45]. В той же час проблема
підвищення якості ендодонтичного лікуваня залишається достатньо актуальною [1, c. 987]. Широке
розповсюдження отримали системи для машинної
обробки кореневих каналів [6, c. 20]. Вони дозволяють швидше та якісніше провести інструментальну обробку кореневих каналів [3, c. 45].
Нашу увагу привернула проста та атравматична
система для інструментальної обробки кореневих
каналів Gentlefile® System виробництва компанії
«MedicNRG». Система Gentlefile® System складається з бездротового ендомотора, зарядного пристрою, змінних головок Gentlehead (типу ContraAngle), гнучких машинних файлів Gentlefile® та
спеціальних щіточок Gentlebrush .
Ендодонтичні файли Gentlefile® відзначаються
високою гнучкістю і представляють собою складну структуру зі сталевих волокон малого діаметру,
скручених у пружину. Поверхня файла Gentlefile®
покрита спеціальним напиленням, що дозволяє
знімати дентин кореневого каналу пошарово, перетираючи його на дрібні частки без утворення
стружки, що полегшує іригацію кореневого канала. Пружиноподібна форма ендодонтичного файлу Gentlefile® дозволяє провести препарування
дентину по всіх стінках, не порушуючи анатомічної форми кореневого каналу. Кінчик інструмента
не агресивний, заокруглений. Цікавим є рішення
шодо профілактики перелому файла в кореневому
каналі. Ендодонтичний файл Gentlefile® утримується в головці за допомогою муфти, при збільшенні навантаження на файл його хвостовик прокручується у муфті і обертання файла припиняється.
Після зупинки ендомотора файл легко виводиться
з кореневого каналу. Слід звернути увагу на те, що
ендодонтичні файли Gentlefile® є одноразовими

для кожного пацієнта, що значно знижує ризик перехресного інфікування.
Матеріал і методи. Нами було проведено ендодонтичне лікування 27 зубів із використанням системи Gentlefile®, з них 15 молярів та 12 премолярів.
Тільки в одному випадку відбулося заклинювання
ендодонтичного файла в кореневому каналі, після
чого файл був без труднощів виведений з каналу.
Результати та обговорення. Інструментальна обробка кореневих каналів із застосуванням
системи Gentlefile® в усіх випадках була проведена швидко та без ускладнень. Варто звернути
увагу на деяку особливість мануальних відчуттів
при роботі цими файлами. Швидкість обертання
файлів вища, ніж в інших системах для машинної інструментальної обробки кореневих каналів
і складає 6000 – 6500 об/хв. Немає відчуття «засмоктування» файла в кореневий канал та є можливість відчувати тактильно роботу файла по стінках кореневого каналу.
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Рис. 1. Рентгенограма 38 зуба із введеними
в кореневі канали файлами Gentlefile®
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Рис. 3. Робоча поверхня файла Gentlefile®

Рис. 2. Рентгенограма після пломбування
кореневого каналу 35 зуба. Інструментальна
обробка за допомогою системи Gentlefile®

Висновки. Система для інструментальної обробки кореневих каналів Gentlefile® System виробництва компанії «MedicNRG» показала свою високу ефективність для інструментальної обробки
кореневих каналів різної форми. Простота та висока безпека а також доступність дозволяють широко використовувати систему для інструментальної
обробки кореневих каналів Gentlefile® System в
ендодонтії.
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Використання лікарями-стоматологами
аплікаційної місцевої анестезії за даними
анонімного анкетування та інтернет-питування
Більшість маніпуляцій, що проводяться в клініці терапевтичної стоматології, потребують адекватного знеболення. Дуже важливим є використання перед ін’єкцією аплікаційного знеболення. Було проведено анонімне інтернетопитування та анкетування 185 лікарів – стоматологів. Опитування показало, що завжди застосовують аплікаційну
анестезію 49% опитаних лікарів. 38% стоматологів використовують її іноді. Не застосовують аплікаційне знеболення
13 % лікарів. Щодо вибору препаратів для аплікаційної анестезії, найпоширенішим виявився лідокаїн.
Ключові слова: опитування лікарів – стоматологів, аплікаційна анестезія, ін’єкційне знеболення, лідокаїн.
Большинство манипуляций, проводимых в клинике терапевтической стоматологии, требуют адекватного обезболивания. Очень важным является использование перед инъекцией аппликационного обезболивания. Были
проведены анонимный интернет – опрос и анкетирование 185 врачей – стоматологов. Опрос показал, что всегда
применяют бланк анестезию 49% опрошенных врачей. 38% стоматологов используют ее иногда. Не применяют аппликационное обезболивание 13% врачей. Среди препаратов для аппликационной анестезии самым распространенным оказался лидокаин.
Ключевые слова: опрос врачей – стоматологов, апликационная анестезия, инъекционное обезболивание,
лидокаин.
The majority of manipulations carried out at therapeutic dentistry require adequate anesthesia. It is very important to use
application anesthesia before injection. An anonymous survey and questionnaire of 185 dentists was held through internet. The
survey demonstrated that application anesthesia is always used by 49% of doctors. 38% of dentists use it sometimes. 13% of
doctors do not use an application anesthesia. As for the choice of drugs for the application, lidocaine is the most prevalent.
Key words: dentists survey; application anesthesia; injection anesthesia, lidocaine.

Більшість маніпуляцій, що проводяться в клініці терапевтичної стоматології, потребують адекватного знеболення. Більше 60% пацієнтів відчувають
страх та тривожність перед стоматологічним лікуванням [5, c. 70].
Найпоширенішим методом знеболення при
лікуванні карієсу та його ускладнень залишається місцева анестезія – провідникова або інфільтраційна. Але сама ін’єкція у багатьох пацієнтів
викликає страх та біль. Тому дуже важливим для
безболісного проведення анестезії є використання перед ін’єкцією аплікаційного знеболення
місця уколу [4, c. 65]. Для проведення аплікаційної анестезії використовують аерозоль 10 %
лідокаїну, гель на основі 2% лідокаїну, розчини

ксилокаїну, ксилонору та лідокаїну 2% та 5%, 5%
мазь піромекаїну та ін. Нами було вирішено провести дослідження частоти використання аплікаційної анестезії лікарями – стоматологами перед
проведенням ін’єкційного знеболення та вибору
ними тих чи інших препаратів для аплікаційної
анестезії.
Матеріал і методи. Було проведено анонімне
інтернет-опитування 185 лікарів – стоматологів та
анонімне письмове анкетування 31 лікаря. Їм були
задані такі запитання :
1. Чи застосовуєте Ви аплікаційний метод знеболення перед проведенням ін’єкційного знеболення?
2. Які препарати та у якій лікарській формі Ви
застосовуєте?

Діаграма 1. Використання аплікаційної
анестезії лікарями – стоматологами
за даними анонімного інтернет-опитування

Діаграма 2. Вибір лікарями препаратів
для аплікаційної анестезії за даними
анонімного інтернет-опитування
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Діаграма 3. Використання аплікаційної
анестезії лікарями – стоматологами
за даними анонімного письмового анкетування

Діаграма 4. Діаграма 2. Вибір лікарями
препаратів для аплікаційної анестезії за даними
даними анонімного письмового анкетування

Результати та обговорення.
За результатами анонімного інтернет-опитування 91 лікар (49 %) використовує аплікаційну анестезію перед проведенням ін’єкційного знеболення.
Іноді використовують аплікаційну анестезію 71
(38, %) опитаних лікарів. Не використовують аплікаційного знеболення 23 (13%) лікарів – стоматологів (діаграма 1).
На друге запитання ми отримали таку відповідь –
найчастіше використовується гель 2% лідокаїну –
57 (35%) лікарів. Використовують 10 % аерозоль
лідокаїну 48 (29%) лікарів, 40 (24%) лікарів віддають перевагу топікальним анестетикам на основі бензокаїну. Розчинами ксикаїну, лідокаїну 2–5%
користуються 10 (6%) лікарів. Мазь піромекаїну
використовують 6 (4%) лікарів ( діаграма 2).
За результатами анонімного письмового анкетування 16 лікарів (51,6%) використовує аплікаційну анестезію перед проведенням ін’єкційного
знеболення. Іноді використовують аплікаційну
анестезію 12 (38,7%) опитаних лікарів. Не використовують аплікаційного знеболення 3 (9,7%) лікарів – стоматологів (діаграма 3).
На друге запитання ми отримали таку відповідь –
найчастіше використовується 10 % аерозоль лідока-

їну 16 (57,1%) лікарів, гель 2% лідокаїну використовують 4 (14,3%) лікарів. Один лікар (3,6%) лікарів
віддав перевагу топікальним анестетикам на основі
бензокаїну. Розчинами ксикаїну, лідокаїну 2–5% користуються 4 (14,3%) лікарів. Мазь піромекаїну використовують 2 (7,1%) лікарів. Один лікар вказав ,
що використовує інші засоби ( діаграма 4).
Висновки.
Отримані за допомогою інтернет-опитування
та письмового анкетування лікарів – стоматологів
результати виявилися близькими. Завжди застосовують аплікаційну анестезію перед проведенням
ін’єкційного знеболення близько половини опитаних лікарів – 49% та 51,6%. близько третини 38%
та 38,7% – використовують її іноді. Не застосовують аплікаційне знеболення перед проведенням
ін’єкційного знеболення 13 % та 9,7 % лікарів.
Щодо вибору препаратів для аплікаційної анестезії, найпоширенішим виявився лідокаїн: у вигляді 2 % гелю, 10 % аерозолю 2 % розчину. Таким
чином, більш широке застосування аплікаційної
анестезії перед проведенням ін’єкційного знеболення дозволить покращити психоемоційний стан
пацієнтів при проведенні стоматологічних маніпуляцій у терапевтичній стоматології.
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ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ АНЕМИЙ БЕРЕМЕННЫХ ПРЕПАРАТОМ СУФЕР
Статья посвящена актуальным вопросам лечения анемии беременных внутривенным препаратом железа – суфер. Определены преимущества использования препарата, его эффективность, отсутствие побочных действий.
Показано позитивное влияние препарата на течение беременности и состояние плода.
Ключевые слова: анемия беременных, внутривенный препарат железа, влияние на плод.
Стаття присвячена актуальним питанням лікування анемії вагітних внутрішньовенним препаратом заліза – суфер. Визначені переваги використання препарату, його ефективність, відсутність побічних дій. Показаний позитивний вплив препарату на перебіг вагітності та стан плода.
Ключові слова: анемія вагітних, внутрішньовенний препарат заліза, вплив на плід.
The article is devoted to topical issues of the treatment of anemia in pregnant women intravenous iron preparations –
sufer. The advantages of using the drug, its efficacy, lack of side effects. The positive influence of the drug on the course of
pregnancy and the fetus.
Key words: anemia of pregnant women, intravenous iron preparation, effect on the fetus.

Анемия является одним из наиболее частых осложнений беременности. В перечне ВОЗ среди 38
наиболее распространенных заболеваний железодефицитная анемия (ЖДА) занимает первое место
[4, с. 8]. От 4 до 5 млрд. людей в мире имеют дефицит железа, при этом 2 млрд. страдают ЖДА. При
этом частота ЖДА у беременных достигает 80–90%
и не зависит от их социального и материального положения. По официальным данным МОЗ Украины,
в 2014 году анемией страдали 36,44% беременных
[2, с. 367]. Даже в наиболее экономически развитых
странах частота анемии среди беременных составляет 16–20%. Эти цифры касаются только манифестной
анемии, т. е. клинически явной патологии; скрытый
(латентный) железодефицит к концу беременности
развивается, в зависимости от полноценности питания, у 50 – 100% женщин [5, с. 21].
Анемия характеризуется снижением уровня гемоглобина в крови (менее 110 г/л), уменьшением количества эритроцитов, появлением их патологических
форм, а также изменением витаминного баланса,
снижением в организме количества микроэлементов
и ферментов. Анемия у беременных в 90% случаев
является железодефицитной. ЖДА – это клинико-гематологический синдром, характеризующийся снижением количества железа в организме (в крови, костном мозге и депо), при котором нарушается синтез
гема, а также белков, содержащих железо (миоглобина, железосодержащих тканевых ферментов) [1, с. 44].
Такая анемия развивается вследствие различных
физиологических и патологических процессов дефицита железа. Наличие ЖДА приводит к нарушению
качества жизни пациенток, снижает их работоспособность, вызывает функциональные расстройства
со стороны многих органов и систем. При дефиците
железа у беременных увеличивается риск развития
осложнений в родах, а при отсутствии своевременной и адекватной терапии может возникнуть дефицит
железа и у плода [3, с. 18]. ЖДА способствует развитию фетоплацентарой недостаточности и многих
гестационных осложнений, таких как гипотрофия и
гипоксия плода, гестозы, невынашивание беременно-

сти, отслойка плаценты, кровотечения, а также аномалий родовой деятельности, гипогалактии, гнойносептических заболеваний в послеродовом периоде и
анемии у новорожденных [6, с. 12].
У небеременных женщин потребность в железе
составляет 1,5 мг в сутки. Во время беременности
потребность в железе неуклонно возрастает и из материнского депо в период беременности и в послеродовом периоде расходуется около 800 – 950 мг железа
[7, с. 4]. Организм в состоянии восстановить запасы
железа в течение 4 -5 лет. Если женщина планирует
беременность раньше этого срока, у нее неизбежно
развивается анемия. Дефицит железа возникает у
многорожавших женщин.
Основными лабораторными критериями ЖДА
являются:
• низкий цветной показатель (≤ 0,85);
• гипохромия эритроцитов;
• снижение средней концентрации гемоглобина в
эритроците;
• микроцитоз, пойкилоцитоз эритроцитов (в мазке
периферической крови).
Лечение ЖДА предполагает помимо устранения основной причины этого патологического состояния применение препаратов железа. Идеальный
противоанемический препарат должен обладать минимальным количеством побочных эффектов, иметь
простую схему применения, наилучшее соотношение эффективность/цена и оптимальное содержание
железа [5, с. 16]. Однако многие железосодержащие
препараты обладают рядом недостатков, создающих
проблемы при их использовании: неприятными органо-лептическими свойствами, низкой биодоступностью, а также способностью раздражать слизистую
желудочно-кишечного тракта, что часто обусловливает диспептические явления.
В настоящее время для лечения анемии у беременных используется целый ряд эффективных препаратов. Вопрос о назначении конкретного препарата,
а также о его разовой дозе, кратности применения и
продолжительности курса лечения решается только
лечащим врачом в индивидуальном порядке.
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Материал и методы. Проведено обследование 40
беременных в возрасте 19–41 года с признаками ЖДА
во II и III триместрах гестации. Из них у 17 (42,5%)
беременность была первой, у 23(57,5%) – повторной.
Лабораторная диагностика анемии основывалась на
определении содержания гемоглобина, эритроцитов,
сывороточного железа и цветного показателя крови.
Результаты исследования. В анамнезе у 8 (20%)
пациенток отмечено бесплодие (первичное – у трех,
вторичное – у пяти). Настоящая беременность была
индуцирована медикаментозно у трех женщин после
применения экстракорпорального оплодотворения.
У 33 пациенток (82,5%) отмечены различные экстрагенитальные заболевания: хронический пиелонефрит – 12 (30,0%), хронические бронхолегочные
заболевания – 6 (15%), заболевания желудочно-кишечного тракта – 9 (22,5%), артериальная гипертензия – 7 (17,5%), сахарный диабет – 5 (12,5%), патология щитовидной железы – 1 (2,5%).
Различные клинические проявления анемии
(бледность кожных покровов и видимых слизистых
оболочек, тахикардия, слабость, снижение работоспособности, головокружение, парестезии нижних
конечностей) имели место в 34 (85%) случаях.
Течение I триместра данной беременности было
отягощено ранним токсикозом у 15 (37,7%) пациенток,
угрозой прерывания беременности в I триместре – у
24 (60,0%), У двух (2,3%) была выявлена миома матки.
Второй триместр беременности был осложнен
угрозой прерывания у 18 (45,0%) женщин, гестозом
беременных – у 11 (27,5%), умеренным многоводием
– у 2 (5,0%). Низкая локализация плаценты отмечалась в 9 (22,5%) случаях.
В III триместре основными осложнениями гестации были: гестоз легкой и средней степеней тяжести
– у 13 (32,5%) беременных, угроза преждевременных
родов – у 10 (25%), маловодие – у 3 (7,5%), синдром
задержки развития плода – у 8 (20,0%), фетоплацентарная недостаточность – у 9 (20,1%).
Обращает на себя внимание, что наиболее тяжелые гестационные осложнения – фетоплацентарная
недостаточность и синдром задержки развития плода
– наблюдались у пациенток с анемией II и III степени.
У этих же женщин отмечены и наиболее серьезные
экстрагенитальные заболевания (сахарный диабет,
артериальная гипертензия, бронхиальная астма). Частота и тяжесть гестационных осложнений коррелируют со степенью тяжести анемии.
Все беременные были разделены на 2 группы: в
1-ю группу вошли беременные, получавшие стандартную антианемическую терапию, во 2- ю – беременным назначался препарат Суфер.

Коррекция железодефицита осуществлялась препаратом Суфер по 200 мг внутривенно 1 раз в день от
3-х до 8 инъекций (в зависимости о т степени тяжести
анемии).
Антианемический эффект Суфера оценивался
по клиническому состоянию больных и результатам
лабораторного исследования крови еженедельно.
Как показали проведенные исследования, на фоне
приема Суфера у всех пациенток наблюдалось прогрессивное увеличение содержания гемоглобина
и сывороточного железа, наиболее выраженное к
концу первой недели лечения. Среднее увеличение
уровня гемоглобина за неделю составило 7,2 г/л, сывороточного железа – 6,75 ммоль/л. Через 3 приема
Суфера самочувствие больных улучшилось, исчезли
жалобы на слабость, парестезии, головокружение,
частота сердечных сокращений и окраска кожных
покровов пришли в норму. Данные анализа крови
свидетельствовали о повышении уровня гемоглобина к концу 2-й недели на 31,7%, сывороточного
железа – в два раза.
Субъективные и объективные (клинико-лабораторные) показатели свидетельствуют о хорошем
антианемическом эффекте курса приема Суфера.
Отметим, что Суфер хорошо переносился пациентками, не нарушал функцию кишечника, не вызывал
диспепсических явлений, был совместим с другими
лекарственными препаратами, назначенными для
лечения различных гестационных осложнений. Побочных эффектов на фоне его применения не было
отмечено ни в одном случае.
Динамика показателей
анализа крови у больных с анемией
до и после лечения Суфером (n=40)
Показатели

До лечения

После лечения

Гемоглобин, г/л

87,8±5,6

114,6±3,7 *

Эритроциты
Цветной
показатель
Сывороточное
железо, ммоль/л

2,3±0,8

3,2±0,4 *

0,82±0,01

0,92±0,07 *

9 ,8±1,9

23,6±1,6 *

Таким образом, применение Суфера обеспечивает быстрое восстановление уровней гемоглобина
и сывороточного железа. Доступность, простота
применения, хорошая переносимость и позитивное
влияние на течение гестации и состояние плода позволяют рекомендовать Суфер для широкого применения во время беременности.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОСТАБОРТНОГО СИНДРОМУ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДУ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ
У статті досліджено психологічні аспекти постабортного синдрому в залежності від методу переривання вагітності. Отримані нами результати свідчать про те, що частка жінок з інтенсивно вираженими психічними реакціями в
категорії пацієнток, що переривають вагітність методом штучного аборту, дуже висока. Встановлено, що більшість
пацієнток, які роблять аборт, мають дезадаптивні індивідуально психологічні риси: хронічну тривожність (80%), емоційну нестійкість (72%), депресію (54%).
Ключові слова: вагітність, постабортний синдром, психологічна дезадаптація.
В статье исследованы психологические аспекты постабортного синдрома в зависимости от метода прерывания
беременности. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что доля женщин с интенсивно выраженными
психическими реакциями в категории пациенток, прерывающих беременность методом искусственного аборта,
очень высока. Установлено, что большинство пациенток, которые делают аборт, имеют дезадаптивные индивидуально психологические особенности: хроническую тревожность (80%), эмоциональную неустойчивость (72%), депрессию (54%).
Ключевые слова: беременность, постабортный синдром, психологическая дезадаптация.
The article explores the psychological aspects of post-abortion syndrome, depending on the method of abortion. Our
results indicate that the proportion of women with severe mental intense reactions in the patients category, interrupting
pregnancy by abortion, is very high. It was found that the majority of patients who have abortions are individually maladaptive
psychological characteristics: chronic anxiety (80%), emotional instability (72%), depression (54%).
Key words: pregnancy, post-a.

Щорічно у світі вагітність настає у 208 мільйонів жінок. У 60% з них вагітність є запланованою
або бажаною і закінчується пологами, мимовільним
абортом або мертвонародженням. Решта 40% вагітностей є небажаними. [1]. За останні два десятиліття
суттєвого розвитку зазнали доказова база і технології
безпечної комплексної медичної допомоги по перериванню вагітності, а також обґрунтування її надання
з позицій дотримання прав людини. Незважаючи на
це, щорічно в світі 22 міліони абортів виконуються
небезпечним способом, залишаючи інвалідами 5 міліонів і забираючи життя у 47 000 жінок. Майже всі
ці випадки летальних результатів і ускладнень небезпечного аборту можуть бути попереджені за допомогою статевого виховання, просвіти населення з
питань планування сім’ї, проведення дозволеного законом безпечного штучного переривання вагітності, а
також надання медичної допомоги при ускладненнях
аборту [2]. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), небезпечний аборт –
це процедура переривання небажаної вагітності, виконана особами, що не мають необхідних навичок
та/або в умовах, що не відповідають мінімальним медичним нормам. Жінки потребують безпечної, ефективної служби для проведення аборту і, на щастя, в
даний час нові технології надають жінкам таку можливість. У вересні 2000 р. на Генеральній асамблеї
Міжнародної федерації акушерів і гінекологів (FIGO)
була схвалена доповідь, що містила рекомендації про
те, що «після відповідного консультування жінка повинна мати право на проведення медикаментозного
або хірургічного (інструментального) штучного аборту і що служби охорони здоров’я зобов’язані надавати такі послуги ».

Проте, для кожної жінки, не дивлячись на всі
позитивні сторони сучасних методів переривання
вагітності, небажана вагітність є великим стресом.
Фахівці прийшли до висновку, що матері незрівнянно легше відторгнути дитину за допомогою лікарів
зі своєї утроби, ніж розлучитися з пам’яттю про
неї. Напередодні аборту жінка закриває на все очі;
комплекс психологічних захистів може місяці, роки
і десятиліття перешкоджати усвідомленню того, що
сталося, але рано чи пізно в його роботі відбувається збій [3,10]. Сукупність виникаючих після аборту
психологічних проблем, психічних і психосоматичних порушень визначається як постабортний
синдром (ПАС). Вперше цей термін був введений в
1985 р. американським психотерапевтом доктором
А. Спекгард. Згідно з медичним визначенням, розробленим Американською асоціацією психіатрів,
постабортний синдром – це різновид посттравматичного стресового розладу, який є наслідком психічної травми, викликаної подією, що знаходяться
поза межами звичайного людського досвіду.
Вінсент Ру (США) виділив чотири основні компоненти ПАС:
1) пряма або непряма участь у умертвінні внутрішньоутробної дитини, що
сприймається як важка психологічна травма;
2) неконтрольоване багаторазове переживання,
що супроводжується стражданнями, ситуації аборту;
3) повторювані спроби уникнення емоційного
болю або заперечення спогадів про переривання
вагітності як психотравмуючу подію;
4) виникнення симптомів, пов’язаних з абортом
і немаючих місце до нього, включаючих почуття
провини за збереження власного життя [4].
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Постабортний синдром – це поєднання психічних симптомів і захворювань, які проявляються в
наслідок переживань після аборту. Доведено, що як
мінімум дві жінки з трьох після аборту відчувають
важкі депресії, які супроводжуються:
• втратою внутрішнього спокою і життєвих орієнтирів;
• руйнуванням відносин довіри між подружжям;
• сексуальною байдужістю, неприязню і відчуженням;
• агресією і конфліктами в сім’ї і на роботі.
Перелік проявів ПАС, складений Мюнхенською
консультаційною групою (Д. Реардон, С. Стенфорд
та ін.), включає наступні симптоми:
• шоковий стан як реакція на психотравматичну ситуацію, виникаючі в подальшому порушення
сну: безсоння, розлад сну у вигляді кошмарних
сновидінь;
• постійні думки про аборт, що підтримують неадекватне ставлення до вагітних жінок і дітей або
панічний страх при вигляді їх; прагнення забути
про те, що трапилося, «виправити» аборт повторною вагітністю;
• фобічні реакції на зовнішні стимули, що нагадують про скоєний аборт;
• знижена концентрація уваги, гіперактивність;
недостатня емоційна залученість в поточні події;
• агресивні реакції екстра- і інтрапунітивної
спрямованості, емоції гніву і ненависті по відношенню до батька дитини, родичів, лікаря, що виконав аборт, всіх осіб чоловічої статі;
• спроба самовиправдання і психологічного
захисту з прийняттям соціально активної позиції
(стає діяльним прихильником або противником
абортів, тобто відповідно рекомендує іншим жінкам зробити аборт або переконує їх);
• багаторазові аборти;
• функціональні сексуальні розлади, часта зміна
сексуальних партнерів;
• неослабні по силі переживання важкої втрати,
відчуття внутрішньої спустошеності;
• втрата відчуття власної гідності, депресивний
фон настрою, виражене почуття провини, нечистоти, прокляття («цього Бог мені ніколи не пробачить» або «цього я не зможу собі пробачити»;)
• страх перед покаранням за скоєне, постійна
боязнь за народжених дітей та інших членів сім’ї;
• залежність від психотропних препаратів, різні
форми адиктивних розладів;
• різного ступеня вираженості суїцидальна налаштованість [5,6].
У результаті аборти часто стають причинами
розпаду сімей. Сотні жінок зізнавалися в тому, що
не можуть любити того чоловіка, через якого перервали свою вагітність. Жінка не може пробачити
чоловікові того, що він не захотів взяти на себе відповідальність за її долю і долю дитини. А чоловік,
навіть якщо він сам схиляв жінку до аборту, починає підсвідомо очікувати, що агресія, спрямована
при аборті на його дитину, може звернутися на нього самого. Жінка вже не приваблює його, а вселяє
почуття небезпеки. Жінки, що мають дітей, дещо
легше переносять аборт, ніж вперше вагітні, але
й у них глибоко в підсвідомості присутнє почуття

провини, тривоги і жалю. Тільки незначна частина
жінок після аборту відчувають деяке емоційне облегшення, але дуже скоро і їх наздоганяє усвідомлення їхнього вчинку [7].
Спектр різних психологічних ускладнень, викликаних абортною травмою, досить широкий.
Однак у деяких може виникнути питання: невже
наслідки аборту настільки серйозні? Адже стільки жінок скоюють аборти і можуть засвідчити,
що самопочуття їх після аборту не погіршилося.
Причиною такого роду ілюзій є те, що для протікання постабортного синдрому характерно три
типи реакцій.
Перший тип – моментальна реакція. Вона настає безпосередньо після травми або проявляється
протягом року. Пов’язано це з тим, що жінка вже в
перший рік не витримує напруги всередині себе і
«зривається». Цей тип реакцій найбільш сприятливий для жінки, так як причини емоційного розладу
виражені і зрозумілі, що значною мірою полегшує
діагностику і терапію. Проте перший тип реакцій
зустрічається вкрай рідко.
Більш поширений другий тип реакцій, що виражається в тому, що хворобливі процеси протікають багато років, вони стають хронічними, але
витіснені з свідомості. Часом вони посилюються;
частіше всього це відбувається в річницю зробленого аборту, в день народження дитини який не відбувся, тощо.
Найбільш поширений третій, уповільнений
тип реакцій. Від п’яти до п’ятнадцяти років після аборту може не бути жодних проявів. Багато
жінок протягом усіх цих років навіть забувають,
що колись у своєму житті зробили аборт. І раптом
усвідомлення того, що вони зробили, в буквальному сенсі слова шокує їх, з’являються несподівані
симптоми ПАС [8, 9].
Існує думка, що медикаментозний аборт психологічно переноситься легше, ніж інструментальний, оскільки сприймається жінками як звичайна
менструація. Термін «медикаментозний аборт»
(МА) означає переривання вагітності за допомогою лікарських препаратів, що викликають викидень, і є безпечною альтернативою хірургічному
втручанню. Під успішним медикаментозним абортом розуміється повне переривання вагітності без
необхідності хірургічного втручання. Показаннями
є вагітність терміном не більше 63 днів від початку
останнього менструального циклу (аменореї) за наявності плодового яйця в порожнині матки за даними ультразвукового дослідження.
Переваги використання методу:
• неінвазивний метод переривання вагітності
• більш дбайливий, менш травматичний метод
переривання вагітності в порівнянні з хірургічним
абортом
• при його виконанні не вимагається проведення дилятації шийки матки і кюретажа слизової порожнини матки.
• дозволяє уникнути ризику, пов’язаного з хірургічним втручанням і анестезією
• протікає по типу самовільного викидня
• психологічно жінки медикаментозний аборт
переносять значно легше, завдяки відсутності
стресової реакції на хірургічну травму і біль
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• не вимагає обстеження, крім УЗД для підтвердження маткової вагітності та встановлення допустимих термінів гестаційного віку (діаметр плодового міхура не більше 20 мм) [10].
Мета дослідження. Визначити рівні вираженості постабортного синдрому та психологічної
дезадаптації у вперше вагітних жінок, та жінок що
народжували залежно від обраного методу переривання вагітності.
Матеріали і методи дослідження. Матеріалами для дослідження послужили 79 пацієнток з
небажаною вагітністю на ранніх сроках, які звернулися в гінекологічне відділення з метою переривання вагітності . А також 26 не вагітних пацієнток,
які були включені до контрольної групи. Вік жінок
становив від 20 до 26 років. Жінок, з небажаною
вагітністю було розділено на дві групи : I група–
вперше вагітні жінки, до якої ввійшло 41 пацієнтка, ІІ група – 38 жінок, у яких в гінекологічному
анамнезі була вагітність, що закінчилася пологами.
Жінкам запропоновано на вибір проведення інструментального переривання вагітності та медикаментозне переривання. З усіма пацієнтками попередньо проводилися бесіди про шкоду абортів і
мотиваційна підтримка для збереження вагітності.
Після прийняття рішення пацієнтки І групи розділили на дві підгрупи . Іа – 26 жінок, які обрала
для себе переривання вагітності медикаментозним
шляхом, і Іб- 15 жінок, що обрали хірургічний метод переривання вагітності. Пацієнтки ІІ групи також були розділені на 2 підгрупи : ІІа – 25 жінок,
яким виконано медикаментозний аборт, ІІб – 13 жінок яким виконано інструментальне переривання
вагітності.
Згідно чинної нині нормативної документації,
після отримання згоди пацієнток, в умовах стаціонару проводиться прийом міфепристону в дозі 600
мг і через 48 год – мізопростол в дозі 400 мкг. Через
2 тижні після переривання вагітності проводиться
повторне обстеження для підтвердження факту відсутності плодового яйця в порожнині матки.
Для проведення медикаментозного аборту ми
використовували Миропристон (міфепристон) –
синтетичний стероїдний антигестагенний засіб
(блокує дію прогестерону на рівні рецепторів).
Має місце антагонізм з глюкокортикостероїдами
(за рахунок конкуренції на рівні зв’язку з рецепторами). Підсилює скоротливу здатність міометрія, стимулюючи вивільнення інтерлейкіну-8 у
хоріодецидуальних клітинах, підвищуючи чутливість міометрія до простагландину. Внаслідок дії
препарату відбувається десквамація децидуальної
оболонки і виведення плідного яйця. Після одноразового прийому у дозі 600 мг максимальна концентрація у сироватці крові 1,98 мг/л досягає через
1,3 години. Абсолютна біодоступність складає
69%. У плазмі міфепристон на 98% зв’язується з
білками: альбуміном та кислим альфа1-глікопротеїном. Після фази розподілення виведення спочатку
відбувається повільно, концентрація зменшується
у 2 рази між 12-72 годинами, далі – значно швидше. Період напіввиведення становить 18 годин
[11]. Міфепристон приблизно в 5 разів підвищує
чутливість матки до аналогів простагландинів. Цей
ефект розвивається через 24-48 год і лежить в осно-

ві схеми раннього медикаментозного аборту, при
якій через 36-48 год після перорального прийому
міфепристону вводять аналоги простагландинів.
На цьому етапі ми застосовували Міролют (мізопростол) в дозі 400 мкг.
Групам Іб і ІІб було виконано інструментальний
метод переривання вагітності.
Пацієнткам досліджуваних нами груп виконано
клініко-лабораторне обстеження, згідно з вимогами
наказу МОЗ України від 20.07.2006 р № 508 «Про
погодження Інструкції про порядок проведення
операції штучного переривані вагітності». Крім
обов’язкових обстежень, проведено дослідження
психоемоційного стану з використанням: тесту
САН (самопочуття, активність, настрій), шкали Гамільтона для оцінки депресії (Hamilton psychiatric
rating scale for depression, HDS, або HAM-D), шкали Монтгомері і Асберга (Montgomery-Asberg
depression ratingscale, MADRS), шкали тривоги
Гамільтона (Hamilton anxietyscale, НАМ-А), шкали
самооцінки тривоги Цунга (Zung self-rating anxiety
scale). Контрольну групу склали невагітні студентки медичного університету в кількості 26 чоловік у
віці 20-24 років, яким були проведені обстеження
в тому ж обсязі, що і жінкам двох клінічних груп.
Результати дослідження і їх обговорення.
Згідно з результатами проведення тесту САН, до
переривання вагітності у жінок обох груп були
отримані результати, що свідчать, що всі вони перебували в стані астенічної напруженості, що виявляється ознаками погіршення настрою і відповідно
має бальну оцінку, нижче 4 балів. У контрольній
групі, за результатами тесту САН, стан жінок оцінювалося в 5,0-5,5 балів, що відповідає фізіологічній оцінці стану. Результати наших досліджень
показали, що у жінок обох досліджуваних груп
тривожність за ступенем вираженості займала перше місце. Особистісна тривожність характеризує
схильність сприймати ряд ситуацій як загрозливі,
реагувати на такі ситуації станом тривоги. Вона
припускає особистісну особливість до появи тривоги, сумнівів і невпевненості в ситуаціях оцінки своєї компетентності, дій і прийнятих рішень. Шкала
самооцінки особистісної тривожності визначає три
ступені тривоги: низьку, помірну і високу. Остання
прямо корелює з наявністю психологічних зривів,
неадекватною поведінкою і психосоматичними захворюваннями, які є результатом високої чутливості до стресу в осіб з цієї особистісної особливістю.
Серед пацієнток Іа групи висока тривожність була
характерна для 69,3% жінок, помірна – для 26,9% і
низька – для 3,8%. У Іб групі показники не значно
відрізнялися і відповідно склали 66,7; 26,7 і 6,6 %.
Результати в ІІ групі були такими : ІІа – висока тривожність -64%, помірна – 28%, низька – 8%; ІІб –
висока тривожність -38,5 %, помірна- 46,1%, низька – 15,4%. У контрольній групі були отримані такі
результати: 3,9% – висока тривожність; помірна –
38,5%; низька – 57,6%. Друге місце за ступенем вираженості в опитаних жінок займав нейротизм (для
діагностики використовувалася шкала Гамільтона
для оцінки інтенсивності невротичних тривожних
розладів), який також має три ступені: низьку, помірну і високу. Людині з високим нейротизмом
властиві надчутливі реакції, напруженість, тривож-
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ність, невдоволення собою і навколишнім світом.
Серед жінок Іа групи високий рівень нейротизму
був виявлений у 30,8 %, помірний – у 57,7% і низький – у 11,5% ; Іб групи високий рівень виявлено у
20%, помірний у 66,7%, низький – 13,3%. Результати досліджень пацієнток ІІа групи були такими:
високий рівень виявлено у 16%, помірний у 72%,
низький у 12%, результати у ІІб групи по нейротизму істотно не відрізнялися і становили відповідно:
15,3; 69,2 і 15,5%.
Згідно з оцінкою станів за шкалою Гамільтона,
в Іа групі 53,8% жінок мали розлад сну і 46,2% –
тривожну реакцію; Іб групі розлад сну мали – 60%,
а тривожну реакцію – 40%. У ІІа групі до переривання вагітності показники були такими: 56% мали
розлади сну і 44% – тривожну реакцію, в ІІб групі
61,5% мали розладу сну і 49,5 – тривожну реакцію.
За допомогою шкали Монтгомері і Асберга для
оцінки депресії ми отримали в Iа групі у 61,5% жінок результати, відповідні субклінічно вираженій
тривозі / депресії, у 30,8% – клінічно вираженій
тривозі / депресії і у решти 7,7% відсутні достовірні ознаки тривоги і депресії. У Іб групі показники
були наступними – 66,7; 20 і 13,3% відповідно. Результати жінок ІІа групи 48%, 40%, 12%, ІІб групи –
46,1%, 38,5%, 15,4% відповідно.
За результатами дослідження за допомогою
шкали Цунга для самооцінки депресії, самооцінки
тривоги Цунга (Zungself-Ратинген depression scale)
ми отримали наступні дані: в Іа групі почуття душевної спустошеності випробовували «більшу
частину часу або постійно» 88,5% жінок, «часто» –
11,5 %, Іб – 80% і 20% відповідно. У ІІа групі «більшу частину часу» відчуття душевної спустошеності відчувало 72% учасниць, «часто» – 28%, у ІІб
групі – 61,5% і 38,5% відповідно. Дратівливість і
нерішучість були властиві 100% жінок обох груп.
Отримані результати оцінювали за індексом
тривоги, який розраховується шляхом ділення сумарного балу тривоги у хворого при обстеженні на
максимально можливий сумарний бал за цією шкалою (він становить 80 балів). Рівні тривожності по
даній клінічній шкалою поділяються наступним
чином: 20-40 балів – низький, 41-60 балів – середній, 61-80 балів – високий рівень тривожності.
У Іа групі низький рівень тривожності не був виявлений, середній – у 30,8% і високий – у 69,2%, у ІІа
низький рівень тривожності не виявлено, середній
у 33,3%, високий – у 66,7%. У ІІа групі показники
були такими: низький рівень тривожності у 8%, середній – 36%, і високий у 56%, ІІб – 7,7%, 30,8%
61,5% відповідно . В результаті проведеного тестування у жінок контрольної групи високий рівень
тривожності був виявлений лише у однієї пацієнтки, що склало 3,8%, решта 96,2% мали низький рівень тривожності. Також в контрольній групі були
відсутні ознаки депресії, розлади настрою, індекс
тривоги не перевищував 30 балів.
Після процедури переривання вагітності нами
проведено повторне обстеження через 10 днів після переривання вагітності та через місяць після
процедури в такому обсязі: загальноклінічне дослідження, УЗД, оцінка психоемоційного стану. В
результаті проведених обстежень ми встановили,
що постабортний синдром розвинувся лише у 23%

пацієнток Іа групи і у 80% – Іб. У пацієнток ІІа групи поста бортний синдром розвинувся у 12%, і у
ІІб групі у 46%. Згідно з оцінкою за шкалою САН,
стан астенічної напруженості зберігалося у 38,5%
жінок Іа групи і у 66,7% – Іб.У пацієнток ІІа групи стан астенічної напруженості зберігався у 32%,
ІІб – 46,1%. Рівень тривожності оцінений як високий у 23% жінок Іа групи і у 60% – Іб, у ІІа групі
24% і у ІІб – 31%. За допомогою шкал Монтгомері
і Асберга для оцінки депресії після переривання
вагітності ми отримали в Іа групі у 19,2% жінок результати, відповідні субклінічно вираженій тривозі
/ депресії, у 15,4% – клінічно вираженій тривозі /
депресії, а у решти 65,4% були відсутні достовірні ознаки тривоги і депресії. У Іб групі показники
були наступними- 53,3%; 26,7 і 20% відповідно. У
ІІа групі субклінічно виражена тривога була присутня у 16%, клінічно виражена у 8% і відсутні
ознаки тривоги і депресії спостерігалось у 76%, у
ІІб групі відповідно 30,8%, 15,4%, 53,8%. Хотілося
б відзначити, що завдяки проведению УЗД в постабортному періоді нам вдалося уникнути ускладнень у вигляді залишків плодового яйця при обох
методах переривання вагітності у пацієнток даних
обстежуваних груп.
Висновки:
Отримані нами результати свідчать про те, що
частка жінок з інтенсивно вираженими психічними
реакціями в категорії пацієнток, що переривають
вагітність методом штучного аборту, дуже висока.
Встановлено, що більшість пацієнток, які роблять
аборт, мають дезадаптивні індивідуально психологічні риси: хронічну тривожність (80%), емоційну
нестійкість (72%), депресію (54%). Для стану цих
жінок властиві зниження життєвого статусу, депресивні переживання з деструктивним почуттям
провини що переходять в агресію, почуття образи
і скорботу за втраченою дитиною, невротизація,
хронічна емоційна напруга, дефіцит позитивних
емоцій, розвиток астенізації, ігнорування проблем,
пов’язаних зі здоров’ям і попередженням небажаної вагітності. Погіршення психологічного стану
жінки після аборту настає в результаті поглибленого, і виникаючого почуття неузгодженості особистісної сфери. Налаштовуючись на операцію,
вагітна сприймає аборт як єдино можливий вихід із
життєвої ситуації, і коли проблема, як їй здається,
легко вирішується, у неї виникає відчуття полегшення. Але після штучного переривання вагітності
настає «криза протиріч», яка викликана великою
розбіжністю між очікуваннями жінки і відкривається їй дійсністю: замість психологічного комфорту, почуття свободи і незалежності, сімейної гармонії і гарного самопочуття, вона набуває конфлікту
з самою собою і навколишнім світом існування,
відчуження від близьких людей, тяжку огиду до
подружньої близькості; у неї з’являються симптоми психічних розладів, жінка шукає способи притуплення безперервного душевного болю, які часто
криються в вживанні алкоголю чи наркотиків.
Медикаментозний аборт психологічно переноситься жінками легше. Він сприймається як природний процес – рясно протікаючи менструація.
Здійснення процедури медикаментозного аборту в терапевтичному кабінеті, уникнення ризику,
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пов’язаного з анестезією і оперативним втручанням, більш природний плин процесу переривання
вагітності, комфортні гігієнічні умови при амбулаторному застосуванні методу, відсутність страху ускладнень операційного втручання зменшує
психологічну травму, пов’язану з абортом. Переривання небажаної вагітності в малих термінах з
допомогою медикаментозного аборту препаратами
Міропрістон і Міролют дозволяє значно знизити
прояви постабортного синдрому у жінок.

Також можна відмітити що штучне переривання вагітності у жінок, в яких в анамнезі є вагітність,
що закінчилась родами психологічно переноситься
легше. Після проведення медикаментозного аборту
у вдруге вагітних жінок, лише у 9 пацієнток (24%)
розвинувся постабортний синдром.
Слід зазначити і той факт, що спілкування з психологом перед майбутнім абортом дозволяє значно
знизити наслідки травми, а отже, і постабортного
синдрому.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА
ИММУНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВОСПАЛЕНИИ
В работе было показано, что адгезивная и ферментативная активность фагоцитарного звена первичного иммунного ответа зависит от стадии воспалительного процесса и от возраста экспериментальных животных. При
исследовании гуморального звена иммунитета выявили достоверные изменения концентрации С3 фрагмента
комплемента у животных старшей экспериментальной группы в результате сформировавшегося адаптивного вторичного иммунитета.
Ключевые слова: иммунный ответ, Escherichia coli, животные, фагоцитоз.
У роботі було показано, що адгезивна та ферментативна активність фагоцитарної ланки первинної імунної відповіді
залежить від стадії запального процесу і від віку експериментальних тварин. При дослідженні гуморальної ланки
імунітету виявили достовірні зміни концентрації С 3 фрагмента комплементу у тварин старшої експериментальної
групи у результаті сформування адаптивного вторинного імунітету.
Ключові слова: імунна відповідь, Escherichia coli, тварини, фагоцитоз.
The paper showed that the adhesive and the enzymatic activity of phagocytic link primary immune response depends on
the stage of the inflammatory process and on the age of the experimental animals. In the study of humoral immunity revealed
significant changes in the concentration of the complement C3 fragment in animals older experimental group formed as a
result of secondary adaptive immunity.
Key words: immune response, Escherichia coli, animals, phagocytosis.

Актуальность. Развитие иммунной реакции
гуморального и клеточного типа начинается с проникновения антигена в организм и взаимодействие
с ним иммунокомпетентных клеток [1, с. 25].
На первичное попадание антигена развивается первичный иммунный ответ, на повторное попадание этого же антигена развивается вторичный
адаптивный иммунный ответ, который характеризуется более ранней и более сильной соответствующей иммунной реакцией [2, с. 34].
Грамотрицательные микроорганизмы являются
наиболее часто манифестируемыми инфекционными агентами у больных с септическими осложнениями, большинство из которых связано с Escherichia
coli, которая имеет эндотоксин – липополисахарид
(ЛПС) [3, с. 757].
При исследовании эндотоксинов E.coli было
показано, что TLR4, а не TLR2 является рецептором обеспечивающим активацию клеток в ответ
на ЛПС [4. с. 5]. Распознавание липополисахарида происходит с участием четырёх молекул: ЛПСсвязывающего белка – LBP, CD14, TLR4 и MD-2.
CD14 и MD2 экспрессируют многие клетки, включая моноциты, макрофаги, лимфоциты, эндотелиальные и эпителиальные клетки. TLR4 постоянно
экспрессируются на полиморфоядерных лейкоцитах, моноцитах, макрофгах, лимфоцитах и дендритных клетках, а так же на эндотелиальных и
эпителиальных клетках [5, с. 136].
Животные разного возраста в ответ на действие инфекции по-разному изменяют интенсивность и направленность метаболических реакций.
Однако к настоящему времени не ясны причины
этих различий. Возможно, что ответ на данный
вопрос поможет понять молекулярные механиз-

мы формирования адаптивных приспособлений
[6, с. 227].
На сегодняшний день недостаточно изучены
изменения факторов клеточной и гуморальной иммунорезистентности у экспериментальных животных в зависимости от возраста.
Целью данного исследования было изучение
особенностей фагоцитирующей активности нейтрофильных гранулоцитов и оценка их ферментативной активности по окислительной способности,
а так же факторов гуморального звена иммунитета:
С 3 фрагмента комплемента, иммуноглобулинов
классов А, М, G и интенсивность образования циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у экспериментальных животных разного возраста на
модели воспалительного процесса, индуцированного введеним бактериальной взвеси E.coli.
Материалы и методы. Материалом для эксперимента служили белые крысы-самцы 3-х месячного возраста («молодые») массой 100-140гр. и
22-х месячные («старые») с массой тела 200 -240 гр.
Первая (3-х месячные самцы, животным этой группы внутрибрюшинно вводили 1,5 мл стерильного
физиологического раствора) и вторая (22-х месячные животные, которым внутрибрюшинно вводили 1,5 мл стерильного физиологического раствора)
группы крыс служили контролем. Третьей (3-х мес.)
и четвёртой (22-х мес.) группам животных вводили внутрибрюшинно суточную агаровую культуру
Escherichia соli № 25592 (F-50) АТСС (вводили 1,5
мл взвеси бактерий, которая содержала 109 КОЕ/мл).
Инфицированных животных выводили из эксперимента путём декапитации на 3, 5, 7 сутки.
У экспериментальных животных получали кровь
и сыворотку. В процессе данного эксперимента
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в крови изучали фагоцитарные функции нейтрофильных гранулоцитов, фагоцитарную активность
нейтрофилов, образовывали определение общей
окислительно восстановительной активности гранулоцитарных нейтрофилов в тесте восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест). В сыворотке крови изучали изменения концентрации С 3
фрагмента комплемента. Активность белков системы комплемента определяли по потреблению его
компонентов на реакцию антигена с соответствующими комплементсвязывающими антителами с
помощью фотометрического метода. Определяли
показатели иммуноглобулинов A, M, G турбометрическим методом, а так же интенсивность образования ЦИК спектрометрическим методом.
Результаты и их обсуждение: Показатель индекса завершённости фагоцитоза (ИЗФ) у старых
животных после введения E.coli был немного увеличен на ранних этапах эксперимента и составил
1,18±0,01 при 1,14±0,02 в контроле. У молодых животных к 7 суткам снизился ИЗФ по сравнению со
старшей группой животных (1,01±0,02) и составил
0,97±0,01.
У молодых животных во все сроки эксперимента с антигеном Е.соli показатель индуцированного
теста достоверно снижался по сравнению с контрольной группой, а вот у старых животных этот
показатель достоверно возрос лишь на 3 сутки эксперимента.
У старых животных после действия антигена
Е.соli выявили достоверное снижение показателя
индекса стимуляции (ИС) на 5 сутки эксперимента,
к 7 суткам этот показатель так же оставался низким. У молодых животных наблюдали на всех этапах эксперимента снижение ИС.
При исследовании гуморального звена иммунорезистентности вывили, что концентрация С 3
фрагмента комплемента была увеличена на протяжении всего эксперимента (3-7 сутки) у старых

животных на 15% по сравнению с контрольной
группой, у молодых животных концентрация С 3
фрагмента комплемента в сыворотке крови была
снижена на протяжении всего эксперимента,
особенно на 5 сутки эксперимента и составляла
0,42±0,2% при контроле 0,65±0,1%.
Концентрация Ig А у 22-х месячных экспериментальных животных максимально была увеличена на 7 сутки эксперимента и составляла 7,4±0,58
г/л, при контроле 5,8±0,23 г/л (см. таблицу).
На всех этапах эксперимента наблюдалось увеличение концентрации Ig М у старых и у молодых
экспериментальных животных. Максимальный показатель Ig М выявили на 5 сутки эксперимента у
молодых экспериментальных животных, концентрация этого фактора увеличилась до 5,7±0,50 г/л
при контроле 3,2±0,38 г \ л.
Сывороточная концентрация Ig G также возрастает во все сроки эксперимента у двух возрастных групп животных, и максимальное увеличение
этого показателя выявили на 5 сутки, которое составляло 93,9±4,5 г/л у молодых и 97,1±4,7 г/л у
старых экспериментальных животных при контроле 70,7±1,2 г/л.
После введения бактериальных взвесей E.coli
на 3 сутки эксперимента интенсивность образования ЦИК была выше в обеих возрастных группа.
К 5 суткам интенсивность образования ЦИК
была высокой в обеих группах по сравнению с
контролем, а у старых животных достоверно более высокой, чем у молодых. К 7 суткам в период
реконвалесценции у молодых и старых животных
концентрация ЦИК достоверно снижалась по сравнению с первыми сроками исследования, однако у
молодых животных связывание бактерии иммуноглобулинами происходило более интенсивно, чем
у старых животных, что свидетельствует о более
высокой иммунной реактивности.

Таблица
Показатели гуморального иммунитета в сыворотке крови у контрольных и экспериментальных
животных разного возраста с воспалением, индуцированным введеним E. coli
№
ЭГ

Возраст
крыс

Процентное
содержание белков
системы комплемента, %

I
II

3-х мес,n=6
22хмес,n=6

0,65±0,01
0,45±0,02

III
IV

3-х мес,n=6
22хмес,n=6

0,55±0,02
0,64±0,01*

III
IV

3-х мес,n=6
22хмес,n=6

0,42±0,02*
0,51±0,01

III
IV

3-х мес,n=6
22хмес,n=6

0,50±0,02
0,52±0,01

Содержание иммуноглобулинов,
г/л (M±m)
Ig A
Ig M
Ig G
контроль
4,9±0,11
3,2±0,38
70,4±0,2
5,8±0,23
3,2±0,38
70,7±0,2
3 сутки
5,7±0,28
3,9±0,40
75,3±1,5
6,6±0,29
4,2±0,42
73,6±1,3
5 сутки
5,9±0,32*
5,7±0,50* 93,9±4,5*
5,3±0,10
4,9±0,44* 97,1±4,7*
7 сутки
5,6±0,31
5,1±0,45
93,5±4,5*
7,4±0,58*
4,9±0,43*
89,6±3,9

Примечание: № ЭГ – номер экспериментальной группы животных
* – достоверность различия с контролем Р ≤ 0,05

86

Концентрация
ЦИК (M±m)
51,0±7,0
25,0±6,0
161,0±13,0*
138,0±12,0*
167,0±13,0*
179,0±14,0*
140,0±12,0*
105,0±10,0*

Медичний форум

♦

Выводы:
1. У экспериментальных животных III-ой и
IV-ой группы после индукции воспалительного
процесса введением Е.соli выявили более значительное снижение средних значений фагоцитарного индекса. Антиген Е.соli у молодых животных
способствовал снижению стимулированного теста
во все сроки эксперимента, а у старых животных
стимуляция этого показателя лишь на 3 сутки.
2. Увеличение концентрации С 3 фрагмента
комплемента в сыворотке крови (0,64±0,1%) по
сравнению с контролем (0,45±0,2%) выявили у
старых экспериментальных животных, у молодых
же животных этот показатель был снижен после
воздействия антигенов E.coli. Однако у молодых

животных выявили значительное увеличение концентрации Ig М на фоне снижения показателя С3
фрагмента комплемента, очевидно за счет потребления этого гуморального фактора в элиминации
антигена. У старых же экспериментальных животных более выраженными были реакции вторичного изменение иммунитета (концентрация Ig G
97,1±4,7 г/л при контроле 70,7±1,2 г/л), возможно
за счет гуморального звена иммунного ответа.
3. После действия бактериальной взвеси E.coli
интенсивность образования ЦИК была достоверно увеличена в обеих возрастных группах экспериментальных животных, что свидетельствует об
активации связывания иммуноглобулинами микроорганизмов.
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ТЯЖКІСТЬ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ТИРЕОТОКСИЧНУ
КАРДІОМІОПАТІЮ І РІВЕНЬ НАТРІЙ УРЕТИЧНОГО ПЕПТИДУ
Вміст в крові натрійуретичного пептиду (НУП) вивчений у 150 хворих на токсичний зоб, ускладнений тиреотоксичною кардіоміопатією і серцевою недостатністю при госпіталізації, через два місяці і через рік після тиреоїдектомії. Встановлено, що у цих хворих рівень НУП є підвищений і з наростанням ступеня тяжкості серцевої недостатності
збільшується. Через два місяці і через рік після операції тиреоїдектомії вміст в крові НУП знижується, але рівня показників норми не досягає. Значення показників вмісту в крові НУП обʼєктивно і достовірно відображають тяжкість
серцевої недостатності.
Ключові слова: токсичний зоб, тиреотоксична кардіоміопатія, серцева недостатність, натрійуретичний пептид,
зміни після хірургічного лікування.
Содержание в крови натрийуретического пептида (НУП) изучали в 150 больных токсическим зобом, осложненным тиреотоксической кардиомиопатией и сердечной недостаточностью при поступлении, через два месяца и через год после тиреоидэктомии. Установлено, что у этих больных уровень НУП повышен и с нарастанием степени
тяжести сердечной недостаточности увеличивается. Через два месяца и через год после операции тиреоидэктомии
содержание в крови НУП снижается, но уровня показателей нормы не достигает. Значение показателей содержания в крови НУП объективно и достоверно отражают тяжесть сердечной недостаточности.
Ключевые слова: токсический зоб, тиреотоксическая кардиомиопатия, сердечная недостаточность, натрийуретический пептид, изменения после хирургического лечения.
Of blood natriuretic peptide (NUA) studied 150 patients with toxic goiter complicated by thyrotoxic cardiomyopathy and
heart failure at hospitalization, two months and one year after thyroidectomy. Established that these patients have elevated
levels of NUA and with increasing severity of heart failure increases. Two months and one year after surgery thyroidectomy
NUA content in the blood is reduced, but the level of performance is below standards. Value indices of blood NUA objectively
and fairly reflect the severity of heart failure.
Key words: toxic goiter, thyrotoxic cardiomyopathy, heart failure, natriuretic peptide changes after surgery.

Актуальність. У літературі є повідомлення про
використання показників вмісту в крові натрійуретичних пептидів (НУП, NT pro BNP) у діагностиці та визначенні тяжкості серцевої недостатності
[1–4]. Натрійуретичні пептиди відіграють важливу
роль у підтримці гомеостазу. Їх рівень збільшується при станах і захворюваннях, коли серце перевантажується об’ємом циркулюючої крові [5, 6].
Вони синтезуються в міоцитах шлуночків і спричиняють вазодилатацію та збільшення екскреції
натрію. Доведено, що синтез цих пептидів може
стимулюватись багатьма факторами, зокрема і під
впливом надмірної кількості тиреоїдних гормонів
у крові незалежно від гемодинамічного навантаження серця. У своїх роботах О. Ю. Жураківська
та Д. Б. Сапрыгин, В. А. Мошина [7, 8] вказують
на можливість діагностики і прогнозування перебігу серцевої недостатності та ризику розвитку
серцево-судинних ускладнень за результатами дослідження рівня в крові НУП.
Про прогностичне значення НУП щодо формування різних ступенів тяжкості серцевої недостатності на фоні тиреотоксичної кардіоміопатії у
хворих на токсичний зоб повідомляють Н. С. Тарабеева і Б. Г. Андрюков та співавт. [9, 10]. Проте
багато питань стосовно діагностичної і прогностичної інформативності показників НУП у пацієнтів із токсичним зобом залишаються невивченими.
Зокрема, це стосується значень НУП у хворих з
різним ступенем тяжкості тиреотоксикозу (ТТ) і
серцевої недостатності (СН).
Мета роботи. Вивчити вміст NT pro BNP у
крові хворих на токсичний зоб та оцінити його
показники залежно від тяжкості тиреотоксикозу і

серцевої недостатності в різні терміни після тиреоїдектомії.
Матеріали і методи. Вміст у крові NT pro BNP
визначали в 150 хворих на токсичний зоб, для лікування якого було застосовано хірургічний метод.
У 93 пацієнтів причиною тиреотоксикозу був дифузний токсичний зоб, у 47 – вузловий токсичний зоб і в
10 – змішаний токсичний зоб. Тиреотоксикоз середньої тяжкості (ТТСТ) діагностовано в 48 випадках,
тяжкий (ТТТ) – у 102. Вік хворих – від 21 до 78 років.
Тривалість захворювання на токсичний зоб становила від 2 до 7 років. Зі 150 хворих у 142 були
порушення серцевого ритму у вигляді синусової
тахікардії, тріпотіння чи фібриляції передсердь,
шлуночкових та надшлуночкових екстрасистол.
Тяжкість СН і функціональний клас (ФК) визначали за показниками тесту 6-хвилинної ходьби
(ТШХ) (табл. 1). Його проводили при госпіталізації, через 2 місяці та через рік після операції За
даними тесту, при госпіталізації в групі хворих на
ТТТ виділили дві підгрупи: СН ІІ А, ФК ІІ(1) і СН
ІІ А, ФК ІІ(2). До першої ввійшли пацієнти, в яких
відстань тесту становила від 363 до 419 м, до другої – від 308 до 360 м відповідно.
Рівень NT pro BNP визначали при госпіталізації, через 2 місяці та через рік після операції тиреоїдектомії. Отримані на етапах дослідження
результати визначення вмісту в крові NT pro BNP
оцінювали разом із показниками тиреотропного
гормону (ТТГ), вільного тироксину, антитіл до тиреопероксидази (АТТПО), віком пацієнтів (роки) і
тривалістю тиреотоксикозу (місяці).
Статистичну обробку отриманих результатів досліджень проводили з використанням методів варіа-
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ційного аналізу. За електронними таблицями Excel
визначали середнє арифметичне значення (М), середню квадратичну похибку середнього арифметичного значення (m), достовірність різниці (р).
Результати та їх обговорення. Проведені дослідження показали, що показники NT pro BNP
при госпіталізації були суттєво зміненими порівняно зі встановленими референтними показниками. У разі ТТСТ при госпіталізації вони були
в межах від 312 до 412 пг/мл (М±m=374±31,26).
Зі зростанням тяжкості СН рівень NT pro BNP у
крові пацієнтів підвищувався до 1348 пг/мл. За
Таблиця 1
Розподіл хворих залежно від тяжкості
тиреотоксикозу і серцевої недостатності
Тяжкість тиреотоксикозу
середній
тяжкий
СН I, ФК I
3
СН II А,
45
25
ФК II1
СН II А,
53
ФК II2
СН II B,
24
ФК III
СН і ФК

Усього
3
70
53
24

середніми показниками в групах хворих за тяжкістю СН ці зміни достовірні (р<0,05) (табл. 2).
Такі зміни вмісту NT pro BNP супроводжувались
подібною динамікою змін показників АТТПО. Їх
рівень у 10 та більше разів перевищував показники норми при СН І, ФК І, і з наростанням тяжкості
серцевої недостатності підвищення було достовірно вираженим. Зміни вмісту в крові ТТГ і вільного
тироксину в цей період дослідження вказували на
гіпертироксинемію, а тяжкість ТТ не корелювала
з абсолютними і середніми показниками рівнів даних гормонів (табл. 3).
Через 2 місяці після операції вміст у крові NT
pro BNP відносно показників при госпіталізації
знизився майже у 2 рази, причому це зменшення
було однаковим незалежно від тяжкості СН (табл.
2). Проте слід констатувати, що за абсолютними
і середніми показниками рівень NT pro BNP був
найнижчим у хворих із СН І, ФК І, а з наростанням тяжкості СН вміст його в крові збільшувався
(р<0,05).
При обстеженні через рік після операції встановлено достовірне зниження рівня NT pro BNP у крові
хворих всіх виділених підгруп. Проте інтенсивність
цих змін була неоднаковою. Так, порівняно з показниками через 2 місяці після операції при СН І, ФК
І, зменшення рівня NT pro BNP становило 75 %, при

Таблиця 2
Показники антитіл до тиреопероксидази і NT pro BNP у хворих на тиреотоксикоз
із різним ступенем тяжкості серцевої недостатності
АТТПО

ТТТ

ТТСТ

Тяжкість ТТ і СН

Досліджуваний показник
NT pro BNP
термін обстеження
при
через
госпіталізації
2 місяці
374,0±31,26
190,0±29,022

СНI, ФК I, n=3

при
госпіталізації
415,0±9,60

через
рік
47,0±4,362

СН II А, ФК II, n=45

499,0±23,101

565,5±23,461

362,2±16,171,2

133,16±12,821,2

СН II А, ФК II1 , n=25
СН II А, ФК II2, n=53
СН II B, ФК III, n=24

610,9±15,521
749,3±57,411
808,5±34,911

716,9±39,101
812,8±54,141
1057,6±49,381

414,5±24,162
473,0±23,762
575,6±37,091,2

174,4±9,901,2
236,1±15,231,2
360,6±38,011,2

Примітка: 1 – порівняно з попередніми показниками за тяжкістю серцевої недостатності; 2 – порівняно з
термінами обстеження.

Показники тиреотропного гормону і тироксину у хворих на тиреотоксикоз
із різним ступенем тяжкості серцевої недостатності

ТТСТ

Досліджуваний показник
вільний тироксин
Термін обстеження
при
через
через
через рік
через рік
госпіталізації 2 місяці
2 місяці
2,67±0,15 2,26±0,53
4,51±0,19
1,73±0,13 1,13±0,1

ТТГ

Тяжкість ТТ і СН

ТТТ

Таблиця 3

СН I, ФК I, n=3

при
госпіталізації
0,024±0,118

СН II А, ФК II, n=45

0,062±0,009

2,87±0,17 2,86±0,14

4,99±0,17

1,19±0,04

1,25±0,04

СН II А, ФК II1, n=25
СН II А, ФК II2, n=53
СН II B, ФК III, n=24

0,023±0,005
0,037±0,06
0,025±0,009

2,67±0,18 2,45±0,18
3,16±0,16 4,03±0,45
3,53±0,16 5,41±0,31

5,83±0,31
5,94±0,17
5,84±0,21

1,14±0,02
1,24±0,04
1,05±0,03

1,32±0,07
1,15±0,02
1,13±0,03
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тиреотоксикозі середньої тяжкості й СН ІІ А, ФК ІІ –
63 %, при тяжкому тиреотоксикозі – 60% у першій
підгрупі, 50 % у другій і 37 % у третій.
Зміни показників ТТГ і вільного тироксину
свідчили про адекватність дози замісної терапії
препаратами тироксину (табл. 3). Перевищення
референтних значень ТТГ у хворих із СН ІІ В, ФК
ІІІ було зумовлене неможливістю призначення
відповідної дози тироксину через тяжкі розлади
серцевої діяльності.
Аналіз результатів ТШХ, отриманих при проведенні його до операції, через 2 місяці та через

рік після неї, показав, що в частини хворих після
хірургічного лікування ТТ ступінь тяжкості СН
змінився з тяжчого на легший. Так, з 45 хворих
на ТТСТ із СН II А в 10 пацієнтів через 2 місяці
після операції тяжкість СН змінилась на СН І і залишилась такою при обстеженні через рік, а в 13 –
через рік змінилась на СН І. Водночас з 25 хворих
на ТТТ із СН II А (перша підгрупа) у 9 пацієнтів
тяжкість СН через рік після операції змінилась на
СН І, а в 16 – не зазнала змін. Тому вважали за доцільне проаналізувати зміни показників НУП (NT
pro BNP), АТТПО, вільного тироксину та ТТГ у

Таблиця 4
Показники віку, тривалості захворювання, АТТПО і НУП
у хворих зі зміненою та незміненою СН через рік після хірургічного лікування ТТТ і ТТСТ
Група і підгрупа хворих
Середній ТТ із СН II А,
ФК II, n=45
СН II A, через 2 місяці
і через рік СН І, n=10
СН II A, через рік СН І, n=13
СН II A,
через рік СН II А, n=22
Тяжкий ТТ із СН II А,
ФК II, n=25
СН II А, через рік СН I, n=9
СН II А, через рік СН II А,
n=16
2

Вік
53,67±
2,31
37,23±
4,31
58,23±
3,762
58,42±
2,65
33,64±
2,31
27,67±
2,721
37,01±
3,012

АТТПО
Тривалість запри
госпіхворювання
талізації
44,67±
499,47±
2,06
23,1
40,32±
419,69±
4,37
42,121
37,85±
496,27±
4,14
30,57
50,68±
610,26±
2,28
39,722
26,48±
610,96±
0,82
15,52
23,67±
599,11±
1,241
31,68
28,16±
617,63±
1,862
17,12

при госпіталізаці
565,44±
23,46
405,21±
8,921
541,15±
27,642
652,73±
33,892
716,96±
39,13
623,22±
55,341
770,25±
48,812

НУП
через
2 місяці
362,25±
16,17
197,52±
13,321,3
368,46±
13,532,3
433,59±
13,722,3
414,52±
24,16
466,1±
42,123
422,69±
30,243

через
рік
133,16±
12,82
48,80±
8,841,3
109,23±
16,032,3
183,18±
17,522,3
174,36±
9,9
157,56±
18,883
183,81±
11,023

Примітка: тут і в таблиці 5: 1 – порівняно з показниками по підгрупі й за термінами обстеження;
– порівняно з показниками між підгрупами; 3 – порівняно з даними за термінами обстеження (р<0,05).

Таблиця 5
Показники віку, тривалості захворювання, ТТГ і тироксину
у хворих з зміненою і не зміненою СН через рік після хірургічного лікування ТТТ, ТТСТ
Група і підгрупа
хворих
Середній ТТ із СН
II А, ФК II, n=45
СНIIA, через 2
місяці і через рік
СН I, n=10
СН II A, через рік
СН 1, n=13
СН II A, через рік
СН II А, n=22
Тяжкий ТТ із СН
II А, ФК II, n=25
СН II А, через рік
СН I, n=9
СН II А, через рік
СН II А, n=16

ТТГ
при госпі- через
талізації 2 місяці
0,06±
2,87±
0,01
0,17

Вільний тироксин
при госпі- через
через
талізації 2 місяці
рік
4,99±
1,19±
1,25±
0,17
0,04
0,04

53,67±
2,31

Тривалість
захворювання
44,67±
2,06

37,22±
4,31

40,31±
4,37

0,04±
0,02

2,32±
0,5

2,02±
0,24

5,34±
0,32

1,18±
0,03

1,26±
0,1

58,23±
3,762
58,42±
2,65
33,64±
2,31
27,67±
2,721
37,01±
3,012

37,85±
4,14
50,68±
2,28
26,48±
0,82
23,67±
1,241
28,16±
1,862

0,06±
0,01
0,07±
0,01
0,02±
0,01
0,02±
0,01
0,02±
0,01

3,84±
0,32
2,55±
0,23
2,67±
0,18
2,69±
0,36
2,67±
0,21

3,42±
0,12
2,92±
0,21
2,95±
0,18
2,77±
0,31
3,06±
0,22

5,26±
0,27
4,67±
0,28
5,83±
0,31
6,09±
0,48
5,69±
0,42

1,05±
0,06
1,28±
0,06
1,14±
0,02
1,15±
0,03
1,13±
0,03

1,24±
0,07
1,24±
0,05
1,32±
0,07
1,41±
0,16
1,27±
0,07

Вік

90

через
рік
2,86±
0,14

Медичний форум

♦

цих підгрупах хворих роздільно: окремо при зміненій і незміненій тяжкості СН після хірургічного
лікування ТТ (табл. 4, 5). При цьому аналізували
і такі показники, як вік пацієнтів (роки) і тривалість захворювання на тиреотоксикоз (місяці).
Проведений аналіз показав, що тяжкість тиреотоксикозу і серцевої недостатності визначають,
за певних умов, тривалість тиреотоксикозу і вік
пацієнтів. У разі СН II A при ТТ середньої тяжкості молодий вік пацієнтів (перший період зрілого
віку) поєднувався з більшою тривалістю ТТ, а у
хворих зрілого віку (другий період) – з меншою
тривалістю ТТ. Проте у хворих на тяжкий тиреотоксикоз із СН II А ступінь СН з тяжчого після
операції через рік змінилась на легший і тривалість тиреотоксикозу та вік пацієнтів були значно
меншими порівняно з хворими на ТТСТ (табл. 4,
5). Це свідчить про те, що тяжкість ТТ визначають
не лише тривалість захворювання і вік пацієнтів, а
й інші фактори, зокрема гормональний статус щитоподібної залози.
Загалом слід відмітити, що показники віку
хворих і тривалості тиреотоксикозу у визначених
ступенях тяжкості СН взаємопов’язані й, очевидно, можуть бути предикторами прогнозування перебігу СН після хірургічного лікування ТТ. Так, у
разі ТТСТ вік хворих до 40 років або ж тривалість
ТТ до 37 місяців дає підстави сподіватись на зменшення ступеня тяжкості СН після операції. За наявності ТТТ вік пацієнтів до 30 років і тривалість
ТТ до 25 місяців також дозволяють розраховувати
на зменшення ступеня тяжкості СН після хірургічного лікування токсичного зоба.
Аналіз змін вмісту в крові NT pro BNP показав, що до операції достовірно змінювалися його
значення у підгрупах (р<0,05), (табл. 4). Найнижчий рівень НУП виявили у хворих, в яких уже
через 2 місяці після операції покращився клінічний перебіг СН. У цих 10 хворих він був у межах
від 385 до 458 pg/ml. Пацієнти, в яких через рік
після операції тяжкість СН зменшилась з СН II А
на СН I, мали показники NT pro BNP у крові від
486 до 672 pg/ml, а хворі з незміненою СН – від
512 до 894 pg/ml. Отже, при госпіталізації в разі
ТТСТ молодий вік пацієнтів і коротка тривалість
тиреотоксикозу поєднуються з нижчим вмістом
НУП у крові.
У хворих на ТТТ зміни вмісту в крові NT pro
BNP мали таку ж направленість, як і у при ТТСТ.
Різниця полягала в кількісній характеристиці
змін. Так, у 9 хворих зі зміною після операції тяжкості СН на легшу вміст NT pro BNP у крові був
у межах від 412 до 894 pg/ml, а в 16 пацієнтів із
незміненою СН – від 492 до 1218 pg/ml. За середніми показниками зміни достовірні (р<0,05). При
обстеженні й через 2 місяці, й через рік після операції рівень NT pro BNP достовірно знижувався,
однак між підгрупами ці зміни не достовірні.
Підсумовуючи, слід відмітити, що вміст НУП
у крові хворих на ТТ підвищений і тим більшою
мірою, чим тяжчі ТТ і СН. Проте при однаковій
тяжкості ТТ і СН у разі зменшення ступеня тяжкості СН після операції вміст NT pro BNP у крові
до операції був нижчим за показники у хворих з
незміненою тяжкістю СН після хірургічного ліку-

вання токсичного зоба. Це дає підстави вважати,
що за певних умов рівень NT pro BNP у крові до
операції може бути тестом прогнозування перебігу СН після операції.
Отже, проведені дослідження вмісту в крові
NT pro BNP показали, що у хворих на токсичний
зоб різного генезу з тиреотоксичною кардіоміопатією і серцевою недостатністю він був підвищеним і з наростанням ступеня тяжкості серцевої
недостатності збільшувався. Після тиреоїдектомії
рівень NT pro BNP знижувався незалежно від ступеня тяжкості СН, проте рівня показників норми
не досягав.
Вважаємо, що рівень у крові NT pro BNP
об’єктивно відображає тяжкість серцевих розладів у хворих на токсичний зоб. Без перебільшення, цей показник можна використовувати для
прогнозування результатів хірургічного лікування
токсичного зоба та визначення доцільності його
проведення.
Стосовно показників вмісту в крові АТТПО,
загалом слід відмітити, що в обстежених хворих
його рівень підвищений і тим більшою мірою,
чим тяжчий ТТ (табл. 2). У разі ТТСТ показники АТТПО були у межах від 259 до 692 МО/мл.
Статистично достовірної різниці між середніми
показниками в підгрупах хворих зі зменшеним і
незміненим ступенем тяжкості СН після хірургічного лікування ТТ не виявлено (табл. 4).
У хворих з тяжкими проявами тиреотоксикозу
рівень АТТПО становив від 427 до 1893 МО/мл.
Найменшим він був у пацієнтів із СН ІІ А, ФК ІІ1,
найбільшим – із СН ІІ В, ФК ІІІ. Не спостерігали
чіткого розмежування індивідуальних показників
у підгрупах хворих за тяжкістю СН. Однак за середніми показниками зміни достовірні (р<0,05)
(табл. 4). Таким чином, з урахуванням результатів
проведеного аналізу можна констатувати, що рівень АТТПО у хворих на токсичний зоб був підвищеним. Немає чіткої залежності індивідуального
показника АТТПО від тяжкості тиреотоксикозу.
У зв’язку з цим, його не можна використовувати
як предиктор прогнозування перебігу СН після хірургічного лікування токсичного зоба.
Висновки.
1. У хворих на тиреотоксичну кардіоміопатію
вміст NT pro BNP у крові є підвищеним і з наростанням ступеня тяжкості серцевої недостатності
збільшується.
2. Через 2 місяці й через рік після тиреоїдектомії з приводу токсичного зоба рівень NT pro BNP
знижується пропорційно тяжкості СН, проте рівня
показників норми не досягає.
3. Рівень у крові NT pro BNP об’єктивно відображає тяжкість серцевих розладів у хворих на
токсичний зоб. У зв’язку з цим, його можна використовувати для прогнозування результатів хірургічного лікування токсичного зоба та визначення
доцільності його проведення.
4. У визначених ступенях тяжкості тиреотоксикозу і серцевої недостатності вік хворих і тривалість тиреотоксикозу взаємопов’язані й, очевидно, можуть бути предикторами прогнозування
перебігу СН після хірургічного лікування токсичного зоба.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРОСЛЕДОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Молекулярно-генетический анализ – наиболее доказательный метод исследования объектов биологического
происхождения при производстве судебно-медицинских экспертиз. Прогресс в области фундаментальных исследований и технологий, активное внедрение их результатов в практику расширяет возможности молекулярно-генетических экспертных исследований. В данной работе представлен пример, иллюстрирующий возможности судебной генетики при исследовании микроследов.
Ключевые слова: молекулярно-генетическая экспертиза, биологические микроследы, экспертиза вещественных доказательств, анализ ДНК клеток, типирование полиморфизма хромосомной ДНК.
Молекулярно-генетичний аналіз – найбільш доказовий метод дослідження об’єктів біологічного походження при
виробництві судово-медичних експертиз. Прогрес в галузі фундаментальних досліджень і технологій, активне впровадження їх результатів у практику розширює можливості молекулярно-генетичних експертних досліджень. У даній
роботі представлений приклад, який ілюструє можливості судової генетики при дослідженні мікрослідів.
Ключові слова: молекулярно-генетична експертиза, біологічні мікросліди, експертиза речових доказів, аналіз
ДНК клітин, типування поліморфізму хромосомної ДНК.
Molecular genetic analysis is the most demonstrative method for investigation of biological objects in forensic medical
examination. Progress in the basic researches and technologies, active implementation of their results in practice, extends
possibilities of molecular genetic research expert. This article presents the author’s example illustrating possibilities of forensic genetics at research of microarrays.
Key words: molecular genetic examination, biological microarrays, examination of physical evidence, DNA analysis of
cells, polymorphism typing of chromosomal DNA.
Актуальность. Идентификация личности в судебно-медицинской практике сегодня выходит на новый
уровень благодаря появлению методов, позволяющих,
в силу своей высокой специфичности, эффективно
идентифицировать личность по следам биологического
происхождения на вещественных доказательствах с достаточно высокой степенью вероятности.

Постановка проблемы. При этом методические подходы, направленные на исследование
разнообразного биологического материала, такого
как – кровь, слюна, сперма, моча, пото-жировые
выделения, содержащиеся в микроследах, а также
в контактных следах, на сегодняшний день, являются одной из основных проблем современной судебно-медицинской науки. Их совершенствование
и повышение эффективности представляет значительный интерес для судебных и следственных органов.
Проведение судебно-медицинской экспертизы
с целью идентификации личности по микроследам
биологического происхождения, а также контактным следам на вещественных доказательствах в
современных условиях это – проведение комплексного ступенчатого исследования биологического
материала с помощью судебно-медицинских цитологических и молекулярно-генетических методов.
Во многих случаях единственным вещественным доказательством по делу и соответственно основным идентификационным объектом являются
ядросодержащие клетки, которые на первом этапе
судебно-медицинского цитологического исследования изымаются с помощью различных способов
с микроследов на вещественных доказательствах
для последующего приготовления цитологического препарата [1].
Применение вышеуказанного комплексного
подхода дает возможность судебно-медицинским
экспертам эффективно решить основные эксперт-

ные задачи. А именно, на этапе судебно-медицинского цитологического исследования – установить
наличие и природу (тканевую и органную принадлежность) ядросодержащих клеток, а также объективно установить их количество и пригодность
для дальнейшего применения ДНК-анализа. Второй этап, это проведение генетического анализа, с
целью установления ДНК-профиля ядросодержащих клеток и сравнения с ДНК-профилем образца
от идентифицируемой личности. Эффективность
генетического анализа во многом зависит от количества ядросодержащих клеток, а также от их состояния (степени деструкции клеток, ядер), находящихся в цитологическом препарате.
В настоящее время, заявленная производителями чувствительность некоторых мультиплексных систем генотипирования хромосомных STRлокусов, составляет порядка 60–100 пг ДНК, это
минимальное количество геномной ДНК, которое
необходимо для достоверной амплификации типичной мультилокусной панели геномных диаллельных однокопийных мишеней. Теоретически
эта величина эквивалентна 10–20 диплоидным или
30–40 гаплоидным геномам, т. Е. для достоверного
генотипирования хромосомной ДНК в одной мультиплексной реакции должен быть амплифицирован
генетический материал, содержащийся, как минимум, в двух-трех десятках клеток.
Нами с 2012 года проводятся исследования,
целью которых является разработка методических
подходов для комплексного исследования микроследов биологического происхождения на вещественных доказательствах [2]. В результате исследований нами был предложен способ выделения
ДНК из ядросодержащих клеток, находящихся в
цитологическом препарате, который увеличивает
«выход» ДНК на 31,0 % в сравнении со стандартными методами и экспериментально определено
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минимальное количество клеток (50 ядросодержащих клеток). Основной проблемой, препятствующей широкому распространению данного способа
выделения ДНК, является неустойчивость результатов, получаемых с применением мультиплексных
систем типирования в препаратах, содержащих
крайне малое количество исходного генетического
материала.
Однако при этом проблема частичной потери биологического материала при многократных
переносах клеточной суспензии, приготовленной
из микроследов биологического происхождения,
остается актуальной. В связи с этим становится вопрос о разработке новых методических подходов
переноса или отделения ядросодержащих клеток
с предметного стекла в пробирку для проведения
молекулярно-генетического исследования с минимальными потерями биологического материала.
Для решения данного вопроса нами был предложен методический подход приготовления цитологических препаратов из микроследов, который
заключается в следующем: на предметное стекло
наклеивается фрагмент полимерной клейкой ленты, на которую наносится клеточная суспензия,
после чего материал подвергается окрашиванию в
соответствии со стандартными судебно-медицинскими цитологическими методиками, после проведения учета количества ядросодержащих клеток и
их состояния, окрашенный препарат вырезается и
переносится в пробирку для проведения исследования с помощью стандартных молекулярно-генетических методов.
Цель исследования. Апробация предложенного методического подхода приготовления цитологических препаратов на носителе – фрагменте полимерной клейкой ленты и стандартном предметном
стекле из экспериментальной клеточной суспензии
буккального эпителия, с целью изучения пригодности ядросодержащих клеток, содержащихся в цитологических препаратах, для проведения дальнейшего ДНК-анализа и установления ДНК-профиля
клеток по исследуемой панели микросателлитных
локусов.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужил образец буккального эпителия
на стандартном тампоне для забора буккального
эпителия с установленным ДНК-профилем по исследуемой панели (см. ниже), из которого экспериментально приготовили три равные группы клеточных суспензий в пробирках по 10 объектов, в
каждом из которых содержалось по 50 клеток.
I группа (стандартная) – приготовили цитологические препараты в соответствии со стандартной
судебно-медицинской цитологической методике:
осадки после центрифугирования фиксировали
этанолом до высыхания, окрашивали 30 мин. азур
II-эозиновой смесью.
II группа (экспериментальная) – приготовили
цитологические препараты в соответствии с предложенным нами методическим подходом приготовления цитологических препаратов на носителе с
последующей фиксацией этанолом осадков и окрашиванием азур II-эозиновой смесью.
III группа (контрольная) – исследование данных объектов с помощью цитологического метода

не применяли, а приступали непосредственно к выделению ДНК из клеток.
Все предметные стекла, предварительно были
стерилизованы в автоклаве, перед нанесением
клеточной суспензии стекла обрабатывали УФизлучением в течение 1 минуты в УФ-боксе.
В экспериментальной группе II на стерильные
стекла наносили фрагменты полимерной клейкой
ленты («Axent», Украина), размерами 1,0х1,0 см,
предварительно обработанные УФ-излучением в
УФ-боксе. Участок, площадью 1,0 х 1,0 см на который должна была быть помещена капля суспензии,
отмечали маркером.
Окрашенные препараты I и II групп исследовали с помощью микроскопического метода с использованием микроскопа марки «Olympus-CX-21», с
целью установления количества ядросодержащих
клеток (буккального эпителия).
Из цитологических препаратов I группы окрашенные клетки с предметного стекла смывали при
помощи стерильного тампона и дистиллированной
воды, тампон переносили в пробирку типа «эппендорф» объемом 1,5 мл.
Из цитологических препаратов II группы проводили вырезку маркированной области фрагмента
клейкой ленты с помощью скальпеля и пинцета, затем фрагмент переносили в пробирку типа «эппендорф» объемом 1,5 мл.
ДНК из клеток буккального эпителия I, II и III
групп выделяли при помощи набора «PrepFiler®
Forensic DNA Extraction Kit» («Applied Biosystems»,
США), выделение ДНК проводили согласно протоколу рекомендованному производителем.
Определение концентрации выделенной ДНК
объектов №№ 1 – 30 проводили с помощью флюориметра Qubit 2.0 Instrument Q 32866 («Invitrogen»,
США).
Для исследования локусов применяли метод
полимеразной цепной реакции (ПЦР), используя
набор реагентов «AmplSTR Identifiler Plus» (локусы D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358,
TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433,
vWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA, Amelogenin)
производства фирмы «Applied Biosystems» (США),
в соответствии с прилагаемой к набору инструкцией. Реакцию амплификации проводили с помощью прибора «GeneAmp PCR system 2700» фирмы
«Applied Biosystems» (США). Для оценки специфичности реакции амплификации использовали положительный контроль (проба контрольной
ДНК 9947А и отрицательный контроль (проба
без ДНК). Разделение и детекцию флуоресцентно
меченых амплифицированных фрагментов проводили методом капиллярного электрофореза с помощью прибора «3130 Genetic Analyzer» фирмы
«Applied Biosystems», США, в среде полимера
POP-4. Определение длин амплифицированных
фрагментов и установление номеров аллелей проводили с помощью программы «GeneMapper ID
Software v.3.2» на основе внутреннего стандарта
длины (GeneScan-500 LIZ Size Standard) и входящего в набор реагентов аллельного леддера.
Результаты и обсуждения. В ходе нашей работы подлежали сравнению два метода приготовления цитологических препаратов: стандартный и
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метод приготовления цитологических препаратов
на носителе. В качестве контроля использовали
группу объектов без приготовления цитологических
препаратов. Критериями нашей работы служили
следующие параметры – количество выделенной
ДНК из исследуемого объекта и установление ДНКпрофиля объекта по исследуемой панели микросателлитных локусов. На основании полученных результатов можно высказаться о следующем:
1) В объектах I группы (стандартной) №№ 1-10
количество выделенной ДНК соответствует раннее полученным результатам и варьирует в пределах 0,2 – 0,3 нг/мкл, среднее значение составляет
0,28±0,04, процент потерь по сравнению с группой
III (контрольной) составляет 41,9±15,0 %;
2) В объектах II группы (экспериментальной)
№№ 1-10 количество выделенной ДНК варьирует
в пределах 0,4 – 0,6 нг/мкл, среднее значение составляет 0,55±0,11, процент потерь по сравнению с
группой III (контрольной) составляет 11,3±10,0%;
3) В объектах III группы (контрольной)
№№ 1-10 количество выделенной ДНК варьирует
в пределах 0,5 – 0,8 нг/мкл, среднее значение составляет 0,66±0,10.
Таким образом, полученные данные продемонстрировали, что применение стандартной методики приготовления цитологических препаратов

с последующим смывом клеточного материала на
тампон и дальнейшее выделения ДНК характеризует потери ДНК до 41,9 % (p 1-2 <0,05), в то
же время при использовании фрагмента клейкой
ленты в качестве носителя клеточного материала с
последующим переносом в лизирующий буфер потери составляют 11,3% ДНК, что достоверно ниже
(p 1-3 < 0,01).
На следующем этапе исследования проводили
типирование выделенной ДНК. В объектах I группы (стандартной) ДНК-профили были получены в
5 из 10 объектов, что составляет 50 % позитивного
результата. В объектах II группы (экспериментальной) ДНК-профили были получены в 7 из 10 объектов, что составляет 70 % позитивного результата.
Вывод. На основании полученных данных
можно сделать следующий вывод, предложенный
методический подход приготовления цитологических препаратов на носителе – фрагменте полимерной клейкой ленты и последующим выделением
ДНК из клеток на ней, показал меньший процент
потерь выделенной ДНК, по сравнению со стандартным методом с использованием смыва клеток,
что дает ему значительное преимущество при исследовании малого количества ядросодержащих
клеток в биологическом материале, находящегося
в микроследах.
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Методика вимірювання довжини верхньої губи
при визначенні оклюзійної площини протезів
у хворих з повною відсутністю зубів за допомогою лабіометрії
За результатами клінічних і експериментальних досліджень, які спрямовані на поліпшення якості протезів запропоновані наступні розробки: класифікація співвідношення коміркових відростків беззубих щелеп. Вищенаведені
оригінальні розробки дають змогу попереджувати, визначати та усувати дефекти в протезах на етапах їх виготовлення. Апробація в клініці цих розробок показала доцільність їх застосування для відновлення функції вживання їжі,
чіткості і гучності вимови слів та норм естетики обличчя, що в кінцевому результаті поліпшує якість лікування хворих
з повною відсутністю зубів.
Ключові слова: функція, класифікація, ефект, протези.
По результатам клинических и экспериментальных исследований, которые направлены на улучшение качества
протезов, предложены следующие разработки: классификация соотношения альвеолярных отростков беззубых челюстей. Вышеизложенные оригинальные разработки позволяют предупреждать, определять дефекты в протезах
на этапах их изготовления. Апробация в клинике этих разработок показана целесообразность их использования
для восстановления функции приема пищи, четкости и громкости произношения слов и норм эстетики лица, что в
конечном итоге улучшает качество лечения больных с полным отсутствием зубов.
Ключевые слова: функция, классификация, эффект, протезы.
The following elaborations are suggested as the results of clinical and experimental researches which are directed on
improvement of the quality of false teeth: classification of correction of the alveolar appendix of the toothless jaws. The
above-mentioned original researches allow preventing, determining and eliminating of the defects of the false teeth at the
phases of their making. The clinical approbations of these researches showed the expediency of their application for the
restoration of function of taking the meals, of clearness and loudness of pronunciation and esthetic norms of the face and as
a result- the improvement of the patients’ with absolute teeth absence quality.
Key words: function, classification, prosthesis, effect.

Медична реабілітація хворих з повною відсутністю зубів є актуальною і залежить від ефективності відновлення функції жувального апарату
пластмасовими протезами [2, с. 5, 4, 7, с. 6]. Підтвердженням цьому є те, що за даними ряду авторів 20-24,9% хворих не користуються протезами,
а в 37% випадків змушені пристосовуватися щодо
користування протезами з недостатньою фіксацією
і стабілізацією [1, 3. с. 5, 5, 9, с. 6]. Однією з причин
такого стану є те, що на сьогоднішній день немає
функціональної оцінки ефективності якості протезів в напрямку їх фіксації і стабілізації на беззубих
щелепах [6, 8, 10. с. 6].
В зв’язку з цим, метою нашого дослідження
було визначення у хворого з повною відсутністю
зубів орієнтації у тривимірних координатах оклюзійної площини у ротовій порожнині по відношенню коміркових відростків та щілини ротового отвору, що утворена зубами.
Матеріал і методи дослідження. Матеріалом
дослідження були хворі з повною відсутністю зубів
та їх протези. Вимірювання висоти нижньої третини обличчя при фізіологічному спокої нижньої
щелепи здійснювали за допомогою штангенциркуля, а довжину губ і висоту коміркових відростків
нижньої і верхньої щелеп за допомогою учнівського рейсфедера та звичайної лінійки з міліметровим
градуюванням.
Висоту нижньої третини обличчя при фізіологічному спокої нижньої щелепи визначали анатомо-фізіологічним методом за допомогою прикусного блоку із базисного воску, який розміщували у
ротовому просторі між індивідуальними ложками
базису. На прикусному блоці відмічали проекцію

зіткнення верхньої та нижньої губи на протязі щілини ротового отвору, за допомогою штифтів із
проволоки д-0,6 мм які заглиблювали в прикусний
блок. Потім за допомогою прикусного блоку на
індивідуальних ложках гіпсові моделі щелеп закріплювали в артикуляторі і здійснювали виміри
спочатку довжини губ перехідної згортки яка співпадала з краєм індивідуальної ложки базису до лінії на прикусному блоці, що відповідала змиканню
країв губ. Таким чином отримали загальну довжину як верхньої так і нижньої губи.
Результати досліджень. Нами проводилося
вимірювання простору між верхівками гребнів коміркових відростків верхньої і нижньої щелепи що
знаходяться при фізіологічному спокої нижньої щелепи у вертикальній, трансверзальній, сагітальній
площинах, а також вимірювали довжину верхньої
і нижньої губи, тобто здійснювали лабіометрію за
вдосконаленою методикою. Для цього застосовували термінологію по класифікації довжини губ, яку
запропонувала Калініна Н.В.
Завдяки тому що ми вимірювали довжину верхньої і нижньої губи відносно їх всієї довжини, яка
починається від перехідної згортки до її краю в
співвідношенні до висоти коміркового відростка.
Кожний типорозмір довжини доповнюється
першим і другим ступенем довжини губи. Виходячи з вищенаведеної розкладки даних вимірювання,
запропонували наступну робочу класифікацію довжини губ: 1 -й тип – середня губа (1-й та 2-й ступені); 2 -й тип – коротка губа (1-й та 2-й ступені);
3-й тип – довга губа (1-й та 2-й ступені).
Характеристики довжин губ та критерії їх оцінки, що ми отримали при вимірюванні.
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Перший тип-середня губа (49 хворих). Половина довжини губи, що починається від перехідної
згортки доходить до верхівки коміркового відростка,
а їх друга половина знаходиться над комірковим відростком. Перший ступінь: половина губи (½ всієї
довжини), що починається від перехідної згортки
збільшується до 2 мм. І знаходиться на рівні верхівки альвеолярного відростка. Другий ступінь: половина губи(½ всієї довжини),що починається від перехідної згортки зменшується до 2 мм. і знаходиться
на рівні верхівки коміркового відростка.
Другий тип – коротка губа (27 хворих). Більша
частина довжини губи, від перехідної згортки до
верхівки коміркового відростка, а її друга половина
знаходиться над комірковим відростком. Перший
ступінь: половина губи (½ всієї довжини), що починається від перехідної згортки збільшується до
5 мм. і знаходиться на рівні верхівки коміркового
відростка. Другий ступінь: край губи знаходиться майже на рівні верхівки коміркового відростка
у (випадах гіпертрофії коміркового відростка, або
атрофії м’язів, що утворюють губи).
Третій тип-довга губа (16 хворих). Частина губи
з меншою довжиною, що починається від перехідної
згортки доходить до верхівки, знаходиться на рівні коміркового відростка, а її друга знаходиться над комірковим відростком. Перший ступінь: половина губи (½
всієї довжини), що починається від перехідної згортки
збільшується до 5 мм. і знаходиться на рівні верхівки
коміркового відростка, а над ним виступає частина
губи з більшою довжиною. Другий ступінь: частина
довжини губи, що знаходиться на рівні верхівки коміркового відростка зменшується до декількох мм, або
зовсім співпадає з перехідною згорткою (випадках значної або повної атрофії коміркового відростка).
Дані спостережень по вимірах довжини верхньої та нижньої губи, в співвідношенні до комір-

кового відростка в ділянці звідки беруть початок
губи та поміж коміркового простору дають змогу
визначити орієнтацію щілини ротового отвору по
відношенню верхівок коміркового відростка. Завдяки цьому створюють умови побудови оклюзійної поверхні штучних зубів, яка забезпечує достатню функцію і стабілізацію протезів, що підвищує
їх функціональну ефективність.
Таким чином, з вищенаведеного можна зробити
висновок, що дослідження довжини губи, які утворюють щілину ротового отвору, висоти коміркового
відростка в ділянці губ беззубих щелеп, які знаходяться при фізіологічному спокої нижньої щелепи,
дає змогу виготовити оклюзійні валики на індивідуальних ложках у тримірних вимірах, тобто у сагітальній, трансверзальній та вертикальній площинах з урахуванням індивідуальних особливостей
зазначених у запропонованій нами класифікації.
За допомогою таких оклюзійних валиків спочатку
визначають центральне співвідношення беззубих
щелеп функціональним методом потім отримують
функціональний відбиток при закритому роті під
силою тиску, що утворюють жувальні м’язи. При
цьому є можливість здійснювати імітацію жувальних рухів нижньої щелепи та розмовні проби.
Важливим на наш погляд є те, що при побудові оклюзійних валиків у артикуляторі використовується повна інформація, щодо розташування
щілини ротового отвору та її взаємовідношення з
комірковими відростками, а також просторової орієнтації беззубих щелеп, яка здійснюється за допомогою лабометрії. Завдяки їй є змога значно точніше орієнтувати у ротовому просторі оклюзійну
поверхню спочатку при визначенні центрального
співвідношення беззубих щелеп, а потім при постановці зубів, що значно поліпшує стабілізацію
знімних протезів на беззубих щелепах.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕНДТЕЛІЮ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ
Показано, що при патології печінки відбуваються істотні зміни церебральної гемодинаміки з ознаками ендотеліальної дисфункції та порушенням венозного кровообігу.
Ключові слова: хронічні дифузні захворювання печінки, церебральний кровообіг, ендотеліальна дисфункція.
Показано, что при патологии печени происходят существенные изменения церебральной гемодинамики с признаками эндотелиальной дисфункции и нарушением венозного кровообращения.
Ключевые слова: хронические диффузные заболевания печени церебральное кровообращение, эндотелиальная дисфункция.
It is shown that under liver diseases there are the substantial changes of cerebral hemodynamics with the signs of endothelial dysfunction and changes in venous blood flow.
Key words: chronic liver diffuse diseases, cerebral hemodynamics, endothelial dysfunction.

В Україні за останні роки значно зросла захворюваність на хронічний гепатит (ХГ) та цироз печінки (ЦП) [1]. При цій патології часто спостерігаються
порушення з боку центральної нервової системи:
внаслідок порушення функцій печінки розвиваються різноманітні нервово-психічні розлади [2, 3,
5, 6, 7]. Ці розлади можуть перебігати без виражених клінічних проявів – наприклад, у 30-70% осіб
з компенсованим цирозом печінки зустрічається
латентна печінкова енцефалопатія [2, 3, 11]. Необхідно підкреслити особливу важливість своєчасного розпізнавання і лікування латентної печінкової
енцефалопатії. Незважаючи на відсутність у цієї
категорії пацієнтів явної клінічної симптоматики, її
поява пов’язана з порушенням здатності до точних
рухів, ослабленням реакції й уваги в ситуаціях, коли
ці якості особливо необхідні (водіння автомобіля,
робота на конвеєрі тощо) [9].
В основі нервово-психічних порушень при захворюваннях печінки лежать різноманітні механізми [6, 7, 8]. Насамперед надають значення комплексного впливу і взаємного посилення декількох
чинників: ендогенних нейротоксинів, серед яких
провідне значення має аміак, амінокислотного дисбалансу і зміни функціональної активності нейротрансмітерів і їх рецепторів [10,12].
Разом з тим, не виключено, що певну роль у розвитку нервово-психічних порушень при захворюваннях печінки належить судинним порушенням. Проте,
питання змін церебрального кровообігу та ендотеліальної функції при хронічних дифузних захворюваннях печінки на сьогодні є мало дослідженими [1].
Метою даного дослідження була оцінка стану
ендотеліальної функції та церебральної гемодинаміки у хворих на хронічні дифузні захворювання
печінки.
Було обстежено 19 хворих чоловічної статі на
хронічні дифузні захворювання печінки, серед них
9 хворих на хронічний гепатит та 10 хворих на цироз печінки. Отримані результати були порівняні з
аналогічними показниками 10 практично здорових
осіб контрольної групи, співставних по статі та
віку з основною групою.
Серед хворих на хронічний гепатит провідними чинниками виникнення хвороби були віруси

«В», «С» (66,6%); гепатити змішаної етіології, у
т.ч. криптогенні, спостерігались у 33,3% хворих.
У хворих на цироз найчастіше спостерігалась вірусна етіологія захворювання (80,0% хворих); цирози змішаної етіології та криптогенні виявлено у
20,0% хворих.
Оцінка стану церебральної гемодинаміки була
проведена за результатами екстра та інтракраніальної доплерографії, виконаної на діагностичному
комплексі» Сономед-325» (Pосія) з оцінкою гемодинамічних характеристик.
Функціональний стан ендотелію вивчали на
прикладі судинорухової функції ендотелію при дослідженні ендотелійзалежної вазодилятації плечової артерії за допомогою загальновідомого тесту
реактивної гіперемії (Celermajer D.et al.,1992).
Також усім обстеженим хворим було проведено
дослідження біоелектричної активності мозку на
8-канальному електроенцефалографі »Мебікор -8».
Статистичний аналіз результатів дослідження здійснювався із застосуванням параметричних
(t-критерій Стьюдента) та непараметричних (ранговий критерій Манна-Уітні, парний Т-критерій
Вілкоксона) методів варіаційної статистики, які порівнювались із групою контролю. Математичну обробку отриманих даних проводили за допомогою
програми Excel з пакету офісних програм Microsoft
Office 2013 .
Результати дослідження та їх обговорення. Хворі на хронічний гепатит висловлювали багато різноманітних скарг, а саме: загальна слабкість турбувала 8 (88,8%) хворих; стомлюваність – 7 (77,7%);
головний біль – 6 (66,6%); сонливість та порушення сну – 4 (44,4%); роздратованість – 3 (33,3%); депресія – 3 (33,3%); запаморочення – 2 (22,2%).
У результаті клініко-функціонального дослідження було виявлено, що у більшої половини хворих на хронічний гепатит (66,6%) діагностувалася
ХПН 0 ступеня, у 3 хворих (33,3%) діагностувалася
ХПН І ст.
Хворі на цироз печінки висловлювали багато
скарг з боку центральної нервової системи, а саме:
загальна слабкість турбувала 8 (80,0%) обстежених; головний біль – 9 (90,0%); стомлюваність – 7
(70,0%); сонливість та порушення сну – 5 (50,0%);
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роздратованість – 3 (30,0%); депресія – 2 (20,0%)
хворих; запаморочення – 1 (10,0%).
У результаті клініко-функціонального дослідження було виявлено, що у хворих на цироз печінки переважала ХПН II ст. (50,0%), ХПН І-ІІ ст. зустрічалась у 40,0% випадків, ХПН І ст. – у 10,0 %.
При неврологічному обстеженні у хворих на
хронічний гепатит координаторна недостатність
виявлена у 6 хворих (66,6%), вестибуло-атактичний синдром – у 4 (44,4%) хворих. У 1 хворого
(11,1%) на хронічний гепатит патології з боку нервової системи не виявлено.
При цирозі печінки координаторна недостатність виявлена у 7 (70,0%) обстежених, вестибуло-атактичний синдром – у 6 (60,0%) хворих, пірамідний синдром – у 8 (80,0%) хворих, розсіяна
мікросимптоматика виявлялась у 7 (70,0%) хворих.
У всіх обстежених хворих визначались розлади
сну.
При ЕЕГ-досліджені у всіх хворих відзначались
зміни біоелектричної активності у вигляді дизритмії, порушенні зональних відмінностей основних
ритмів, спостерігалось уповільнення α-ритму та
поява повільно хвильової активності. Такі зміни
ЕЕГ демонстрували порушення функціональної
активності мозку у всіх обстежених хворих [4].
При екстракраніальній доплерографії найчастіше реєструвались у обстежених хворих зміни
форми вершини доплерографічної кривої по типу
куполоподібної у поєднанні зі зменшенням систолічного вікна, підвищення пульсаторного індексу
та індексу циркуляторного опору. Ці показники
свідчили про зниження інтенсивності кровонаповнення мозкових судин переважно на тлі їх підвищеного тонусу.
Окрім порушення артеріального кровообігу, спостерігався синдром порушення венозного кровообігу. Ця ознака була наявна у 48% хворих на хронічні
дифузні захворювання печінки. Характерною ознакою дисфункції венозного русла були зміни катакротичної частини доплерограми з наявністю пресистолічних хвиль. Порушення венозного кровообігу
частіше поєднувалось з гіпотонусом та дистонією,
що у відсотковому відношенні (44%) переважно зустрічалось у хворих на цироз печінки. Окрім того,

виявлення таких доплерографічних ознак опосередковано свідчило про наявність у пацієнтів ознак підвищеного внутрішньочерепного тиску.
Отже, у результаті доплерографічного обстеження у всіх обстежених хворих було виявлено порушення церебральної гемодинаміки у поєднанні
з порушенням венозного відтоку з порожнини черепа та опосередкованими ознаками підвищеного
внутрішньочерепного тиску.
Встановлено, що показники ендотелійзалежної
вазодилатації плечової артерії в контрольній групі
хворих склали 10,95%±0,25, що відповідає умовній
нормі, описаній в літературі. В групі обстежених
хворих аналогічні показники склали 9,72%±0,3
(в порівнянні з контролем, р˂0,01).
Отже, встановлені за допомогою доплерографії
порушення тонусу та кровонаповнення церебральних артерій та вен виникають у обстежених хворих
на тлі порушення функціонального стану ендотелію судин всього організму.
Таким чином, результати проведених клінікофункціональних досліджень свідчать, що у всіх обстежених хворих на хронічні дифузні захворювання
печінки спостерігаються зміни з боку центральної
нервової системи. На ранніх етапах розвитку захворювання ці розлади можна діагностувати за
допомогою функціональних методів дослідження,
зокрема, доплерографії та електроенцефалографії.
Це важливо тому, що діагноз печінкової енцефалопатії ґрунтується насамперед на клінічних даних, що, однак, практично нездійсненно у хворих
з латентною стадією [3,9,11]. Тому є необхідність
рекомендувати усім хворим на хронічні дифузні
захворювання печінки призначати консультації
невролога з проведенням доступних та недорого
вартісних інструментальних методів дослідження,
таких як доплерографія та електроенцефалографія
з використанням звичайних візуально-описових
методів аналізу результатів цих досліджень.
Отримані дані дають підстави також рекомендувати включення в комплексне лікування хворих
на хронічні дифузні захворювання печінки ангіотропних препаратів, що буде позитивно впливати
на процес одужання та стане профілактикою розвитку нервово-психічних порушень.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛОДОВЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ И КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ ПУПОВИННОЙ КРОВИ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРИ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ СТАРЕНИИ
Статья посвящена вопросам изучения возможности применения нетрадиционных методов терапии широкого
спектра функциональной и органической патологии, развивающейся в процессе старения мозга. В работе объединены результаты экспериментальных исследований о принципиальных особенностях в подходах к применению различных видов охлаждения (как самостоятельного лечебного фактора, так и в комплексе с другими воздействиями).
Одним из факторов терапевтического действия холода является возможность изменения проницаемости гистогематических барьеров. Используя этот фактор, появляется возможность значительно повысить терапевтическую
эффективность криоконсервированных препаратов пуповинной крови. Сочетанное применение указанных воздействий оказывает эффект на системном и органном уровнях.
Ключевые слова: старение мозга, холод, криоконсервированная пуповинная кровь.
Статтю присвячено питанням вивчення можливості застосування нетрадиційних методів терапії широкого спектра функціональної і органічної патології, що розвивається в процесі старіння мозку. У роботі об’єднані результати
експериментальних досліджень про принципові особливості в підходах до застосування різних видів охолодження
(як самостійного лікувального фактора , так і в комплексі з іншими впливами). Одним з факторів терапевтичної дії холоду є можливість зміни проникності гістогематичні бар’єри. Використовуючи цей фактор, з’являється можливість
значно підвищити терапевтичну ефективність кріоконсервованих препаратів пуповинної крові. Одночасне застосування зазначених впливів надає ефект на системному і органному рівнях.
Ключові слова: старіння мозку, охолодження, кріоконсервована пуповинна кров.
The paper is devoted to studying the possibility of using non-standard therapeutic methods for a wide range of functional and organic pathology, developing during brain aging. Here we combined the results of experimental studies of essential
features in approaches to application of different types of cooling (both as independent therapeutic factor, and together with
other exposures as well). One of the factors of cold therapeutic action is the possibility to change the permeability of histohematic barriers. This factor applying makes it possible to increase significantly a therapeutic efficiency of cryopreserved cord
blood preparations. A combined application of these exposures has an effect on both system and organ levels.
Key words: brain aging, cooling, cryopreserved cord blood.

Морфофизиологическим эквивалентом старения является инволюция жизненно важных органов и, прежде всего, основных регуляторных
(«управляющих») систем – нервной, эндокринной
и иммунной [1-4]. Инволютивные изменения органов и тканей, входящих в эти системы при старении, приводят к ослаблению их функций, что
на клеточном уровне проявляется, прежде всего,
в нарушениях синтеза и секреции специфических
медиаторных производных. Принципиально важным является факт резкого снижения синтеза многих регуляторных пептидов и чувствительности
к ним клеток-мишеней при старении. Учитывая
широкий спектр биологического действия этих
веществ, можно предположить, что такое изменение их продукции приводит к нарушению деятельности всех звеньев регуляции и постепенному
угасанию функций в стареющем организме. Нейроиммуноэндокринная гормональная регуляция
гомеостаза занимает важное место в сложной цепи
процессов, приводящих к старению клеток, тканей,
органов и организма в целом. При этом следует от-

метить, что возрастная инволюция основных органов, осуществляющих нейроиммуноэндокринные
взаимодействия, развивается и протекает неодинаково. Сенильные изменения в головном мозге
начинают возникать довольно рано. Первые проявления могут появиться уже после 30 лет. Их наличие характеризуется уменьшением количества
нервных клеток, снижением мозгового кровотока,
что сопровождается уменьшением массы мозга,
нарастанием величины свободного пространства
между костями черепа и тканью мозга [2-4]. Однако уменьшение количества нейронов не является
определяющим фактором в обеспечении функции
нервной системы. Более значимым представляется
сохранение функциональных связей между нейронами, которые осуществляются благодаря нейротрансмиттерам, взаимодействующим со специфическими рецепторами.
Экспериментально доказано, что в процессе
естественного старения происходит последовательное разобщение регуляторных систем нейронов мозга [4, 5]. При этом в первую очередь появ-
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ляются изменения сигнальных каскадов на уровне
клеточного ядра, затем происходят нарушения
структурно-функциональных свойств синаптических мембран и их деградация, а затем отмечаются расстройства памяти. Кроме того, в старческом
возрасте в некоторых структурах мозга (nucleus
caudatus, putamen), обнаружено снижение содержания серотонина, норадреналина, допамина. Эти
нарушения также сочетаются со снижением памяти, замедлением скорости реакций, снижением
переносимости обычных нагрузок. На этом фоне
развиваются когнитивные нарушения, психосоматические и тревожно-депрессивные расстройства,
изменяется структура сна. Вопросы старения и
развития инволюционной депрессии настолько
связаны, что при терапии депрессии невозможно
исключить доминирующий фактор возрастных и
сопутствующих возрасту физиологических процессов и развивающихся патологических процессов.
Экспрессия многих медиаторных веществ в
головном мозге с возрастом изменяется [1,4]. Развернутый во времени процесс старения сопровождается динамичными изменениями реакций
адаптационных систем, влияющих на постоянство
функциональных составляющих гомеостатических
механизмов, обеспечивающих устойчивую жизнеспособность биологической системы организма.
Формирование пластичности адаптативных реакций, обеспечивающих структурную и функциональную целостность органов и систем организма,
способствует сохранению возможности функциональной устойчивости биологической системы,
что особенно значимо в условиях неизбежности
развития различных патологических процессов,
вызванных эндогенными и экзогенными факторами на протяжении жизни.
Формирование подобной пластичности может
обеспечиваться различным механизмами: длительными тренировками, копирующими физическое и
эмоциональное стрессовое напряжение, воспитанием толерантности к травмирующим факторам,
закаливанием, диетами и т.п. Однако, при всей
значимости указанных механизмов, направленнях
на продление продуктивной и полноценной деятельности на всём протяжении жизни, задача не
реализуется. В связи с этим, создаются различные
подходы для формирования механизмов и реакций,
способных повлиять на регуляторные процессы,
обеспечивающие
структурно-функциональную
целостность организма.
Создание методов коррекции изменений, происходящих при старении мозга, является актуальной и трудноразрешимой задачей, учитывая весь
комплекс изменений в организме. Одной из возможностей обеспечить адекватный путь к решению данной проблемы является использование и
потенцирование собственных гомеостатических
механизмов, лежащих в основе генетически детерминированных реакций на внешние воздействия и
последующие внутренние реакции организма.
Наиболее адекватным, на наш взгляд, являются
направленные и регулируемые холодовые воздействия с оптимальным использованием эволюционно сформированных реакций организма, обеспе-

чивающих стабильный уровень термогенеза. Как
показали ранее проведенные в отделе криофизиологии ИПКиК НАНУ исследования [5-32] возможности различных видов холодового воздействия
позволяют направленно корректировать изменения
функциональной активности нейроэндокринной,
эндокринной, вегетативной систем. Эти исследования определяют широкий терапевтический спектр
применения холодовых воздействий при различных патологических состояниях и в первую очередь при патологии центральной нервной системы,
а следовательно предполагают эффективность методов и в процессах старения мозга.
Охлаждение и гипотермия являются одними
из древнейших научных направлений биологии
и медицины. Наибольшее внимание в этом направлении было уделено поискам возможностей
продления жизни путем понижения температуры
тела [1,6,18,22,26]. Однако гипотермия, располагая
спектром лечебных свойств, не исключает и возможности развития многочисленных осложнений
(среди которых наиболее грозным была фибрилляция желудочков сердца, «холодовой шок»), в ряде
случаев заканчивающихся летально [6]. Для предупреждения осложнений, вызванных охлаждением,
были экспериментально разработаны и внедрены
в лечебную практику методы поверхностного охлаждения практически без снижения температуры
ядра тела или с некритичным снижением и фармакологическим обеспечением процедуры охлаждения, предупреждающим развитие патологических
реакций организма [6-11].
Развитие методов поверхностного охлаждения
реализовано в нескольких вариациях: воздействие
охлажденным воздухом или воздействие парами
азота. Причем в обоих случаях было стремление
как к локальному, так и к общему их применению.
Наибольшее применение в клинической практике
получил метод поверхностного воздействия на наружные покровы головы охлажденным воздухом
– метод кранио–церебральной гипотермии (КЦГ).
По-существу, это явилось первой системной реализацией методики локальной криотерапии сухим
холодным воздухом. Реализованный на практике в
техническом обеспечении гипотермогенераторами
«Флюидокраниотерм», метод КЦГ нашел применение в реаниматологии, нейро- и кардиохирургии, неврологической и психиатрической клиниках
[6]. Проведенные глубокие экспериментальные и
клинические исследования позволили определить
некоторые механизмы терапевтического действия
холодовых факторов на организм, что явилось научной предпосылкой для последующих научнопрактических и технических разработок новых методов общих и локальных холодовых воздействий.
На основании полученных результатов обоснованы
режимы воздействий и критерии глубины охлаждения организма при лечебной гипотермии [6-12].
На протяжении более чем 30 лет в Институте проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины развиваются научные направления по изучению
поверхностного и глубокого охлаждения биологических организмов. В отделе криофизиологии ИПКиК НАНУ разрабатываются оригинальные методики воздействия отрицательных температур на
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организм человека и животных, применения этих
температур в терапевтической практике, разрабатываются подходы к развитию новых направлений
поверхностного действия низких температур и лечебной гипотермии [6-32].
Проведенные в отделе глубокие научные экспериментальные исследования, направленные на
изучение процессов терморегуляции при проведении управляемой гипотермии, позволили значительно расширить представления о внутренних
регуляторных механизмах в организме при воздействии внешних охлаждающих факторах [1-6].
В частности, были выявлены особенности центральных нейромедиаторных механизмов регуляции и влияние этих процессов на функциональное
состояние периферических органов и систем. Были
значительно расширены показания для проведения
методики локальной терапии сухим холодным воздухом, а именно, КЦГ. Как выявилось, метод КЦГ
позволяет направленно управлять развивающимся
при гипотермии процессами, так как температура
мозга снижается быстрее, чем температура внутренних органов и появляется температурный градиент между «ядром» тела и мозгом, уменьшается
степень риска возникновения нарушений со стороны функционально значимых органов и систем.
Проведенные исследования показали [6], что при
КЦГ само холодовое воздействие, охватывая меньшую площадь периферических терморецепторных
полей, по физическим температурным параметрам
охлажденного воздуха бывает гораздо слабее, но
приводит к более выраженному охлаждению тканей головного мозга, чем при общем охлаждении.
Однако воздействие непосредственно на гипоталамические центры терморегуляции и создаёт необходимый результат. Вместе с тем, направленное
терморегуляторное воздействие на нервные центры, контролирующие терморегуляцию и вегетативные функции, позволяет направленно добиваться целесообразных функциональных реакций со
стороны внутренних органов и систем организма
через нейрогуморальное, вегетативное и эндокринные звенья регуляции периферических процессов
[10-12, 17-18]. Важным регулирующим звеном,
обеспечивающим информационное и метаболическое звено прямой и обратной связи центра и периферии, является состояние гистогематических
барьеров и, в первую очередь, гематоэнцефалического барьера. Как показано [9, 11, 12], температура
и биохимический состав притекающей к центральным регуляторным системам крови в условиях
изменения проницаемости гематоэнцефалического барьера для группы нейромедиаторов, может
играть решающее значение в формировании реакций, способствующих разрыву устойчивых патологических функциональных связей при различных
болезненных процессах. Это положение нашло
подтверждение при клиническом проведении КЦГ
в режимах, при которых значения градиента температуры мозга (измеренной у барабанной перепонки) и температурой тела (ректальной) часто не
превышало 1°С–2°С при неизменной температуре
тела. Таким образом, можно считать, что одним из
научных достижений в изучении механизмов действия КЦГ для клинической практики является по-

ложение, что снижение температуры тела не всегда
является решающим при проведении терапевтических гипотермических воздействий (исключение –
реаниматология и мероприятия, направленные на
борьбу с отеком мозга).
Одним из методов холодового воздействия охлажденным воздухом может быть экстремальная
аэрокриотерапия в охлажденной до -1200 С воздушной смеси [6].
Экстремальная аэрокриотерапия (ЭК) на рубеже конца 20-го начала 21-ого столетия приобрела
новую популярность как лечебный и профилактический метод современной медицины, что стало
возможным благодаря развитию современных криогенных технологий. За основу механизмов воздействия принимаются механизмы, свойственные
криотерапии, т.е. использование холодового фактора (паров азота) для отведения тепла от участков
или поверхности всего тела человека. При этом
предполагается, что в условиях кратковременного
действия криофактора температура организма может снижаться в пределах криоустойчивости, не
вызывая сдвигов в терморегуляции.
Механизм лечебного действия криотерапии
недостаточно хорошо изучен. Безусловно, изменяется интенсивность метаболизма в тканях поверхности организма, потребления ими кислорода и
питательных веществ. Отмечается снижение скорости транспорта веществ через мембрану клетки.
Эти явления носят кратковременный и обратимый
характер. Предполагается, что процессы, развивающиеся в глубоко расположенных тканях и органах, не связаны с прямым влиянием холодового
раздражителя и имеют вторичное рефлекторное и
нейрогуморальное происхождение [6].
Достоверные и воспроизводимые результаты
ЭК достигаются при включении этого воздействия
в цикл лечения психосоматических расстройств:
различного рода депрессий, дисменореи, психосоматического бесплодия, артериальной гипертензии,
дерматозов и др. [6]. В качестве профилактического
воздействия ЭК оказывает общетренирующий (закаливающий) эффект, проявляющийся в повышении уровня функционирования основных регуляторных, адаптационно-приспособительных систем
организма и основан на возникающей перестройке
деятельности сердечно-сосудистой, нервной и нейроэндокринной систем у практически здоровых
людей [6, 18, 22, 24, 25].
Проведенные в отделе криофизиологии
ИПКиК НАНУ экспериментальные исследования
в показали [17,18], что при проведении курса ЭК
реакции биологического организма не однотипны
и не однонаправлены после 3-го, 6-го, 9-го сеансов, а также при повторяющихся с небольшим
(в несколько минут) интервалом. Так же они носят
определенную возрастную и половую специфику.
Вместе с тем определяется определенная закономерность, выражающаяся в первом максимальном
пике реакций функциональных систем (независимо от их направленности) организма после 3-го
сеанса ЭК [18]. Отмеченные результаты предполагают возможность и целесообразность рассмотреть
терапевтическую значимость курса ЭК с ограниченной кратностью.
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Необходимо учитывать, что повышение с возрастом вероятной спонтанной внутренней десинхронизации с возрастным изменением фазовых
отношений между биологическими свободно текущими ритмами и снижением способности приспособления к ритмам экзогенного характера сопровождается также фазовыми соотношениями в
нейротранссмиттерных системах. Возможность
вариаций холодовых воздействий (как ритмических, так и периодических) на различных этапах
развития старения мозга позволит сохранить адекватность формирования фазовых соотношений
свободнотекущих ритмов на фоне изменений, происходящих при старении мозга и всего организма,
к ритмам, обусловленным внешними экзогенными
факторами. Подобные реакции свойственны молодому организму и обеспечиваются компенсаторными изменениями соотношений формирования
реакций немедленного и отсроченного типа, т.е.
нейротрансмиттерного или нейроэндокринного и
общего гормонального звеньев регуляции. Ранее
проведенные нами исследования [15-18] показали
взаимосвязь и взаимозависимость между характером реакции нейротрансмиттерных норадренергических, серотонинэргических систем и изменением
тиреоидных гормонов и эстрогенов при холодовых
воздействиях и особенно при их применении в условиях патологических процессов, сопровождающихся функциональной или органической недостаточностью нейротрансмиттерных и эндокринных
систем.
Другим подходом к изучению старения являются экспериментальные модели ускоренного старения. В настоящее время является неоспоримым
определение алкоголизма как заболевание мозга,
сходное по своему течению с другими хроническими болезнями и проявляющееся комплексом
поведенческих нарушений, которые являются результатом взаимодействия генетических, биологических, психосоциальных факторов и влияния
окружающей среды. Хроническая алкоголизация
сопровождается органическими и функциональными изменениями, аналогичными для процессов
прогрессирующего старения (в первую очередь,
мозга) [5, 13, 19, 20]. В основе биологических механизмов зависимости от алкоголя лежит характерное специфическое действие на нейромедиаторную
систему мозга. Длительное употребление алкоголя,
провоцируя постоянно дополнительное высвобождение нейромедиаторов, вызывает функциональный дефицит нейротрансмиттеров, угрожающий
жизнедеятельности организма и, как следствие,
развиваются глубокие нарушения эмоциональноволевой сферы, нарушения памяти и поведения.
Нарушения центральной регуляции периферических процессов на фоне непосредственного негативного воздействия этанола на органы и системы
организма приводит к развитию тяжелых соматических поражений.
Перспективным направлением клинической
медицины следует считать моделирование неспецифических защитных механизмов мозга, направленных на разобщение патологических связей, а
практически – биоадаптивное управление гомеостатическими процессами, т.е. создание условий

для саморегуляции головного мозга, восстановления его энергетических ресурсов. Это теоретически подтверждает актуальность и перспективность
холодовых воздействий, при которых гипоталамус,
являющийся центром нейромедиаторных регуляторных механизмов эмоций и психических форм
поведения, является также морфо-функциональным центром системы терморегуляции. Таким
образом, при экспериментальном моделировании
алкоголизма реализуется одна из основных теорий
старения – спонтанная утрата информации частично открытых сложных систем, самообновляющихся только за счет внутренней информации. Теории
мутаций, утраты генов и изнашивания клеток и
других структур организма являются частностями
и вариантами этой общей теории с акцентом на
субстрат старения. Аналогично, теории снижения
метаболизма делают больший акцент на энергетическую сторону старения и спонтанное снижение
энергообеспечения клеток и тканей с возрастом.
В тоже время установлено [1-4], что случайная
по своей природе скорость гибели стимулирующих
клеточных популяций в регуляторных центрах может определять темпы старения путем истощения
регуляторных стимулирующих факторов для самообновляющихся митозами тканей. Отмечено, что
повышение устойчивости таких нервных регуляторных клеток к гибели и влияние на всю физиологическую цепочку осуществления таких эффектов
на периферии представляет собой основное направление противодействия старению.
Одним из современных факторов повышения
функциональной устойчивости регуляторных клеток является применение стволовых клеток [27, 28].
Возможность использовать все механизмы, реализуемые применением пуповинной крови (ПК),
можно рассмотреть на частном анализе динамики
пептидных факторов роста в процессе старения,
когда обнаруживаются неоднозначные изменения.
Так, синтез основного фактора роста фибробластов, необходимого для репарации нейронов и их
отростков при травматическом повреждении, с
возрастом значительно снижается, тогда как уровень тромбоцитарного фактора роста, наоборот,
возрастает [1-4]. Старение сопровождается также
повышением уровня фактора некроза опухоли [1].
Применение ПК позволит не только скорректировать активность указанных факторов, но и воздействовать на другие эндокринные факторы – половые стероиды (эстроген и тестостерон), а также
стрессорные стероиды (глюкокортикоиды), динамика секреции которых снижается с возрастом, и
как следствие, они не могут обеспечить адекватной
трофики ЦНС.
Многие нейротрофические факторы и цитокины ПК могут стимулировать нейрогенез, рост нейритов и восстановление поврежденных синаптических связей на фоне присутствия в ЦНС множества
ингибиторных сигналов, препятствующих успешной реиннервации клеток-мишеней для сохранения
корректной структуры нервных связей.
Таким образом, учитывая все возможности различных режимов холодовых воздействий (в первую
очередь их влияние на нейроиммунноэндокринную
систему, в том числе через температурозависимые
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эффекты изменения транспортных функций гистогематических барьеров) и биологические возможности пуповинной крови сочетанное применение
методов клеточной терапии и холодовых воздействий позволит получить терапевтический эффект
при коррекции функций ЦНС в условиях развития
патологических состояний на фоне прогрессирующего или биологического старения мозга.
Моделирование хронического алкогольного
отравления у экспериментальных животных позволяет провести динамическое наблюдении как
за развитием патологических реакций, подобных
развитию прогрессирующего старения, так и за
эффективностью разрабатываемых методов последовательного применения холодовых воздействий
и использования криоконсервированой ПК (кПК).
В ИПКиК НАН Украины создана лабораторная
установка – криокамера для экстремального охлаждения экспериментальных животных [29], способная продолжительное время поддерживать низкие
(до -15...-20°С) и сверхнизкие (до -180°С) температуры внутри камеры с помещенным объектом, что
позволило провести независимые исследования
влияния различных температурных и временных
режимов на организм экспериментальных животных (крыс). Для коррекции нейрофизиологических
процессов в центральной нервной системе проводились экстремальные холодовые криовоздействия
в криокамере при температуре –120°С длительностью 1,5 минуты. Изучение анализа сердечного
ритма в условиях моделирования патологического
процесса имеет наибольшее диагностическое значение в оценке состояния развивающегося функционального напряжения и перехода от состояния
перенапряжения функциональных и регуляторных
систем организма к их истощению и формированию стойких патологических уровней регуляции и
реакции периферических систем.
Особенности действия длительной алкогольной
интоксикации на систему вегетативной регуляции
сердечного ритма обусловлены многофакторностью развивающегося патологического процесса
[5, 13, 19, 20]: 1 – непосредственным действием избыточного содержания алкоголя и его метаболитов
в плазме крови на регуляторные системы; 2 – непосредственным токсическим действием указанных
факторов на сердце; 3 – влиянием измененного в
процессе алкоголизации уровня гормонов в периферической крови, а также изменением биохимической ферментативной активности АЛТ и АСТ и
повышением уровня биллирубина в крови экспериментальных животных, что может проявляться
по типу синдрома Жильбера. Анализ полученных
результатов показывает, что переход от состояния
биологической «нормы» к формирующемуся патологическому состоянию хронической алкогольной интоксикации сопровождается рядом последовательных адаптационных реакций на введение
алкоголя и отмеченным выше повышением биохимических показателей. При этом неустойчивое
повышение активности симпатического звена регуляции происходит на фоне адекватного повышения
парасимпатикуса. Развитие функционального напряжения проявляется достоверным увеличением
амплитуды моды и индекса напряжения, что харак-

терно для усиления симпатического (адренергического) звена регуляции.
Через 8-10 месяцев принудительной алкоголизации увеличение индекса напряжения может
свидетельствовать о снижении адаптационных возможностей и выравнивании симпатических и парасимпатических влияний за счет повышения вклада
автономного контура в суммарный регуляторный
эффект вегетативной регуляции сердечного ритма.
Стабилизация (или фиксация) показателей сердечного ритма отражает устойчивую функциональную
недостаточность регуляторных систем в условиях
продолжающегося воздействия патологического
фактора. Если оценивать исходное состояние алкоголизированных крыс как состояние с сохраняющимся высоким напряжением регуляторных систем,
но низкой их способностью к развитию адаптационных эффектов в результате длительных противоборствующих контуров регуляции (центрального
и автономного (периферического), то проведение
ЭК вызывало срыв существующего патологического контура регуляции. Стабилизация ритма происходит на фоне сохраняющегося высокого уровня
симпатоадреналовой регуляции, что может указывать на повышение адаптационных возможностей
вегетативной регуляции [5,19,20]. Дальнейшее наблюдение позволило выявить отсутствие закономерностей между сохраняющимися высокими биохимическими показателями АЛТ, АСТ, биллирубина и
частотой сердечных сокращений (346±22), которые
практически не отличались от нормы. Изменения
показателей индекса вегетативного напряжения и
показателей адекватности процессов регуляции в
сочетании с показателями суммарной мощности
спектра указывают на возрастание нейрогуморального звена регуляции у крыс с длительной алкогольной интоксикацией после ЭК.
Таким образом, в процессе развития патологического состояния вследствие хронической алкогольной интоксикации преобладание симпатоадреналовой направленности в регуляции сердечного
ритма сменяется функциональной несогласованностью структурно-функциональной системы вегетативной регуляции с возрастанием роли автономного контура на фоне противоборствующих влияний
подкорковых центров реляции и нейрогуморального звена регуляции. Проведение ЭК (-120°С) способствует снижению напряжения регуляторных
систем на фоне возрастания нейрогуморального
звена регуляции и снижению уровня автономного
контура, что повышает функциональные возможности периферических регулируемых систем в
формировании адаптационных реакций.
Применение биологических активных препаратов кПК на фоне проведения курса ЭК у экспериментальных животных имело несколько направленных реакций [26,30]: 1- повышение эффективности
препаратов ПК при эндокринной недостаточности
хронической алкогольной интоксикации, сглаживание проявлений токсической анемии; 2 – менее
выраженные стрессовые проявления действия
аэрокриотерапии; 3 – улучшение биохимических
показателей функции печени; 4 – взаимное долговременное потенцирование эффектов сочетанного
применения двух указанных воздействий, отражаю-
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щееся в характере вегетативной регуляции (по данным математического анализа сердечного ритма).
Нами также был проведен фрактальный анализ микроциркуляторного русла кожи и поверхности мышечного слоя у экспериментальных животных после курса ЭК [30-32]. Во всех случаях
значения фрактальной размерности D отличались
от контрольных показателей. Отмечены расхождения в значениях фрактальной размерности D кожи
(1,31±0,18) и мышц (1,25±0,12) при хронической
алкогольной интоксикации в сравнении с контролем (1,12±0,10 и 1,13±0,04, соотв.).
Полученные данные о изменении микрогемоциркуляторного русла, наряду с ранее изученными
явлениями изменения проницаемости гистогема-

тических барьеров при холодових воздействиях
[9-13], позволяют предполагать повышение эффективности применения кПК.
Таким образом, полученные результаты предполагают наращивание количества экспериментальных исследований как на интактных, так и на
модельных животных с различными проекциями
патологических состояний. Использование криокамеры для экспериментальных животных с различными моделями патологических состояний
позволит изучить и сформулировать основные положения для дальнейшего применения метода общей аэрокриотерапии в клинической и оздоровительной практике для профилактики и коррекции
процессов прогрессирующего старения.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ
У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ – ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ
В оглядовій статті розглядається проблема підготовки висококваліфікованих лікарів, які повинні володіти не тільки професійними уміннями, а й застосовувати педагогічні засоби у майбутній практичній діяльності. Майбутній лікар
повинен бачити у своїй практичній діяльності педагогічне завдання, спрямоване на відновлення цілісності структур
людського організму. Цей процес передбачає при формуванні професійних умінь у майбутніх лікарів поєднання сучасних медичних технологій та лікарського мистецтва.
Ключові слова: освітній процес, навчально-дослідницька робота.
В обзорной статье рассматривается проблема подготовки высококвалифицированных врачей, которые должны
обладать не только профессиональными умениями, но и применять педагогические средства в будущей практической деятельности. Будущий врач должен видеть в своей практической деятельности педагогическое задание,
направленное на восстановление целостности структур человеческого организма. Этот процесс предусматривает
при формировании профессиональных умений у будущих врачей сочетание современных медицинских технологий
и врачебного искусства.
Ключевые слова: образовательный процесс, учебно-исследовательская работа.
The review presents subject under consideration is the preparation of highly qualified doctors who must be able to apply
not only professional knowledge but to use the pedagogical proficiency in their future professional career. In the professional
activity a future doctor must recognize the pedagogical task directed to the human organism structures integrity revival. This
process supposes to use modern medical technologies as well as professional medical skills.
Key words: educational process, research work.

Вступ. Сучасні тенденції розвитку України визначаються у загальному контексті Європейської
інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури, а саме – права людини,
лібералізацію,свободу пересування, свободу отримання якісної освіти будь-якого рівня, що є одним із
атрибутів громадянського демократичного суспільства. Тому вектор сучасної політики і основних заходів держави спрямовано на подальший розвиток
національної системи освіти, стратегічні напрямки
якого регламентовано законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною
розвитку освіти,
Концепцією розвитку медичної освіти тощо. Проведений аналіз цих документів показав, що основною
метою державної політики в галузі освіти є створення
умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту
освіти відповідно до демократичних цінностей, науково-медичних досягнень, організації якісної підготовки висококваліфікованих фахівців. Це зумовлює
необхідність озброєння спеціалістів комплексом професійних умінь для реалізації їх виробничої діяльності, що є одним із пріоритетних завдань вищої освіти
взагалі і медичної підготовки зокрема [1].
Кожна сфера майбутньої діяльності має свою специфіку і особливості, які визначаються діалектичним
взаємозв’язком суб’єкта та об’єкта діяльності, тими
відмінними рисами, якими характеризується останній.
Провідними в теперішній час є принципи інтерактивного навчання, активної участі аудиторії, що
навчається в процесі оволодіння новими знаннями,
перехід від кількісного до якісно нового рівня отримання інформації. Період навчання, який слідує за
післядипломною освітою, має назву безперервного
професійного розвитку і характеризується самоосвітою, а не тільки підготовкою під чиїмось керівництвом. Безперервний професійний розвиток про-

довжується протягом всього професійного життя
кожного лікаря, а також є передумовою забезпечення
якості медичної допомоги. Світова федерація медичної освіти (СФМО) ще в 2003 році розробила певні
стандарти для безперервного професійного розвитку
лікарів. Ці стандарти пронизував такий девіз: «Освіту не можна вважати підготовкою до життя, адже
освіта - це і є життя» [2]. Безперервний професійний
розвиток передбачає, що сам лікар несе професійну
відповідальність за підтримку власної компетенції на
належному рівні та підтримку досягнення належного
рівня такої професійної компетенції.
Медична діяльність відрізняється тим, що
об’єктом дослідження є людина у стані здоров’я та
хвороби. Однак слід одразу підкреслити, що найчастіше медицина має справу з хворою людиною,
стан якої супроводжується особливістю психіки, неврівноваженим емоційним станом, надмірною дратливістю, підвищеною збудливістю, неадекватним
сприйняттям свого стану. Усе це свідчить про те, що
підготовка майбутніх лікарів стає досить серйозною
та відповідальною справою, яка вимагає особливої
роботи з кожним студентом, виховання у нього навичок до такого роду діяльності.
Основна частина. Організація навчального процесу потребує виконання вимог програм відповідно
до Державних стандартів та досягнення високого
рівня практичних навичок, формування професійних
вмінь.
Прогрес в освітніх і інформаційних технологіях
дозволяє говорити про необхідність застосування інноваційної системи викладання у ВНЗ, адаптованої
до нових вимог сучасності. Головною рисою нової
парадигми освіти стає перехід від концепції набуття
знань, умінь і навичок до концепції освіти, що розвиває особу. Викладач повинен надати студентам основні знання про сам процес навчання, сформувати навички, які допоможуть їм у майбутньому знаходити,
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аналізувати і синтезувати нову інформацію, самостійно вирішувати проблеми і завдання.
Пріоритетною ідеєю діяльності сучасної вищої
школи є формування інтелектуально розвиненої особи, готової до самореалізації. Визначаючи це, ми повинні виходити з розуміння освітнього процесу як організованої спільної діяльності викладачів і студентів
для досягнення оптимальних результатів, виховання і
розвитку суб’єктів навчання.
Процес набуття життєвого досвіду людиною визначається декількома поняттями. Навчальна діяльність – процес, в результаті якого суб’єкт набуває або
змінює існуючі у нього знання, уміння і навички, удосконалює і розвиває свої здібності. Це дозволяє йому
задовольняти потреби інтелектуального зростання і
персонального розвитку. Педагогічний процес двосторонній. З одного боку, викладач подає матеріал і
керує цим процесом. З іншого – виступають студенти,
для яких дидактичний процес набуває характеру навчання, тобто активного оволодіння матеріалом [2].
Фундаментальна перебудова усієї системи освіти
в ході реформи, що проводиться сьогодні, має на увазі
перехід до системної підготовки фахівців нової формації, що активно залучає студентів до процесу професійного становлення, спрямованого на розвиток
творчої активності особи. Тому підготовка у вищій
школі потребує нової орієнтації педагогічного процесу, пов’язаного з використанням нових педагогічних підходів, освітніх технологій і змісту професійної
підготовки.
Освітній процес – це професійно організована
взаємодія педагога з суб’єктами навчання, що включає усі елементи навчально-виховної роботи. Поняття «освітній» і «педагогічний» процеси мають багато
спільного – наявність структури, компонентів, значення, функціональної спрямованості. Відмінності:
в центрі освітнього процесу стоїть студент, і зусилля
усіх педагогів спрямовані на його досягнення. У центрі педагогічного процесу знаходиться педагог. Він –
організатор і керівник взаємодії зі студентами, уважно ставиться до того, що і як засвоюють студенти [3].
У сучасних умовах викладання у вищих навчальних медичних закладах забезпечує не лише систему
загальноосвітніх і спеціальних знань, умінь і навичок
студентів, але також формує і розвиває у них потреби самостійного набуття знань та формування професійних умінь у майбутніх лікарів. Тому підготовка
майбутнього медичного фахівця, на наш погляд, найефективніше відбуватиметься в процесі організації
самостійної пізнавальної діяльності студента, спрямованої на постановку і рішення ним самим конкретних навчальних завдань ( пізнавальних, дослідницьких, перетворюючих, проектних тощо). Ефект

від самостійної роботи можна отримати тільки тоді,
коли вона зорганізовується і реалізується в освітньому процесі в якості цілісної системи, що охоплює усі
етапи навчання студентів у вищих навчальних медичних закладах.
Самостійна робота сприяє максимальній активності студентів у різних аспектах: організації розумової праці, пошуку необхідної інформації, участі в
науково – дослідній роботі, конкурсах, олімпіадах,
конференціях. Психологічні передумови розвитку
самостійної роботи студентів полягають у їх успіхах
у навчанні, позитивному до неї ставленні, розумінні
того, що при правильній організації набуваються навички і досвід творчої діяльності [4].
Роль викладача при цьому полягає в правильному орієнтуванні і консультуванні, у формуванні
освітньої спрямованості студентів, прагнення їх до
саморозвитку і самовдосконалення, розвитку навичок самоорганізації діяльності. Обов’язковою
умовою є створення позитивного психологічного
мікроклімату, стимулювання упевненості у власних
силах, самостійності і наполегливості в рішенні поставлених завдань.
Єдність викладання і навчання – основна дидактична ознака. Студент у системі цих стосунків виступає як об’єкт викладання і як суб’єкт навчальної
діяльності. Це вимагає від нього вміти планувати,
організовувати свою діяльність, визначати навчальні
дії, необхідні для успішного навчання, програму їх
виконання на конкретному матеріалі, чітку організацію вправ для їх формування.
Таким чином, особливістю сфери освіти є та обставина, що споживачі освітніх послуг є активними
учасниками процесу навчання, тобто суб’єктами
навчальної діяльності. Квазіпрофесійна діяльність
студентів у вищих навчальних закладах включає
аудиторні і позааудиторні заняття, самостійну і навчально-дослідницьку роботу студентів, навчальні і
виробничі практики – найважливіший пізнавальний
ресурс тих, хто навчається, що багато в чому визначає успішність освоєння ними майбутньої професії
лікаря [5].
Висновки. На сьогодні медична система підготовки вчить майбутніх лікарів сучасних технологій
і методик лікування, розкриває суть дії численних
фармацевтичних препаратів, якими наповнений ринок, аналізує специфіку нових підходів у медицині,
широко пропагує доказову медицину.
Отже, одним з основних завдань сучасної медичної освіти є підготовка висококваліфікованих лікарів,
які повинні поєднувати в собі мистецтво лікування
та мистецтво виховання, а істинне лікарювання буде
розглядати педагогіку як свою складову частину.
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Маркетинг та основні методи підвищення ефективності
роботи приватної стоматологічної клініки
З метою підвищення результативності роботи приватних стоматологій було здійснено аналіз роботи стоматологічних клінік з маркетингової точки зору та визначено основні методи підвищення ефективності роботи приватної
стоматології.
Ключові слова: маркетинг в стоматології, коефіцієнт явки, коефіцієнт запису, коефіцієнт завантаженості часу
лікаря.
С целью повышения результативности работы частных стоматологий был осуществлен анализ работы стоматологических клиник с маркетинговой точки зрения и определены основные методы повышения эффективности
работы частной стоматологии.
Ключевые слова: маркетинг в стоматологии, коэффициент явки, коэффициент записи, коэффициент загруженности времени врача.
The target of improving the effectiveness of private dental clinics we carried out the analysis of work of dental clinics
from a marketing point of view and determined the main methods to improve the efficiency of private dentistry.
Key words: marketing in dentistry, rate of appearance, rate of entry, utilization time of the doctor.

В умовах сучасної ринкової економіки кожна
приватна стоматологія повинна йти в ногу з часом
не лише з розвитком сучасних стоматологічних матеріалів та методів лікування, а й зосередити свою
увагу на залучені більшої кількості пацієнтів до
своєї стоматології. Адже саме від ефективності залучення пацієнтів залежить прибуток стоматології.
Метою дослідження маркетингу у сфері стоматології є визначення основних методів підвищення
ефективності роботи у приватних стоматологіях.
Як підвищити ефективність роботи клініки, залучити потенційних пацієнтів клініки і збільшити
дохід стоматологічної клініки? Розглянемо різні
можливі аспекти цієї проблеми. І розглянемо їх
тільки з маркетингової точки зору – вибудуваної
системи продажу, не зачіпаючи медичну сторону.
Для того щоб отримати відчутний фінансовий
результат необхідно і вибудувати правильну систему «підвищення прибутку». Перш за все потрібно здійснити внутрішьоклінічний маркетинговий
аудит – виявити слабкі місця в системі «підвищення прибутку» і докласти певних зусиль для їх
усунення.
Якщо керівник не задоволений фінансовими
показниками клініки, то для початку необхідно
оцінити роботу адміністраторів та лікарів клініки,
визначити, що саме змушує пацієнта піти і зробити свій вибір на користь іншого медичного центру.
Необхідно проаналізувати діяльність клініки не з
лікарсько-клінічної точки зору, а з точки зору клієнтоорієнтованого маркетингу.
Ма́ркетинг в стоматології – це діяльність,
спрямована на створення попиту та досягнення
цілей стоматологічної клініки (медичного центру)
через максимальне задоволення потреб пацієнтів.
Перш за все необхідно оцінити роботу адміністраторів стоматології. Про ефективність роботи
адміністраторів говорить два показника: коефіцієнт запису та коефіцієнт явки пацієнтів.
Коефіцієнт запису – це відношення кількості
первинно записаних пацієнтів до кількості вхідних
дзвінків від потенційних пацієнтів. Іншими словами, завданням адміністратора є записати на прийом

до лікаря як можна більше людей, що зателефонували в клініку. Як показує практика, в успішних
клініках коефіцієнт запису становить 0,9. Слід також зазначити, що оцінити запис в клініці можливо
при умові, що будуть впроваджені спеціальні дії по
фіксації дзвінків первинних пацієнтів в клініку.
Коефіцієнт явки – це співвідношення кількості пацієнтів, що прийшли на прийом до лікаря до
кількості пацієнтів, які записалися на прийом. Тут
завданням адміністратора є побудова правильного
спілкування з пацієнтом: щоб він обов’язково прийшов на прийом, не передумав і не забув. Адміністратором може бути введена система оповіщення
пацієнта про прийом за допомогою смс-розсилки,
телефонного дзвінка і т.п. Також важливим моментом є оцінка пацієнтом роботи вашої клініки. Це
можна досягти за допомогою розробки спеціальної
анкети для пацієнтів з переліком питань, які говорили б про ефективність роботи стоматологів, адміністраторів, допоміжного медичного персоналу,
також в анкету можна включити питання про задовільний стан санітарно-гігієнічних вимог інтер’єру
і т.п. Коефіцієнт явки в успішних клініках становить 0,9-0,95.
Якщо ці два показника нижчі норми – адміністратори погано підготовлені і не вміють спілкуватися з пацієнтами.
Не можна:
1. Економити на адміністраторах і не платити
відсоток з продажу.
2. Брати на роботу «випадкових дівчат».
3. Брати надто розумних.
4. Брати «ситих», не мотивованих працівників
на заробляння коштів.
5. Брати на роботу адміністраторів з медичною
освітою – тут одразу починається консультування
по телефону замість того, щоб вмовити клієнта
прийти в клініку.
6. Не підписувати договору, або контракту з чітким зазначенням їх посадових обов’язків.
7. Не контролювати їхню роботу.
Для аналізу роботи лікаря необхідно оцінити показник – коефіцієнт завантаженості часу
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лікаря. Він складається із відношення кількості
записаних пацієнтів до максимальної кількості
пацієнтів, яких може прийняти лікар. В успішних
клініках цей показник становить 1, тобто 100%,
тобто 100-відсотковий запис. Менший показник
може свідчити про не доопрацювання зі сторони
адміністратора або про професійну непідготовленість лікаря.
При оцінці професійної успішності лікаря розглядають фінансовий результат (виручка) та кількість пацієнтів, які звернулися за рекомендацією до
конкретного лікаря.
В комерційній стоматологічній клініці визначаються основні 2 показника:
1. Лікар-стоматолог показує низький фінансовий результат, але при цьому до нього приходить
велика кількість пацієнтів за рекомендаціями: можливо врач непрофесійний, «недопрацьовує з пацієнтами», не розуміє специфіку роботи в приватній
стоматології. Або ж це означає, що лікар чудово і
душевно спілкується з пацієнтами, забезпечуючи
при цьому собі комфортне перебування на робочому місці, но не хоче або ж не вміє «продавати» свої
послуги та послуги своїх колег.
2. Лікар-стоматолог показує високий фінансовий результат але при цьому до нього не приходять
пацієнти за рекомендаціями. Це може свідчити про
те, що лікар намагається «витягнути» з пацієнта
як можна більше грошей або ж займається явними або не кваліфікаційними продажами, яких наші
пацієнти дуже не люблять. В результаті клієнт йде
незадоволений і не рекомендує цього спеціаліста,
а значить і клініку. Виявляється що робота такого
спеціаліста відштовхує від клініки велику кількість
пацієнтів, створює негативний імідж.
Також для аналізу роботи лікаря необхідно
оцінити такий показник як коефіцієнт пацієнтів,
що приймають лікування. Він складається з відношення кількості пацієнтів, які залишилися на
лікуванні після першої консультації до кількості
первинних консультацій. Завдання лікаря на цьому
етапі – кожному пацієнту, який прийшов на першу
консультацію, запропонувати оптимальний варіант
лікування і побудувати спілкування таким чином,
щоб пацієнт це лікування прийняв.
Коефіцієнт пацієнтів, які приймають лікування

у різних лікарів може дуже сильно відрізнятися, що
істотно позначається на результативності клініки.
Наприклад, в стоматологічній клініці ПП Мед Арт
у двох лікарів приблизно рівних за віком і професійної категорії, були коефіцієнти 0,3 і 0,76. Тобто
з «умовних» 100 пацієнтів, які прийшли на першу
консультацію, на лікування залишалися відповідно
30 і 76 пацієнтів. Різниця в привабливості цих лікарів для клініки зрозуміла.
Таким чином, успішність лікаря складається з
високого професіоналізму в поєднанні з умінням
спілкуватися з пацієнтами. І ці два критерії однаково важливі в роботі. У вас, напевно, є приклади
з життєвого досвіду, коли у високопрофесійного
лікаря постійних пацієнтів дуже мало і дохід клініці і собі він приносить досить скромний, і в той
же час інший лікар, набагато менш кваліфікований
і менш результативний (з лікувальної точки зору),
але більш комунікативний, має велику кількість
постійних пацієнтів і цілком успішну комерційну
практику.
Керівникам платних клінік необхідно пам’ятати,
що пацієнт в стані вибору клініки і лікаря, не може
об’єктивно оцінити ні ступінь оснащення клініки
обладнанням, ні професіоналізм і результативність
лікарів. Перше, з чим стикається людина, це голос
адміністратора, його відповіді на питання, його
ставлення до потенційного клієнта. І ніякі зусилля по оснащенню клініки дорогим обладнанням
та підвищення зарплати лікарям, витрати на рекламу не будуть давати належний результат, якщо
в клініці непрофесійні і не розуміють свої основні
обов’язки адміністратори. І ніякі майстерність і
талант сверхпрофессіонального лікаря ні затребувані, якщо лікар не зможе переконати пацієнта
прийняти лікування саме у нього, чи, кажучи поіншому, не зможе йому продати свої послуги.
Висновки
Отже, основні методи підвищення ефективності роботи клініки:
1. Розуміння цілей і задач адміністраторами і
врачами.
2. Чітке структурування взаємовідносин пацієнта і персоналу клініки.
3. Навчання персоналу клініки побудові «правильних» комунікативних моделей.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ «СПРЕГАЛЬ» В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ХВОРИХ НА ДЕМОДЕКОЗНИЙ БЛЕФАРОКОН’ЮНКТИВІТ
У роботі представлено результати застосування препарату «Срегаль» в комплексному комбінованому методі лікування хронічного демодекозного блефарокон’юнктивіту в 38 хворих (76 очей). Встановлено клінічну ефективність
застосування даного методу в терапії хронічного блефарокон’юнктивіту, що викликаний кліщем Demodex.
Ключові слова: хронічний блефарокон’юнктивіт, демодекс, комбінований метод лікування.
В работе представлены результаты применения препарата «Спрегаль» в комплексном комбинированном методе лечения хронического демодекозного блефароконъюнктивита у 38 больных (76 глаз). Установлено клиническую
эффективность применения данного метода в терапии хронического блефароконъюнктивита, вызванного клещем
Demodex.
Ключевые слова: хронический блефароконъюнктивит, демодекс, комбинированный метод лечения.
The paper presents the results of application of “Spregal” preparation in сombined method of treatment of 38 patients
(76 eyes) with Chronic Demodex Blepharoconjunctivitis. The clinical efficacy of application of this method in the treatment
of chronic blepharoconjunctivitis caused by the mite Demodex has been established.
Key words: chronic blepharoconjunctivitis, Demodex, сombined method of treatment.

Запалення вільних країв повік, що поєднується
із запаленням слизової очного яблука, так званий
блефарокон’юнктивіт, є найбільш розповсюдженим хронічним рецидивуючим захворюванням із
періодами загострення – весна, осінь який тяжко
піддається лікуванню [3].
Умовно-патогенний паразит – кліщ роду Demodex є
найпоширенішою причиною блефарокон’юнктивітів,
його знаходять у 39-88% хворих на хронічний
блефарокон’юнктивіт. Також часто виявляють цього
паразита в пацієнтів, що страждають на множинні халязіони, епісклерити та крайові кератити чи виразки
рогівки [6].
Наразі ідентифіковано понад 140 видів демодекозних кліщів, котрі паразитують на шкірі різних
тварин та людини. Слід зазначити, що кожен вид та
підвид специфічний для свого господаря (у собак –
Demodex canis, у котів – Demodex cati або Demodex
gatoi, у великої рогатої худоби – Demodex bovis) [2, 6].
У людини розрізняють два підвиди демодекса:
Demodex folliculorum hominis, що мешкає у волосяних фолікулах, a Demodex brevis – у сальних та
мейбомієвих залозах, а також залозах Цейса.
Демодекс живиться секретом сальных залоз.
Життєвий цикл розвитку триває 15 діб і складається з наступних фаз: яйце, личинка, німфа та статевозріла особина – імаго. Тривалий час кліщі зберігаються в рослинній олії та косметичних засобах.
Медичний ефір знешкоджує паразита миттєво, медичний спирт – через 3-4 хв., а 10 % спиртовий розчин саліцилової кислоти – через 1 хвилину [2, 9].
Патогенез демодекозного блефарокон’юнктивіту
зумовлений такими процесами як: механічне та хімічне подразнення ураженої тканини, дисфункція
мейбомієвих та сальных залоз, порушення архітектоніки слізної плівки (переважно за рахунок ліпідного шару) – гіпер– та паракератоз, місцева імуносупресія та сенсибілізація [1].
Найбільш розповсюджені скарги пацієнта з демодекозним блефарокон’юнктивітом це втомлюваність очей, свербіж у ділянці вільного краю повік
та в ділянці брів, поколювання, печіння, відчуття

стороннього тіла, засміченості в очах, важкість повік, «жирна їдка плівка» на очах, особливо вранці
після сну, рясні пінисті виділення в куточках очної
щілини впродовж дня. Наявні лусочки та кірочки
сіруватого кольору, що розташовуються на краях
повік та між віями. Шкіра країв повік та слизова
ока гіперемовані, вивідні протоки мейбомієвих залоз розширені. Під час легкого масажу повік виділяються вершкоподібні виділення з усть залоз хряща. Спотерігаються також дистрофічні зміни вій.
Як наслідок паракератозу утворюються муфти біля
коренів вій, що складаються з ліпідів та кератину.
Можливі множинні папіломи на шкірі між віями,
телеангіектазії та гнійнички на вільних краях повік
[1, 3].
Хронічний блефарокон’юнктивіт призводить
до розвитку синдрому «сухого ока», трихіазу, деформації країв повік та інших ускладнень, що
суттєво знижує якість життя таких пацієнтів. Продукти життєдіяльності та розпаду кліщів чинять
алергізуючу дію, що підсилює запальну реакцію та
призводить до зниження місцевого імунітету [1, 6].
Отже, головна мета лікування демодекозного
блефарокон’юнктивіту – знизити рівень ураження
кліщами до субклінічного та усунути супутні прояви кон’юнктивіту, блефариту, мейбоміїту, синдрому сухого ока [3, 6].
Медикаментозне лікування демодекозу перебігає складно через те, що кліщі розташовуються
глибоко, і місцеве застосування будь-яких, навіть
найбільш ефективних засобів не може подіяти одночасно на всіх паразитів, зазвичай гинуть лише
найбільш поверхнево розташовані особини [1].
Лікування ускладнюється ще й тим, що препарати,
що містять сірку чи дьоготь та успішно використовуються в дерматології для лікування демодекозу
шкіри не можуть бути застосовані в офтальмології,
бо є шкідливими для очей, а ефективність офтальмологічних лікарських засобів недостатня через їх
слабке проникнення у мейбомієві залози і власне
фолікули [6]. Через це застосування лише одного з
методів лікування є недостатнім, рекомендується у
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всіх випадках застосовувати послідовно 2-3 різних
методи в т.ч. методи фізіотерапії [4].
Зважаючи на вищевказані причини, нами був
запропонований комбінований, легкий у виконанні
комплекс лікування демодекозу шляхом послідовного нанесення на шкіру повік в ділянці росту вій
препарату «Спрегаль» та подальшого проведення
дарсонвалізації повік.
Препарат «Спрегаль» – комбінований лікарський засіб, що використовується для лікування
корости. Володіє акарицидною дією. Лікувальні
ефекти препарату реалізуються за рахунок його
компонентів, що мають інсектицидні властивості.
Есдепалетрин є нейротоксичною отрутою для комах, що порушує катіонний обмін мембран нервових клітин комах. Піпероліну бутоксид посилює
дію есдепалетрину.
Препарат слід наносити на шкіру повік в ділянці росту вій вушною паличкою акуратно, не допускаючи потрапляння на слизову ока.
Метод дарсонвалізації має наступні лікувальні
ефекти: акарицидний та бактерицидний – завдяки дії іскрового розряду та озону, що генерується
в біляелектродному просторі апарату для дарсонвалізації; протибольовий та протисвербіжний – за
рахунок збільшення порогу чутливості больових
та тактильних екстерорецепторів; імуностимулюючий – за рахунок дії іскрового розряду, що стимулює фагоцитоз, та виділення біологічно активних
речовин, які в свою чергу активують гуморальну
ланку імунітету; протинабряковий ефект реалізується як вегето-судинна реакція за механізмом
аксон-рефлексу та супроводжується покращанням
мікроциркуляції, розширенням артеріол та капілярів, одночасно покращується тонус стінок вен,
зменшується венозний стаз та зростає відтік крові.
Короткочасний спазм судин шкіри змінюється їх
тривалим розширенням внаслідок зниження тону-

Рис. 1. Динаміка клінічних ознак
демодекозного блефарокон’юнктивіту
в процесі запропонованого лікування

су гладеньких м’язів; трофічний ефект – підвищує
тургор та еластичність шкіри, стимулює проліферативну активність зародкових клітин волосяних
цибулин [5, 7, 8].
Цей фізіотерапевтичний метод простий у використанні, є на оснащенні всіх фізіотерапевтичних
відділень закладів МОЗ [5].
Мета дослідження – вивчити ефективність нового комбінованого методу лікування хронічного
демодекозного блефарокон’юнктивіту шляхом застосування препарату «Спрегаль» та подальшого
проведення дарсонвалізації повік.
Матеріал і методи. Обстежено 38 пацієнтів (76
очей), що страждали на хронічний демодекозний
блефарокон’юнктивіт, у віці від 20 до 68 років, чоловіків – 18, жінок – 20, тривалість захворювання – від
1,5 до 3 років. Крім стандартного офтальмологічного обстеження усім пацієнтам проводили пробу
Ширмера та пробу Норна. Для виявлення Demodex
folliculorum у препараті з 7-8 вій, за традиційною методикою, використовували дзеркальний мікроскоп
«Биолам (ЛОМО)», объектив × 7, окуляр × 8. Обстеження проводили до лікування, в кінці 10-го дня та
на 6-й тиждень після початку комплексної терапії.
Зазвичай, курс дарсонвалізації з препаратом
«Спрегаль» тривав десять днів із подальшою перервою на два тижні та повторним проведенням
аналогічного курсу. Вибір саме такої схеми відповідає повному циклу життєдіяльності кліща
(15 днів), оскільки всі методи лікування діють тільки на дорослі особини. В процесі лікування нами
був відмічений також секретостимулюючий ефект
дарсонвалізації, що проявлявся у покращанні пасажу секрета мейбомієвих залоз.
Пацієнти з генералізованими формами демодекозу не ввійшли до досліджуваної групи.
Піля очищення вільного краю повік у зоні росту вій обережно наносили препарат «Спрегаль» за
допомогою вушної палички із подальшою
дарсонвалізацією повік упродовж 5-10
хв. Всім пацієнтам проводили масаж повік за допомогою скляної палички з наступною обробкою країв повік спиртовою
настоянкою календули. Місцево застосовували очні краплі кортикостероїдів з метою зняття локальних токсикоалергічних
реакцій. У випадках наявності гнійного
блефарокон’юнктивіту використовували
інстиляції антибіотику. За наявності синдрому сухого ока призначали замінники
сльози.
Результати дослідження. Наявність
кліща було підтверджено шляхом мікроскопії вій у всіх обстежуваних пацієнтів.
Найбільш поширеними скаргами були
свербіж та печіння в ділянці вільного
краю повік (100%), також втомлюваність,
відчуття стороннього тіла, засміченості в
очах, відчуття повзання мурашок та важкість повік.
У пацієнтів досліджуваної групи виявлено наступні об’єктивні клінічні ознаки: почервоніння вільних країв повік та
кон’юнктиви, потовщення краю повік (76
очей – 100%), закупорка вивідних прото-

113

№ 7 (07) / 2016 р.

♦

ків мейбомієвих залоз (76 очей – 100%), «муфти»
біля кореня вій (57 очей – 75%), пінисті виділення в куточках очної щілини (46 очей – 60,5%), помірні гнійні виділення з кон’юнктивального мішка
(10 очей – 13,2%), помірна гіпертрофія сосочків чи
фолікулів кон’юнктиви (26 очей – 34,2%), знижена
сльозопродукція (76 очей – 100%) – за даними проби Ширмера, зниження стабільності слізної плівки
(76 очей – 100%) – за даними проби Норна. Усі пацієнти скаржились на свербіж та печіння в ділянці
повік.
Отже, у всіх 100% обстежуваних пацієнтів було
виявлено ознаки блефарокон’юнктивіту, дисфункції мейбомієвих залоз та синдром сухого ока різного ступеня важкості.
Після початку лікування демодекозного
блефарокон’юнктивіту за запропонованою методикою виявлено позитивну динаміку.
Вже на 10 день терапії об’єктивні клінічні прояви блефарокон’юнктивіту виявлено у 60,5% пацієнтів, суб’єктивні скарги були наявні лише в 42%
випадків (Рис. 1).
Наприкінці курсу проведеного лікування майже
у всіх пацієнтів (97,4%) були відсутні суб’єктивні
ознаки блефарокон’юнктивіту, об’єктивні клінічні
симптоми виявлено лише в 5,3% випадків (Рис. 1).
Щодо синдрому сухого ока, то він зберігався у
всіх пацієнтів на 10-й день лікування та був підтверджений у 42% випадках після проведеного лі-

кування. Дисфункцію мейбомієвих залоз виявлено
в 78,9% та 26,3% випадків відповідно на 10-й день
та 6-й тиждень терапії (Рис. 1). Відповідно всім пацієнтам рекомендували продовжити застосування
замінників сльози.
Наявність клінічно значущої кількості кліща
Demodex folliculorum hominis підтверджено за допомогою мікроскопії вій лише у 2 пацієнтів, що потребувало продовження їх лікування до двох тижнів.
Запропонований метод лікування перебігав без
ускладнень та добре переносився пацієнтами.
Висновки.
1. Клінічні спостереження за пацієнтами,
що використовували новий комбінований метод лікування хронічного демодекозного блефарокон’юнктивіту, виявили його високу ефективність, відсутність ускладнень та хорошу переносимість.
2. Комбінація лікувальної дії препарату «Спрегаль» та фізіотерапевтичного методу дарсонвалізації повік запобігають неконтрольованому розмноженню кліща Demodex folliculorum hominis, що
призводить до швидкого усунення клінічних ознак
хронічного демодекозного блефарокон’юнктивіту.
3. Запропонований комбінований метод лікування є простим у використанні, доступним та
ефективним способом терапії хронічного демодекозного блефарокон’юнктивіту та профілактики
його ускладнень.
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МНОЖИННА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ Acinetobacter baumannii –
ПРОГРЕСУЮЧА ПРОБЛЕМА В ЕПІДЕМІОЛОГІЇ
ТА АНТИМІКРОБНІЙ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ
У роботі досліджено поширення в Україні множинностійких до антибіотиків штамів Acinetobacter baumannii, що продукують карбапенемази групи метало-бета-лактамаз (МβL). Вивчено чутливість полірезистентних A.baumannii до
бета-лактамних та небета-лактамних антибіотиків. На основі отриманих даних проведено аналіз динаміки антибіотикорезистентності МβL -продукуючих штамів A. baumanniі за період 2010-2015 р.
Ключові слова: антибіотикорезистентність, метало-бета-лактамази, карбапенемази, Acinetobacter baumannii.
В работе исследовано распространение в Украине множественноустойчивых к антибиотикам штаммов
Acinetobacter baumannii, которые продуцируют карбапенемазы группы металло-бета-лактамаз (МβL). Изучена чувствительность полирезистентных A.baumannii к бета-лактамным и небета-лактамным антибиотикам. На основе полученных данных проведен анализ динамики антибиотикорезистентности МβL-продуцирующих штаммов A.
baumanniі за период 2010-2015 р.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, метало-бета-лактамазы, карбапенемазы, Acinetobacter baumannii.
In this research we studied the spread in Ukraine of polyresistant Acinetobacter baumannii strains that produce carbapenemases of metallo-beta-lactamases (МβL) group. The sensitivity of polyresistant A.baumannii to beta-lactam and nonbeta-lactam antibiotics was studied. On the basis of research data the antibiotic resistance dynamics of МβL -producing
A.baumannii during 2010-2015 was analyzed.
Key words: antibiotic resistance, metallo-beta-lactamases, carbapenemases, Acinetobacter baumannii.

В останні роки все більшого клінічного значення набувають інфекції, спричинені множиннорезистентними до антибіотиків штамами
Acinetobacter baumannii. Даний мікроорганізм,
що раніше розглядався лише як опортуністичний
патоген, за останнє десятиріччя ввійшов у групу
основних збудників сепсису, пневмоній, інфекцій
опіків та ран. Після спалахів бактеріємій, спричинених множинностійкими штамами Acinetobacter
baumannii під час воєнних операцій в Іраку та Афганістані (так звана епідемія «Iraqibacter» в 20032004 р.) [1], звернули увагу на роль даного патогена
як одного з провідних збудників інфекцій у зонах
озброєних конфліктів. Причиною цього може бути
значне поширення A. baumanii в природі, зокрема у
воді та грунті. Нещодавні дослідження виявили також, що одним з важливих резервуарів A. baumanii
є паразити – до 22% людських вошей колонізовані
цим мікроорганізмом [2].
Особливо значну увагу приділяють ролі
A. baumanii як збудника нозокоміальних інфекцій.
Хоча його загальна частка серед інших збудників
не перевищує 2%, серед ізолятів, що виділяють з
відділень реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ),
серед виділених штамів спостерігають дуже високий рівень стійкості до карбапенемів – 68,8% [3].
За даними досліджень резистентності MYSTIC,
проведених в країнах Європи, якщо в 2002-2004 рр.
23,9-25,3% ізолятів A. baumanii проявляли резистентність до карбапенемів, то в 2006 р – рівень резистентності складав уже 42,5-43,4% [4-5].

В Російській Федерації кількість стійких до
карбапенемів ізолятів в 2006-2008 рр. складала 2,714,5% (РЕВАНШ [6]), за даними локального дослідження 2012 р. (Москва, РФ) – 78,6-83,3%.[7]. Поширення стійких штамів A. baumanii в 2013 р. були
зареєстровані в Республіці Білорусь – 65,2-66,3%.
[8]. Високий рівень резистентності серед країн
Азіатського регіону відмічають, зокрема, в Китаї –
59,3-74,1% (2012) [9]. В Україні частота виділення
даного збудника варіює від 4 до 15 % (2009-2013
рр); при цьому у 39-84% ізоляти проявляють резистентність хоча б до одного антибіотика з класу
карбапенемів [10-12].
Всі штами A. baumannii є носіями хоча б одного типу OXA-бета-лактамази класу D, більшість з
яких є карбапенемазами, та у багатьох випадках
продукують метало-бета-лактамази (MβL), що також гідролізують карбапенеми.
A. baumanii може також спричиняти мікстінфекції у складі стійких двох- або полімікробних
асоціацій. Так, за даними досліджень, проведених
в РФ (2011-2012 р, Краснодар) [13] з числа усіх
мікст-інфекцій найбільш часто виділяють асоціації A.baumannii+P.aeruginosa, або A.baumannii+
P.aeruginosa+K.pneumoniae/S.aureus. У дослідженні 2013 р., проведеному в Італії [14], встановлено,
що у 40% випадків інфекція карбапенем-стійкими
A.baumannii (CRAB) асоційована з карбаненемазопродукуючими штамами K.pneumoniae (KPC-Kp);
у багатьох випадках інфекція A.baumannii передувала подальшій ко-колонізації K.pneumoniae.
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Здатність A. baumanii існувати у складі асоціацій
може мати особливе значення для обміну генами
резистентності до антибіотиків, в тому числі до
карбапенемів. Базуючись на даних, отриманими
у молекулярно-генетичних дослідженнях, на сьогодні Acinetobacter вважають «проміжною ланкою» в активному міжвидовому та міжродовому
обміні генами резистентності між неферментуючими Грам-негативними бактеріями (НФГНБ)
та ентеробактеріями [15]. Тому серед штамів
A. baumannii поширені більшість існуючих на сьогодні типів карбапенемаз та інших бета-лактамаз,
характерних як для ентеробактерій, так і для інших НФГНБ.

Мета роботи: визначити розповсюдження штамів-продуценів МβL серед множинностійких до
антибіотиків штамів Acinetobacter baumannii, виділених від хворих хірургічного профілю, та встановити рівні чутливості даних штамів до основних
груп антибіотиків.
Матеріали і методи. Штами мікроорганізмів,
використані для дослідження, були ізольовані протягом 2013-2015 р. з біологічного матеріалу, отриманого від хворих хірургічного профілю зі гнійно-запальними процесами у післяопераційному
періоді, що знаходились у лікувальних закладах
різних регіонів України. Для дослідження було відібрано 256 множинностійких штамів умовно-па-

Рис. 1. Визначення штамів A.baumanniiпродуцентів МβL методом подвійних дисків
за появою зон затримки росту навколо дисків
з комбінацією карбапенем-ЕДТА
(імі – іміпенем, меро – меропенем)

Рис. 2. Частота виділення штамів-продуцентів
MβL cеред досліджених
полірезистентних штамів
A.baumannii

Рис. 3. Чутливість до антибіотиків всіх полірезистентних штамів Acinetobacter baumannii,
та окремо штамів-продуцентів МβL

Рис. 4. Чутливість до антибіотиків штамів
A. baumannii – продуцентів МßL, виділених
в 2010-2012 та 2013-2015 р.
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тогенних мікроорганізмів, з яких неферментуючі
грамнегативні бактерії (НФГНБ) складали 39 %
від всіх виділених штамів, та були представлені
родами Pseudomonas та Acinetobacter, що розподілялись у рівних частинах.
Ідентифікацію НФГНБ до виду проводили з використанням тест-систем НЕФЕРМтест24 (ERBALachema, Чехія) та API 20 NE (BioMerieux, Франція), або мікробіологічного аналізатора VITEK 2
Сompact System (BioMerieux, Франція).
Чутливість НФГНБ до антибіотиків вивчали
диско-дифузійним методом на середовищі Мюллер-Хінтона (BioMerieux, Франція) згідно з методичними вказівками МВ 9.9.5-143-2007 [16].
У деяких випадках для визначення чутливості до
антибіотиків застосовували мікробіологічний аналізатор VITEK 2 Сompact (BioMerieux, Франція).
Продукцію МβL виявляли методом радіальної
дифузії в агар з двонатрієвою сіллю етилен-діамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА) (РЕАХИМ, Росія)
[17]. Наявність метало-бета-лактамаз визначали за
синергізмом карбапенему з ЕДТА, що є інгібітором
(хелатуючим агентом) для MßL (рис.1).
Аналіз антибіотикорезистентності виділених мікроорганізмів проводили за допомогою
комп’ютерної програми WHO-NET 5.1.
Результати. В результаті досліджень встановлено, що серед полірезистентних штамів
Acinetobacter baumannii, виділених в різних регіонах України, 56,0% продукують MβL (Рис. 2).
При визначенні чутливості досліджених штамів полірезистентних штамів A.baumannii, в тому
числі – штамів-продуцентів МβL до антибіотиків
(рис. 3). встановлена низька чутливість до антибіотиків пеніцилінового (карбеніцилін) та цефалоспоринового рядів: від 2±1,97% до 7,1±3,63% чутливих штамів. Найбільш активними препаратами по
відношенню до A.baumannii був нетилміцин (чутливість 68±6,59%),
Окремо була проаналізована чутливість до антибіотиків MβL-продукуючих штамів (Рис. 3). Серед MβL-продукуючих штамів Acinetobacter spp.
не виявлено чутливих штамів до ципрофлоксацину, цефтазідиму, цефепіму. Найбільш ефективним
антибіотиком був нетілміцин – 64,3±9,0% (р<0,05).
Чутливість до інших аміноглікозидів складала від
10,7±5,8% (до амікацину) до 33,3%±8,9 % (до тобраміцину). Висока стійкість відмічена до меропенему і іміпенему – 96,2±3,6% та 91,7±5,2% резистентних штамів відповідно.
При порівнянні чутливості штамів-продуцентів МßL та чутливості полірезистентних штамів
можна зробити висновок, що синтез МßL значно
знижує чутливість НФГНБ до карбапенемів. Так,
чутливість МßL-продукуючих A.baumannii до іміпенему – нижча в 3,2 рази, до меропенему – в 9,3
разів (р<0,05).
За даними щодо антибіотикочутливості штамів НФГНБ-продуцентів МßL був проведений ретроспективний аналіз з метою вивчення динаміки
антибіотикорезистентності A.baumannii (рис.4).

Встановлено, що з 2010 по 2015 р. надзвичайно
різко зросла резистентність МßL-продукуючих
штамів A.baumannii до карбапенемів: в 8,2 р до меропенему та в 7,5 р. до іміпенему (р<0,05).
Отже, серед досліджених полірезистентних
штамів A.baumannii у 56% випадків виявлено продукцію MβL. Всі штами були стійкими до цефалоспоринових антибіотиків, мали низьку чутливість
до не β-лактамних антибіотиків. Найбільш активним препаратом по відношенню до A.baumannii залишається нетілміцин.
За даними досліджень полірезистентних штамів, проведених нами в період з 2010 по 2015 р.,
в останні роки спостерігається процес зміщення
видового спектру Грам-негативних неферментуючих збудників інфекцій, а саме – значне зростання
серед них частки A. baumannii. Так, якщо в період
2010-2012 р. частка A. baumannii серед загальної
кількості НФГНБ в середньому складала 14,2%,
то в 2013-2015 р. – 50%. При цьому значної зміни
загальної частки НФГНБ серед збудників гнійнозапальних процесів не спостерігалось (45,1% та
39,0 %, відповідно). Причиною процесу зміщення
видового спектру збудників може бути посилене
вживання в останні роки карбапенемів, що надало
селективну перевагу бактеріям, які легко набувають стійкості до цих препаратів.
Зростання резистентності до карбапенемів
Acinetobacter spp. є тенденцією, що спостерігається в останні роки у різних країнах світу, і отримало
назву «еволюція резистентності» [18]. Так, за епідеміологічними даними з Китаю, резистентність
A. baumannii до іміпенему та меропенему зросла з
7,5-8,8 в 2003 р. до 40,3-41,9 в 2011 р відповідно. [19];
в Кореї було зареєстроване аналогічне зростання резистентності з 15,9-29,0 в 2003–2007 р. до 77,6 по відношенню до обох препаратів в 2008–2010 р [20].
За нашими даними, кількість штамів
A. baumannii – продуцентів MβL за останні 6 років
є стабільно високим (48,5% в 2010-2012 та 56,0%
в 2013-2015 р). В той же час, якщо в 2010-2012 р.
серед продуцентів MβL 62,5±12,% та 31,2±3,82%
штамів зберігали чутливість до іміпенему та меропенему, то в 2013-2015 р. чутливість знизилась до
8,3±5,21% та 3,8±3,66%, відповідно, що свідчить
про набуття A. baumannii додаткових механізмів
резистентності – найбільш ймовірно, горизонтальний трансфер генів карбапенемаз інших типів.
Висновок. Отже, з кожним роком в Україні
стрімко зростає рівень стійкості НФГНБ, а зокрема Acinetobacter baumannii до антибіотиків,
в тому числі і до препаратів резерву – карбапенемів. Великою мірою це зумовлено масовим
поширенням штамів-продуцентів метало-беталактамаз. Надзвичайно важливою на сьогодні потребою є розширення спектру фено- та генотипових методів скринінгу механізмів резистентності
A. baumannii з метою швидкого виявлення штамів-продуцентів карбапенемаз та вживання своєчасних заходів для профілактики їх поширення
на території України.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ЗНИЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ФІЗИЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ ПІД ЧАС ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ ШКОЛЯРІВ
Під час профілактичних оглядів школярів із проведенням проби Руф’є спостерігається зниження функціональних
можливостей серцево-судинної системи школярів. Низькі функціонально-резервні можливості серцево-судинної
системи частіше спостерігаються в дітей з диспропорційним фізичним розвитком, анеміями, хронічними захворюваннями дихальних шляхів, частими ГРВІ, незбалансованим харчуванням. Паління та вживання алкоголю погіршує
функціональні можливості серцево-судинної системи школярів.
Ключові слова: проба Руф’є, профілактичний огляд, функціональний стан, серцево-судинна система.
Во время профилактических осмотров с проведеним пробы Руфье наблюдается снижение функциональных
показателей сердечно-сосудистой системы школьников. Низкие функционально-резервные возможности сердечно-сосудистой системы чаще наблюдаются у детей с диспропорциональным физическим развитием, анемиями,
хроническими заболеваниями дыхательных путей, частыми ОРВИ, несбалансированным питанием. Курение и употребление алкоголя ухудшает функциональные возможности сердечно-сосудистой системы школьников.
Ключевые слова: проба Руфье, профилактический осмотр, функциональное состояние, сердечно-сосудистая
система.
The article is devoted to the problem of the reducing of functional capacity of the cardiovascular system of children
during routine inspections with a sample Ruf’ye. Low-functional reserve abilities of the cardiovascular system are more
frequently observed in children with disproportionate physical development, anemia, chronic respiratory diseases, frequent
SARS, unbalanced nutrition. Smoking and alcohol consumption significantly impairs functional and spare capacity of the
cardiovascular system of pupils.
Key words: sample Ruf’ye, routine inspection, functional reserve, cardiovascular system.

Актуальність статті. Впродовж останніх років в Україні погіршились показники здоров’я та
фізичної дієздатності дітей, учнівської і студентської молоді. Впродовж тривалого часу основним
соціально-детермінуючим фактором життєдіяльності дітей та підлітків виступає школа. У вітчизняній та зарубіжній літературі зазначається,
що незамінним та практично єдиним (після сім’ї)
органом, який спроможний впливати на стан
здоров’я дітей та підлітків, є навчальний заклад
[1, 2]. Високий темп та ритм життя, модернізація
навчального процесу (перехід навчальних закладів на новий зміст, структуру і термін навчання),
інформаційні перенавантаження висувають високі вимоги до організму школярів. Тривалий вплив
несприятливих чинників сприяє виникненню
функціональних розладів, які з часом призводять
до формування стійкої патології [2, 3]. Сьогодні
система навчання у школі вимагає відповіді на
багато запитань, що виникають у лікарів, педагогів та батьків дітей різного віку. Можна багато говорити про ефективність і корисність освітнього
процесу, але важко ігнорувати той факт, що більшість дітей закінчують школу з різноманітними
захворюваннями, що формуються в період їхнього навчання [2, 3]. Отже, ціною тривалих високих
навчальних навантажень може стати погіршення
здоров’я дитини. Цей факт необхідно враховувати
в усіх випадках регламентування навчального та
фізичного навантаження. У зв’язку з цим, особливого значення набуває подальше вдосконалення
організації і проведення профілактичних оглядів
дитячого населення [4, 5, 6].

Постановка проблеми. Серцево–судинні захворювання займають провідне місце в структурі
смертності і втрати працездатності в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Соціально значиму
проблему підсилює тенденція до збільшення смерності від хвороб системи кровообігу в осіб молодого віку, яка спостерігається в останні роки. Оскільки
узагальненим індикатором реакцій пристосувального характеру всього організму є серцево-судинна
система, то адаптаційний потенціал розглядається
як комплексний показник взаємовідношення віку,
функціональних показників серцево-судинної системи та фізичного розвитку [5, 6]. В результаті досліджень доведена можливість використання змін
сукупності функціональних показників серцево-судинної системи як індикатора адаптивних реакцій
цілісного організму, як показника ризику розвитку
захворювань. За даними епідеміологічних досліджень встановлено, що кількість учнів, які на момент вступу до школи визнані здоровими, за період
навчання зменшується з 87% до 10-25%, причому
53% учнів мають функціональні відхилення [1, 2].
На виконання наказу МОЗ України та МОН
України від 20.07.2009 р. за № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за
фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України № 1 318 від 08.12.2009р. «Порядок
здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» 2009 року лікарями лікувально-профілактичних закладів міста
Чернівців проводився медичний огляд школярів та
розподіл їх за фізкультурними групами (основна,
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підготовча, спеціальна) після проведення функціональної проби Руф’є на толерантність до фізичних навантажень. Тривожні тенденції збільшення
контингенту у спеціальних медичних групах свідчать не тільки про проблематичність їх всебічного
розвитку, але й про можливі перспективи зростання кількості молоді зі зниженою працездатністю і
ранньою інвалідністю. У зв’язку з цим вивчення
провідних факторів ризику та профілактика серцево-судинних захворювань повинні починатися в
дитячому віці, з урахуванням основних механізмів
впливу.
Формулювання цілей статті. Метою досліджень було проаналізувати результати впровадження проби Руф’є під час проведення профілактичних
оглядів школярів та розподіл на групи занять фізичною культурою. Оцінити фактори ризику зниження толерантності до фізичних навантажень під
час уроків фізкультури.
У дослідження було включено 101 школярів міста Чернівців (57 хлопчиків та 44 дівчинки) віком від
7 до 17 років. Проведено вивчення фізичного розвитку школярів, показників захворюваності, функціонально-резервних можливостей серцево-судинної
системи за результатами проби Руф’є. За розробленою анкетою провели опитування школярів. В анкету включені питання сімейного анамнезу, умов
проживання, ступінь фізичної активності та особливості дозвілля дитини, навчання в школі, улюблені
предмети, наявність шкідливих звичок (паління,
вживання алкогольних напоїв), тощо. При вивченні особливостей харчування враховували щоденне вживання м’яса та риби, кількість сирих овочів
та фруктів, кількість молочних продуктів. Оцінка
фізичного розвитку проводилась за допомогою непараметричних стандартів за загальноприйнятою
методикою. Для оцінки пропорційності фізичного
розвитку розраховували індекс маси тіла. Для обробки результатів використана програма електронних таблиць EXEL. Статистична обробка проведена з використанням непараметричних методів за
допомогою комп’ютерної програми «Statistica 7.0».
Виклад основного матеріалу. Щорічні
обов’язкові профілактичні огляди школярів проводяться в присутності батьків або їх представників.
Під час профілактичного огляду проводиться опитування, посистемне дослідження, вимірювання артеріального тиску, антропометрія, визначення індексу
Руф’є. Дільничий лікар педіатр або сімейний лікар
із урахуванням індексу Руф’є визначає групи занять
фізичною культурою. Декретований контингент
школярів оглядається вузькими фахівцями. Аналіз
динаміки показників за 2008-2015 роки свідчить, що
кількість дітей у основній групі після запровадження проби Руф’є значно зменшилась – з 81,4% до
30,6%, а в підготовчій групі збільшилась з 11,1% до
43,3%. Зросла і кількість дітей в спеціальній групі з
6,7% до 25,8%. Найвищі показники кількості учнів у
спеціальних групах та найнижчі показники кількості учнів в основній групі занять фізичною культурою
були в ліцеях та гімназіях (50,4% та 15,5% відповідно), що свідчить про негативний вплив учбових навантажень на фізичну дієздатність школярів.
Показники толерантності до фізичних навантажень залежать від фізичного розвитку дитини.

Результати наших досліджень підтверджують, що
при гармонійному фізичному розвитку функціонально-резервні можливості серцево-судинної
системи вищі, ніж при ознаках диспропорційного
розвитку.
Таблиця 1
Розподіл дітей на групи за рівнем фізичної
працездатності за результатами проби Руф’є (%)

Рівень фізичної працездатності
Високий
Вище
середнього
Середній
Нище
середнього
Низький

Показники фізичного розвитку
ДиспроСередній
Диспропорційний
пропопорційний
розвиток
рційний розвиток з
з надлишфізичний дефіцитом
ком маси
розвиток маси тіла
тіла
2,0
1,9

4,4

9,1

14,5

33,2

18,2

50,9

37,3

54,5

32,7

23,1

18,2

У школярів з диспропорційним фізичним розвитком за рахунок надлишку маси тіла були низькі
(32,7%) або нижче середнього (50,9%) показники
функціонально-резервних можливостей серцевосудинної системи. У 54,5% школярів з дефіцитом
маси тіла толерантність до фізичних навантажень
була нижче середнього, а у 18,2% дітей - низькою.
Під час профілактичних оглядів школярів проводилось визначення рівня гемоглобіну.
Таблиця 2
Розподіл дітей на групи за рівнем
фізичної працездатності в залежності
від показника гемоглобіну (%)
Рівень фізичної
працездатності
Високий
Вище середнього
Середній
Нище середнього
Низький

Показники гемоглобіну
>120
100-120
< 100
13,3
17,1
13,3
7,7
40,1
20,1
22,3
19,9
53,2
28,5
3,3
20,1
54,2

При зниженні показника гемоглобіну нижче 100
г/л кількість дітей з низькими показниками функціонально-резервних можливостей серцево-судинної
системи була вірогідно вищою: 54,2% проти 3,3%.
Анемічний синдром знижує толерантність школярів до фізичних навантажень.
Для визначення факторів ризику зниження
толерантності до фізичних навантажень проведений кореляційний аналіз. Результати свідчать, що
високі показники індексу Руф’є корелювали з незбалансованим харчуванням, а саме нерегулярним
вживанням м’яса та риби і домінуванням в денному раціоні молочних продуктів (r=0,3, p<0,05),
диспансерним обліком з приводу хронічного за-
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хворювання (r=0,51, p<0,05), високими учбовими
навантаженнями (r=0,3, p<0,05). Кореляція середньої сили спостерігалась між індексом Руф’є
та щоденною ранковою гімнастикою школярів
(r=0,3, p>0,05), додатковими заняттями спортом
(r=0,35, p<0,05).
Таблиця 3
Фактор
Хронічні захворювання
Заняття спортом
Несбалансованість харчування
Диспропорційний розвиток (ІМТ)
Рекурентні респіраторні
захворювання
Учбове навантаження
Шкідливі звички

Індекс Руф’є
R
p
0,51 0,02
0,35 0,01
0,33 0,03
0,56 0,01
0,30 0,03
0,32
0,32

0,02
0,06

Показник функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи залежить від умов
для фізичного виховання у школі, рівня та розподілу навчального навантаження, якості проведення
уроків фізкультури. Лише 7% школярів після навантажень на уроках фізичної культури почуваються гірше, 93% учнів мають задовільне самопочуття. В той же час, позитивні суб’єктивні відчуття не
співпадають з об’ктивними показниками толерантності до фізичних навантажень.
Аналіз частоти паління у школярів свідчить, що
біля 40% палять регулярно, зрідка -21%, не палять

-39% учнів. За даними анкетування 67% школярів
вживали алкогольні напої. Наші результати підтверджують тривожні тенденції у суспільстві. Позитивно впливає на фізичну дієздатність школярів
ранкова гімнастика, заняття в спортивних секціях,
активний спосіб життя (незначна кількість часу,
проведеного біля телевізору та комп’ютера).
Тому, правильна і чітка стратифікація ризику у
школярів та розробка ефективних профілактичних
програм дозволить підвищити фізичну дієздатність
школярів та наблизитись до вирішення проблеми
захворюваності і смертності від серцево–судинних
захворювань у осіб старшого віку.
Висновки, зроблені в результаті досліджень:
1. Впровадження проби Руф’є під час профілактичних оглядів засвідчило низький рівень фізичної
дієздатності школярів. Кількість школярів у основній групі занять фізичною культурою зменшилась: з 81,4% до 30,6%. 2. У школярів з хронічними захворюваннями дихальних шляхів, анеміями,
рекурентними респіраторними захворюваннями
показники функціонально-резервних можливостей
серцево-судинної системи знижуються. 3. Негативний вплив на функціональні показники серцевосудинної системи має незбалансоване харчування,
диспропорційний фізичний розвиток школярів, високі учбові навантаження, шкідливі звички. 4. Позитивно впливає на фізичну дієздатність школярів
ранкова гімнастика, заняття в спортивних секціях,
активний спосіб життя. 5.Прогнозування ризиків
зниження функціональних можливостей серцевосудинної системи дозволить підвищити якість профілактичних програм та рівень фізичної дієздатності школярів.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВОК ЕНТЕРОКОКАМИ
У статті наведено результати вивчення впливу термінів інкубування та різних концентрацій глюкози у складі поживного середовища на формування біоплівок ентерококами. Встановлено, що найбільш оптимальними умовами є
інкубування протягом 48 годин у TSB з 1% глюкози.
Ключові слова: ентерококи, біоплівкоутворення, умови культивування.
В статье приведены результаты изучения влияния сроков инкубирования и разных концентраций глюкозы в составе питательной среды на формирование биопленок энтерококками. Установлено, что наиболее оптимальными
условиями являются инкубирование в течение 48 часов в TSB с 1% глюкозы.
Ключевые слова: энтерококки, биопленкообразование, условия культивирования.
This article shows the results of the study of the effect of incubation periods and different concentrations of glucose
in the composition of the culture to the formation of biofilm by enterococci. It found that the most optimum conditions are
incubated for 48 hours in TSB with 1% glucose.
Key words: enterococci, biofilm formation, culture conditions.

Вступ. Виявлення у мікроорганізмів здатності
утворювати біоплівки викликало в останні роки
значний інтерес, як серед мікробіологів, так і серед спеціалістів з клінічної медицини [1, с. 246, 2,
с. 52]. Відомо, що мікроорганізми у складі біоплівок набувають ознак підвищеної стійкості до
антибіотиків, дезінфектантів та інших агресивних
факторів середовища, ускладнюють перебіг захворювання та відіграють важливу роль у хронізації
інфекційного процесу [3, с 71, 4, 5, с. 52].
На сьогодні серйозну загрозу для практичної
медицини становить біоплівкоутворення шпитальних штамів ентерококів. Ентерококи, насамперед
Enterococcus faecium та Enterococcus faecalis, є третьою за розповсюдженістю причиною внутрішньолікарняних інфекцій, більшість з яких пов’язана з
використанням постійного медичного обладнання
[6, с. 125, 7, с. 511]. Незважаючи на досить чисельну кількість публікацій щодо патогенного потенціалу ентерококів, здатність до утворення біоплівок
цими мікроорганізмами висвітлена недостатньо.
Для моделювання біоплівок ентерококів на абіотичних поверхнях виникає необхідність визначення найбільш оптимальних умов для їх утворення,
у тому числі – складу поживного середовища та
термінів культивування. Відомо, що одним із факторів, які позитивно впливають на процеси утворення біоплівок мікроорганізмами, є додавання у
середовище глюкози у відповідних концентраціях.
Згідно даних деяких вчених, для оптимізації біоплівкоутворення використовуються концентрації

глюкози у поживному середовищі від 0,25% до
2,0%, в залежності від виду дослідного мікроорганізму [8, с. 967].
Мета дослідження. Метою роботи було вивчення впливу термінів інкубування та різних концентрацій глюкози на формування біоплівок ентерококами.
Матеріали та методи дослідження. Дослідження виконано на 49 клінічних штамах ентерококів, з них 40 штамів віднесено до виду E. faecalis,
9 – до виду E. faecium. Здатність ентерококів формувати біоплівки вивчали фотометричним методом
з використанням стерильних одноразових пластикових 4-х секційних чашок Петрі. Мікробну суспензію добової культури ентерококів щільністю
0,5 од. за Mc Farland готували за допомогою денсилометра. У дослідженнях використовували триптіказо-соєвий бульйон (TSB), TSB з додаванням
глюкози об’ємною часткою 0,5 %, 1,0% та 2,0 %.
У кожний сектор 4-секційної пластикової чашки
Петрі вносили відповідне поживне середовище,
додавали мікробну суспензію ентерококів. Інкубували при температурі 37 °С протягом 24, 48 та 72
годин, триразово відмивали фосфатно-сольовим
буферним розчином (pH 7,2-7,4), висушували та
фарбували біоплівки 1% водним розчином кристал-віолету. Елюацію біоплівкової маси проводили
дворазово сумішшю етанола/ізопропанола (1:1).
Вимірювання оптичної щільності елюата здійснювали на спектрофотометрі СФ-56Л при довжині
хвилі 590 нм. За інтенсивністю біоплівкоутворення
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ентерококи розподіляли на штами з високим, середнім та низьким ступенем згідно рекомендаціям
Stepanovic S. et al. [9, с. 177].
Статистична обробка отриманих даних проводилася за допомогою методів параметричної та
непараметричної статистики. Достовірність розбіжностей між виборками оцінювали за критеріями Стьюдента та Вілкоксона. Обробка результатів досліджень виконувалась на персональному
комп’ютері за допомогою комп’ютерних програм
Microsoft Excel 2007, STATISTICA 6.0.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз отриманих результатів показав, що зміни показників біоплівкоутворення (оптична щільність)
різних штамів, в залежності від тривалості інкубування, мали різноспрямований характер, тобто
виявлено штами із зростанням показника оптичної
щільності, з його зменшенням або без змін протягом терміну спостереження.
Було порівняно результати, отримані після
24-годинної та 48-годинної інкубації ентерококів.
Встановлено, що через 48 год інкубування кількість
штамів ентерококів обох видів, зі зростанням по-

казника оптичної щільності складала (55,1±7,1)%,
зі зменшенням – (40,8±7,1)% (різниця недостовірна, р>0,05). Значно меншою була частка штамів, у
яких показник оптичної щільності достовірно не
змінився – (4,1±2,8) %.
Слід відзначити, що при аналізі біоплівкоутворення ентерококами різних видів через 48 год не виявлено достовірної різниці між кількістю штамів E.
faecalis та Е. faecium зі зростанням показника оптичної щільності (52,5% і 66,7% відповідно). Однак, питома вага штамів зі зменшенням показника біоплівкоутворення серед E. faecalis достовірно перевищувала
аналогічний показник серед Е. faecium і дорівнювала
(47,5±7,9)% та (11,1±10,4) %, відповідно (р<0,05).
Не виявлено штамів E. faecalis без змін оптичної
щільності, у той час як серед Е. faecium кількість
таких штамів складала (22,2±15,5) %. Встановлено, що після 48-годинного інкубування показники оптичної щільності варіювали в діапазоні від
0,05 до 3,68 OD590 у E. faecalis та від 0,03 до 2,90
OD590 у E. faecium.
При порівнянні показників біоплівкоутворення
E. faecalis через 24 та 48 год культивування вияв-

Рис. 1. Значення середньої оптичної щільності
барвника, що відповідає інтенсивності
формування біоплівки E. faecalis
через 24 та 48 год інкубування

Рис. 2. Значення середньої оптичної щільності
барвника, що відповідає інтенсивності
формування біоплівки Е. faecium
через 24 та 48 год інкубування

Рис. 3. Значення середньої оптичної щільності
барвника, що відповідає інтенсивності
формування біоплівки E. faecalis
через 48 та 72 год інкубування

Рис. 4. Значення середньої оптичної щільності
барвника, що відповідає інтенсивності
формування біоплівки Е. faecium
через 48 та 72 год інкубування
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лено достовірні відмінності. Так, середня оптична
щільність у штамів цього виду зі зростанням інтенсивності плівкоутворення через 48 год збільшилась
у 1,5 рази відносно попереднього терміну інкубування. У штамів зі зменшенням експресивності
біоплівкоутворення показник оптичної щільності
знизився у 1,8 рази (р<0,05) (рис. 1). Ентерококів
виду faecalis зі стабільними біоплівками, тобто без
достовірних відмінностей оптичної щільності у порівняльні терміни спостереження не виявлено.
Аналогічна тенденція встановлена при аналізі
біоплівкоутворення ентерококами виду faecium.
Так, середній показник оптичної щільності у штамів зі збільшенням інтенсивності вивчаємої ознаки через 48 год культивування перевищував відповідний показник 24-годинних біоплівок у 1,5 рази
(р<0,05) (рис. 2). У штамів Е. faecium зі зменшенням інтенсивності біоплівкоутворення через 48 год
середній показник оптичної щільності знизився
у 3,9 разів (р<0,05) (у E. faecalis – у 1,8 рази), що
свідчить про меншу стабільність біоплівок ентерококів цього виду. На відміну від E. faecalis, серед
Е. faecium у аналізуємий термін спостереження
з’явились штами без зміни оптичної щільності.
Дещо інші результати отримано при аналізі біоплівкоутворення ентерококів через 72 год інкубування – кількість штамів зі зростанням показника
оптичної щільності зменшилась в 2,2 рази, ніж через 48 год, і навпаки, частка штамів зі зменшенням
показника біоплівкоутворення та без його змін була
достовірно більшою (р<0,05).
Встановлено, що через 72 год число штамів зі зростанням показника оптичної щільності
було меншим, ніж зі зменшенням і дорівнювало
(25,0±6,2)% і (62,5±6,9)% відповідно (різниця достовірна, р<0,05). Значно меншою (12,5±4,7)% була
частка штамів, у яких показник оптичної щільності достовірно не змінився. Аналізуючи біоплівкоутворення E. faecalis слід відмитити, що питома

вага штамів зі зменшенням показника оптичної
щільності достовірно перевищувіла кількість штамів з його зростанням та без змін і дорівнювала
(62,5±7,7) %, (25,0±6,8)% та (12,5±5,2)% відповідно (р<0,05). На відміну від E. faecalis штамів
Е. faecium зі зростанням показника біоплівкоутворення виявлено не було, без змін – достовірно
більше (33,3±15,7)% (р<0,05). Частка Е. faecium зі
зменшенням показника оптичної щільності достовірно не відрізнялась від аналогічного показника
E. faecalis і складала (66,7±15,7)% (р>0,05).
Встановлено, що середній показник оптичної
щільності штамів зі зростанням інтенсивності
біоплівкоутворення через 72 год інкубування у 1,6
рази перевищував відповідний показник через 48
год інкубування, а у штамів зі зменшенням вивчаємої ознаки – був нижчим у 1,8 рази (р<0,05) (рис.
3). У даний період спостереження з’явилися штами, оптична щільність яких через 48 та 72 год культивування залишилась без змін.
В результаті порівняльного аналізу 48-годинних та 72-годинних біоплівок, утворених Е.
faecium, встановлено, що збільшення інтенсивності формування біоплівок не відбувалося; у штамів
зі зниженням інтенсивності біоплівкоутворення
середній показник оптичної щільності зменшився
у 1,6 рази (р<0,05) (рис. 4). Дещо зменшились показники біоплівкоутворення штамів Е. faecium без
зміни оптичної щільності у порівнянні з попереднім терміном реєстрації.
Слід відзначити, що нами виявлено деякі міжвидові відмінності у інтенсивності формування
біоплівок між штамами E. faecalis і Е. faecium.
Так, у штамів E. faecalis зі збільшенням показника біоплівкоутворення середній показник оптичної
щільності 24- та 48-годинних біоплівок достовірно
перевищував показник Е. faecium (р<0,05). Аналогічна тенденція зберігалась у штамів E. faecalis
зі зменшенням інтенсивності біоплівкоутво-

Рис. 5. Показники біоплівкоутворення ентерококів при культивуванні
у TSB з різними концентраціями глюкози
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рення через 48 год культивування: оптична щільність таких штамів виду E. faecalis в 2,3 рази
перевищувала відповідний показник Е. faecium
(р<0,05). Достовірної різниці між оптичною щільністю 72-годинних біоплівок ентерококів обох видів не виявлено.
Аналіз динаміки утворення біоплівок виявив
значне превалювання штамів ентерококів, у яких
через 72 год інкубування зменшились показники
оптичної щільності у порівнянні з показниками
24-годиного культивування. На наш погляд, зменшення оптичної щільності на більш пізніх строках
інкубування пов’язано з початком деградації біоплівок ентерококів.
Аналіз отриманих результатів по визначенню
впливу глюкози у складі TSB на біоплівкоутворення ентерококів показав, що у штамів, які формували біоплівки на TSB (контроль) середня оптична
щільність складала (0,72±0,26) OD590. Кількісні
показники плівкоутворення при культивуванні на

TSB з об’ємною часткою глюкози 0,5% складали (1,36±0,46) OD590, на TSB з об’ємною часткою глюкози 1,0% – (1,81±0,40) OD590 та на TSB
з об’ємною часткою глюкози 2,0% – (1,44±0,41)
OD590.
Статистична обробка даних з визначенням критерія Вілкоксона показала наявність достовірної
різниці між показниками оптичної щільності біоплівок при культивуванні на TSB і TSB з об’ємною
часткою глюкози 1,0% (рис 5). При використанні
TSB з об’ємною часткою глюкози 1,0% зростали
значення показників оптичної щільності елюатів,
що відображують інтенсивність біоплівкоутворення мікроорганізмами (р<0,05).
Висновки. Результати наших досліджень дозволили зробити висновок, що найбільш оптимальними умовами для моделювання біоплівкоутворення ентерококами на абіотичних поверхнях є
інкубування протягом 48 год у TSB з додаванням
глюкози об’ємною часткою 1 %.
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Наявність постійних зубів у дітей молодшого шкільного віку
Проведено обстеження дітей у населених пунктах Львівської області з метою оцінки термінів прорізування постійних зубів. Аналіз отриманих даних проводили шляхом вираховування середніх величин термінів прорізування
постійних зубів. Нами встановлено індивідуальні показники кількості прорізування постійних зубів. На підставі цих
даних доцільно розробити нові стандарти термінів прорізування постійних зубів у дітей.
Ключові слова: індивідуальні показники термінів прорізування постійних зубів, змінний прикус, зуби.
Проведено обследование детей в населенных пунктах Львовской области с целью оценки сроков прорезывания
постоянных зубов. Анализ полученных данных проводили путем вычисления средних величин сроков прорезывания
постоянных зубов. Нами установлены индивидуальные показатели количества прорезывания постоянных зубов в
пределах каждой возрастной группы. На основании этих данных целесообразно разработать новые стандарты сроков рорезывания постоянных зубов у детей.
Ключевые слова: индивидуальные показатели сроков прорезывания постоянных зубов, сменный прикус, зубы.
Eruption of the secondary teeth is one of the important indicators of the physiological development of dentomaxillary
system of the child. The analysis of data of literature showed that the timing of eruption of the secondary teeth are significantly different. Only in single publications a more detailed analysis of the dependence of the timing of eruption of the
secondary teeth is conducted from the sex of the child. Sexual dimorphism is clearly expressed: girls on the main indicators
take an advantage above boys. In addition, to most publications data are given that on the lower jaw the secondary teeth
erupt before the upper. There is also no detailed analysis of the influence of the timing of eruption of the secondary teeth
on the forming of dentomaxillary system, including the forming of dentomaxillary abnormalities. In this regard relevant is
the further study of the estimation of secondary teething, taking into account regional features that differ in the climatic,
socio-economic and other conditions.
Key words: children, timing of eruption of the secondary teeth, dentomaxillary system, lower jaw, upper jaw, occlusion.

Вступ. Прорізування постійних зубів є одним
з важливих показників фізіологічного розвитку
зубощелепної системи дитини [1-3]. Аналіз даних
літератури показав, що терміни прорізування постійних зубів істотно відрізняються [1-5]. Своєчасне та послідовне прорізування зубів свідчить про
гармонійний розвиток всього організму. Певний
вплив на терміни прорізування постійних зубів
чинять кліматичні, регіональні та соціально-побутові умови. Клінічні спостереження свідчать, що
в останні роки значно змінились терміни прорізування постійних зубів Існують певні розбіжності
в оцінці термінів прорізування постійних зубів.
Так, в дослідженнях Камалян К.Р., (1989;) Самусев
Р.П., (2002;) вказано, що першими прорізуються
нижні перші моляри, потім різці – це молярний
тип прорізування постійних зубів, а згідно даних
Падалка І.А. (1965;) вони прорізуються одночасно.
Натомість інші дослідники вважають, що першими прорізуються нижні центральні різці, а потім
моляри – це різцевий тип прорізування (Друкаров
М.Д., 1978;). Лише в поодиноких публікаціях проводиться більш детальний аналіз залежності термінів прорізування постійних зубів від статі дитини
[4, 7]. Статевий диморфізм чітко виражений: дівчата за основними показниками мають перевагу над
хлопцями [1, 6]. Крім того, у більшості публікацій
наводяться дані про те, що на нижній щелепі постійні зуби прорізуються раніше, ніж на верхній
[8, 11, 12, 13].
Клінічні дослідження свідчать, що терміни
прорізування постійних зубів значно змінилися в
останні роки.
Однак ці дані отримані у різні роки при аналізі
різних популяцій дітей у різних країнах та регіонах
України з різним етнічним складом і рівнем життя.

У зв’язку з цим актуальним є подальше проведення
дослідження по оцінці термінів прорізування постійних зубів з урахуванням регіональних особливостей, що відрізняються своїми кліматичними,
соціально-економічними та іншими умовами, що,
суттєво впливає на вибір методів ортодонтичного
лікування зубощелепних аномалій.
Матеріали та методи. Для оцінки термінів
прорізування постійних зубів було проведено епідеміологічне обстеження 6-ти річних дітей. Серед
них було 148 дітей які проживають на гірській території, 166 дітей на передгірській та 157 дітей на
рівнинній. Результати записували у розпрацьовану
нами карту обстеження. Аналіз отриманих даних
проводили шляхом вираховування середніх величин термінів прорізування постійних зубів.
Мета дослідження. Визначити регіональні
особливості термінів прорізування постійних зубів
у дітей Львівської області.
Результати та їх обговорення. Результати дослідження показали, що на верхній щелепі в середньому у 69,92% дітей були наявні перші постійні
моляри, у 26,84% центральні різці. На нижній
щелепі центральні та латеральні різці у 91,61%,
та у 84,18% дітей перші постійні моляри. Аналіз
термінів прорізування постійних зубів (Таб. 1) у
дітей в залежності від території проживання показав, що правий центральний різець (зуб 11)
значно частіше прорізався у хлопців (44%) які
проживають на рівнинній місцевості, по відношенню до дітей з гірської (33,30%) та передгірської (24,29%) місцевості. Лівий центральний
різець верхньої щелепи (зуб 21) частіше було виявлено у хлопців рівнинної місцевості (27%), у
порівнянні з хлопцями гірської (19,04%) та передгірської місцевості (15,88%)
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Порівнюючи результати термінів прорізування
постійних зубів у дівчат, які проживають на різних
клімато-географічних територіях виявлено, що як
правий центральний різець так і лівий значно частіше були наявні у дівчат які проживають на рівнинній території (31%) по відношенню до дівчат з
передгірської та гірської територій.
Порівнюючи терміни прорізування латеральних
різців верхньої щелепи виявлено, що у хлопців які
проживають на гірській території зуб 22 прорізався майже з однаковою частотою що і на рівнинній
(4,76% та 4,66% відповідно), а значно рідше (2,94%)
на передгірській території проживання дітей. Відносно дівчат, то зуб 22 було виявлено лише у 13,50%
які проживають на передгірській території.
Праві латеральні різці верхньої щелепи у обстежених хлопців та дівчат не було виявлено.
Отримані результати свідчать, що у 2,77% дівчат які проживають на гірській місцевості був виявлений зуб 13, та 2,46% на передгірській місцевості, та дещо частіше (4,15%) у дівчат з рівнинної
території, в одно час у хлопців зуб 13 не було виявлено на жодній із територій.
Окрім цього, у частини дівчат вже були присутні
премоляри, зокрема, зуб 14 та зуб 24 було виявлено
у 4,16% дітей гірської місцевості, у 3,7% – передгірської та 6,23% рівнинної території. У хлопців постійні премоляри на верхній щелепі не виявлялися.
Порівнюючи результати термінів прорізування
перших постійних молярів у дітей які проживають
у різних клімато-географічних умовах встановлено, що серед хлопців зуб 16 значно частіше виявлено на рівнинний території (85,18%) по відношенню
до одноліток з гірської (70,83%) та передгірської
(55%) місцевості. У дівчат які проживають на рівнинній та гірській території зуб 16 прорізувався
(92% та 66,66% відповідно), значно рідше по відТаблиця 1
Наявність постійних зубів на верхній щелепі
у дівчат та хлопців 6-ти років враховуючи
територію проживання (в %)
Зуби
11
13
14
16
21
22
24
26

Стать

Гірська

Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата

33,30
20,83
2,77
3,7
70,83
66,66
19,04
20,83
4,76
4,16
75,0
62,0

ношенню до дітей які проживають на передгірській
території (59,62%).
Майже з однаковою частотою виявлено зуб 26
у хлопців з гірської та рівнинної території (75% та
77,16% відповідно), а з передгірської території значно рідше (53,52%). Аналізуючи результати термінів прорізування постійних зубів у дівчат значно
частіше було виявлено зуб 26 на рівнинній територій (88,39%) у порівняні з дітьми з гірської (62,5%)
та (54,27%) передгірської територій.
Аналізуючи терміни прорізування постійних
зубів на нижній щелепі (Таб.2) нами встановлено,
що нижній правий центральний різець (зуб 41) значно частіше прорізався у хлопців (100%) які проживають на гірській місцевості, по відношенню
до одноліток з передгірської місцевості (86,76%)
та рівнинної (93%). Лівий центральний різець (зуб
31) частіше виявлено у хлопців у гірській (96%),
місцевості у порівнянні з хлопцями які проживають на рівнинній (92%) та передгірській (88,23%)
територіях. Порівнюючи результати термінів прорізування постійних зубів на нижній щелепі у дівчат, які проживають на різних географічних територіях ми спостерігаємо, що показники дещо
відрізняються, а саме, зуб 41 прорізався у дівчат з
гірської території у 100% випадків, передгірської у
80,50%, та рівнинної у 95,23%. Лівий центральний
різець верхньої щелепи прорізався у 100% дівчат з
гірської місцевості, 74% у передгірської та 90,47%
у рівнинної території проживання дітей.
Порівнюючи терміни прорізування латеральних різців нижньої щелепи встановлено, що у хлопців зуб 42 прорізався майже з однаковою частотою
які проживають на гірській (14,28%) та передгірській (14.41%) територіях, але рідше по відношенню до хлопців з рівнинної (11,11%) території проживання. Відносно дівчат, то зуб 42 було виявлено
лише у дівчат з передгірської (20,50%) та рівнинної (22,02%) території. Щодо лівого латерального
різця нижньої щелепи виявлена деяка різниця між
хлопцями і дівчатами. Так, у дівчат які проживають
на гірській місцевості зуб 32 прорізався у 38,5%

ПередгірРівнина
ська
24,29
44,0
25,75
31,0
2,46
4,15
4,16
6,23
55,0
85,18
59.62
92,0
15,88
27,0
29,25
31,0
2,94
4,66
13,5
3,7
6,23
53,25
77,16
54,27
88,39

Таблиця 2
Наявність постійних зубів на нижній щелепі
у дівчат та хлопців 6-ти років враховуючи
територію проживання(в %)
Зуби
41
42
46
31
32
36
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Стать

Гірська

Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата

100
100
14,28
95,23
100
95,23
100
14,28
38,50
100
100

Передгірська
86,76
80,50
14,41
20,50
59,0
71,0
88,23
74,0
8,82
20,50
82,35
83,0

Рівнина
93%
95,0
11,11
22,02
74,07
81,10
92,0
90,0
9,3
22,02
81,0
83,48
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у порівняні з дівчатами з передгірської (20,50%)
та рівнинної (22,02%) територій проживання, а у
хлопців лівий латеральний різець нижньої щелепи
виявлено значно рідше, так на передгірській території у 8,82%, на рівнинній у 11,11%, та на гірській
у 14.28% територіях проживання.
Аналізуючи терміни прорізування перших постійних молярів нижньої щелепи у дітей які проживають у різних клімато-географічних умовах
встановлено, що серед хлопців які проживають на
гірської місцевості зуб 46 спостерігався у 95,23%, на
передгірській у 59% та 74,07% у рівнинній території. У 100% дівчат, які проживають на гірській території був виявлений зуб 46, а на рівнинній у 81,10%
та передгірській значно рідше у 71%. Лівий перший моляр нижньої щелепи було виявлено у 100 %
хлопців та дівчат з гірської місцевості проживання.
У 83% дівчат та 82,35% хлопців зуб 36 прорізався у
дітей які проживають на передгірській території, а
на рівнинній у 83,48% та у 81% відповідно.
Висновки. Встановлено, що перші постійні моляри та центральні різці на верхній щелепі

найшвидше прорізується у дівчат та хлопців які
проживають на рівнинній території, на нижній
щелепі ці зуби найшвидше прорізуються у дітей
з гірської місцевості, по відношенню до дітей які
проживають на інших територіях. На наш погляд,
це є одним з аргументів необхідності проведення
епідеміологічних досліджень в окремих районах з
метою отримання максимально точних показників
прорізування постійних зубів у дітей, та їх вплив на
виникнення зубощелепних аномалій, що відображатиме місцеву специфіку стану стоматологічного
здоров’я дітей.
Перспективи подальших досліджень. Проведені нами дослідження дозволяють створити вікові
стандарти кількості прорізаних постійних зубів для
дітей певного віку та створити базу даних термінів
прорізування постійних зубів у Львівській області.
На підставі цих даних доцільно розробити практичні рекомендації щодо покращення організації
стоматологічної допомоги населенню та створити
нові стандарти термінів прорізування постійних
зубів у дітей.
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СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ
СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
У статті висвітлено результати дослідження особистісної адаптації учнів 7-х класів загальноосвітньої школи залежно від статі опитуваних. Показано, що у дівчат 12-річного віку загальних рівень адаптації, емоційна стійкість, комунікативність та морально-етична нормативність суттєво вищі від аналогічних показників у хлопчиків. Водночас,
хлопчики у віці 12 років більше схильні до агресії, проявів девіантної поведінки та менше адаптовані в цілому.
Ключові слова: адаптація, адаптаційний потенціал, підлітки, стать, середня школа.
В статье освещены результаты исследования личностной адаптации учеников 7-х классов общеобразовательной школы в зависимости от пола. Показано, что у девочек 12-летнего возраста общий уровень адаптации, эмоциональная устойчивость, коммуникативность и морально-этическая нормативность существенно выше аналогичных
показателей у мальчиков. Вместе с тем, мальчики в возрасте 12 лет более склонны к агрессии, проявлениям девиантного поведения и менее адаптированы в целом.
Ключевые слова: адаптация, адаптационный потенциал, подростки, пол, средняя общеобразовательная школа.
The article highlights the results of a study of personal adaptation of students 7 classes of secondary school depending
on the sex of respondents. It is shown that in women 12 years of age the general level of adaptation, emotional stability,
communicative and moral and ethical normativity significantly higher than similar indicators in boys. However, boys aged 12
are more prone to aggression, manifestations of deviant behavior and less adapted general.
Key words: adaptation, adaptive capacity, adolescents, sex, high school.

Актуальність статті. Особливості розвитку
сучасного суспільства, складний соціально-економічний стан в Україні, проблеми взаємовідносин породжують різноманітні проблеми, у тому
числі і психічні та психологічні. А це знаходить
своє відображення на формуванні особистості,
зоврема – підлітків [1, с. 13]. У підлітковому віці
вкрай важливе значення для розвитку особистості мають процеси самоідентифікації, самосприйняття, самоконтролю, ставлення до оточуючих та
поведінка [2, с. 200]. В цьому контексті багато
вчених виділяють також і особливості статевої
ідентичності підлітків, як важливої складової їх
становлення у період «дорослішання» [3, с. 162].
Серед важливих проявів статевої ідентифікації
підлітків часто є негативні психічні стани, що
дестабілізують формування особистості, згубно
впливають на здатність контролювати і регулювати поведінку, адаптуватися до умов середовища, зокрема – соціального [4, с. 94]. Багато дослідників підкреслюють, що бурхливе зростання
і фізіологічна перебудова організму в підлітків
може стати причиною тривожності, підвищеної
збудливості, депресії, що в сукупності з самовизначенням може призвести до проблем їх адаптації [5, с. 45; 6, с. 44].
Здатність до адаптації є дуже важливою у
житті кожного підлітка, адже в цей період потрібно не лише самоідентифікуватися, але й брати на себе відповідальність та пристосовуватися
до нових умов життя [7, с. 166; 8, с. 204].
Постановка проблеми. Як показує аналіз
літератури на процеси становлення особистої
підлітків та їх адаптацію до умов середовища
суттєвий вплив мають як вікові, так і статеві
особливості підлітків. Відповідно, дослідження

впливу віку та статі на процеси адаптації підлітків мають важливе значення для сучасної педагогічної і медичної науки. Адже це може знаходити
своє відображення в самовизначенні та становленні майбутніх особистостей, при обранні майбутньої професії, пристосуванні один до одного
та соціуму.
Формування цілей статті. Метою нашого
дослідження було вивчення особистісного адаптивного потенціалу учнів 7-х класів середньої
загальноосвітньої школи залежно від статі. Дослідження проводилося шляхом тестового опитування 43 учнів (23 хлопчики та 20 дівчат, середній вік 12,18±0,07 років) Чернівецької ЗОШ
№5 із використанням багаторівневого особистісного опитувальника «Адаптивність» [9, с. 549].
Він призначений для оцінки адаптаційних можливостей особистості з урахуванням соціально-психологічних та деяких психофізіологічних
характеристик, що відображають узагальнені
особливості нервово-психічного та соціального
розвитку і широко використовується для оцінки
адаптації як у дорослих, так і дітей та підлітків.
Виклад основного матеріалу. Оцінювання
рівня нервово-психічної стійкості та поведінкової регуляції у хлопчиків встановило, що у
13,04% є достатній рівень нервово-психічної
стійкості до стресових чинників, достатня толерантність до психічних і фізичних навантажень,
а також достатній рівень працездатності, у тому
числі і в ускладнених умовах. У цілому достатній рівень нервово-психічної стійкості встановлено у 3 семикласників (13,04%) зі стійким рівнем працездатності у звичайних умовах, проте
тривала дія стресових чинників у цих опитаних
може супроводжуватися тимчасовим погіршен-
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ням функціонального стану організму. У 7 з
опитаних нами хлопчиків виявлено окремі ознаки нервово-психічної нестійкості (30,43%), у 2
опитаних – виражені ознаки нестійкості (8,69%),
а у 14,04% (3 опитаних хлопчиків) встановлено
вкрай високий рівень нервово-психічної нестійкості. Ці учні мають низьку толерантність до
психічних і фізичних навантажень, адаптація до
нових умов у них може протікати хворобливо, з
погіршенням функціонування організму, зі зниженням працездатності і навіть зривом окремих
видів професійної діяльності. Разом зниження
рівня нервово-психічної стійкості та поведінкової регуляції серед хлопчиків спостерігається у
73,9% – від незначного зниження до вкрай високого рівня нестійкості.
Аналогічний показник у опитуваних дівчаток
виявив, що у 25% встановлено в цілому достатній рівень нервово-психічної стійкості, у 30% –
дещо понижений рівень, 20% мають окремі ознаки нервово-психічної нестійкості, 15% – виражені ознаки нервово-психічної нестійкості, а 10%
опитаних дівчаток мають вкрай високий рівень
нервово-психічної нестійкості. Сумарний показ-

ник зниження нервово-психічної стійкості у дівчат складає 75% – від дещо пониженого показника до високого рівня нестійкості.
Таким чином, рівень нервово-психічної стійкості та поведінкової регуляції як у хлопчиків,
так і у дівчаток виявився практично ідентичним –
26,8% та 25% відповідно.
Вивчення показника комунікативного потенціалу або комунікативних здібностей у хлопчиків показало, що 4 опитуваних (17,39%) спостерігається понижений рівень комунікативних
здібностей. Це може супроводжуватися значним
ускладненням адаптації до нового колективу, неправильній побудові міжперсональних взаємостосунків, хворобливою реакцією на критику та
недостатньою здатністю до корекції поведінки.
У дівчаток аналогічний результат виявлено у 3
учнів (15%). Задовільний та середній рівень комунікативних здібностей у хлопчиків спостерігався, відповідно, у 7 та 6 опитуваних (30,43%
та 26,09%). У дівчаток ці показники знаходилися
на рівні 10% та 55% (2 та 11 учнів). Ці учні набагато легше адаптуються до нового колективу,
адекватно відносяться до критики по відношен-

Рис. 1. Рівень соціалізації учнів 7-х класів різних статей (%)

Рис. 2. Схильність учнів 7-х класів до девіантної поведінки (%)
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ню до себе, не конфліктні у спілкуванні та здатні
корекції поведінки.
Достатній рівень комунікативних здібностей
було виявлено у 21,74% опитаних хлопчиків та
20% дівчаток. Такі підлітки досить швидко адаптуються у новому колективі, відносно легко пристосовуються до нових умов праці, не конфліктні, адекватно реагують на критику, корегують
свою поведінку відповідно до вимог як вчителів,
так і колективу в цілому. Окрім того, у 4,35%
хлопчиків було встановлено достатньо високий
рівень комунікативного потенціалу, чого не спостерігалося серед дівчаток.
Дослідження та оцінювання морально-етичної нормативності учнів 7-х класів різних статей
виявило, що у 13,04% хлопчиків (3 учнів) спостерігається недостатній рівень соціалізації (рис. 1).
У дівчаток такого низького рівня ми не виявили.
Ці підлітки характеризуються відсутністю прагнення дотримуватися загальноприйнятих норм
поведінки, соціально ухвалених вимог, часто їх
особисті інтереси переважають над груповими
чи колективними.
Як видно з рис. 1 у 30,43% та 15% хлопчиків та дівчаток віком 12 років спостерігається задовільний рівень соціалізації. Тобто, хлопчики
вдвічі частіше будуть недотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, їх інтереси будуть
переважати на груповими. У дівчаток навпаки,
вдвічі частіше, виявлявся в цілому достатній рівень соціалізації – 60% та 34,78% відповідно. Це
виражається у прагненні дотримуватися загальноприйнятих норм і правил, підпорядковуватися
колективним рішенням набагато частіше, ніж
особистим інтересам.
Достатній рівень соціалізації встановлено у
практично однакової кількості як дівчаток, так і
хлопчиків – 20% та 21,74%. Такі підлітки дотримуються корпоративних вимог, у повсякденному
житті групові чи колективні інтереси, як правило, переважають над особистими. І на останок – у
5% дівчат встановлено достатньо високий рівень
соціалізації, чого практично не спостерігається у
хлопчиків 12-ти літнього віку.
Оцінювання схильності підлітків різних статей до відхильної (девіантної) поведінки показало, що дівчата 7 класів на 100% (20 з 20
опитаних) не схильні проявляти ознаки агресії
відносно оточуючих (рис. 2).
У хлопчиків цього ж віку відсутність схильності до девіантної поведінки спостерігалася у
78,26% опитуваних – такі підлітки не тільки не
проявляють ознак агресії до оточуючих, але й
спрямовано орієнтуються на дотримання соціально ухвалених норм поведінки, раціонально
будують взаємостосунки як з однолітками, так
і старшими за віком. Проте, у частини хлопчиків – 4,35% і 17,39% встановлено як наявність
окремих ознак відхильної поведінки, так і їх вираженість. Такі діти здатні до певної агресії до
оточуючих, допускають порушення соціальних
норм і правил, а також часто нераціонально підходять до питання формування взаєостосунків із
однолітками і старшими. Це може погіршувати
«атмосферу» як у колективі, так і вдома.

Останній, інтегральний показник адаптації
учнів 7-х класів, який підлягав вивченню – особистісний потенціал соціально-психологічної
адаптації показав, що більшість дівчаток (45%)
входять до групи із задовільним рівнем адаптації або низьким рівнем адаптації (45%). Решта –
10% опитаних – мають високий/нормальний
рівень адаптації. У хлопчиків рівень низької
адаптації складає 65,22%, задовільної адаптації
21,74% і високої/нормальної – 13,04% опитаних.
Таким чином, рівень адаптації у дівчаток 12-річного віку складає в цілому 55%, а у хлопчиків –
всього лише 34,78%. Це свідчить про кращу
адаптованість дівчат цієї вікової категорії до зовнішніх умов середовища, вони мають вищу, ніж
у хлопчиків, емоційну стійкість, менш конфліктні та агресивні по відношенню до оточуючих,
хоча часто і потребують індивідуального підходу
і заходів корекції з боку вчителів та батьків. Водночас, хлопчики, учні 7-х класів, більше схильні
до проявів агресії, більш конфліктні та емоційно
нестійкі. До них потрібно приділяти більше уваги з боку вчителів, і, особливо, батьків, у деяких
крайніх випадках – потрібне спостереження у
психолога з метою корекції та профілактики.
Підсумовуючи всі отримані результати тестування можна стверджувати, що у підлітків жіночої статі 12-річного віку загальних рівень адаптації, емоційна стійкість, комунікативність та
морально-етична нормативність суттєво вищі від
аналогічних показників у хлопчиків. Водночас,
підлітки чоловічої статі у віці 12 років більше
схильні до агресії, проявів девіантної поведінки
та менше адаптовані в цілому.
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
1. Рівень нервово-психічної стійкості та поведінкової регуляції в учнів 7-х класів практично
однакові – незалежно від статі кожен четвертий
семикласник здатен адекватно адаптуватися до
нових умов діяльності, достатньо толерантний
до психічних і фізичних навантажень та стійкий
до стресу.
2. Дівчатка 12-ти річного віку частіше мають
середній рівень комунікативності, ніж хлопчики
цього ж віку. Водночас, у хлопчиків відмічається
достатньо високий рівень комунікації, чого немає у дівчаток. Це може супроводжуватися прагненням до лідерства, що характерно для підлітків
цього вікового періоду, зокрема – для хлопчиків.
3. Хлопчики, учнів 7-х класів, мають переважно задовільний рівень соціалізації в колективі та суспільстві, а дівчата цього ж віку вдвічі
краще адаптовані до соціуму та загальноприйнятих норм і правил.
4. Кожен п’ятий семикласник чоловічої статі
має певну схильність до агресії, правопорушень
та складнощі у взаємостосунках з оточуючими.
Дівчата цього ж віку практично не проявляють
схильності до девіантної поведінки.
5. Хлопчики 12-річного віку майже вдвічі
менш адаптовані до зовнішніх умов середовища,
яким може бути і колектив, і сім’я, більше схильні до агресії, вимагають індивідуального підходу
та заходів корекції.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПОГЛІКЕМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СУХОГО ЕКСТРАКТУ
HEMEROCALLIDIS FULVAE BULBOTUBERA В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Фітотерапевтичний метод лікування і профілактики захворювань визнаний науковою медициною і має цілком
обґрунтовану основу – біологічну активність хімічних компонентів лікарської рослинної сировини, здатних впливати
на фізіологічні процеси в організмі. Лілійник буро-жовтий (Hemerocallis fulva L.) – багаторічна трав’яниста рослина з
потужним повзучим кореневищем із запасаючими коренями (коренебульбами).Сухий екстракт із коренебульб лілійника буро-жовтого - характеризується високим вмістом поліфруктану інуліну (46,8 %). Даний екстракт має виразні
гіпоглікемічні властивості і може бути рекомендований для досліджень в якості цукрознижуючого засобу.
Ключові слова: цукровий діабет, гіперглікемії,гіпоглікемія, лілійник буро-жовтий, глюкоза, дексаметазон,
інсулін, інулін, цукрознижуючий засіб.
Фитотерапевтический метод лечения и профилактики заболеваний признан научной медициной и имеет вполне
обоснованную основу - биологическую активность химических компонентов лекарственного растительного сырья,
способных влиять на физиологические процессы в организме. Лилейник буро-желтый (Hemerocallis fulva L.) – многолетнее травянистое растение с мощным ползучим корневищем с запасаючими корнями (коренебульбами).Сухой
экстракт из коренебульб лилейника буро-желтого - характеризуется высоким содержанием полифруктану инулина
(46,8 %). Данный экстракт имеет выразительные гипогликемические свойства и может быть рекомендован для исследований в качестве сахароснижающего средства.
Ключевые слова: сахарный диабет, гипергликемии,гипогликемии, лилейник буро-желтый, глюкоза, дексаметазон, инсулин, инулин, сахароснижающее средство.
Phytotherapeutic method of treatment and prevention of diseases recognized by the scientific medicine and has a quite
reasonable basis of biological activity of chemical components of medicinal plants that can affect physiological processes in
the body. Hemerocallis fulva L. is a perennial herbaceous plant with a strong creeping rhizome with accumulative roots (craneborne). Dry extract from craneballs of Hemerocallis fulva L. – is characterized by a high content of inulin polyfructane (46.8
per cent). This extract has a distinct hypoglycemic properties and can be recommended for research as hypoglycemic drug.
Key words: diabetes mellitus, hyperglycemia, hypoglycemia, Hemerocallis fulva L., glucose, dexamethasone, insulin,
inulin, hypoglycemic drug.

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) посідає
одне з перших місць у структурі ендокринних
захворювань [3]. Пошире- ність ЦД у популяції
в середньому становить 1-8,6 %. За даними
Міжнародної федерації діабету 2011 року кількість хворих на ЦД у світі досягла 366 млн осіб, а
в 2030 році становитиме 552 млн осіб[5]. У 2012 р.
в Українi зареєстровано понад 1 млн хворих на
ЦД (близько 2 % вiд населення країни), з них 8590 % припадає на ЦД II типу [4]. Таким чином,
на теперішній час одна людина з десяти у свiтi
страждає на явну чи приховану форму ЦД. При
ЦД II типу організм не реагує на ендоген- ний
інсулін відповідним чином, хоча останній продовжує вироблятися (іноді в кількостях, що перевищують фізіологічні) потреби, проте втрачає
здатність до засвоєння глюкози з крові [2]. Тобто
ЦД II типу є синдромом хронічної гіперглікемії на
тлі інсуліно-резистентності [1]. Тому розширення
арсеналу антидіабетичних засобів для оптимізації
лікування ЦД II типу є важливим та актуальним.
Велику кількість світових і вітчизняних досліджень присвячено розробці нових способів лікування ня ЦД II типу з урахуванням його патогенетичних механізмів. [5,6]. Фітотерапевтичний
метод лікування і профілактики захворювань визнаний науковою медициною і має цілком обґрунтовану основу – біологічну активність хімічних
компонентів лікарської рослинної сировини, здатних впливати на фізіологічні процеси в організмі.
Лілійник буро-жовтий (Hemerocallis fulva L.) –
багаторічна трав’яниста рослина з потужним по-

взучим кореневищем із запасаючими коренями
(коренебульбами), завдяки чому характеризується
високими показниками вегетативного розмноження. Має світло зелені жорсткі неопушені лінійні
листки довжиною до 100 см і шириною до 3,5 см.
Квітконоси до 120 см висотою, несуть від 12 до
20 квіток, що розкриваються поступово. Квітки
в діаметрі до 10 см, жовто-оранжеві, всередині
буруваті, з цегляно-червоним відтінком і густою
сіткою жилок, запах майже відсутній, смак солодкуватий, приємний. Пиляки чорні. Одночасно розкриваються 2-3 квітки на одному квітконосі, яких
одна рослина може випускати до 5. В Україні період цвітіння припадає на другу половину червня
– середину серпня. Плід – тригранна коробочка з
небагаточисельними дрібними (3-5 мм) чорними
блискучими округлими чи злегка загостреними
насінинами. Рослина морозостійка, вологолюбива, краще вегетує на сонячних місцях з помірно
вологим грунтом, на луках і узліссях. В Україні
вид поширений в культурі, а також дичавіє і проростає в природних умовах. Розмножують переважно вегетативно діленням підземної частини
4-5 річної рослини восени після відмирання надземної частини. Сухий екстракт із коренебульб
лілійника буро-жовтого, одержаний водним екстрагуванням – однорідний кристалічний сипучий
порошок кремово-жовтого кольору, солодкувато-солоного пряного смаку, з легким приємним
ароматним запахом, добре розчинний у воді. Хімічний склад екстракту: загальний вміст полісахаридів – 63, 44 % (інулін – 46, 78 %, пектинових

133

№ 7 (07) / 2016 р.

♦

речовин – 13,72%, решта - сахароза), загальний
вміст амінокислот в перерахунку на глутамінову
кислоту – 20,04%, фенольні сполуки в перерахунку на кислоту елагову 11, 23%.
Застосування в народній медицині. В Східній
Азії та Північній Америці порошок коренебульб
та свіжі квітки і бутони лілійників використовуються в їжу як приправи до м’ясних страв і рису,
молоді пагони додають в салати. Нарізані сухі квітки лілійника буро-жовтого слугують замінником
коштовної спеції шафрану. У багатьох стародавніх китайських травниках згадуються і лікарські
властивості лілійників. Соком молодих коренів
і відваром коренебульб лікували жовтяницю та
інші захворювання печінки, підшлункової залози,
кишківника, зупиняли маткові та гемороїдальні
кровотечі. Китайці вважали, що лілійник зміцнює
силу волі і позитивно впливає на нервову систему і
психіку людини. У Європі перше зображення і характеристику лілійника буро-жовтого можна знайти в 1543 році у травнику знаменитого ботаніка
і медика Фукса (Німеччина), який описував застосування квіток і коренів цієї рослини для лікування лихоманки, нервових розладів і хвороб печінки.
Згодом німецькими медиками Середньовіччя були
описані й токсичні ефекти від вживання ліків на
основі сировини лілійників. Зазначались випадки
діареї та галюцинацій після прийому великих доз
відварів листків і коренебульб цих рослин. Певний
час у XIX столітті лілійники використовувались в
гомеопатії як протисудомні, протизапальні, жарознижувальні та антипсихотичні засоби. На даний
час лілійники в Україні використовуються виключно в якості квітково-декоративних рослин, проте
за літературними джерелами відомо, що в країнах
Далекого Сходу (Китай, Японія) і Північної Америки (Сполучені Штати Америки, Канада) квітки,
листки та коренебульби цих рослин є цінною лікарською сировиною: настій квіток має знеболювальні, протисудомні, тонізуючі, протизапальні ранозагоювальні властивості, використовується при
лікуванні депресії, безсоння, запальних процесів
в гінекології. Водні витяги трави з листям і квітками приймають при ревматизмі і лихоманці, захворюванні печінки і серцево-судинної та нервової
системи. Відвар коренебульб лілійника проявляє
протизапальну дію при гінекологічних захворюваннях, використовується для лікування захворювань печінки і підшлункової залози, корисний при
гіперглікемії. Відвар з кореневищ і коренів також
використовують зовнішньо у вигляді компресів
при гнійних шкірних запаленнях. У Сполучених
Штатах Америки і Канаді, де лілійники набули
природнього поширення і широко розповсюджені як квітково-декоративні рослини, їх квітки використовують в косметичних препаратах (кремах
для догляду за шкірою), квітки і коренебульби – у
виробництві функціональних харчових продуктів з
антиоксидантними, протизапальними, послаблюючими, протиблювотними, жарознижувальними, репаративними властивостями. Відвар із коренебульб
застосовують для контролю рівня глюкози в крові,
для зменшення апетиту, при диспепсії. Показання

до застосування водних витягів квіток, листків і
коренебульб лілійників в народній медицині на Далекому Сході і в Північній Америці дуже широкі,
проте кожен із зазначених фармакологічних ефектів вимагає наукового обґрунтування. Перш за все
фармакологічну активність рослинних екстрактів
пов’язують з наявністю в їх складі певних біологічно активних речовин, що можуть зумовлювати
такі прояви. Також необхідним є проведення доклінічних лабораторних досліджень in vitro та in
vivo для підтвердження специфічної терапевтичної
активності.
Мета. Оцінити гіпоглікемічну дію сухого екстракту лілійника жовто-бурого коренебульб за умов
гострої та хронічної гіперглікемії у щурів.
Матеріали та методи. Введення дексаметазону на протязі 13 діб при- звело до розвитку інсулінорезистентності у тварин внаслідок прямого
впливу дексаметазону на експресію транспортерів глюкози GLUT1 та GLUT4 [7]. В той же час
гальмувальний ефект дексаметазону на сек- реторну активність панкреатичних β-клітин, можливо,
пов’язаний з інактивацією мітохондріальної ФАДгліцерофосфатдегідрогенази – ферменту, який відіграє ключову роль у секреції інсуліну, індукова ній
глюкозою [5].Досліди виконані на 96 білих нелінійних самках щурів масою 190-230 г. Гостру гіперглікемію викликали в/оч введенням 40% розчину
глюкози в дозі 3 г/кг. Хронічну гіперглікемію моделювали п/ш введенням дексаметазону в дозі 0,125
мг/кг протягом 14 днів. Рівень глюкози в крові вимірювали за допомогою глюкометра. Щури були
поділені на 4 групи по 7 тварин в кожній. І група –
інтактні, ІІ група – дексаметазон без корекції
(контроль), ІІІ група – екстракт коренебульб лілійника в/шл, IV група – дексаметазон + екстракт коренебульб лілійника. Сухий екстракт коренебульб
лілійника вводили в умовно-ефективній дозі, яку
визначали за умов гострої гіперглікемії.
Результати. Наші результати засвідчили, що сухий екстракт коренебульб лілійника при його в/шл
введенні на тлі гострої гіперглікемії у щурів викликав дозозалежну гіпоглікемічну дію, інтенсивність
якої збільшувалась в інтервалі доз від 50 до 150 мг/кг.
Подальше підвищення дози (175, 200 мг/кг)
не супроводжувалось помітним зростанням досліджуваного ефекту. Тому для подальших досліджень було обрано дозу 150 мг/кг. 14-денне введення щурам дексаметазону щурам контрольної групи
викликало збільшення рівня глікемії на 32,5% порівняно з інтактними тваринами. Введення фітопрепарату запобігало розвитку гіперглікемії (вміст
глюкози в крові у щурів IV групи був на 25,9%
нижчим, ніж у тварин ІІ групи та статистично не
відрізнявся від показника інтактних щурів). У тварин ІІІ групи 14-денне введення досліджуваного
екстракту супроводжувалось зменшенням вмісту
глюкози в крові на 5,63% порівняно з вихідними
значеннями.
Висновки. Сухий екстракт коренебульб лілійника буро-жовтого має виразні гіпоглікемічні властивості і може бути рекомендований для подальших досліджень в якості цукрознижуючого засобу.
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у щурів / [В. В. Полторак, Н. І. Горбенко, О. В. Іванова та ін.] // Ендокринол. – 2000. – Т. 5, No 2. – С. 249-251.
4. Сунцов Ю. И. Эпидемиология сахарного диабета и прогноз его распространенности / [Ю. И. Сун- цов,
Л. Л. Болотская, О. В. Маслова и др.] // Са- харный диабет. – 2011. – No 1. – С. 15-18.
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АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНИХ ЗАКРЕПІВ У ДІТЕЙ
У роботі визначений алгоритм діагностики хронічних закрепів у дітей. Побудова кожного кроку запропонованого
алгоритму базується на досвіді дослідження 250 дітей віком від 1 дня до 18 років, які знаходились на стаціонарному
лікуванні в клініках дитячої хірургії та гастроентерології з 2006 по 2016 рр. На значному клінічному матеріалі розроблено послідовність та необхідну спрямованість діагностичних заходів (фізикальних, лабораторних, інструментальних). Запропонований до застосування в практичній діяльності алгоритм діагностики хронічних закрепів у дітей
дозволяє не тільки визначити послідовність, але й необхідний індивідуальний обсяг обстежень.
Ключові слова: діти, алгоритм, закрепи, діагностика, обстеження.
В работе определен алгоритм диагностики хронических запоров у детей. Построение каждого шага предложенного алгоритма основывается на опыте обследования 250 детей в возрасте от 1 дня до 18 лет, которые находились
на стационарном лечении в клиниках детской хирургии и гастроэнтерологии с 2006 по 2016 гг. На значительном
клиническом материале разработана последовательность и необходимая направленность диагностических мероприятий (физикальных, лабораторных, инструментальных). Предложенный к использованию в практической деятельности алгоритм диагностики хронических запоров у детей позволяет определить последовательность и индивидуальный объем обследований.
Ключевые слова: дети, алгоритм, запоры, диагностика, обследование.
The algorithm of diagnostics of chronic constipations in children is determined in this work. The formation of each step
of the suggested algorithm is based on the experience of the investigation of 250 children at the age of 1 day to 18 years old.
They have been treating at the clinic of children’s surgery and gastroenterology for 10 years (2006-2016). The consistency and
necessary direction of diagnostic measures (physical, laboratorial, instrumental) are elaborated according to the considerable
clinical material. The algorithm of diagnostics of chronic constipations in children, which was suggested using in practical activity, allows not only determining the consistency but the necessary volume of investigations in each concrete case.
Key words: children, algorithm, constipations, diagnostic, investigations.

Вступ. Захворювання органів травлення
впродовж останнього десятиріччя стійко займають третє місце в загальній структурі захворювань [1]. Медичні аспекти патологічних станів,
які призводять до розвитку хронічних закрепів у
дітей мають і соціально-економічну значущість.
Дослідження, проведені в США, з’ясували, що до
1,2% населення, щорічно звертаються до лікарів
зі скаргами на закрепи. До 85% таких консультацій закінчуються призначенням проносних.
В зв’язку з цим не дивно, що щорічні витрати на
проносні препарати в Великій Британії сягають
48 млн. фунтів, перевищуючи затрати на лікування артеріальної гіпертензії [2].
В останні роки лікарі – педіатри спостерігають значне збільшення випадків хронічних закрепів (ХЗ) у дітей, що не може пояснюватися
лише переважанням в харчуванні малошлакової
дієти та недостатньою фізичною активністю
[3]. Численні та розрізненні методи діагностики ХЗ у дітей не завжди дозволяють провести
своєчасне та адекватне лікування, що призводить до погіршення якості життя та інвалідізації
пацієнтів [4].

Матеріали даної публікації є фрагментом
планової науково-дослідної роботи кафедри дитячої хірургії «Удосконалення діагностики, лікування і реабілітації хірургічних захворювань у
дітей», номер держреєстрації 0105V002712.
Мета дослідження – розробка діагностичного алгоритму хронічних закрепів у дітей для подальшої оптимізації лікування патології.
Матеріали та методи. Побудова кожного
кроку запропонованого алгоритму базується на
досвіді дослідження 250 дітей віком від 1 дня
до 18 років, які знаходились на стаціонарному
лікуванні в клініках дитячої хірургії та гастроентерології Вінницького національного медичного
університету імені М.І. Пирогова в період з 2006
по 2016 рр.
Результати та їх обговорення.
1. Збір анамнезу. Провідними скаргами у хворих із ХЗ є порушення випорожнень як відносно
частоти акту дефекації так і в змінах характеру
калових мас. Найбільш важливими даними цього
розділу є уточнення початку та динаміки захворювання. Важливу увагу слід приділяти сімейній
спадковості. Визначення часу затримки само-
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стійного випорожнення: 24, 48 або більше 72 годин, можливе орієнтуючись на схему швидкості
спорожнення органу після прийому їжі (рис. 1.).
Необхідним є з’ясування типу дефекації: одномоментної або двухмоментної, появу випорожнень
тільки після клізми або прийому послаблюючих
речовин, наявність відчуття неповного спорожнення кишки, негативні відчуття в ділянці анального отвору (біль, свербіння).

Рис. 1. Орієнтовна схема швидкості
спорожнення органу після прийому їжі
При визначенні характеру калових мас потрібно оцінити форму фекаломи, орієнтуючись за Брістольською шкалою форми калу (рис. 2).

Рис. 2. Брістольська шкала форми калу

Обов’язково слід звернути увагу на наявність
патологічних домішок в калових масах (слиз, кров,
залишки неперетравленої їжі).
Біль в черевній порожнині при ХЗ має різний
характер. Ниючий або розпираючий біль характерний для гіпокінезії товстої кишки з гіпотонією її
стінок (атонічний закреп). Переймободібний біль,
перед актом дефекації або при тривалому натужуванні, який зникає після відходження калу та газів
свідчить на користь гіперкінезії товстої кишки у
вигляді спастичного закрепу.
Взуття черевної порожнини, метеоризм
пов’язані не тільки з порушеннями травлення і можуть бути зумовлені вадами розвитку дистальних
відділів товстої кишки.
Аналізуючи скарги хворого слід звернути увагу
на наявність симптомів хронічної неспецифічної
інтоксикації, а саме слабкість, кволість, немотивований субфібрилітет, головний біль, а також позакишкові скарги до яких відносяться порушення
дихання, труднощі при ковтанні, порушення сечовиділення, які в плані обстеження вимагають виконання спірометрії для визначення порушень функції зовнішнього дихання та електроенцефалографії
для уточнення реакції ЦНС.
2. Огляд (живота, крижової ділянки та промежини) починається з загального огляду дитини, з метою оцінки її конституційного фізичного розвитку
із визначенням можливих позакишкових проявів
ХЗ (пігментні плями, роздряпинки, ангуліти, ангулярні стоматити). При огляді живота важлива його
форма (особливо при підозрі на органічну природу
захворювання), участь м’язів передньої черевної
стінки в акті дихання, наявність випинань.
3. Пальпація живота. Глибокій ковзаючій
пальпації органів черевної порожнини за В.П. Образцовим та Н.Д. Стражеско обов’язково передує
поверхнева орієнтирна пальпація, що проводиться
починаючи з найбільш доступних ділянок передньої черевної стінки. Ретельна увага приділяється
спазмованим ділянкам кишки, бурчанню за ходом
товстої кишки, наявності пухлиноподібних утворень (калових камінів), дистопії ділянок товстої
кишки.
4. Лабораторні методи дослідження.
А. Загальний аналіз крові. Інтерес являють всі
показники розгорнутого аналізу, які підтверджують наявність ендогенної інтоксикації організму та
її негативний вплив на організм (дефіцитні анемії).
Окремий інтерес викликає рівень Ht, за величиною
якого можлива діагностика дефіциту надходження
рідини в організм (що може бути фактором розвитку закрепів).
Б. Загальний аналіз сечі – особливий інтерес
викликають величини рН та питомої ваги, які надають інформацію про водно-електролітний дисбаланс гомеостазу пацієнта.
В. Електроліти крові – увага приділяється рівням К+ та Са++. Зниження кількості К+ та підвищення рівня Са++ в периферійній крові сприяє
уповільненню рухової активності ШКТ, пригніченню перистальтики з розвитком товстокишкового
стазу.
Г. Лабораторне дослідження калу (макро-, мікроскопічне, хімічне та бактеріологічне). Перші
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три види досліджень дають уявлення о функціях
травних залоз, стану слизової оболонки травного
тракту, балансі процесу травлення та всмоктування.
При дослідженні кала на дисбіоз визначають питому
вагу окремих представників кишкової мікрофлори
шляхом висіву фекальної суспензії на ряд диференціально-діагностичних поживних середовищ.
Для детального вивчення кишкового дисбіозу розраховують індекс стабільності мікрофлори
(ІСМ), який являє собою співвідношення сумарної кількості біфідо- та лактобактерій до загальної
кількості кишкової палички і в нормі перевищує
2,0 од. [5].
ІСМ = біфідобактерії + лактобактерії / загальна
кількість кишкової палички.
5. Ректальне дослідження. А. Огляд прямої
кишки визначає ректальний пролапс, наявність
гемороїдальних вузлів (для більш інформативного огляду при цьому необхідно застосовувати ректальні дзеркала, а у дітей молодшої групи вушні
дзеркала при натужуванні пацієнта), поліпів, кондилом, тріщин, ерозій, стенозів та дистопії анусу,
запальних вогнищ, гіпертрофії анальних сосочків.
Ректальний огляд бажано проводити після дефекації або очисної клізми. Положення дітей при огляді: на спині з широко розведеними та зігнутими в
колінних суглобах ногами, які максимально приведені до передньої черевної стінки. Б. Ректальне
пальцьове дослідження дозволяє визначити тонус
анального сфінктера, підвищення якого зумовлено гіперкінезією, а зниження гіпокінезією прямої
кишки, наявність ректальних стенозів та пухлиноподібних утворень, характер та консистенцію
калових мас, запальні зміни слизової оболонки,
тріщини. Після закінчення ректального пальцьового дослідження обов’язково звертають увагу на
залишковий вміст на гумовій рукавичці (кров, слиз,
характеристика калових мазків). В. Ректальне бімануальне дослідження доповнює дані ректального
можливостями оцінки рухливості кишки, характером ділянок тканин які оточують пряму кишку,
визначенням товщини передньої черевної стінки та
ступенем її напруження.
6. Ультразвукове дослідження.
А. Органів черевної порожнини. Виконується
за стандартною методикою трансабдомінального
дослідження органів черевної порожнини та позаочеревинного простору в двох положеннях: лежачи
та стоячи (для виключення спланхноптозу).
Б. Товстої кишки (ультразвукова ірігоскопія) –
надає можливість не тільки діагностувати органічні та функціональні зміни в товстій кишці, але й
з досліджувати її дистальні відділи (товщину та
пошарову будову стінки прямої та частини сигмоподібної кишки, складчастість слизової оболонки,
гаустрацію, перистальтичну активність, оцінити
стан сфінктерного апарату та наявність додаткових
кишкових петель). УЗД виконують в режимі реального часу конвексними датчиками з частотою 3,5 –
5,0 МГц при трансанальному заповненні товстої
кишки 1% розчином NaCl. При ультразвуковій ірігоскопії дистальних відділів товстої кишки виділяють 4 ступені її порушень:
1 ступінь – стадія «подразненої кишки» – гіпертрофія м’язового шару до 1/2 загальної товщини

стінки кишки на тлі підвищеного тонусу ректосигмоїдного відділу та дискоординованих перистальтичних скорочень;
2 ступінь – стадія «гіперкинетичної кишки» –
гіпертрофія м’язового шару від 1/2 до 2/3 загальної
товщини стінки кишки на тлі дилятяції та пропульсивних скорочень дистальних відділів товстої кишки (ДВТК);
3 ступінь – стадія «гіпокінетичної кишки» –
гіпертрофія м’язового шару більше 2/3 загальної
товщини стінки кишки на фоні відсутності функції
ректосигмоїдного сфінктеру та маятникоподібних
рухах кишкового вмісту;
4 ступінь – стадія «атонічної кишки» – склероз
підслизового та атрофія м’язового шару стінки на
тлі різкої дилатації кишки.
В. Доплерографія стінки прямої кишки. Спочатку, на тлі спазму ДВТК, зміни не простежуються. При подальшому розширенні та дилатації
ДВТК з гіпертрофією м’язового шару відбувається
розвиток додаткового венозного кровотоку. При
розвитку склеротичних змін в м’язовому шарі, стан
гіпертонусу змінюється гіпотонусом з компенсаторним підвищенням артеріального кровотоку,
яке змінюється розвитком шунтуючого венозного
кровотоку. Кінцевою стадією порушень моторики
ДВТК є її атонія з витонченням стінки та порушенням кровотоку в ній. Таким чином, регістрація додаткових судин в стінках ДВТК є поганою прогностичною ознакою при ХЗ.
7. Рентген – радіологічне дослідження – дозволяє оцінити структурний та функціональний стан
кишки та визначити положення її петель.
А. Ентероколоносцинтіграфія – дозволяє розрахувати показники просування калових мас по
окремим сегментам товстої кишки та загальну
тривалість кишкового транзиту, визначити локалізацію функціональних порушень та ступінь їх виразності.
В. Ірігографія – дозволяє визначити діаметр товстої кишки, наявність ілєо-цекального рефлюксу,
стан контурів кишкової стінки та гаустр. Виконується після інтраанального введення барієвої суміші з розрахунку: новонароджені – 30–50 мл, діти
до 1 року – 50– 00 мл, 1–3 роки – 100–300 мл,
4–7 років – 400–700 мл, старші 7 років – 700–1000
мл. При заповненні барієвою сумішшю товстої кишки виконуються оглядові, а при необхідності прицільні знімки. Оглядові знімки виконують в прямій
і боковій проекціях в положенні лежачи та в боковій
проекції в вертикальному положенні. Виконання
ірігографій в горизонтальному положенні дозволяє
визначити наявність ректоцелє, зміни ано – ректального та ректо – сигмоїдного кутів, виразність птозу
ДВТК. Ступінь достовірності методу 75% [6].
Г. Комп’ютерна томографія – дозволяє в стані
релаксації та напруження оцінити величину ано –
ректального кута та пузирно – уретрального сегменту, наявність пролапсу тазового дна, співвідношення ДВТК з кістковими структурами таза.
8. Візуально – оптичні дослідження (ано-,
ректороромано- та колоноскопія) – дозволяють
отримати інформацію про стан слизових оболонок,
тонус та вміст товстої кишки, стан гемороїдальної
сітки, наявність пухлино подібних утворень. Крім
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того, наявність додаткового «робочого» каналу в
оптичній апаратурі дає можливість виконання біопсії необхідної ділянки товстої кишки. Виконання
досліджень даної рубрики може відбуватись як в
плановій так і в ургентній черзі, що значно розширює діапазон їх застосування. Обмеженням до
проведення колоноскопії при ХЗ вважається лише
хвороба Гіршпрунга в стадії субкомпенсації та
декомпенсації, коли розтягнуті та різко подовжені
петлі уражених сегментів товстої кишки створюють умови, при яких відсутня можливість візуальної орієнтації в просвіті порожнистого органу.
9. Манометрія – дозволяє визначати поріг
ректальної чутливості (мінімальний обсяг необхідний для появи відчуття заповнення кишки,
розслаблення анального сфінктеру, максимально
«переносимий» об’єм). Аналізуючи манометричні
показники, слід враховувати той факт, що на сьогоднішній день не існує стандартних методик та
обладнання для манометрії відхідника. Результати
дослідження в значній мірі відрізняються в залежності від виду катетерної системи, яка застосовується. Показники потрібно аналізувати на існуючому манометрі (балонному, векторному об’ємному,
комп’ютеризованому багатоканальному) індивідуально, з урахуванням того, що у здорових дітей
коливання результатів значні (для виключення порівняльної похибки).
10. Морфологічне дослідження – аспіраційна,
ендоскопічна, однотроакарна трнсумбілікальна або
повношарова біопсія за Свенсоном виконується
у випадку невідповідності клінічних даних та ре-

зультатів інструментальних досліджень і тільки в
умовах стаціонару.
А. Гістохімічне визначення активності тканьової ацетілхолінестерази (АХЕ) в біоптатах слизової
та підслизового шару може застосовуватись у дітей
старших 3-х тижневого віку, в зв’язку з тим, що у
новонароджених АХЕ-позитивні волокна розташовуються переважно в м’язовій пластинці слизової
оболонки. Ступінь достовірності методу 82% [6].
Б. Гістологічне дослідження нервових гангліїв в
підслизовому та міжм’язовому шарах стінки товстої
кишки (шляхом їх гістологічної імпрегнації сріблом)
дозволяє визначити кількісну та якісну їх характеристику (а-, гіпо-, дисгангліоз), що дозволяє також попередньо визначитись з прогнозом перебігу захворювання. Ступінь достовірності методу 100% [6].
Враховуючи всі вище перераховані методи
діагностики при визначенні провідних чинників
формування ХЗ нами розроблено блок-схему алгоритму визначення характеристики індивідуальних патологічних проявів у пацієнта. При розробці
блок схему ми відштовхувались від домінуючого
синдрому у пацієнта з обов’язковим урахуванням
тривалості ХЗ (рис. 3).
Висновки. На основі комплексного покрокового вивчення алгоритму діагностики особливостей
анамнезу, клініки, даних лабораторних та інструментальних методів обстеження з урахуванням
можливих результатів морфологічних досліджень
можливо визначити причину хронічних закрепів у
дітей з максимальною достовірністю та визначити
напрямки подальшого їх лікування.

Рис. 3. Блок-схема алгоритму визначення характеристики ХЗ у пацієнта
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УСКЛАДНЕННЯ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ПРИ БАКТЕРІАЛЬНОМУ ВАГІНОЗІ
Проведено клініко-лабораторне обстеження 100 вагітних із бактеріальним вагінозом (БВ) та 20 здорових вагітних у терміні до 24 тижнів вагітності. Проводилося місцеве лікування БВ згідно стандартних схем лікування. Встановлено, що ефективність лікування БВ не залежить від терміну вагітності. За відсутності та неефективності лікування
кількість ускладнень є достовірно вищою, зокрема, загрози переривання вагітності, внутрішьоутробного інфікування плода, передчасного відходження навколоплідних вод.
Ключові слова: бактеріальний вагіноз, внутрішньоутробне інфікування плода, невиношування вагітності, передчасне вилиття навколоплідних вод.
Проведено клинико-лабораторное обследование 100 беременных с бактериальным вагинозом (БВ) и 20 здоровых беременных в сроке до 24 недель беременности. Проводилось местное лечение БВ по стандартным схемам
лечения. Установлено, что эффективность лечения БВ не зависит от срока беременности. При отсутствии или неэффективности лечения количество осложнений является достоверно выше, в частности, угрозы прерывания беременности, внутриутробного инфицирования плода, преждевременного отхождения околоплодных вод.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, внутриутробное инфицирование плода, невынашивание беременности, преждевременное излитие околоплодных вод.
A clinical and laboratory examination of 100 pregnant women with bacterial vaginosis (BV) and 20 healthy pregnant
women up to 24 weeks of pregnancy. Local treatment of BV conducted under standard treatment regimens. It was established that the effectiveness of treatment of BV is independent of gestational age. In the absence of treatment rate is
significantly higher, in particular, threatened abortion, fetal infection, premature discharge of amniotic fluid, the incidence of
complications increases with gestation the absence of treatment.obstetrics.
Key words: вacterial vaginosis, intrauterine infection, miscarriage, premature rupture of membranes.

Актуальність. Запальні захворювання жіночих
статевих органів посідають провідне місце у структурі гінекологічної патології. Питома вага генітальних інфекцій в структурі материнської та перинатальної захворюваності складає близько 60–80%
[2, с. 8-14; 4, с. 34-36].
Особливістю сучасних інфекційних процесів у жіночих статевих органах, що призводить до
внутрішньоутробного інфікування, вважається наявність піхвової мікрофлори зі складу нормальної
мікрофлори. Акушерські та перинатальні аспекти
вагінальних інфекцій взаємопов’язані та взаємообумовлені. Для їхнього розвитку необхідна наявність
первинного вогнища в організмі матері. Залежності
між важкістю перебігу інфекційного процесу у матері та плода не існує [3, с. 60-66; 5, с. 63-66].
Найбільш розповсюдженим порушенням вагінальної мікрофлори є бактеріальний вагіноз (БВ),
частота якого у вагітних коливається у межах
10-20%. Він характеризується різким зниженням
представників нормальної мікрофлори та заміною
її змішаною флорою, яка складається із анаеробних
умовно-патогенних бактерій. За наявності бактеріального вагінозу у піхві присутні мікроорганізми,
які можуть виявлятися навіть у практично здорових
жінок. Небезпечним є те, що більше, ніж у половини
жінок БВ має безсимптомний перебіг [3, С.60-66].
БВ є доведеним фактором розвитку різноманітних ускладнень вагітності. У зв’язку з відсутністю
сформованого плацентарного бар’єру в першому
триместрі вагітності небезпечні любі види гематогенної та висхідної інфекції. У цей час найбільш
частим ускладненням вагітності є самовільний
викидень, патологія розвитку плода [1, с. 39-42;
2, с. 8-14].
БВ у кілька разів збільшує ризик розвитку такої
акушерської патології, як самовільне переривання

вагітності (в 3–4 рази), передчасні пологи (в 6–8
разів), передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (в 6–8 разів), передчасне вилиття
навколоплідних вод (в 4–5 разів), хоріонамніоніт (в
2–6 разів), запалення післяопераційних ран (в 5–9
разів) [2, с. 8-14; 3, с. 60-66].
БВ виявляється у вагітних з важкими формами
гіпертензій. У післяродовому періоді деякі представники анаеробної аутофлори можуть виступати в ролі збудників метроендометриту, перитоніту,
сепсису. Мікроорганізми шийки матки та піхви є
джерелом мікрофлори новонародженого. Особлива
роль при цьому належить цитолізину (токсин, що
синтезується Gardnerella vaginalis), який пошкоджує
ендотеліальні клітини пупочної вени плода, викликає десквамацію ендотеліоцитів піхви [3, 60-66].
Враховуючи наявність вказаних ускладнень, є
очевидним необхідність проведення лікування БВ,
навіть, за наявності безсимптомного перебігу.
Вчасне виявлення БВ, проведення санації піхви
може попередити ускладнення перебігу вагітності.
Під час вагітності перевага надається місцевому застосуванню антибіотиків для лікування БВ. Вони
повинні мати низьку токсичність, високу біодоступність, низьку алергічність, володіти достатнім антибактеріальним спектром дії, мінімальною кількістю
побічних ефектів, відсутністю тератогенної та ембріотоксичної дій на плід. Препарати повинні надавати ефективну різнонаправлену дію.
Мета роботи. Визначити вплив БВ на перебіг
вагітності у різні терміни та ефективність лікування
для попередження розвитку ускладнень.
Матеріал та методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження 120 вагітних. До основної групи
входило 100 вагітних з БВ. Вони розділені на дві
підгрупи. Першу підгрупу становили 50 жінок до
12 тижнів вагітності, другу підгрупу - 50 жінок до
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12-24 тижнів вагітності. Контрольну групу склали
20 здорових жінок до 24 тижнів вагітності.
Матеріалом для дослідження були виділення із
піхви та цервікального каналу, методи обстеження
клініко-лабораторний, мікроскопічний, бактеріологічний, ультразвукове дослідження (УЗД) плода,
статистичний.
Результати дослідження та їх обговорення. При
формуванні групи дослідження, вагітним проводилося попередньо клініко-лабораторне обстеження. Критеріями включення в дослідження було відсутність
інфекційного процесу в організмі, екстрагенітальної
чи ендокринної патології, що б могло ускладнити
нормальний перебіг вагітності. Єдиним діагностованим патологічним процесом було наявність БВ.
Діагноз БВ виставлявся на підставі даних анамнезу, клінічного огляду та лабораторного дослідження мазків вагінальних виділень проведених за
стандартною схемою. Вагітним проведено бактеріологічне дослідження до та після лікування з визначенням колоній утворюючого числа.
Усім вагітним основної групи, яким діагностовано БВ, запропоновано курс лікування. Проводилося
місцеве лікування згідно стандартних схем лікування БВ в межах 7-10 днів з послідуючим відновлення
біоценозу піхви еубіотиками впродовж 5-7 днів. Загальне лікування не проводилося через шкідливість
впливу метронідазолу на плід. Для лікування використовували свічки з діючою речовиною імідазолу
та деквалінію хлориду.
Критеріями виздоровлення були клінічні ознаки
за навності попередніх скарг на патологічні виділення з піхви (відсутність скарг, звичайна кількість
піхвових виділень) та дані мікроскопічного та біологічного методів (помірна кількість мікроорганізмів –
102-103 мікробних клітин, відсутність «ключових»
епітеліальних клітин, наявність домінуючої кількості лактобактерій).
Для оцінки стану плода проводили ультразвукове обстеження з врахуванням наявності ознак
внутрішньоутробного інфікування плода, зокрема,
багатоводдя, підвищена ехогенність вентрикулярної
системи, кісти судинних сплетінь, гепатомегалія, нефромегалія, піелоектазія, гіпоплазія грудної порожнини, легень та інші.
При подальшому вивченні перебігу вагітності та внутрішньоутробного стану плода, виявляли
такі ускладнення: наявність загрози переривання
вагітності та її самовільного переривання, внутрішньоутробне інфікування плода, передчасне вилиття
навколоплідних вод.
У всіх вагітних контрольної групи у піхвових виділеннях виявлялися лактобактерії. Лише у двох, що
становило 10 %, крім лактобактерій, піхвова мікрофлора була представлена кандидами, КУО 102, що
не перевищує норми.
Серед 20 вагітних контрольної групи загроза переривання вагітності була у 3 випадках (15%±7,98),
ознак внутрішньоутробного інфікування плода не
було виявлено при проведенні скринінгового УЗД.
Пологи настали в термін 38-41 тиждень, передчасне
вилиття навколоплідних вод спостерігалося в 1 випадку (5%±4,87).
При проведенні аналізу перебігу вагітності вагітних першої підгрупи основної групи відмічено

позитивну динаміку прогресування вагітності у 37
вагітних (74 %), рецидиви БВ та потреба повторного курсу лікування була у 13 вагітних (26%), з них
у 10, що становило у даній підгрупі 20%±5,65, були
ознаки загрози переривання вагітності, що достовірно не відрізнялося при порівнянні з контрольною групою. Повторний курс лікування проведено
13 вагітним до 12 тижнів вагітності, з них у двох
з’являлися знову прояви БВ впродовж вагітності.
Ознак внутрішьоутробного інфікування плода не
було виявлено. Передчасне відходження навколоплідних вод спостерігалося у 4 вагітних (8%±3,83),
що достовірно не відрізнялося при порівнянні з
контрольною групою.
У вагітних другої підгрупи основної групи
діагностовано БВ вперше у терміні 12-24 тижнів
при їх зверненні у жіночу консультації для спостереження. У 30 (60%) були періодичні патологічні виділення до та впродовж вагітності, у 8
(16) з’являлися патологічні виділення вперше під
час вагітності (не лікувалися), у 12 (24%) скарг не
було, діагноз БВ виставлено на підставі додаткових
методів дослідження. Повторного курсу лікування
через появу патологічних виділень потребували 15
вагітних (30%), отже ефективність лікування БВ
не залежить від терміну вагітності. До лікування
БВ ознаки загрози переривання вагітності спостерігалися у 42 вагітних даної підгрупи (84%), після
курсу лікування ознаки загрози переривання вагітності спостерігалися у 29 (38 %±7,18) (р<0,05), що
було достовірне вищим, ніж у контрольній групі
та першій підгрупі. Переривання вагітності було у
двох випадках (4 %). Внутрішньоутробне інфікування плода, діагностоване на підставі ознак УЗД,
було у 36 вагітних (72% ± 6,35) (р < 0,05), що не
спостерігалося у контрольній групі та першій підгрупі вагітних. Передчасне вилиття навколоплідних вод було у 14 вагітних (28 % ± 6,35) (р < 0,05),
при чому у 12 випадках це вагітні з повторними
проявами БВ. При порівнянні даного ускладнення з контрольною групою виявлено достовірну
різницю.
Отже, наявність БВ є причиною невиношування
вагітності, внутрішньоутробного інфікування плода, передчасного вилиття навколорплідних вод. Попередити ускладнений перебіг вагітності можна за
наявності негайного своєчасного лікування за появи
ознак БВ або при лабораторному діагностуванні.
Висновки.
1. БВ є причиною невиношування вагітності (52%),
внутрішньоутробного інфікування плода (72%), передчасного вилиття навколорплідних вод (36 %).
2. Лікування БВ у І триместрі вагітності достовірно знижує розвиток загрози переривання вагітності, внутрішньоутробного інфікування плода,
передчасного вилиття навколорплідних вод, позитивна динаміка, без розвитку ускладнень вагітності,
спостерігалася у 74%.
3. Лікування БВ у ІІ триместрі вагітності зменшує кількість випадків із загрозою переривання вагітності на 23 %, але не попереджає появу внутрішньоутробного інфікування плода.
4. Своєчасне ефективне лікування БВ за появи
клінічних ознак або при лабораторному діагностуванні попереджує ускладнений перебіг вагітності.
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ЗНАЧУЩІСТЬ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ МІКРОАЛЬБУМІНУРІЇ
У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, В ТОМУ ЧИСЛІ
НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ОГЛЯД)
Добре відомо, що мікроальбумінурія є істотним і незалежним маркером нефропатії, а в подальшому ниркової недостатності, у пацієнтів які страждають від гіпертонічної хвороби. Була виявлена міцна взаємодія між рівнем мікроальбумінурії (300 мг / добу) і ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень. Крім того, був виявлений
взаємозв’язок між рівнем мікроальбумінурії і факторами розвитку атеросклерозу. Таким чином, дуже важлива своєчасна і рання діагностика мікроальбумінурії як в стаціонарах, так і на первинному рівні надання медичної допомоги.
Результати численних експериментальних досліджень і клінічних спостережень дали підставу вважати, що нефропротекторна дія більш виражена у інгібіторів АПФ і блокаторів рецепторів ангіотензину II, в порівнянні з іншими антигіпертензивними препаратами.
Ключові слова: огляд, гіпертонічна хвороба, мікроальбумінурія, нефропатія, нефропротекція.
Хорошо известно, что микроальбуминурия является существенным и независимым маркером нефропатии,
а в последующем почечной недостаточности, у пациентов которые страдают от гипертонической болезни. Было
обнаружено прочное взаимодействие между уровнем микроальбуминурии (300 мг / сут) и риском развития сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, была выявлена взаимосвязь между уровнем микроальбуминурии и
факторами развития атеросклероза. Таким образом, очень важна своевременная и ранняя диагностика микроальбуминурии как в стационарах, так и на первичном уровне оказания медицинской помощи. Результаты многочисленных экспериментальных исследований и клинических наблюдений дали основание считать, что нефропротекторное
действие более выражено у ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II, по сравнению с другими
антигипертензивными препаратами.
Ключевые слова: обзор, гипертоническая болезнь, микроальбуминурии, нефропатия, нефропротекция.
It is well-known that microalbuminuria is an essential and independent marker of nephropathy (kidney failure) progression and advance of cardiovascular collapse of patients who suffer from hypertensive disease. Was detected an accurate
and firm interaction between microalbuminuria level (300 mg/d) and risk of cardiovascular complications genesis. It was
also disclosed mutuality between microalbuminuria and atherosclerosis formation. If number of albumin excretions with
urine foreruns evidences of atherosclerosis, in this case one should state a subclinical atherosclerosis that will cause progression of clinical cardiovascular symptoms in future. The results of numerous experimental researches and clinical supervisions gave foundation to think that nephroprotection action is more expressed at ACE inhibitor and blocker of receptors
towards angiotensin II, than at many other antihypertensive preparations.
Key words: review, hypertensive disease, microalbuminuria, nephropathy, nephroprotection.

Артеріальна гіпертензія (АГ) – найбільш поширена причина серцево-судинних захворювань і
смерті від них. На всіх етапах становлення незалежно від віку і статі АГ є серйозним фактором
ризику розвитку серцево-судинних захворювань
і смерті від них [1]. У розвинених країнах світу,
в першу чергу, завдяки широкому використанню ефективних антигіпертензивних препаратів,
вдалося домогтися зниження частоти серцевосудинних ускладнень АГ. У той же час в останні
роки спостерігається неухильне зростання кількості випадків термінальної стадії ниркової недостатності у хворих АГ. За деякими даними, гіпертонічна хвороба (ГХ) є головною або однією
з головних причин термінальної стадії ниркової
недостатності у 10-30% хворих, що знаходяться
на програмному діалізі [2]. У ряді тривалих досліджень показано, що найбільш широко використовуються антигіпертензивні препарати (діуретики, бета-блокатори, антагоністи кальцію, прямі
вазодилятатори і ін.), ефективно знижуючи артеріальний тиск (АТ), здатні попереджати розвиток
мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда,
проте не надають достатнього ренопротективного ефекту, отже, не в однаковій мірі корисні при
лікуванні хворих на ГХ з ураженням нирок [19].

Результати численних експериментальних досліджень і клінічних спостережень дали підставу думати, що ренопротективна дія більш виражена у
інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту
(АПФ) та препаратів групи антагоністів рецепторів ангіотензину II (АТII), ніж у багатьох інших
антигіпертензивних препаратів [26].
Роль нирок в патогенезі та розвитку гіпертонії
продовжує залишатися предметом дискусій. До теперішнього часу широко обговорюється питання
про те, чи не є саме нирка закулісним режисером
розвитку есенціальної гіпертензії (ЕГ) і в якій мірі
генетичні особливості морфології нирок стають
базисом формування хвороби [12; 13]. Нирковий
фактор так чи інакше бере участь в патогенезі гіпертензії з самого раннього етапу її становлення,
то компенсаторно-стабілізуючими, депресорними
механізмами, то в наступному, переважно своїми потужними пресорними важелями [3]. Дійсно,
нирка є однією з головних мішеней гіпертонічного
процесу, і порушення діяльності нирок, що спостерігаються при ГХ, часто представляються наслідком цього захворювання.
Вплив гіпертензії на нирки – це складний і різноспрямований процес. Зниження системного АТ
призводить до розвитку внутрішньоклубочкової
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гіпертензії і гіперфільтрації. Вперше докладний
вклад гемодинамічних механізмів пошкодження
нирок було представлено в роботах двох незалежних шкіл американських дослідників [6-8]. Автори
в своїх роботах показали, що зміни гемодинаміки
призводять до гіперфільтрації, яка є механізмом
адаптації при зменшенні кількості функціонуючих
нефронів різного походження [6, 9, 15, 34]. Було виявлено, що, незважаючи на значно зменшену масу
функціонуючої паренхіми, нирки певний час зберігають свої найважливіші функції і підтримують
гомеостаз [2, 17, 28]. На першому етапі незмінена
нирка відповідає на закономірні щоденні коливання артеріального тиску адекватно. Підвищення
артеріального тиску призводить до збільшення
ультрафільтрації, зростає натрійурез і діурез. Виведення надлишкового натрію і води забезпечує
зниження об’єму циркулюючої крові. Тим самим
нирка вносить свій вклад в обмеження гіперволемії з гіперкінетичним синдромом і здійснює баростатичну функцію [17]. Одночасно нирка регулює
власний гомеостаз. По механізму ауторегуляції
зростає тонус аферентних артеріол клубочків [33].
По мірі збільшення тривалості і частоти епізодів
підвищення тиску наростає співучасть стінки залучених судин в підвищенні опору надлишкового
кровотоку [13]. Таким чином нирка захищається
від гіперперфузії [34].
Механізм структурних пошкоджень нирок на
сучасному етапі є послідовним розвитком наступних процесів в нирці [14, 22, 24, 25]. Підвищений
гідростатичний внутрішньоклубочковий тиск, рівномірно передається в усіх напрямках, призводить
до втрати негативного заряду і порушення проникності базальної мембрани клубочків [6; 12].
Тривала дія підвищеного гідростатичного тиску
на область мезангіума призводить до відкладення
в ньому низькомолекулярних білків і альбумінів,
що провокує його розширення і проліферацію мезангіальних клітин, а також деструкцію малих відростків подоцитів, що в подальшому завершується
розвитком фокального і сегментарного гіалінозу і
склерозу [7].
Багато дослідників приходять до думки, що
пусковим фактором гіперфільтрації є протеїнурія
[14]. Ангіотензнн II і простагландини, особливо
ПГЕ-2 і І-2, регулюють гломерулярну фільтрацію
білка. Можливо, гіперпродукція цих речовин індукує альбумінурію, так як пригнічення синтезу
ангіотензину II інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту або БРА II, а простагландинів –
нестероїдними протизапальними препаратами
зменшує альбумінурію і гломерулярне ураження
[15; 16].
Гіпертрофія медії стає більш вираженою і призводить до ригідності артеріол [24,25]. Це сприяє
безперешкодній передачі високого артеріального
тиску на судини клубочків, що збільшує внутрішньоклубочковий тиск. Підвищений інтраглобулярний тиск чинить шкідливу дію на поверхню
ендотеліоцитів внаслідок підвищеного механічного навантаження і підвищення проникності базальних мембран капілярів клубочків для ліпідів і
різних білкових компонентів плазми [25, 34]. В результаті порушуються умови ультрафільтрації, на-

ростає транскапілярний градієнт і виникає мікроальбумінурія [1, 15, 31] – прогностично значимий
показник при ГХ [4, 7, 8]. Під мікроальбумінурією
розуміють екскрецію альбуміну з сечею в межах
від 30 до 300 мг/добу або від 20 до 200 мкг / хв
[2, 7, 13]. Доведено, що зростаюча екскреція альбуміну з сечею є прогностично-несприятливою ознакою щодо ранньої смерті [2,7,8,14]; що, можливо,
пов’язано з комплексом метаболічних змін, серед
яких дуже важливим є підвищення артеріального
тиску. Вважається, що мікроальбумінурія є прояв
генералізованого порушення проникності. Мікроальбумінурію виявляють в середньому у 20-30%
пацієнтів з ЕГ. Значимість цієї ознаки для прогнозу
смерті, пов’язаної з серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), все зростає. Ruilope і співавт. виявили зв’язок між мікроальбумінурією і факторами
ризику розвитку ССЗ: резистентністю до інсуліну,
гіперліпідемією, ендотеліальної дисфункцією і індексом маси тіла. Agewall і соавг. [33] досліджували прогностичну значимість мікроальбумінурії
як фактора ризику розвитку ССЗ у пацієнтів з недіабетичної нефрологією і гіпертонією. Початково
мікроальбумінурія була знайдена у 84 (24,3%) пацієнтів; у 12 (3,6%) хворих відзначена протеїнурія.
Підсумки дослідження показали, що ризик розвитку ССЗ прямо пропорційний протеїнурії [33].
Крім того, цікавим фактом є результати нещодавно проведених досліджень, які свідчать, що
існує спадкова схильність до підвищеної екскреції альбумінів з сечею. Ряд авторів [15, 22, 24]
повідомили про підвищений вміст альбумінів в
сечі у дітей з нормальним артеріальним тиском,
близькі родичі яких страждали на ГХ. Вказівки на АГ в сімейному анамнезі значно частіше
зустрічалися у дітей з мікроальбумінурією. За
іншими даними [16, 33], середня швидкість екскреції альбуміну з сечею у дітей з нормальним
артеріальним тиском, батьки яких страждали на
АГ, вище, ніж у дітей з нормальним артеріальним тиском, чиї батьки не мали АГ. Отже, існує
сімейна схильність до розвитку мікроальбумінурії, яка, можливо, поєднується зі схильністю до
метаболічних порушень [28].
Природно, з точки зору патогенезу, виглядає
пошук лікарських препаратів, що знижують синтез
АТІІ [24,28,30]. На сьогоднішній день в арсеналі
кардіологів є дві групи препаратів, які відповідають даним вимогам [24,30]. Це інгібітори АПФ і
антагоністи рецепторів АТ. Зменшуючи утворення
АТІІ і блокуючи його дію на рецептори, інгібітори АПФ і антагоністи ангіотензинових рецепторів
послаблюють не тільки внутрішньониркові гемодинамічні, а й проліферативні ефекти АТІІ [21-23].
Отже, блокада дії АТІІ за допомогою препаратів
цих груп дозволяє зберегти нормальну структуру ниркової тканини і попередити прогресування
гломерулосклероза. Крім того, інгібітори АПФ і
блокатори рецепторів АТІІ дають потужний антигіпертензивний ефект, що доповнює їх нефропротекторну дію [21-23].
Таким чином, інгібітори АПФ і антагоністи ангіотензинових рецепторів не тільки є ефективними
антигіпертензивними засобами, а й сприятливо
впливають на внутрішньониркову гемодинаміку
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[26]. При тривалому застосуванні ці препарати мають позитивний вплив два основні чинники прогресування ниркової патології до стадії термінальної ниркової недостатності: внутрішньоклубочкову
гіпертонію і тубулоінтерстиціальний фіброз [6].
Вони послаблюють вазоконстрикторний вплив
АТІІ на еферентні артеріоли ниркових клубочків,
що веде до збільшення ниркового плазмотоку і
зниження підвищеного внутрішньоклубочкового
тиску [32,33]. Крім того, зменшуючи проникність
стінки клубочкових капілярів, інгібітори АПФ і
антагоністи ангіотензинових рецепторів сприяють
зниженню екскреції альбумінів з сечею. Вони зменшують реабсорбцію натрію і води в проксимальних
ниркових канальцях. Знижуючи секрецію альдостерону, ці препарати зменшують реабсорбцію натрію в обмін на іони калію в дистальних ниркових
канальцях [30].
В останні роки АРА ІІ знаходять все більш широке застосування, так як поєднують високу антигіпертензивну ефективність з чудовою переносимістю і дають значний протективний ефект, зокрема
зменшують внутрішньоклубочкову гіпертензію і
протеїнурію [15, 16, 33]. Механізм дії як інгібіторів
АПФ, так і АРА ІІ обумовлений, по-перше, дилятацією відвідних артеріол, по-друге, додатковими
терапевтичними ефектами, зумовленими реактивацией РААС. Підвищене утворення ангіотензину
II в умовах блокади АТ-рецепторів призводить до
того, що починають переважати ефекти, опосередковувані АТ2-рецепторами [15, 16]. Третій механізм антигіпертензивної дії пояснюється підвище-

ним утворенням з ангіотензину I і ангіотензину II
в умовах блокади АТ¹-рецепторів іншого пептиду
РАС – ангіотензину (I-VII), що має вазодилатуючі
[23] і натрійуретичні властивості, опосередковані
простагландінами, кінінами і оксидом азоту (N0).
Ці ефекти ангіотензину (I-VII) обумовлені його
дією на поки не ідентифіковані АТ-рецептори –
АТχ-рецептори [15,16]. Можливості широкого застосування препаратів в клінічній практиці обмежує лише значна вартість, залишаючи їх, на жаль, як
резерв при виникненні ускладнень терапії інгібіторами АПФ.
Підводячи підсумки, можна сказати, що на сьогоднішній день, мікроальбумінурія – це не просто
маркер ураження нирок, а й фактор, що визначає
прогноз розвитку гіпертонічної хвороби. Саме з
цієї причини, визначення мікроальбумінурії є своєчасною та обов’язковою діагностикою, у першу
чергу на єтапі діагностики на первинному рівні
(наприклад, за допомогою спеціалізованих тестсмужок для виявлення мікроальбумінурії). Завдяки
цьому можна запобігти нефросклерозу і провести
своєчасну адекватну патогенетичну терапію цього ускладнення. Переконливі дані сучасних досліджень не залишають сумнівів у тому, що ризик
смерті від серцево-судинних захворювань суворо
асоційований з наявністю мікроальбумінурії. На
практиці важливо виявлення мікроальбумінурії у
всіх пацієнтів, які страждають на АГ. Необхідно
пам’ятати, що тільки при своєчасному початку патогенетичної терапії цього ускладнення можна домогтися позитивного результату.
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МОНІТОРИНГ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ І АНАЛІЗУ ЗВИЧОК НАСЕЛЕННЯ,
ТА ПОРІВНЯННЯ ЇХ З ТАКОВИМИ У 2014 РОЦІ
У структурі кардіоваскулярних захворювань артеріальна гіпертензія (АГ) займає одне з перших місць. А серцевосудинні захворювання є головною причиною смертності в Україні як серед всього населення, так і серед осіб працездатного віку. Важливим фактором, що обумовлює успіхи або невдачі програм боротьби з АГ, є поінформованість
населення про профілактичні заходи і необхідності лікування цього захворювання. Дуже важливим є усвідомлення
пацієнтами необхідності вимірювання артеріального тиску, профілактичних відвідувань лікаря та виконання призначень. У даній роботі була вивчена обізнаність населення про норми артеріального тиску (АТ), проаналізовані звички
і режим вимірювання артеріального тиску у респондентів міста Полтави протягом 2015 року.
Ключові слова: артеріальний тиск, звички, моніторинг,аналіз, населення.
В структуре кардиоваскулярных заболеваний артериальная гипертензия (АГ) занимает одно из первых мест.
А сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности в Украине как среди всего населения,
так и среди лиц трудоспособного возраста. Важным фактором, обусловливающим успехи или неудачи программ
борьбы с АГ, является осведомленность населения о профилактических мерах и необходимости лечения этого заболевания. Очень важно осознание пациентами необходимости измерения артериального давления, профилактических посещений врача и выполнения назначений. В данной работе была изучена осведомленность населения о
нормах артериального давления (АД), проанализированы привычки и режим измерения артериального давления у
респондентов города Полтавы в течение 2015 года.
Ключевые слова: артериальное давление, привычки, мониторинг, анализ, население.
In the structure of cardiovascular diseases arterial hypertension (AH) is one of the first places. And cardiovascular disease is the leading cause of death in Ukraine among the entire population, and among people of working age. An important
factor in the success or failure of programs to combat hypertension, is public awareness of preventive measures and the
need for treatment of this disease. It is important to understanding the patients need to measure blood pressure, preventive
visits to the doctor and perform assignments. In this paper was investigated awareness of the standards of blood pressure
(BP), analyzed the habits and blood pressure measurement mode the respondents of Poltava during 2015 years.
Key words: blood pressure, habits, monitoring, analysis, population.

Актуальність статті. Результати наукових досліджень, а також досвід інших країн у здійсненні програм боротьби з артеріальною гіпертензією
(АГ) показують, що систематична робота, що спрямована на діагностику та лікування цього захворювання, суттєво поліпшує стан здоров’я населення
[3, с. 192; 5, с. 59-62; 6, с. 3-8].
Міжнародними дослідженнями доведено, що
захворюваність на інсульти та смертність від них
під впливом лікування АГ зменшується щонайменше на 36-40%; смертність від ішемічної хвороби
серця (ІХС) – на 14-16%; вдвічі знижується частота розвитку серцевої недостатності [11, с. 185; 12,
с. 34-40]. Прогресування гіпертонічної хвороби
значно сповільнюється: кількість пацієнтів, у яких
артеріальний тиск (АТ) продовжує зростати, у 15
разів більша серед пацієнтів, які не одержують лікування порівняно з тими, що активно лікуються
[15, с. 230; 16, Р. 2560-2572].
За даними ВООЗ серцево-судинні захворювання (ССЗ) є головною причиною смертності в
Україні як серед всього населення, так і серед осіб
працездатного віку – відповідно 67,9% і 52,8%.
В Україні постійно проводяться комплексні заходи щодо боротьби з ССЗ. До них можно віднести
«Державну Програму профілактики і лікування
артеріальної гіпертензії в Україні на 2011-2020
роки», «Державну програму запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки», «Програму реімбурсації ліків для хворих на артеріальну гіпертензію»

[8, с. 220; 9, с. 6-12; 10 с. 185]. Артеріальна гіпертензія в структурі кардіоваскулярних захворювань
займає одне з перших місць [1, с. 22-27; 2, с. 960].
Важливим фактором, що зумовлює успіхи або
невдачі програм боротьби з АГ, є обізнаність населення щодо профілактичних заходів і необхідності
лікування цього захворювання. В епідеміологічних
дослідженнях, проведених на базі Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска, показано, що серед
осіб з підвищеним АТ знають про наявність захворювання у себе 46,9% сільських і 69,4% міських
мешканців, лікуються відповідно 12,4% та 28,5%
з них, ефективність лікування становить 6,2% та
20,6% [13, с. 11-15; 14, с. 83–88]. Отже, ситуація
щодо контролю АГ в Україні незадовільна як у
сільській, так і в міській популяціях. Одними з провідних чинників збільшення темпу зростання АГ є
низька поінформованість населення про чинники
ризику захворювання, нормах артеріального тиску,
відсутність розуміння пацієнтами з встановленим
діагнозом важливості контролю артеріального тиску і виконання призначень лікаря [4, с.6-10].
Постановка проблеми. Виходячи з тих завдань,
які стоять перед установами охорони здоров’я щодо
боротьби з АГ, визначено основні напрями реалізації Національної програми з профілактики та
лікування артеріальної гіпертензії в Україні. Це –
санітарна просвіта всього населення, особливу увагу приділяють роботі з хворими на АГ та ГХ; організації виявлення підвищеного АТ та лікуванню
АГ. Діагностика підвищеного артеріального тиску
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не вимагає великих матеріально-технічних витрат.
Часто достатньо грамотно і методологічно вірно
виміряти його, при зіставленні результату з відповідними нормативами.
Згідно з висновками ВООЗ надзвичайно актуальні дослідження спрямовані на вивчення усвідомлення пацієнтами важливості вимірювання
артеріального тиску, профілактичних відвідувань
лікаря та виконання призначень.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою нашої роботи було вивчити
обізнаність населення щодо норм артеріального
тиску, проаналізувати звички і режим вимірювання артеріального тиску у респондентів на протязі
2015 року у м. Полтава та порівняти їх з таковими
у 2014 році.
Виклад основного матеріалу. Серед населення
м. Полтави у 2015 році було проведено анкетування 650 респондентів у віці від 18 до 64 років, серед них 283 чол і 367 жінок. За віком респонденти
розподілилися наступним чином: 162 у віці 18-30
років, 88 у віці 31-40 років, 118 у віці 41-60 років,
285 у віці 60 років і старше.
Віковий склад чоловіків розподілився наступним чином: 61 чол у віці від 18 до 30 років, 50 чоловіків у віці від 31 до 40 років, 72 осіб у віці від 41
до 60 років, 100 у віці старше 60 років.
Віковий склад жінок був таким: 202 жінки у віці
18-30 років, 68 у віці 31-40 років, 45 у віці 41-60, 52
старше 60 років.
При вимірюванні тиску в різних статевовікових
групах виявилося, що підвищення артеріального тиску (вище 130/90 мм. рт. ст) визначено у 6 з
61 чоловіків вікової групи 18-30 років (9,8%), серед чоловіків у віці 31-40 років у 12 з 50 чоловіків
(24%), серед чоловіків у віці 41 – 60 років у 57 з
72 (79,1%), серед чоловіків у віці 60 і старше – у
81 осіб з 100 (81%). Відповідно у жінок розподіл
відбувся таким чином: у віковій групі від 18 до 30
років серед 202 жінок 75 з підвищеними показниками АТ (37,1%), серед жінок у віці від 31 до 40
років – 45 з 68 (66,2%), у віці 41- 60 відповідно 38
жінок з 45 (84,4%), серед жінок старше 60 – 47 жінок (90,4%).
В ході анкетування на питання «Чи знаєте ви
свій артеріальний тиск?», відповіли «так» серед
чоловіків у віці 18-30 років – 38, 8%, у віці 31-40
років – 84,5%, у віці 41-60 років – 93,1% і у віці
старше 60 років – 45,3% респондентів.
Дещо по-іншому розподілилися відповіді на це
ж питання у жінок. Знають свій артеріальний тиск
жінки у віці 18-30 років – 22,6%, у віці 31-40 років –
64,7%, у віці 41-60 років – 73,6%, і в віці старше 60
років – 75,5% опитаних.
Серед усіх респондентів офіційні стандарти
нормального артеріального тиску знають: серед чоловіків у віці 18-30 років – 25,2%, у віці 31-40 років –
55%, у віці 41-60 років – 78,6% і у віці старше 60
років – близько 90%.
Дещо по-іншому розподілилися відповіді на це
питання у жінок. Знають офіційні стандарти нормального артеріального тиску: жінки у віці 18-30
років – 17,5%, у віці 31-40 років – 66,9%, у віці 4160 років – 59,9%, і в віці старше 60 років – 85%
опитаних.

При підрахунку голосів на питання досліджуваних «Чи вимірюєте ви свій артеріальний тиск?»
відповіді розподілилися наступним чином. Регулярно (1-2 рази на добу) вимірюють артеріальний
тиск серед чоловіків: у віці 18-30 років – 2,2%, у
віці 31-40 років – 20%, у віці 41-60 років – 33% і у
віці старше 60 років – 75,5% респондентів. Серед
жінок регулярні вимірювання артеріального тиску
відмітили: жінки у віці 18-30 років – 5,1%, у віці
31-40 років – 24,5%, у віці 41-60 років – 67,5%, і в
віці старше 60 років – 72, 3% опитаних.
Вимірюють АТ тільки коли звертаються до лікаря за медичною допомогою: серед чоловіків у
віці 18-30 років – 9,2%, у віці 31-40 років – 25,5%,
у віці 41-60 років – 17,9% і у віці старше 60 років –
15% респондентів. Серед жінок: у віці 18-30 років –
10%, у віці 31-40 років – 33%, у віці 41-60 років –
15,9%, і в віці старше 60 років – 57,6% опитаних.
Не вимірюють артеріальний тиск взагалі: серед
чоловіків у віці 18-30 років – близько 80%, у віці
31-40 років – 48,5%, у віці 41-60 років – 12% і у віці
старше 60 років – 17,2% респондентів. Серед жінок: у віці 18-30 років – 77,3%, у віці 31-40 років –
22%, у віці 41-60 років – 15,5%, і в віці старше
60 років – 13,5% опитаних.
Висновки, зроблені в результаті дослідження:
Таким чином, підвищений артеріальний тиск
зафіксовано у більш половини респондентів чоловіків і жінок у віковій групі 41-60 років (79,1%
і 84,4% відповідно) і в групі 60 і старше – у 81%
чоловіків і у 90,4% жінок. У попередній рік відмічалося 45% і 40%; і 77,5% і у 68% відповідно.
Результати вивчення обізнаності респондентів
щодо норм артеріального тиску визначили, що 80 –
90% респондентів серед чоловіків у віці 31- 60
років та 60 – 75% жінок у віці від 41 року знають
свій артеріальний тиск. А молодь до 30 років взагалі не мають уявлення щодо цифр свого АТ. Крім
того, більше 80% опитаних у цій групі взагалі не
вимірюють свій АТ. Більше 50% людей регулярно
вимірюють свій артеріальний тиск у віці з 41 року у
жінок та починаючи з 60 років у чоловіків. У порівнянні з проведеним аналізом у 2014 році визначено,
що 66% обох статевих груп респондентів не знають офіційні стандарти нормального артеріального
тиску і тільки 34% володіють цією інформацією.
Регулярно вимірюють свій артеріальний тиск тільки 25% населення, 43% – лише за потреби, 17% –
при зверненні до лікаря, а не вимірюють взагалі –
15% респондентів.
Аналіз звичок і режиму вимірювання артеріального тиску у респондентів вказує на недотримання
режиму вимірювання артеріального тиску у опитаних обох статевих груп, що особливо критично
в тих вікових групах, де зафіксовано найбільшу
кількість респондентів з підвищеним артеріальним
тиском. Стандарти нормального АТ у жінок 18-30
років знають лише 17% у жінок і 25% у чоловіків.
Більш обізнані щодо норм артеріального тиску
люди у віці від 31 року и більше в обох статевих
групах.
Отримані результати свідчать про недостатню
обізнаність населення м. Полтава про необхідність
дотримання режиму вимірювання артеріального
тиску, і неповну поінформованість щодо нормаль-

149

№ 7 (07) / 2016 р.

♦

них цифр АТ. Значна частина населення не має уявлення про «свій» артеріальний тиск. Але слід відмітити про зростання обізнаності населення щодо
причин виникнення АГ та її ускладнень порівняно
з попереднім роком.
З огляду на актуальність проблеми артеріальної гіпертензії зростає активізація санітарно-освітньої роботи серед населення через засоби масової
інформації, насамперед радіо і телебачення, здійснюється пропаганда медико-санітарних знань

щодо збереження і зміцнення здоров’я населення,
боротьби з тютюнопалінням, надлишковою масою
тіла, недостатньою фізичною активністю, створено
різні відеосюжети щодо профілактики артеріальної
гіпертензії. Але як вказує практика, більшість людей не звератають увагу на засоби масової інформації, дехто не дотримуються правил здорового
способу життя. Виникає необхідність більш активно проводити санітарно-освітню роботу серед всіх
статевовікових груп населення.
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ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ
У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Літературний огляд присвячений сучасним підходам до діагностики гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку, зокрема, більш детальному вивченню ролі інфекційних агентів у генезі виникнення даного
захворювання.
Ключові слова: гіперплазія ендометрія, поліп ендометрія, гіперпластичні процеси.
Литературный обзор посвящен современным подходам к диагностике гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста, в частности более детальному изучению роли инфекционного агента в
генезе возникновения данного заболевания.
Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, полип эндометрия, гиперпластические процессы.
References review deals with the method sofdiagnosing of hyperplastic processes of the endometrium in reproductiveage women specifically with more detailed study of the species composition of the infection agent in patients, suffering
from this disease.
Key words: endometrium hyperplasia, endometrium polypus, hyperplastic processes.

Актуальність. Гіперпластичні процеси ендометрія (ГПЕ) займають вагоме місце в структурі гінекологічної захворюваності серед жінок репродуктивного віку та є серйозним показом до госпіталізації
жінки у стаціонар для більш детального обстеження
та вибору оптимальної тактики лікування [5, 2, 4,
21, 22]. За даними F. Degenhardt et. al. (1995), саме
гіперпластичні процеси ендометрія у 50,0 % випадків стають причиною розвитку раку ендометрія у жінок [4,14]. Висока частота рецидивів гіперпластичних процесів ендометрія, можливість їх злоякісної
трансформації вимагають удосконалення методів
діагностики даної патології, переосмислення накопиченого досвіду [5, 14]. Саме цими обставинами
зумовлений підвищений науковий і практичний інтерес до даної проблеми [19].
Постановка проблеми. Враховуючи велику
актуальність питання діагностики та лікування
гіперпластичних процесів ендометрія (ГПЕ) в сучасній гінекологічній практиці, необхідність встановлення усіх можливих причин неефективності
терапії та рецидивів вищезгаданої патології, проведено огляд сучасних літературних даних щодо
питання сучасних підходів до діагностики ГПЕ у
жінок репродуктивного віку.
Завдання. За даними огляду сучасних літературних даних щодо питання сучасних підходів до
діагностики ГПЕ у жінок репродуктивного віку,
встановити основні напрямки діагностичного пошуку вищезгаданої патології.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній
день, на етапі діагностики ГПЕ в лікарській практиці, згідно діючого наказу МОЗ України, обстеження жінок з гіперпроліферативними процесами ендометрія за наявності клінічних показань включає:
бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження
виділень цервікального каналу, гормональне обстеження стану гіпофізарно-гонадної системи, дослідження функції щитоподібної залози та проведення
тесту толерантності до глюкози [17]. Про інфекцій-

ний статус орієнтуються за результатами мікробіологічного дослідження виділень цервікального
каналу [17]. Однак, результати досліджень деяких
науковців вказують на можливість неспівпадіння
персистуючої мікрофлори у різних відділах репродуктивного тракту [5, 2]. Так, дані досліджень
Гроховської М.В., що були отримані в результаті
обстеження 224 жінок, показали неспівпадіння
персистуючої інфекції в слизовій оболонці матки
та в цервікальному каналі, що може бути одним із
патогенетичних механізмів виникнення гіперплазії ендометрія (ГЕ) [13]. Бенюк В.О. та співавтори
зазначають, що за результатами їхніх досліджень
важливу роль у розвитку поліпів ендометрія становить дисбаланс рецепторного статусу, в першу
чергу, рецепторів естрогенів в епітелії та стромі
ендометрія, що може бути результатом відповіді
на подразнення будь-якого чинника (запалення,
гормональний дисбаланс та ін.) [6]. Тривалі морфологічні та функціональні зміни сприяють патологічній аферентації в структури центральної
нервової системи, яка регулює діяльність гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи, розвивається вторинна гіпофункція яєчників, формується
ановуляція по типу абсолютної чи відносної гіперестроґенії, а, отже, гіперпластичний процес в
ендометрії [21].
Тому виникає питання доцільності більш детальної діагностики стану ендометрія у жінок з
ГПЕ на етапі інфекційного пошуку. На нашу думку,
з огляду на можливість різноманітності мікрофлори у різних відділах сечостатевого тракту, більш
доцільним є забір зразків для інфекційного дослідження саме з порожнини матки. Враховуючи те,
що значна кількість дослідників на сьогодні розглядають ГЕ як регенераторну проліферацію, що
виникла внаслідок пошкодження ендометрія запальними процесами, а також внаслідок операції
вишкрібання стінок порожнини матки та інших
травмуючих факторів на грунті дисгормонемії
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[7,8,18], вивчення впливу інфекційних агентів на
стан морфологічної структури ендометрія є важливим для практичної гінекології, оскільки відкриває
можливості для удосконалення методів лікування,
а також надасть більш достовірну картину етіопатогенетичних механізмів виникнення гіперплазії
ендометрія [16, 20].
На сьогодні основним методом скринінгу та
моніторингу стану ендометрія є трансвагінальне
ультразвукове дослідження. В той же час, діагноз
гіперплазії ендометрія може бути встановлений
лише у результаті гістологічного дослідження [17].
Основним методом отримання зразків ендометрія
для гістологічного дослідження є діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки. Проте, за даними літератури, при дослідженні матеріалу, отриманого при гістеректомії, більш ніж в 60,0% випадків
при попередньому сліпому кюретажі діагноз було
встановлено не в повній мірі, або не точно, тому
втілення ендоскопічних технологій є перспективним напрямком сучасної гінекології [2, 15, 5].
В той же час, якщо одним із моментів виникнення
ГПЕ розглядати регенераторну проліферацію, що
виникла внаслідок пошкодження ендометрія запальними процесами, а також внаслідок операції вишкрібання стінок порожнини матки та інших травмуючих факторів на грунті дисгормонемії [7, 8, 18],
діагностична цінність вишкрібання значно розширюються при використанні гістероскопії [6, 11, 13, 17].
Гістероскопія є більш цінною з огляду на наступні моменти: дозволяє візуалізувати патологічні
зміни ендометрія та визначати їх особливості й
локалізацію, зокрема, діагностувати вогнищеві гіперпластичні процеси ендометрія та, в останньому
випадку, проводити більш щадний забір зразків
ендометрія шляхом біопсії, а не тотального вишкрібання стінок порожнини матки; контролювати
якість діагностичного вишкрібання з прицільним
видаленням можливих залишків гіперплазованого
ендометрія або поліпів при мінімальному травматизмі здорової тканини; виконувати внутрішньоматкові операції, застосовуючи електро- і лазерну
хірургію. Окрім того, гістероскопія дає унікальну
можливість проведення забору матеріалу (зразків
ендометрія) для мікробіологічного дослідження
саме з порожнини матки без контамінації їх флорою цервікального каналу.
Оскільки метою наших досліджень є вивчення ролі персистуючої інфекції у виникненні ГПЕ

та вивчення діагностичної цінності гістероскопії
в даному напрямку, - наш огляд охопив результати дослідників, які також вивчали роль інфекційного агента в розвитку різних типів гіперплазій
ендометрія у жінок репродуктивного віку [10].
Так, за даними досліджень [11,12], отриманих в
результаті діагностичного вишкрібання стінок
порожнини матки, виявилось, що у жінок з поліпами ендометрія в структурі збудників інфекцій,
що передаються статевим шляхом (ІПСШ), найчастіше зустрічалась мікоплазмо - уреаплазмова
інфекція, як монофакторна так і в поєднанні з іншими збудниками. Mycoplasma hominis виявлялась
у 18 (47,36%) випадків, Ureaplasma urealiticum – у
16 (42,1%), Chlamidia trachomatis – у 14 (36,84%),
Herpes simplex virus 2 type – у 4 (10,52%), Hum.
pappilomavirus 18, 16 типів – у 6 (15,78%). Асоціації збудників діагностовано у 22 (57,89%) випадків.
У пацієнток з дифузним типом гіперплазії ендометрія урогенітальна інфекція визначалась у наступних співвідношеннях: Mycoplasma hominis –
у 25 (41,66%), Ureaplasma urealiticum – у 24
(40,0%), Chlamidia trachomatis – у 26 (43,33%),
Herpes simplex virus 2 type – у 6 (10,0%), Hum.
papillomavirus 18, 16 типів – у 8 випадках (13,33%),
асоціації збудників виявлено у 37 (61,66%) жінок.
У здорових жінок виділені збудники ІПСШ розподілились наступним чином: Mycoplasma hominis –
у 6 (20,0%), Ureaplasma urealiticum – у 4 (13,33%),
Chlamidia trachomatis – у 3 (10,0%), Herpes simplex
virus 2 type – у 2 (6,6%), Hum. papillomavirus 18, 16
типів – у 1 (3,33%), асоціації збудників виявлено
у 9 (30,0%). Морфологічна структура ендометрія
носіїв ІПСШ відповідала ексудативному серозному запаленню, що в умовах напруження місцевого
клітинного імунітету сприяє “утриманню” інфекції
в латентному стані [11,12].
Висновок. Складність і неоднорідність патогенезу виникнення гіперпластичних процесів ендометрія, різноманіття у тлумаченні окремих його
ланок, неоднозначність тактичних підходів (з/без
урахування індивідуальних особливостей гормональних зрушень) створюють певні труднощі у виборі патогенетично обґрунтованого лікування, особливо гормональної терапії. Діагностичний пошук
повинен включати пошук усіх можливих причин
виникнення патології, в тому числі, і визначення
мікробіологічної картини ендометрія для підбору
комплексної етіопатогенетичної терапії.
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
БЕЗСИМПТОМНОЇ БАКТЕРІУРІЇ У ВАГІТНИХ
Досліджено клінічну ефективність диференційованого підходу до комплексного лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних.
Ключові слова: комплексне лікування, безсимптомна бактеріурія, вагітність.
Исследована клиническая эффективность дифференцированного подхода к комплексному лечению бессимптомной бактериурии у беременных.
Ключевые слова: комплексное лечение, бессимптомная бактериурия, беременность.
The clinical efficacy of the differentiated approach to the complex treatment of asymptomatic bacteriuria in the pregnant
were investigated.
Key words: complex treatment, asymptomatic bacteriuria, pregnancy.

Екстрагенітальна патологія, як фоновий стан, на
якому перебігає вагітність, з кожним роком зростає
як по частоті, так і по різноманіттю нозологічних
форм, створюючи серйозні проблеми у виношуванні вагітності та перебігу гестаційного і пологового
процесу [9, p.794]. Інфекції сечовивідних шляхів у
її структурі займають стабільно високий показник
за розповсюдженням та важкістю пов’язаних з ними
ускладнень [7, c.40], що окреслює проведення наукових досліджень в цій сфері як надто актуальне.
Безсимптомна бактеріурія (ББ) – це стан, коли,
за відсутності симптомів інфекції сечових шляхів, із сечі, взятої без катетера, висівають 105 або
більше колоній будь-якого мікроорганізму в 1 мл
[3]. Особливого значення ця проблема набуває у
вагітних, оскільки створює серйозну загрозу для
здоров’я матері і плода. Переконливими є факти,
які свідчать, що під час вагітності безсимптомна
бактеріурія у випадках пізньої діагностики чи неадекватного лікування в 40-50% випадків реалізується в гестаційний пієлонефрит [9, p. 794]. Також
безсимптомна бактеріурія належить до категорії
патологічних форм, які є чинниками виникнення
такого серйозного та навіть загрозливого для плода
стану, як внутрішньоутробне його інфікування –
однієї з основних причин перинатальної захворюваності та смертності [7, c. 40]. За даними Макарова О.В. (2004), найбільше значення у виникненні та
розвитку внутрішньоутробного інфікування плода
відіграють інфекції сечостатевого тракту [2, c. 10].
На сьогодні відсутній єдиний погляд на переважний мікробний спектр ураження, характер якого принципово залежить від механізмів виникнення безсимптомної бактеріурії під час вагітності.
За даними Туманової Л.Є. (2006), основною причиною її виникнення у вагітних є міхурово-сечоводний рефлюкс, як результат дії прогестерону на
гладеньком’язовий компонент різних органів та
систем [8, c. 70]. Базуючись на цьому, автор вислов-

люється за переважний висхідний шлях інфікування сечових шляхів у вагітних, коли мікробний агент
потрапляє в це середовище інтраканалікулярним
варіантом розповсюдження з нижніх відділів урогенітального тракту. До речі, такої думки на сьогодні дотримується більшість дослідників даної наукової проблеми. З іншого боку, Бердичевський Б.А.
та співавт. (2003) мають підстави стверджувати той
факт, що безсимптомна бактеріурія – це прояв аутоагресії власних мікробних середовищ, яскравим
прикладом яких є кишечник [1, c. 38], проте дана
думка не зовсім узгоджується з висхідним шляхом
колонізації сечових шляхів у вагітних.
Дані проведених нами на попередніх етапах досліджень свідчать, що безсимптомна бактеріурія, у
переважній більшості випадків, виникає у вагітних,
котрі мають ті чи інші за ступенем вираженості прояви порушення функціонування кишкового біотопу
(дисбактеріоз/дисбіоз) [4, c.108]. Останні не лише
сприяють міграції кишкової флори у різні середовища організму, у тому числі й сечовивідний тракт, але
й викликають вторинні зміни у показниках імунного
статусу, останнім сприяючи переходу контамінації
середовища у реалізований інфекційно-запальний
процес. З іншого боку, дослідження прозапальної
ланки цитокінового статусу вагітних із безсимптомною бактеріурією [6, c.68], а також оцінка показників
ультразвукових характеристик нирок та ниркового
кровотоку [5, c.75], чітко вказують на те, що зазначені зміни так званого «прозапального напруження»
мають місце лише у 39,78% вагітних із ББ, а у інших
60,22% означені показники не відрізняються від таких у когорті практично здорових вагітних.
Тому метою дослідження стало розробити та
впровадити диференційований підхід до комплексного лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних з урахуванням змін прозапальної ланки імунітету, стану нирок, ниркового кровотоку, та оцінити
його клінічну ефективність.
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Запропоновано поєднання традиційної антибактеріальної терапії (за результатами антибіотикограми) з призначенням препарату Лекран, який є
пробіотиком з уроантисептичними властивостями.
Антибактеріальна терапія проводиться протягом 5
діб за чутливістю до дії антибактеріального засобу.
Лекран призназначається з першого дня антибіотикотерапії протягом 14 днів по 2 капсули двічі на
добу. Дану комплексну терапію ми пропонуємо проводити вагітним із безсимптомною бактеріурією, у
яких відмічений стан «прозапального напруження».
У вагітних із ББ, у яких вказані зміни відсутні, ми
пропонуємо у лікуванні обмежитися призначенням
препарату Лекран за наведеною вище схемою.
Лікування слід розпочинати з моменту верифікації діагнозу безсимптомної бактеріурії, контроль
лікування проводити методом бактеріологічного
контролю – засів сечі через 2 тижні після завершення лікування, а надалі – щомісячно до завершення
вагітності.
Для відображення клінічної ефективності запропонованого нами диференційованого підходу до
комплексного лікування безсимптомної бактеріурії,
нами відібрана когорта пацієнток з безсимптомною
бактеріурією, яка методом простої рандомізації
була розподілена на наступні групи: І групу склали
вагітні із ББ (46 пацієнток), яким проводилось традиційне лікування даного ускладнення (антибіотикотерапія з вибором препарату за даними антибіотикограми протягом 5 діб). Ця група була розподілена
на дві підгрупи: Іа – 18 вагітних з ББ, які мали зміни
у показниках системи факторів прозапального імунітету, структурному індексі та допплерометрії ниркових артерій; Іb – 28 вагітних із ББ, у яких зазначені вище параметри не відрізнялися від практично
здорових вагітних. До ІІ групи порівняння (всього
47 пацієнток) увійшли вагітні з ББ, котрим проводилось запропоноване нами комплексне диференційоване лікування. Ця група за аналогічним принципом
була розподілена на підгрупи: ІІа – 19 вагітних з ББ,
які мали зміни в показниках системи факторів про-

запального імунітету, структурному індексі та допплерометрії ниркових артерій, і яким призначалась
антибактеріальна терапія в поєднанні з Лекраном за
наведеною вище схемою; ІІb – 28 вагітних з ББ, у
яких зазначені вище параметри не відрізнялися від
практично здорових вагітних і яким була призначена монотерапія препаратом Лекран. ІІІ групу обстеження (контроль) склали 37 практично здорових
вагітних.
Як зазначалось вище, контроль ефективності
щодо санації сечовивідних шляхів проводили бактеріологічним методом через 2 тижні після завершення
лікування та щомісячно до завершення вагітності.
Перший бактеріологічний контроль, що був проведений через 2 тижні після лікування, визначив
повну санацію сечовивідних шляхів у всіх групах
обстежених пацієнток. Однак, при аналізі результатів другого бактеріологічного контролю (через 1
місяць) виявлені певні особливості. У вагітних Іа та
Іb констатовано рецидив безсимптомної бактеріурії:
у 3 пацієнток Іа підгрупи (16,67±1,92%) та у 5 пацієнток Іb підгрупи (17,85±1,52%), що було приводом
для призначення повторного курсу антибактеріальної терапії зі зміною антибактеріального засобу.
Також 2 випадки рецидиву мали місце у вагітних
підгрупи ІІb (7,14±1,75%). У пацієнток підгрупи ІІа
рецидиви безсимптомної бактеріурії не мали місця
в жодному випадку, як і при проведенні наступних
бактеріологічних контролів до моменту родорозродження.
При наступних бактеріологічних дослідженнях
сечі мав місце один випадок третього рецидиву у
пацієнтки з підгрупи Іb, який після проведення вже
третього курсу лікування завершився санацією сечовивідних шляхів.
Щодо розвитку гестаційного пієлонефриту, то
дане ускладнення мало місце у 4 вагітних з підгрупи
Іа (22,22±1,76%) і не ускладнювало перебіг вагітності у всіх інших групах та підгрупах порівняння.
Аналіз даних щодо подальшого перебігу вагітності у пацієнток визначених груп встановив, що
Таблиця 1

Результати завершення вагітності у пацієнток груп обстеження (M±m)
Результати завершення
вагітності
Пологи термінові
Пологи передчасні

І група (n=46)
ІІ група (n=47)
Іа (n=18),% Іb (n=28),% ІІа (n=19),% ІІb (n=28),%
77,78±1,76
82,13±1,71
84,22±1,90
85,71±1,60
22,22±1,76*
17,87±1,71
15,78±1,90
14,29±1,60

ІІІ група
89,19±1,46
10,81±1,46

Примітка: * - різниця вірогідна при порівнянні показників з контролем (р>0,05)

Стан немовлят при народженні в обстежуваних групах (M±m)
Досліджувані
показники
Всього дітей:
– живо народжені
– мертвонароджені
– доношені
– недоношені

І група
Іа,%
Іb,%
19
28
100
100
73,68±1,58
82,13±1,71
26,32±1,58*
17,87±1,71

ІІ група
ІІа,%
ІІb,%
19
29
100
100
84,22±1,90
82,76±1,50
15,78±1,90
17,24±1,50

Примітка: * - різниця вірогідна при порівнянні показників з контролем (р<0,01)
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Таблиця 2

ІІІ група,%

р

39
97,44±1,56
2,56±1,56
89,47±1,44
10,53±1,44

р>0,05
р<0,01
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за переважною більшістю ускладнень гестаційного
процесу зазначені групи вірогідно не відрізнялися.
Виключення склала частота плацентарної недостатності, яка в 1,76 раза частіше траплялась у вагітних
підгрупи Іа у зрівнянні з контролем (33,33±1,36%
проти 18,92±1,19%, р<0,05) та в 1,70 раза – у вагітних підгрупи Іb (32,14±1,30% проти 18,92±1,19%,
р<0,05). Також у вагітних підгрупи Іа вірогідно
частіше у зрівнянні з контролем траплялися багатоводдя (22,22±1,76% проти 10,81±1,46%, р<0,05),
синдром затримки росту плода (27,78±1,38% проти
10,81±1,46%, р<0,01) та передчасний розрив плодових оболонок (22,22±1,76% проти 10,81±1,46%,
р<0,05). Частота СЗРП вірогідно частіше зустрічалася також у вагітних підгрупи Іb, перевищуючи показник у групі контролю в 2,31 раза (р<0,05).
Результати завершення вагітності у пацієнток
груп обстеження наведені у таблиці 1.
Аналіз наведених у табл. 1. даних про результати
завершення вагітності у пацієнток груп обстеження
виявив наступне. Якщо за питомою часткою термінових пологів визначені нами групи порівняння вірогідно не відрізнялись ні між собою, ні у зрівнянні
з контролем (р>0,05), то щодо частоти передчасних
пологів встановлено наступне: даний показник перевищував відповідний йому контрольний практично
у 2 рази (22,22±1,76% проти 10,81±1,46%, р<0,05) у
підгрупі вагітних Іа та мав тенденцію до зростання
у всіх інших підгрупах порівняння, найбільш суттєво – у підгрупі Іb, щоправда різниця не сягала меж
вірогідності (р>0,05).
Щодо перебігу пологового процесу в обстежених
пацієнток, то не зважаючи на різноманіття ускладнень та втручань у пологах, вірогідної різниці за даними показниками між групами порівняння не було
констатовано (р>0,05 у всіх випадках порівняння).
Нами було вивчено стан немовлят при народженні, які відповідно зі своїми матерями були розподілені на однойменні (згідно попереднього розподілу)
групи та підгрупи. Кількість представників у них
дещо змінилась, адже у Іа підгрупі була одна двійня, ще одна двійня – у ІІb підгрупі та дві двійні – у
групі контролю. Усі немовлята груп порівняння народилися живими. У контрольній групі одна дитина
загинула антенатально у зв’язку з внутрішньоутробною асфіксією, викликаною передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти (табл.2).
Дані табл.2 вказують на те, що частота народження доношених дітей у групах порівняння не
відрізнялась ні між собою, ні у порівнянні з показниками контролю (р>0,05 у всіх випадках порівняння). Однак, за частотою народження недоношених
дітей вірогідно переважала підгрупа Іа, у якій даний показник перевищував контрольний в 2,5 раза
(26,32±1,58% проти 10,53±1,44%, р<0,01). Останній
факт, звичайно, корелює з показником передчасних

пологів у даній підгрупі, а той, в свою чергу, - з частотою виникнення гестаційного пієлонефриту у даної категорії вагітних.
Оцінка за шкалою Апгар на 1-ій та 5-ій хвилинах у всіх групах обстеження вірогідно не відрізнялась (р>0,05 у всіх випадках порівняння). Вона мала
тенденцію до зниження у немовлят Іа підгрупи, однак не досягала при цьому меж вірогідності. Що ж
до побального розподілу немовлят груп дослідження, то перевагу серед новонароджених у підгрупі
Іа мали ті, що народилися з порушеннями ранньої
післяпологової адаптації (з оцінковими межами 6-7
балів за Апгар). Крім того, дана когорта немовлят
підгрупи Іа чисельно тенденційно перевищувала
відповідні їм у інших групах порівняння та в 1,82
раза перевищила показник групи контролю, сягнувши при цьому меж вірогідності (52,63±0,53% проти
28,94±1,05%, р<0,05). Відповідно, суттєво чисельно
нижчою у цій підгрупі була і когорта немовлят, що
народилися в задовільному стані (8-10 балів за Апгар) – в 1,79 раза (36,85±1,18% проти 65,80±0,91%,
р<0,05). Немовлята інших груп та підгруп при побальному розподілі ні між собою, ні у зрівнянні з
контролем суттєво не відрізнялися (р>0,05).
У групах порівняння була намічена чітка тенденція до зниження масово-ростових параметрів
новонароджених, щоправда в жодному випадку ця
різниця не сягала меж вірогідності у порівнянні з
контрольною.
Таким чином, вивчення клінічної ефективності
запропонованого нами диференційованого підходу
до комплексного лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних дало змогу зробити нам наступні
висновки:
1. Прослідковується позитивний вплив комплексного лікування з поєднанням антибактеріальної терапії та пробіотика з антисептичною дією Лекрану,
про що свідчить відсутність рецидивів безсимптомної бактеріурії та випадків виникнення гестаційного
пієлонефриту у вагітних, котрі мали ознаки «прозапального напруження», зміни структурного індекса
нирки та показників ниркового кровотоку у зрівнянні з традиційної терапією даного ускладнення.
2. У вагітних з безсимптомною бактеріурією, у
яких показники цитокінового статусу, структурного
індексу нирки та допплерометрії ниркового кровотоку не відрізнялися від практично здорових вагітних, застосування Лекрану в якості монотерапії є
більш ефективним, ніж традиційна антибактеріальна терапія, що базується на частоті рецидивів ББ у
зазначеної когорти пацієнток.
3. Впровадження запропонованого нами диференційованого підходу до комплексного лікування
ББ не мало ніякого негативного впливу на подальший перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан новонароджених.
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КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОТЕФЛАЗИДУ
Одне із провідних місць в ураженні органів статевої системи посідає папіломавірусна інфекція. З метою оптимізації лікування хворих з папіломавірусною інфекцією доцільне застосування вітчизняного препарату протефлазид.
Ключові слова: папіломавірусна вірусна інфекція, протефлазид.
Одно из ведущих мест в поражении органов половой системы занимает папилломавирусная инфекция. С целью
оптимизации лечения больных с папилломавирусной инфекцией целесообразно использование отечественного
препарата протефлазид.
Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, протефлазид.
One of the leading places in the defeat of the reproductive system takes pilomovirusna infection. To optimize the course
of treatment in patients with papillomavirus infection, homemade drug Proteflazid applicati on is recommended.
Key words: papillomavirus viral infection, proteflazid.

Введення. Вірусні захворювання займають помітне місце у структурі урогенітальної інфекції
[13]. Папіломавірусна інфекція (ПВІ) може бути
причиною клінічних та субклінічних захворювань
статевих органів. До клінічних форм відносять різні типи генітальних бородавок, які уражають зовнішні жіночі статеві органи, піхву, шийку матки і
задній прохід. ПВІ часто (в 60% спостережень) поєднується з інтерепітеліальною неоплазією, а окремі типи (16 і18) вірусів папіломи людини (ВПЛ),
проникаючи в цервікальну зону, сприяють утворенню карциноми шийки матки [12,13]. На основі
клініко-морфологічних і молекулярно-біологічних
результатів досліджень виділяють наступні форми
ПВІ: латентну інфекцію, гострокінцеві, плоскі, мікропапілярні і інвертовані кондиломи, кондиломатозний цервіцит, вагініт, атипову кондилому, або
дисплазію шийки матки, асоційовану з ПВІ, рак
шийки матки [7].
Передача вірусу сексуальному партнерові здійснюється в 46-67% випадків. У гомосексуалістів
ПВІ виявляють в 5-10 разів частіше, ніж у гетеросексуалів [9]. Спостерігається висока ступінь інфікованості ВПЛ осіб, які ведуть безладне статеве
життя, що досягає 70-80% [10].
Одним із найбільш важливих факторів ризику
виникнення ПВІ є імунні порушення. ПВІ часто
виявляють у пацієнтів з дисфункцією клітинного
імунітету, частіше у ВІЛ¬інфікованих тих, кому
проводили імуносупресивну терапію [11]. Клінічні спостереження, а також дані експериментальних
досліджень свідчать про провідну роль імунної
системи в контролі за виникненням, перебігом і результатом ПВІ [10].
Широкому поширенню реплікації і дисемінації
вірусів в період первинної інфекції протидіють різні фактори природної противірусної резистентності організму [1, 2], серед них: здатність клітин багатошарового плоского епітелію слизової оболонки
сечостатевих органів до постійного злущування та
оновлення, продукція інтерферонів (ІФН), здатних

обмежувати процес дисемінації вірусів в межах
зони ураження, а також дія натуральних кілерів
(НК- клітин) і макрофагів.
Система ІФН є найбільш важливим компонентом природної противірусної резистентності людини. В основі противірусної активності ІФН лежить
здатність, з одного боку, індукувати стан резистентності до реплікації вірусів в інфікованих клітинах,
які мають рецептори до ІФН, з іншого, активувати
імунні клітини [1-3]. Молекулярні механізми пригнічення ІФН реплікації різних вірусів неповністю
ясні, проте відомо, що вони значно варіюють [3].
Зокрема, противірусна дія ІФН при ПВІ може проявлятися опосередковано, через регуляцію функціональної активності імунних клітин і продукцію
цитокінів. При цьому ІФН регулюють розвиток
CD4 +- лімфоцитів і секрецію ними інтерлейкіну-2
(ІЛ- 2) і ІФН- γ а також активують макрофаги і НКклітини [11]. НК- клітини є важливими регуляторними клітинами імунної системи, які контролюють
інфекційний процес, викликаний вірусами. Вони
руйнують вірусінфіковані і пухлинні клітини, беруть участь у регуляції і диференціюванні нормальних клітин кісткового мозку та ін. Активність
НК- клітин немає звичайної імунологічної специфічності, проявляється ще до включення факторів
специфічного імунного захисту і знаходиться під
контролем, насамперед ІФН, ІЛ- 2, β- ендорфіну
і, в меншій мірі, вірусних продуктів та імунних
комплексів [1, 2]. Доведено, що при ПВІ порушується здатність природних кілерів розпізнавати на
інфікованих вірусом клітинах антигенні структури, що може бути обумовлено їх маскуванням або
втратою. Однак можливі й інші механізми супресії,
оскільки, наприклад, хірургічне видалення пухлини та осередків кондиломатозу, спричиненого
ВПЛ, або їх спонтанний регрес супроводжується
нормалізацією активності НК- клітин in vitro відносно клітин, що містять вірусну ДНК. Не виключено, що пригнічення активності НК¬ клітин при
ПВІ може бути наслідком прямої інгібуючої дії за-
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ражених ВПЛ клітин, як це показано для інших вірусів [2], та / або зв’язано з порушенням продукції
факторів, які контролюють їх активність. Оцінку
рівня природної цитотоксичної активності запропоновано використовувати для прогнозу клінічного
перебігу, а також результату ВПЛ інфекції статевих
органів [1].
Дисфункція системи імунітету, яка спостерігається при ПВІ, ідентифікована на рівні системної
імунної відповіді. Тим не менш, ВПЛ-інфекція,яка
передається через епітелій статевих органів, індукує також порушення імунної відповіді на рівні
поверхні слизової оболонки статевих органів [11].
Місцевий імунітет при ПВІ вивчений недостатньо, хоча він є механізмом, залученим в передачу
ВПЛ статевим шляхом. Основну роль в місцевій
імунній відповіді при ПВІ грають інтерепітеліальні лімфоцити, кератиноцити, а також клітини
Лангерганса [11].
Діагностика типових проявів ПВІ не викликає
труднощів, проте важким є визначення їх на ранніх
стадіях. Основним методом діагностики атипових
різновидів є гістологічне дослідження (з виявленням койлоцитарних клітин в біоптаті), а також метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з визначенням типу вірусу [2,3].
Загальноприйнятим лікуванням ПВІ при наявності клінічних проявів є хірургічний метод, в
тому числі з використанням електрокоагуляції, хірургічних лазерів, кріодеструкції. У терапевтичних
цілях при ВПЛ- інфекції використовують також
препарати, що викликають хімічно індукований
некроз екзофітних проявів ПВІ (солкодерм, ферезол, колломак та ін.). для попередження рецидиву
захворювання в даний час застосовують рекомбінантні форми інтерферонів, індуктори ендогенного
інтерферону, мазі з противірусними препаратами
[4, 8, 10]. Разом з тим, стійкого клінічного ефекту
домогтися вдається не у всіх хворих.
Нами в комплексному лікуванні хворих з клінічними проявами ПВІ використаний препарат
протефлазид. Протефлазид – це рідкий спиртовий екстракт, отриманий з диких злакових рослин
Deschampsia caespitosa L. і Calamagrostis epigeios L.
Основними біологічно активними речовинами протефлазіду є флавоноїди, подібні кверцетину (рутину), основу молекули яких становить флавоновий
кисневмісний гетероцикл. Флавоноїди відносяться до природних фенольних з’єднань. Відмінність

спектра флавоноїдів, що містяться в ПРОТЕФЛАЗИДІ, від кверцетину полягає в наявності різних
радикалів в ароматичній частині молекули. Від
рутину речовини протефлазиду відрізняються ступенем глікозилювання, місцем приєднання вуглеводних залишків і їх природою, конфігурацією
глікозидних зв’язків. Специфічні властивості препарату визначаються тим, що в фармакологічному
плані в умовах організму діє не один флавоноїд,
але спостерігається ефект системи біохімічних перетворень у присутності високоактивних проміжних продуктів-радикалів.
При застосуванні внутрішньо препарат всмоктується частково в шлунку, в основному в тонкому кишечнику. Невелика кількість флавоноїдів
піддається розпаду при первинному проходженні
через печінку , основна частина розподіляється
в органах і тканинах, проникає в інфіковані вірусом клітини. При введенні всередину флавоноїди
препарату метаболізуются повністю, ні в сечі, ні в
калі слідів флавоноїдів не виявляють. У дорослих
остаточний період напіввиведення становить 5-9
год, що обумовлює призначення препарата тричі
на добу. Протефлазид володіє антивірусною дією
внаслідок блокування вірусспецифічних ферментів
(тимединкіназа, ДНК-полімераза). Препарат є індуктором синтезу ендогенного α- і γ- ІФН, володіє
апоптозомодулюючою і антиоксидантною активністю [8].
Під спостереженням знаходилися 24 хворих
з різними проявами ПВІ. Групу контролю склали
15 пацієнтів з аналогічним захворюванням, яким
не призначали протефлазид. У жінок кондилома
локалізувалась у 15 (62,5%) – в області зовнішніх
статевих органів, у 9 (37,5%) – в області зовнішніх
статевих органів і піхви.
Всім пацієнтам проведено комплексне обстеження, що включало бактеріоскопічне дослідження
виділень з сечостатевих шляхів, імуноферментний
аналіз сироватки крові на наявність захворювань,
що передаються статевим шляхом, ультразвукове
дослідження органів малого таза, кольпоскопію.
При цьому у 14 (58,3%) пацієнтів виявлені інші
урогенітальні інфекції: хламідіоз, трихомоніаз,
а також їх поєднання. Цим пацієнтам проводили
загальноприйняте етіотропне лікування. У всіх
обстежених виявлено різні захворювання сечостатевої системи: хронічний сальпінгоофорит – у 8, з
них у 2 – цервіцит.

Показники лейко грами у хворих до і після лікування
Показник
Лейкоцити, 109 в 1 л
Еозинофіли, %
Паличкоядерні, %
Сегментоядерні, %
Лімфоцити, %
Моноцити, %

Таблиця

Величина показника у групах (М ±m)
До лікування
Через 3 тижні
основна
контрольна
Основна
Контрольна
5,2±0,5
5,3±0,4
1,3±0,6
5,7±0,3*
1,5±0,4
1,3±0,6
1,3±0,4*
1,1±0,3*
1,7±0,5
1,5±0,5
1,5±0,3*
1,6±0,4
48,6±1,3
47,5±1,7
52,9±0,6*
49,4±1,1*
40,6±2,6
42,3±3,7
32,4±2,2*
39,3±1,2*
2,4±1,2
2,1±0,7
4,5±1,4*
2,6±0,8*

Примітка: *-відмінності показників достовірні при порівнянні с такими до лікування(Р<0,05-0,001)
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Протефлазид призначали за схемою, рекомендованою виробником: по 3 краплі 3 рази на день –
протягом 3 діб, по 5 крапель 3 рази на день – протягом 3 діб, по 7 крапель 3 рази на день – протягом
3 діб, далі по 8 крапель 3 рази на день – протягом
2 міс. На тлі застосування препарату проводили
електрокоагуляцію гострих кондилом. На кондиломи, розміщені у піхві у жінок, проводили аплікації Ферезолу. Хворим групи контролю проводили
тільки електрокоагуляцію. Результати лікування
оцінювали за клінічним ефектом і даними лейкограми (див. таблицю).
Переносимість препарату була гарною. Однак
у 2 хворих з 7 доби лікування (у дозі по 7 крапель
3 рази в день) відзначені скарги, що свідчили про
загострення хронічного гастродуоденіту. Це обумовлено активною жовчогінною дією біофлавоно-

їдів, що містяться в ПРОТЕФЛАЗИД і, як наслідок, явищами рефлюксгастриту. Цим пацієнтам
надалі препарат призначали по 5 крапель 3 рази
на день протягом наступних 2 міс. Ознаки загострення хронічного гастродуоденіта зникли протягом 7-10 діб.
Спостереження з активним запрошенням пацієнтів протягом 6 міс показало, що рецидив кондиломатозних проявів в найближчі 3 міс після терапії
виник у 4 (26,7%) хворих контрольної групи і у
3(8,3%) – основної. Позитивний вплив препарату
на природну резистентність організму підтверджений проведеним аналізом лейкограми. Таким чином, представляється доцільним використання вітчизняного препарату протефлазид в комплексній
терапії хворих ПВІ, і так само з метою попередження рецидивів захворювання.
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Данные клинического исследования больных бронхиальной
астмой – ликвидаторов аварии на ЧАЭС после лечения
Клинические исследования у больных бронхиальной астмой – ликвидаторов аварии на ЧАЭС после лечения
остаются одной из важных и актуальных проблем медицины. Нами обследовано 34 больных бронхиальной астмой,
принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС (основная группа) и 63 больных бронхиальной астмой, не принимавших участия в ликвидации аварии на ЧАЭС (контрольная группа). Комплексная терапия больных БА улучшала
клиническое течение заболевания, однако у ликвидаторов аварии на ЧАЭС ряд симптомов, особенно указывающих
на нарушение бронхиальной проходимости, сохранялось более длительно.
Ключевые слова: клиника, бронхиальная астма, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, после лечения.
Клінічні дослідження у хворих на бронхіальну астму – ліквідаторів аварії на ЧАЕС після лікування залишаються однією із важливих і актуальних проблем медицини. Нами обстежено 34 хворих на бронхіальну астму, які приймали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС (основна група) та 63 хворих на бронхіальну астму, що не приймали участі
у ліквідації аварії на ЧАЕС (контрольна група). Комплексна терапія хворих БА покращила клінічний перебіг захворювання, однак у ліквідаторів аварії на ЧАЕС ряд симптомів, особливо ті, що вказують на порушення бронхіальної
прохідності, зберігаються більш тривало.
Ключові слова: клініка, бронхіальна астма, ліквідатори аварії на ЧАЕС, після лікування.
We examined 34 patients with asthma who participated in the liquidation of the Chernobyl accident (study group) and 63
patients with asthma who were not taking part in the elimination of the Chernobyl accident (control group). After treatment,
all patients surveyed had improved overall, there was no forced position, almost disappeared cyanosis, pallor of the skin. The
number of breaths per minute in patients with asthma the main group was 18,2 ± 0,6 ppm (over 18 breaths per minute 17.64
only 6% of patients) in the control group 18,0 ± 0,4 (over 18 breaths 8 minute observed in 12, 69%). Percussion of the lungs
in a smaller number of patients in both groups was determined pulmonary sound from the tympanic shade, lung expansion,
as indicated by a topographical percussion of the lungs. In 10 (29, 41%) patients of the group at discharge continued auscultated dry wheezing, crackles are not listened to. In the control group the normalization of breathing recovered better: less
patients listened wheezing, weakened vesicular breathing. 20 (58.8%) patients in the main and in 39 (61.9%) of AD patients
in the control group listens rigid breath before treatment, after treatment, respectively, at 12 (35.29%) and 33 (52, 38%).
Combined therapy of patients with asthma has improved the clinical course of the disease, however, the liquidators of the
Chernobyl accident a number of symptoms, particularly pointing to the bronchial obstruction, persists longer.
Key words: clinical, bronchial asthma, the liquidators of the Chernobyl accident, after treatment.

Бронхолегочная патология занимает одно из
ведущих мест в клинике внутренних болезней.
За последнее десятилетие отмечается значительн
ый рост заболеваний легких и их осложнений
[5, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Имеет место значительная распространенность
заболеваний легких, создающих большую потерю трудоспособности, высокую инвалидность и
смертность [3,6]. Поэтому изучение этих заболеваний легких в связи с новым фактором этиологии
и патогенеза является актуальной проблемой. Это
поможет их диагностике, выявить новые особенности формирования и течения этой патологии у
ликвидаторов аварий на ЧАЭС, оптимизировать
тактику лечения и тем улучшить терапевтический
прогноз [4].
В.В. Дроздович с соавт. 1989г.[2] отметили, что
на здоровье население в первый период после аварии 2-3 месяца определяющее воздействие оказали радионуклиды йода-131, а в настоящее время
продолжают оказывать воздействие долгоживущие
радионуклиды цезия-137, цезия-134, стронция-90,

плутония-240, как за счет попадания в организм
с продуктами питания, так и за счет внешнего облучения организма. Причем в отличии от радиоактивного йода, радиоцезий дает общее облучение
организма.
Ингаляционное поступление топливных «горячих частиц» не является единственным радиационным фактором Чернобыльской АЭС. Его
воздействия на людей происходило на фоне ингаляционного поступления аэрозолевой конденсации, внешнего облучения тела облаком выброса и
загрязненной поверхностью земли, облучения щитовидной железы инкорпорированными изотопами
йода.
Уникальность воздействия на органы дыхания
частиц топливного аэрозоля заключается в том что,
в легких эти частицы образуют микроскопические
локальные источники излучения, испускающие
одновременно альфа и бета частицы. Из-за плохой
растворимости оксидов урана, образующих топливную матрицу, эти источники в течении долгого
времени остаются фиксированными в определен-
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Таблица № 1
Данные субъективного обследования больных БА основной и контрольной группы в динамике лечения

Симптомы

Больные бронхиальной астмой
Основная группа
Контрольная группа
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
n=34
n=63
Абс: %
Абс: %
Абс: %
Абс: %

I. Со стороны дыхательной системы:
– Удушье
– Кашель сухой
– Кашель с мокротой
– Одышка
– Нарушение носового дыхания
– Хрипы в грудной клетке
II. Общие жалобы:
– Головная боль
– Потливость
– Быстрая утомляемость
– Недомогание
– Плохой сон

34 100.0
6 17.64
28 82.35
23 67.65
18 52.94
28 82.5

63 100
10 15.87
25 39.68
25 39.68
15 23.81
16 25.39

10 29.40
2 5.88
8 23.53
2 5.88

22 64.7
22 64.7
22 64.7
24 70.59
16 47.06

5 14.7

34 53.97
40 63.49
18 28.57
29 46.03
12 19.04

6 17.64

2 3.17
3 4.76*
1 1.58
2 3.17*
9 14.28
2 3.17*

2 3.17*

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

Таблица 2
Объективные данные больных БА основной и контрольной группы в динамике лечения

Симптомы

Органы дыхания
А) осмотр:
– Вынужденное положение
– Бледность, одутловатость лица
– Цианоз
– Эмфизематозная форма грудной клетки
Б) пальпация:
– Число дыхания в мин. >18
– Голосовое дрожание ослаблено
В) перкуссия:
– Ясный легочной звук
– Тимпанический звук
– Увеличение ширины полей Кренига
– Увеличение высоты стояния верхушек
– Увеличение нижней граница легкого
– Уменьшение дыхательной экскурсия
Г) аускультация:
– Ослабленное везикулярное дыхание
– Жесткое дыхание
– Сухие, свистящие хрипы
– Влажные хрипы
– Ослабленная бронхофония

Больные бронхиальной астмой
Основная группа
Контрольная группа
После
После
До лечения
До лечения
лечения
лечения
n=34
n=63
Абс:
%
Абс:
%
Абс:
%
Абс:
%
10
18
9
13

29,41
52,94
26,55
38,23

3
2
13

8,82
5,88
38,23*

12
19
13
21

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

3
1
21

4,76
1,58*
33,33

25
27

73,52
79,4

6
21

17,64
61,76

32
53

50,8
84,12

8
23

12,69
36,5*

13
21
15
18
22
30

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

13
8
8
5
14
18

38,23
23,52
23,52
14,7
41,17
52,94

22
41
20
22
31
42

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

22
13
5
3
19
21

34,92
20,63
7,93*
4,76
30,15
33,33*

14
20
34
5
28

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

4
12
10

11,76
35,29
29,41

52,38*
28,57

38,23

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

33
18

13

24
39
52
5
62

22

34,92

*– Различия статистически достоверны по сравнению с основной группой. (P<0,05)
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ных участках легочной ткани, постоянно обучая
одни и те же значительные объемы легких.
А. Б. Бизюкин с соавт. (1993 [1]) при аэрозольных поражениях органов дыхания на отдельных
сроках воздействия радиоактивных веществ наиболее значимые изменение СРП обнаружили при исследовании фагоцитов бронхоальвеолярного лаважа пациентов. Ими зарегистрировано увеличение
внутриклеточного Са 2+, повышение внутриклеточной продукции радикалов. Авторы приходят к
выводу, что оценка образования продуктов ПОЛ – э
то важный информативный параметр отражающий
уровень радиационного поражения.
Целью настоящей работы является изучение
данных клинического исследования больных бронхиальной астмой – ликвидаторов аварии на ЧАЭС
после лечения.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
исследований.
Исследовано 97 больных бронхиальной астмой,
из которых 34 впервые заболели после аварии на
ЧАЭС, принимая участие в её ликвидации (основная группа), средним возрастом 52,5 ± 2,0 года и 63
больных БА не принимавших участие в ликвидации
аварии (контрольная группа), средним возрастом 49,0
± 2,2 года, которые проходили курс лечения на базе 4
и 5 городских клинических больниц в г. Полтаве. Паспортизированная доза облучения 18,5 – 25,0 Р.
Мы сопоставили результаты комплексной терапии основной и контрольной группы больных БА,
что отражено в таблице 1.
Как следует из таблицы 1, комплексная терапия
способствовала улучшению состояния больных БА
основной и контрольной группы.
Об этом свидетельствует исчезновение или
уменьшение приступов удушья. Приступы удушья
прекратились у больных БА основной группы и
стали значительно реже и слабее у 3,1% больных
контрольной группы. Анализируя состояние бронхоспазма, следует отметить, что у больных БА основной группы он начинает исчезать или уменьшаться в результате более длительной терапии, чем
у больных контрольной группы и держится также
более длительно. Об этом свидетельствует и наличие хрипов в грудной клетке. У больных контроль-

ной группы они не ощущались к 10-15 дню лечения, тогда как у больных БА основной группы они
ощущались еще к 20-25 дню.
Кашель с трудноотделяемой мокротой ко дню
выписки остался у 5.88% больных основной группы, тогда как у больных контрольной группы лишь
у 1.58%. Общие жалобы, как общая слабость, головная боль, плохой сон и др. также в большей мере
остались в основной группе, чем контрольной.
У больных БА контрольной группы в большей
мере имела тенденция к улучшению объективной
симптоматика со стороны легких о чем свидетельствуют следующие показатели: (таблица 2).
После лечения у всех обследуемых больных
улучшилось общее состояние, не наблюдалось
вынужденного положения, почти исчезли цианоз,
бледность кожи. Число дыханий в минуту у больных БА основной группы стало 18,2±0,6 в минуту
(свыше 18 дыханий в минуту лишь у 6 17,64% больных), в контрольной группе 18,0±0,4 (свыше 18 дыханий в минуту отмечено у 8 12, 69%). Перкуторно над легкими у меньшего числа больных обеих
групп определялся легочный звук с тимпаническим
оттенком, расширение легких, на что указывала топографическая перкуссия легких. У 10 (29, 41%)
больных основной группы при выписке продолжались выслушиваться сухие свистящие хрипы,
влажные хрипы не выслушивались. В контрольной
группе нормализация дыхания восстанавливалась
лучше: реже у больных выслушивались свистящие
хрипы, ослабленное везикулярное дыхание. У 20
(58,8%) больных основной и у 39 (61,9%) больных
БА контрольной группы выслушивалось жесткое
дыхание до лечения, после лечения, соответственно, у 12 (35,29%) и у 33 (52, 38%).
Выводы: Комплексная терапия больных БА
способствовала улучшению клинического течение заболевания, однако у ликвидаторов аварии на
ЧАЭС ряд симптомов, особенно указывающих на
нарушение бронхиальной проходимости, сохранялись более длительно.
Реферат. Много вопросов этой проблемы требуют дальнейших исследований. Однако, в научной
литературе отсутствуют данные клинического исследования после лечения у других пульмонологических больных – ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Нами визначено ефективність навчання іноземних студентів із одночасним застосуванням різних сучасних методик, зокрема методу аналізу випадків, використання дистанційного навчання, написання наукових робіт при вивченні дисципліни «Акушерство та гінекологія». Оцінювали знання студентів за традиційною шкалою з врахуванням критеріїв оцінювання при поточному контролі та підсумковому модульному контролі. Встановлено вищий рівень знань,
наявність вірогідної різниці щодо засвоєння знань при оцінюванні на підсумковому контролі у тих групах студентів,
де використовувалися різні сучасні методики навчання.
Ключові слова: метод аналізу випадків, викладання дисципліни «Акушерство та гінекологія».
Нами определена эффективность обучения иностранных студентов из одновременным применением различных современных методик, в частности метода анализа случаев, использование дистанционного обучения, написания научных работ при изучении дисциплины «Акушерство и гинекология». Оценивали знания студентов по традиционной шкале с учетом критериев оценки при текущем контроле и итоговом модульном контроле. Установлено
высокий уровень знаний, наличие достоверной разницы по усвоению знаний при оценке на итоговом контроле в тех
группах студентов, где использовались различные современные методики обучения.
Ключевые слова: метод анализа случаев, преподавания дисциплины «Акушерство и гинекология».
We determined the effectiveness of teaching foreign students from the simultaneous use of different modern techniques, including the method of analysis of the cases, the use of distance learning, writing scientific papers in the study
discipline „Obstetrics and Gynecology”. Evaluated the students’ knowledge on the traditional scale taking into account the
evaluation criteria in the current control and final module control. The presence of reliable differences in studing when assessing the final control on those groups of students, which used different modern teaching methods.
Key words: method of analysis of cases, teaching discipline „Obstetrics and Gynecology”.

Актуальність. В сучасних умовах навчання
студентів проводиться у відповідності з освітньокваліфікаційними характеристиками та експериментальним навчальним планом, розробленим на
принципах Європейської кредитно-трансферної
системи, згідно яких значна кількість годин відводиться для самостійної роботи [1, с. 194].
Навчальний процес повинен бути налагодженим таким чином, що самостійна робота повинна
займати значну його частку. Це є можливим за
умови усвідомлення сенсу навчання, що виявляється у потребі розвитку навичок, необхідних
для професійного зростання [2, с. 25].
В умовах скорочення годин, які раніше відводилися для проведення практичних занять, стає
надзвичайно актуальною самостійна робота студентів і повноцінне використання часу, відведеного для проведення практичних занять.
Раціональне використання відведених годин
самостійної роботи при вивченні дисципліни є
основою засвоєння як теоретичного, так і практичного матеріалу. Слід відмітити, що обсяг та
виконання самостійної роботи залежить від курсу, на якому навчаються студенти, базового рівня
теоретичних знань і, що найважливіше, бажання
студента. Можна використовувати різні форми
самостійної роботи, однак, з врахуванням зниження у студентів мотивації до навчання з переходом на старші курси, навіть, серед іноземних
студентів, викладачу складно досягнути бажаного успіху та значних результатів щодо засвоєння знань студентами, потребує від викладача
індивідуального креативного підходу до кожного студента. Студентам досягнути позитивних

результатів при самостійному вивченні тем теж
складно, оскільки, з одного боку, значна частина матеріалу потребує практичного засвоєння у
відділення лікувального закладу, з іншого, – не
завжди є усвідомлення потреби здобування самостійно різноманітних знань [3, с. 168].
В умовах недостатніх комунікаційних можливостей у більшості іноземних студентів ймовірність розуміння необхідності засвоєння певних
знань, вмінь та навичок не завжди підкріплюється практичним сприйняттям через неспроможність самостійно працювати в реальних умовах,
на відміну від вітчизняних студентів.
Є певні шляхи подолання вказаних недоліків
для підвищення мотивації студентів до навчання. Це відпрацювання літньої практики у себе на
батьківщині, де є можливості праці у реальних
умовах роботи для розуміння необхідності засвоєння глибоких знань, які в подальшому стануть основою вмінь та навичок. Також можна
використовувати створення спільних груп для
проходження практики одночасно з українськими студентами, які значно легше адаптуються з
умовами роботи у лікувальних закладах.
Важливою проблемою, що сприяє зниженню
мотивації слід вважати не відповідність власного
розуміння організації роботи лікаря з реальними
умовами, тому слід розпочинати роботу у лікувальних закладах з першого курсу навчання.
Якісне засвоєння студентами теоретичного
матеріалу та практичних навичок є необхідним
для подальшої роботи лікаря, важливим елементом при цьому є практичні заняття за наявності
викладача. Самостійне вивчення медицини без
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досвідченого керівника є неможливим. Тому
надзвичайно актуальним у вивченні дисципліни
є якісна організація практичного заняття.
Мета роботи. Підвищити рівень засвоєння
навчального матеріалу при викладанні дисципліни «Акушерство та гінекологія» в іноземних
студентів з використанням різних методик під
час проведення практичних занять та виконання
самостійної роботи.
Матеріали та методи. У процесі виконання
роботи нами проводилася оцінка рівня засвоєння
теоретичного та практичного матеріалу іноземними студентами 4 – 6 курсів при використанні
різних методик навчання для роботи з хворими
у різних відділеннях пологового будинку. Результати роботи визначалися за допомогою статистичного методу, а саме, статистичної обробки
отриманих студентами оцінок на практичних заняттях при використанні різних сучасних методик навчання і при загальноприйнятому проведенні практичного заняття.
Результати дослідження та їх обговорення.
Викладання дисципліни у іноземних студентів
має свої особливості, які є взаємопов’язаними.
Недосконале знання української мови перешкоджає спілкуванню з пацієнтами, потребує наявності перекладача. Важливим недоліком є те, що
група з дванадцяти чи чотирнадцяти студентів не
може одночасно спілкуватися з пацієнтами і, тим
більше, відпрацьовувати одночасно практичні
навички. При організації навчального процесу з
вітчизняними студентами, на відміну від іноземних студентів, можливий поділ студентів на невеликі групи для спілкування з пацієнтами.
Для вирішення проблеми, впроваджено під
час проведення кожного практичного заняття методику аналізу випадків із практики чи розбору
ситуаційних задач, яка використовується однією
підгрупою студентів, у той час як інша підгрупа
працює безпосередньо з вагітними чи хворими. З
пацієнтами студенти спілкуються по черзі.
Методика аналізу випадків із практики заснована на використанні реальних ситуацій, у відповідності до теми практичного заняття чи певної
проблеми. При вивченні дисципліни «Акушерство та гінекологія» використовуються з цією
метою історії хвороби чи пологів. Основною перевагою розбору історій є те, що увага студентів
концентрується на реальних ситуаціях. У обговоренні випадків студенти самостійно можуть оцінити рівень засвоєння ними вивченого матеріалу,
відмітити самостійно проблемні моменти для подальшого їх вивчення. Кожний студент, при цьому, висловлює свою думку, альтернативні підходи до діагностики та лікування, обговорює свої
висновки у колективі. У такий спосіб ставиться
проблема та відбувається пошук її вирішення різними шляхами, залежно від знань студентів.
Аналіз випадків проводиться згідно плану:
спершу студенти відповідають на конкретні чіткі запитання, в подальшому спектр питань-відповідей розширюється з висловленням власної
думки, формуванням варіантів вирішення проблеми. Як висновок, студенти здають індивіду-

альні звіти з відповідями на поставлені питання,
у нашому випадку це формування діагнозу, визначення плану обстеження, лікування з власними рекомендаціями, та змінюють своїх колег, що
працювали безпосередньо біля ліжка пацієнта.
Студенти, які спілкувалися з хворими, продовжують розбір історії самостійно з подальшим
спільним обговоренням пацієнтів у цілій групі з
викладачем.
За допомогою такого раціонального використання навчального часу можна активізувати навчальний процес, сприяти навчанню студентів
один в одного, мотивувати їх до відповідальності за своє навчання. Як підтвердження позитивного впливу на навчальний процес розробленої
методики викладання, є середній результат складання підсумкових модульних контролів, що у
таких групах є достовірно вищим і становить 4,3
бали.
Для покращення самостійної роботи у навчальному процесі використовується система
дистанційного навчання, за допомогою якої студенти можуть без докладання надмірних зусиль
засвоїти базовий теоретичний та, частково, практичний матеріал, який є систематизований попередньо викладачем. Враховуючи можливість
постійного контролю, викладач оцінює з якою
частотою студент працює з матеріалом та робить
висновки про ефективність його засвоєння по вирішенню ситуаційних завдань та тестів.
Наступним видом самостійної роботи є написання тез під керівництвом викладача. Вибір
теми проводиться самостійно студентом, при
чому, впродовж року пишеться декілька робіт,
тож у такий спосіб можна охопити частину необхідного теоретичного матеріалу. Враховуючи, що
клінічний матеріал набирається у клініці, студенти здобувають практичні навички роботи у відділеннях, спілкування з пацієнтами, виконання
маніпуляцій, вміння систематизувати свої власні
знання. Слід відмітити, що студенти, які самостійно працюють над написанням тез, складають
підсумкові модульні контролі тільки на позитивні оцінки. Важливим фактором, який впливає, у
даному випадку, на мотивацію студентів, можна
вважати відчуття необхідності здобування нових
знань для певної самореалізації.
Висновки.
1. Запровадження, під час практичних занять,
методики аналізу випадків спрощує організацію
навчального процесу для іноземних студентів,
оскільки сприяє одночасній роботі всіх студентів
у групі, робить можливим спілкування кожного
студента з пацієнтами.
2. Використання різних видів самостійної
роботи студентів під керівництвом та контролем
викладача, зокрема підготовка наукових робіт,
сприяє підвищенню мотивації до навчання та повноцінному засвоєнню матеріалу.
3. Активне впровадження різних сучасних
форм навчання, адаптованого до потреб іноземного студента, сприяє покращенню засвоєння
дисципліни, свідченням чого є середній позитивний бал 4,3 підсумкових модульних контролів.
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ЗНАЧЕННЯ ЦИСТАТИНУ С ЯК РАННЬОГО МАРКЕРА ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО
СИНДРОМУ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМУ ЦИРОЗІ ПЕЧІНКИ
Дана робота спрямована на вивчення доцільності використання цистатину C (ЦC) для своєчасної діагностики
гепаторенального синдрому (ГРС). Було виконано проспективне багатоцентрове дослідження із вивченням рівнів
ЦС та плазмового креатиніну (КР), як предикторів композитної кінцевої точки (гемодіаліз та/або смертність), у хворих на алкогольний цироз печінки на ранніх етапах розвитку ГРС. Результати нашого дослідження підтвердили, що
значення ЦС більш тісно корелюють із початковими проявами ГРС та його композитною кінцевою точкою, ніж зміни
рівня КР. ЦС є важливим маркером ГРС і дозволяє вчасно виявляти пацієнтів з ризиком розвитку несприятливих наслідків даного захворювання.
Ключові слова: гепаторенальний синдром, цистатин С, алкогольний цироз печінки.
Данная работа направлена на изучение целесообразности использования цистатина С (ЦС) для своевременной
диагностики гепаторенального синдрома (ГРС). Было выполнено проспективное многоцентровое исследование с
изучением уровней ЦС и плазменного креатинина (КР), как предикторов композитной конечной точки (гемодиализ
и/или смертность), у больных алкогольным циррозом печени на ранних этапах развития ГРС. Результаты нашего исследования подтвердили, что значения ЦС более тесно коррелируют с начальными проявлениями ГРС и его композитной конечной точкой, чем изменения уровня КР. ЦС является важным маркером ГРС и позволяет своевременно
выявлять пациентов с риском развития неблагоприятных последствий данного заболевания.
Ключевые слова: гепаторенальный синдром, цистатин С, алкогольный цирроз печени.
The research was aimed to investigate the use of cystatin C (CysC) for early detection of hepatorenal syndrome (HRS)
in cirrhotics. We conducted a prospective multicenter study in patients with alcoholic liver cirrhosis, comparing changes
in ЦисЦ and serum creatinine (SCr) immediately following onset of HRS as predictors of a composite endpoint of dialysis
or mortality. The results of our study confirmed, that changes in CysC levels early in HRS are more closely associated with
eventual dialysis or mortality, than SCr and may allow more rapid identification of patients at risk for adverse outcomes.
Key words: hepatorenal syndrome, cystatin C, alcoholic liver cirrhosis.

Актуальність. Гепаторенальний синдром (ГРС)
є частим ускладненням у хворих із алкогольним
цирозом печінки (АЦП) і асоціюється із високою
смертністю, пропорційно до прогресування ступеню тяжкості ГРС [1, с. 893]. Проте, найбільш поширений індикатор ниркової недостатності креатинін
(КР), може бути ненадійним сурогатним маркером
швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) у зв’язку із
впливом позаниркових детермінант, таких як стать,
раса, вік, будова тіла, вживання лікарських засобів.
В умовах гострого зниження ШКФ, КР не є чутливим до мінімальних функціональних порушень, а
його зростання може відставати від реального пошкодження нирок на кілька днів. Ці недоліки КР є
більш вираженими у пацієнтів із АЦП, оскільки у
них, як правило, спостерігається затримка рідини
в організмі та тенденція до вторинного зменшення
продукції Кр через атрофію м’язів і печінкову дисфункцію, що додатково поглиблює дисоціацію між
значеннями КР та ШКФ [2, с. 527]. Завдяки великому функціональному резерву нирок, концентрація
КР може не змінюватися у тих випадках, коли велика частина ниркової тканини вже не функціонує.
При погіршенні клубочкової фільтрації відбувається
компенсаторне посилення канальцевої секреції КР,
в результаті чого відбувається оманливо завищена

оцінка функції нирок. При будь-яких гострих змінах функції нирок КР недостатньо точно відображає
реальну картину до тих пір, поки не досягається
деяка стабілізація стану, що найчастіше відбувається тільки через два-три дні після ініціації поразки.
Точність КР у відображенні ШКФ знижується також паралельно зі зростанням стадії цирозу печінки
[3, с. 758] і може бути додатково скомпрометована
підвищеним рівнем білірубіну, котрий впливає на
точність ивзначення КР [4, с. 1750]. У той же час,
АЦП сам по собі може призводити до зростання КР,
не пов’язаного із нирковою недостатністю, що призводить до несвоєчасного призначення відповідної
терапії. Зміни рівнів сироваткового КР є дуже інерційними, вони не дозволяють оцінювати швидкі зміни ШКФ, зокрема, при погіршенні або поліпшенні
ренальних функцій, тоді як низка експериментальних досліджень вказує на той факт, що ГРС потребує ефективного втручання саме в той момент, коли
рівень сироваткового КР ще навіть не почав збільшуватися. Літературні дані свідчать, що виникнення
ГРС при АЦП асоціюється зі зростанням смертності
[5, с. 3286]. Тому, розробка більш точних способів
своєчасної діагностики ранніх проявів ГРС дозволить покращити результати лікування таких хворих
та покращити їх прогноз.
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Цистатин С (ЦС) є низькомолекулярним інгібітором цистеїнових протеїназ, що в нормі синтезується із постійною швидкістю усіма ядровмісними
клітинами. ЦС вільно фільтрується через клубочкову мембрану, майже повністю всмоктується і
метаболізується у нирках, і не секретується проксимальними канальцями [6, с. 3099]. ЦС блокує
активність цістеінових протеїназ та здійснювану
ними деградацію позаклітинного матриксу. Таким
чином, він стимулює синтез або розпад позаклітинних структур. Згідно з численними дослідженнями, в нормі сироваткові рівні ЦС обумовлені постійною швидкістю його синтезу, що практично не
залежить від віку, статі, ваги, а також – постійною
швидкістю його виведення з організму, яка визначається переважно ренальними функціями. При
патології, його рівень в крові підвищується. Чим
важчою є ренальная патологія, тим гірше ЦС фільтрується в нирках і тим вищий його рівень в крові
[7, с. 108].
Початково високі при народженні рівні ЦС у
перший рік життя знижуються, і залишаються стабільними до 50 років, а потім знову підвищуються [8, с. 85]. У більшості досліджень виявлено, що
референтний інтервал значень концентрації ЦС у
сироватці становив (5 і 99 перцентиль) 0,52-0,90
мг/л для жінок із середнім значенням 0,71 мг/л, і
0,56-0,98 мг/л – для чоловіків, середнє значення –
0,77 мг/л (5 і 99 перцентиль) [9, с. 304].
Позаниркові чинники менше впливають на
вміст ЦС у плазмі крові, ніж на вміст КР, тому ЦС
був запропонований як більш чутливий маркер
ШКФ. При ГРС рівень ЦС зростає швидше, ніж
рівень КР, і виявляє більш тісну кореляцію із первинними наслідками захворювання. За даними деяких дослідників, у ранній діагностиці ГРС ЦС зарекомендував себе краще, ніж КР [10, с. 704]. Зміни
рівнів ЦС тісно корелюють із тривалістю перебігу
ГРС, та потребою у гемодіалізі, а також – із показниками короткострокової та довгострокової смертності від ГРС [11, с. 931] . Пацієнти із підвищенням
обох показників – ЦС та КР – демонстрували значно гірший прогноз (результати), ніж пацієнти ті,
що мали збільшений тільки один із цих показників
[12, с. 662].
У пацієнтів із АЦП ЦС показав більш точну
кореляцію зі ШКФ, аніж КР та формули з його застосуванням [13, с. 1169]. При АЦП ЦС також є
більш чутливим, ніж КР, для виявлення найменших
змін ШКФ і перевершує його в прогнозі розвитку
ГРС або смертності упродовж найближчих 3-х місяців [14, с. 567]. Незважаючи на всі ці атрибути,
питання діагностичної та прогностичної цінності
ЦС у пацієнтів із ГРС на тлі АЦП було складним
для вивчення, у зв’язку з відсутністю задокументованих референтних значень даного показника.
Відсутність підтверджених нормальних величин
робить ЦС неефективним у клінічній практиці для
діагностики ГРС, оскільки важко дати оцінку абсолютним чи відносним змінам без порівняння із
базовим значенням показника.
Мета. Тому, метою даного дослідження було
порівняти діагностичну та прогностичну цінність
ЦС та КР на ранніх стадіях розвитку ГРС у хворих
на АЦП.

Матеріал та методи. Це проспективне когортне дослідження було проведене за період із 2014 по
2016 рік у гастроентерологічному та реанімаційному відділеннях Чернівецької обласної клінічної
лікарні та у Чернівецькому обласному наркологічному диспансері. Критерії включення: встановлений діагноз АЦП та наявність задокументованих
значень КР упродовж як мінімум 1 року до початку
ГРС. Критерії виключення: хронічні захворювання нирок (базовий рівень КР 4,0 мг/дл), вагітність,
термінальні стани, похилий вік, неалкогольна етіологія цирозу, супутні захворювання у стадії декомпенсації. Дослідження було виконане з дотриманням усіх вимог біоетики.
Забір венозної крові у кількості 10 мл проводили щодня упродовж трьох днів після початку ГРС.
Зразки були негайно охолоджені, а потім центрифуговані при 5000 g упродовж 10 хв при температурі
-4°C. Визначення ЦС проводили на BN II нефелометрі (Siemens), що має приблизний коефіцієнт варіації 2% [7, с. 107]. КР визначали за допомогою
стандартних біохімічних методик. Лабораторні вимірювання проводилися медичним персоналом, що
не мав доступу до інформації про пацієнтів.
Діагноз АЦП встановлювали на підставі загально клінічних, ультрасонографічних, лабораторних
та ендоскопічних даних, а також – за даними прицільної пункційної біопсії печінки (за згодою пацієнта).
Критерії гострої ниркової недостатності Аcute
kidney injury network (AKIN) були застосовані для
діагностики ГРС відповідно до рекомендацій робочої групи, що складається із Міжнародного клубу
асциту International Ascites Club (IAC) та Ініціативи
якісного гострого гемодіалізу Acute Dialysis Quality
Initiative (ADQI) [3, с. 759]. AKIN квантифікує тяжкість ГРС на основі ступеня збільшення в сироватці КР по відношенню до базової лінії і визначається
наступним чином: 1-й етап – збільшення КР на 0,3
мг/дл або 50%; 2-й етап – 2-3-х кратне збільшення;
3-й етап – 3-х кратне збільшення, або КР 4,0 мг/
дл після підвищення щонайменше до 0,5 мг/дл, або
гострої потреби діалізу. За вихідний рівень сироваткового КР приймалося його середнє значення,
що реєструвалося упродовж року до поступлення
хворого в стаціонар.
У день першого забору крові хворим розраховувався показник тяжкості стану основного захворювання за шкалою MELD та показник стадії АЦП
за Child-Pugh.
Для документування демографічних та клінічних даних пацієнтів використовували базову описову статистику за допомогою програми SPSS 17.0
(Чикаго, Іллінойс, США). Результати виражені у
вигляді середніх значень ± стандартне відхилення,
або у вигляді медіан (інтерквартильних діапазонів).
Порівняння між групами проводили за допомогою
U критерію Манна-Уїтні або двостороннього критерію, у відповідних випадках, для визначення статистичної значущості. Для виявлення можливих
предикторів відповіді на терапію ГРС використовували уніваріантний аналіз. Значення р<0,05 розглядалося як статистично значуще. Показники зі
значною уніваріантною асоціацією були проаналізовані також за допомогою багатофакторної бінар-

169

№ 7 (07) / 2016 р.

♦

ної логістичної регресії для визначення незалежних факторів. Метод оцінки Каплана-Мейера був
застосований для розрахунку медіани виживаності,
а логарифмічний ранговий критерій був використаний для оцінки статистичної значущості при порівнянні двох кривих виживаності. Багатофакторний
аналіз чинників, що впливають на одномісячне виживання, проводили з використанням регресійної
моделі Кокса. У якості критеріїв первинних наслідків захворювання було обрано композитну кінцеву
точку (ККК) у вигляді летального наслідку та/або
діалізної терапії.
Результати. Всього було обстежено 192 пацієнтів із ГРС, що розвинувся на тлі АЦП. У 106 із них
забір венозної крові був виконаний щонайменше
двічі (група 1). У решти 86 пацієнтів це не вдалося
зробити або через відмову дати згоду на забір крові,
або через дотермінову необхідність розпочати діаліз (група 2). Обидві групи були співставні за демографічними показниками. Середній вік пацієнтів
склав 46,3±7,2 років, 66% із них були чоловіки. 37
пацієнтів (35%) упродовж своєї госпіталізації досягли ККК. Із них – 28 пацієнтів померли, 22 були
переведені на діаліз, із них – у 13 зареєстровано як
діаліз, так і смерть. При аналізі чутливості не було
відмічено статистично значимої різниці між 1 та
2 групами пацієнтів за показниками смертності –
28/106 (26%) у порівнянні з 22/86 (26%), або поєд-

нання смерті та діалізу – 37/106 (35%) у порівнянні
з 30/86 (35%), відповідно (р>0,05).
У більшості пацієнтів спостерігалися й інші
ускладнення цирозу – асцит (63%), печінкова енцефалопатія (6%), кровотеча із варикозно розширених
вен стравоходу (23%), спонтанний бактеріальний
перитоніт (12%). На момент реєстрації пацієнтів
середній показник за Child-Pugh був 10, за MELD –
26.4, без суттєвої між групової різниці (р>0,05).
По три проби крові були зібрані в 77 (73%) хворих, а у решти 29 (27%) було зібрано тільки по дві
проби. Перший зразок був зібраний у середньому
впродовж 2±2,3 днів після появи перших ознак ГРС.
У той час, як рівні ЦС та КР у першому зразку помірно корелювали, то кореляція між значеннями ЦС
та КР у першому та останньому зразках була значно
меншою. Ми виявили сильну кореляцію між між
рівнями ЦС та КР в початкових зразках, а також між
абсолютними і відносними їх значеннями між зразками (p˂0.05). ЦС виявив меншу варіабельність між
зразками, ніж КР, із інтерквартильним діапазоном
для КР від -17 до +11%, в порівнянні з ЦС в діапазоні від -9 до +12% (р˂0,05). Відхилення у 10% спостерігалось у 35/106 (33%) пацієнтів за рівнем КР, і
у 53/106 (50%) пацієнтів – за рівнем ЦС. Показники
ЦС достовірно відрізнялися у пацієнтів, що досягли
ККК + 6% (квартильний інтервал від -2 до + 14%),
і тих, хто не досяг ККК -3% (-9 до +9%) (р˂0,05).

Рис. 1. Кореляція між рівнями креатиніну
та цистатину C
при першому заборі зразків

Рис. 2. Кореляція між відносними змінами
значень креатиніну тацистатину С
від першого до останнього забору зразків

Рис. 3. Кореляція між абсолютними змінами
значень креатиніну та цистатину C
від першого до останнього забору зразків
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Різниця у змінах рівнів КР у тих, що досягли ККК,
і тих, що її не досягли, мала таку ж тенденцію, проте не досягала статистичної значущості, 0% (від -12
до + 17%) у порівнянні з -5% (-21 до + 8%) (р>0,05).
У пацієнтів із прогресивним підвищенням рівнів ЦС
значно частіше реєструвалася ККК (у 47%), ніж у
тих, що мали стабільні значення ЦС (23%) (р˂0,05).
У той же час, не відмічено істотної різниці у частоті
настання ККК між пацієнтами зі зростанням рівнів
КР (40%) та пацієнтами зі стабільними рівнями КР
(32%) (р>0,05). Початкові значення обох маркерів
(ЦС і КР) без спостереження приросту в динаміці –
не показали кореляції із настанням ККК (р>0,05)
(табл. 1).
Таблиця 1
Кореляції між значеннями маркерів ШКФ і
первинною композитною кінцевою точкою

Креатинін
Підвищений
(n=43)
Не підвищений
(n=63)
Цистатин С
Підвищений
(n=53)
Не підвищений
(n=53)

Смерть/
діаліз,
n (%)

Виживання
без діалізу,
n (%)

17 (40)

26 (60)

20 (32)

43 (68)

25 (47)

28 (53)

12 (23)

41 (77)

р

0.410

0.008

Залежно від змін рівнів КР та ЦС, пацієнти були
розподілені на чотири підгрупи: 1)- обидва показники без змін, або знижені – 38 (36%) (КР-/ЦС-,
контрольна група); 2)- тільки ЦС підвищений –
25 (24%) (КР-/ЦС+); 3)- тільки КР підвищений –
15 (14%) (Кр+/ЦС-); 4)- підвищений ЦС та КР –
28 (26%) (КР+/ЦС+). В обох випадках, коли ЦС
зростав (КР-/ЦС+ і КР+/ЦС+), настання ККК спостерігалося значно частіше, ніж у контрольній
групі (р˂0,05), тоді як група з ізольованим підвищенням КР мала результати, подібні з контрольною
групою (р>0,05) (рис. 1-3).
У нашому дослідженні рівні КР та ЦС показали хорошу кореляцію під час першого забору
проб. Проте, кореляція між змінами цих маркерів
у динаміці була значно нижчою. Зміни в рівнях
ЦС упродовж періоду відбору проб були більш тісно пов’язаними між собою, ніж у креатиніну. ЦС
продемонстрував меншу варіабельність із меншим
діапазоном інтерквартильних змін, і значно більшу
кількість пацієнтів зі змінами рівня ЦС на 10% і
більше.
Висновки. Аналіз отриманих даних показав,
що цистатин С є раннім маркером розвитку гепаторенального синдрому у хворих на алкогольний цироз печінки та тісно корелює із настанням кінцевої
композитної точки (діаліз/смертність). Цистатин С
є більш точним і незалежним індикатором ниркової недостатності у таких хворих, ніж креатинін.
Перспективою подальших досліджень є вивчення питання, чи може своєчасне визначення рівнів
цистатину С призвести до покращення результатів
лікування та короткострокового виживання у даної
категорії хворих.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКАДІАННИХ ХРОНОРИТМІВ
ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ В БІЛИХ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ
ЗА УМОВ ОТРУЄННЯ СВИНЦЕМ
У роботі представлені результати дослідження циркадіанних хроноритмів окисно-відновного гомеостазу в еритроцитах статевонезрілих та статевозрілих білих щурів за умов фізіологічної норми, а також при дії свинцю хлориду.
Ключові слова: циркадіанні хроноритми, окисно-відновний гомеостаз, еритроцити, білі щури, десинхроноз.
В работе представлены результаты исследования циркадианных хроноритмов окислительно-восстановительного гомеостаза в эритроцитах половонезрелых и половозрелых белых крыс в условиях физиологической нормы, а
также при действии хлорида свинца.
Ключевые слова: циркадианные хроноритмы, окислительно-восстановительный гомеостаз, эритроциты, белые крысы, десинхроноз.
In the work represented the result of circadian chronorythms research of redox homeostasis in erythrocytes of mature
and immature white rats under physiological norm, as well the action of lead chloride are presented in the article.
Key words: circadian chronorythms, redox homeostasis, erythrocytes, white rats, desynchronosis.

Останнім часом спостерігається зростання
різних форм патології людини внаслідок забруднення навколишнього середовища різноманітними ксенобіотиками, де провідне місце посідають
важкі метали та їх сполуки [1, 8]. Серед останніх
підвищеною увагою науковців користується свинець та його солі, які достатньо широко поширені в довкіллі й, потрапляючи в організм людини,
спричиняють значні морфологічні та метаболічні
порушення [7].
Суттєве значення для патогенезу багатьох захворювань має активація вільнорадикальних процесів, які супроводжуються підвищенням в організмі рівня активних форм кисню (АФК). За
нормальних умов активація вільнорадикальних
механізмів є одним із засобів захисту організму
від дії різноманітних чинників, що надходять із навколишнього середовища. Однак підвищений вміст
вільних радикалів, який перевищує їх гранично допустиму концентрацію, негативно впливає на метаболічні процеси та може зумовлювати розвиток
патологічних станів [6, 8].

Високий вміст АФК викликає активацію пероксидної активації ліпідів (ПОЛ), а також накопичення його продуктів, які також можуть слугувати
причиною істотних порушень [3]. У зв’язку з цим
важливе значення має система антиоксидантного
захисту (АОЗ), що є одним із провідних механізмів
захисту організму від токсичної дії АФК та продуктів ПОЛ [2].
Мета дослідження – визначити структуру хроноритмів показників вільнорадикального гомеостазу в еритроцитах статевонезрілих та статевозрілих білих щурів за умов фізіологічної норми, а
також при дії свинцю хлориду.
Експерименти проведено на 48 статевонезрілих
білих щурах-самцях віком 1,5-2 місяці та на аналогічній кількості статевозрілих щурів 5-6-місячного віку. Всі тварини утримувалися за стандартних
умов віварію при сталій температурі та вологості
повітря, у звичайному світловому режимі, з вільним доступом до води та їжі.
Дослідним групам щурів обох вікових груп
впродовж 14 діб внутрішньошлунково уводили

Таблиця 1
Хроноритми вільнорадикального гомеостазу в еритроцитах статевонезрілих білих щурів
ри дії свинцю хлориду (x ± Sx)
Показники
Малоновий альдегід,
мкмоль/л
Дієнові кон’югати, Е232/мл
Каталаза, мкмоль/хв•мл

Група
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ

8-00
n=6
43,34±0,354
76,55±0,778
p<0,001
2,33±0,017
3,84±0,029
p<0,001
1,88±0,027
0,94±0,039
p<0,001

Години
12-00
16-00
n=6
n=6
45,43±0,845
47,24±0,362
75,60±0,573
69,23±0,723
p<0,001
p<0,001
2,31±0,041
2,47±0,025
3,65±0,033
3,55±0,023
p<0,001
p<0,001
2,11±0,054
1,55±0,051
1,46±0,039
1,02±0,022
p<0,001
p<0,001

20-00
n=6
51,87±0,345
68,04±0,846
p<0,001
2,24±0,021
3,11±0,074
p<0,001
1,78±0,044
0,98±0,027
p<0,001

Примітки: І – інтактні тварини; ІІ – тварини, які одержували розчин свинцю хлориду; n – кількість тварин;
р – коефіцієнт вірогідності змін між показниками дослідних та інтактних тварин.
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водний розчин свинцю хлориду в дозі 50 мг/кг,
контрольним групам – водопровідну воду.
Щурів забивали шляхом декапітації відповідно до вимог Європейської конвенції щодо захисту
експериментальних тварин, під легким ефірним
наркозом о 08-й, 12-й, 16-й та 20-й годинах. Кров
стабілізували гепарином, центрифугували 15 хвилин при 3 000 об/хв, відокремлювали плазму від
формених елементів. Суспензію еритроцитів отримували триразовим промиванням фізіологічним
розчином натрію хлориду у співвідношенні 1:10.
Стан ПОЛ оцінювали за вмістом в еритроцитах
малонового альдегіду (МА) та дієнових кон’югатів
(ДК) [4], системи АОЗ – за рівнем каталази [5].
Статистичну обробку результатів проводили
методом варіаційного аналізу з визначенням критерію Стьюдента.
Унаслідок проведених досліджень виявлено,
що показники вільнорадикального гомеостазу в
еритроцитах як статевонезрілих, так і статевозрілих білих щурів упродовж доби періодично змінюються.
Разом з тим, величини ПОЛ у статевозрілих
тварин за умов фізіологічної норми, а також при
свинцевій інтоксикації переважали відповідні показники контрольних щурів (табл. 1, 2).
Мезор ритму МА у статевонезрілих щурів
зростав з 47,97±1,293 до 72,36±1,860 мкмоль/л
(p<0,001), амплітуда коливань збільшувалася на
28,3% відносно такої в інтактних тварин. У статевонезрілих тварин ці показники також збільшилися (відповідно з 43,60±1,9994 до 59,71±2,158
мкмоль/л (p<0,001) та на 32,2%).

Середній рівень ритму ДК як у статевонезрілих,
так й у статевозрілих щурів також достовірно змінювався. У першої групи – з 2,34±0,033 до 3,54±0,107
Е232/мл, p<0,001, у другої – з 2,17±0,023 до 3,58±0,205
Е232/мл, p<0,001. Амплітуда у статевонезрілих щурів
зростала в 2,1 раза, у статевозрілих – у 5,3 раза.
Всі ці зміни в обох дослідних групах тварин
відбувалися на фоні зниження активності ферменту системи АОЗ каталази. Впродовж всього періоду досліджувань активність каталази у статевонезрілих та статевозрілих щурів порівняно з групами
інтактних щурів відповідної вікової категорії була
вірогідно меншою. Мезор ритму у тварин першої
групи зменшувався з 1,83±0,083 до 1,10±0,090
мкмоль/хв•мл (p<0,001), у другої – з 2,08±0,032 до
1,38±0,068 мкмоль/хв•мл (p<0,001). Амплітуда коливань хронограми в першому випадку зростала в
1,7 раза, у другому – в 2,8 раза.
Висновки:
1. Показники вільнорадикального гомеостазу
у статевонезрілих та статевозрілих білих щурів за
умов фізіологічної норми впродовж досліджуваної
частини доби періодично змінюються.
2. За умов свинцевої інтоксикації в обох вікових групах тварин спостерігається активація ПОЛ
на фоні недостатності АОЗ, що супроводжується
ознаками десинхронозу.
3. При свинцевому отруєнні у статевонезрілих
щурів порушення структури хроноритмів показників про- та антиоксидантної систем є більш виражені, ніж у статевозрілих тварин, що є наслідком
більш ефективної діяльності в останніх їхніх адаптаційно-компенсаторних систем.

Хроноритми вільнорадикального гомеостазу
в еритроцитах статевозрілих білих щурів при дії свинцю хлориду (x ± Sx)
Показники
Малоновий альдегід,
мкмоль/л
Дієнові кон’югати, Е232/мл
Каталаза,мкмоль/хв•мл

Група
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ

8-00
n=6
39,23±0,917
72,30±0,523
p<0,001
2,16±0,012
3,22±0,019
p<0,001
2,11±0,051
1,50±0,018
p<0,001

Години
12-00
16-00
n=6
n=6
40,07±0,920
45,19±0,970
71,92±1,099
86,69±1,409
p<0,001
p<0,001
2,23±0,009
2,09±0,018
3,12±0,036
4,27±0,049
p<0,001
p<0,001
2,14±0,028
1,95±0,058
1,52±0,023
1,22±0,023
p<0,001
p<0,001

Таблиця 2

20-00
n=6
49,99±0,126
59,71±2,158
p<0,01
2,20±0,012
3,71±0,025
p<0,001
2,11±0,013
1,26±0,028
p<0,001

Примітки: І – інтактні тварини; ІІ – тварини, які одержували розчин свинцю хлориду; n – кількість тварин;
р – коефіцієнт вірогідності змін між показниками дослідних та інтактних тварин.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРИХОМОНІАЗУ У ЖІНОК
Проведено клініко-лабораторне обстеження 100 жінок із трихомоніазом, особливістю перебігу якого є наявність
полімікробних асоціацій із умовно-патогенними мікроорганізмами у 42%, з умовно патогенними та патогенними мікроорганізмами – у 48%, з патогенними мікроорганізмами – у 10%, наявність у 28% випадках лактобактерій та відсутність лейкоцитарної рейкції у 72%.
Ключові слова: трихомоніаз, запальні захворювання жіночих статевих органів.
Проведено клинико-лабораторное обследование 100 женщин с трихомониазом, особенностью течения которого является наличие полимикробных ассоциаций с условно-патогенными микроорганизмами в 42%, с условно
патогенными и патогенными микроорганизмами – в 48%, с патогенными микроорганизмами – в 10%, наличие в 28%
лактобактерий и отсутствие лейкоцитарной рейкции в 72%.
Ключевые слова: трихомониаз, воспалительные заболевания женских половых органов.
Clinical and laboratory examination of 100 women with trichomoniasis, a feature of the course is the presence of a polymicrobial associations of opportunistic microorganisms in 42%, with opportunistic microorganisms and pathogenic microorganisms is 48%, with pathogenic microorganisms – 10% in 28% of cases, lactobacilli and absence of leukocyte reaction in 72%.
Key words: trichomoniasis, pelvic inflammatory disease.

Актуальність. Урогенітальний трихомоніаз запальне захворювання жіночих статевих органів, що
викликається піхвовими трихомонадами Trichomonas
vaginalis, і передається, як правило, статевим шляхом.
Частота захворювання в різних популяціях коливається в межах від 30% до 80 %, в структурі запальних
гінекологічних захворювань сягає до 90 %, характеризуються високою контагіозністю та швидким розповсюдженням, особливо серед молоді.
В основному, трихомоніаз є змішаним протозойно-бактеріальним процесом. Трихомонади можуть створювати асоціації з умовно патогенними
мікроорганізмами (стафілококами, стрептококами,
кишковою паличкою, коринебактеріями), внутрішньоклітинними збудниками (хламідіями та гонококами, уреаплазмами, мікоплазмами), а також з вірусами. Варто зауважити, що збудники запального
процесу в статевих органів змінюються досить часто, чому сприяє безконтрольне застосування антибактеріальних засобів [3, с 18, 5, с. 42].
Особливістю Trichomonas vaginalis є збереження всередині клітин інших патогенних мікроорганізмів, захищаючи їх, при цьому, від антибактеріальних засобів, антитіл, лімфоцитів, що робить
змішану трихомонадно-бактеріальну інфекцію
надзвичайно резистентну до лікування.
Трихомонада локалізується в піхві та нижніх
відділах сечостатевих органів. За допомогою джгутиків Trichomonas vaginalis легко поширюється по
статевих шляхах, і може одночасно вражати різні відділи урогенітальної системи та внутрішніх
статевих органів.. У 10-20% піхвові трихомонади
поширюються у матку, маткові труби, черевну порожнину. Трихомонада, що поглинула патогенні
мікроорганізми, є провідниками інфекційних збудників у верхні відділи статевих органів і, навіть, у
черевну порожнину [2, с 34].
До найчастіших симтомів УТ належать пінисті вагінальні виділення від мізерних до рясних, з

різким запахом, дизурія, свербіж вульви, біль внизу
живота, розвиток вуль віту, вагініту, цервіциту,
Перебіг захворювання може мати гострий, підгострий, торпідний (малосимптомний), хронічний і асимптомний характер. При гострому перебігу з вираженою клінічною картиною у зв’язку
з короткочасністю, не завжди одразу виявляється
Trichomonas vaginalis, тому це перешкоджає своєчасній діагностиці та лікуванню [1, с. 52].
Мета
роботи.
Визначити
особливості
паразитування трихомонад у жіночих статевих
органах.
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети нами проведено клініко-лабораторне
обстеження 100 жінок основної групи із УТ. Для
порівняння стану мікроцинозу піхви та впливу
Trichomonas vaginalis на жіночі статеві органи,
сформовано контрольну групу 20 жінок. Жінки
основної та контрольної груп були соматично
здоровим.
Матеріалом для дослідження були виділення
з піхви та цервікального каналу, зішкріб
циліндричного епітелію з цервікального каналу.
Методи дослідження – клініко-лабораторний,
бактеріоскопічний, бактеріологічний, статистичний.
Результати дослідження та їх обговорення.
В анамнезі жінок основної були періодичні
патологічні виділення з піхви, різноманітні
за інтенсивністю та характером, запальні
захворювання жіночих статевих органів.У
більшості випадків епізоди виділень самостійно
минали, лікування не проводилося, через певні
проміжки часу симптоми захворювання з’являлися
знову.
У жінок контрольної групи не було скарг
на патологічні виділення з піхви чи наявність
запальних захворювань жіночих статевих органів,
що було критерієм включення їх до контрольної
групи.
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При дослідженні мазків жінок контрольної
групи вивлено лактобактерії. У двох жінок
контрольної групи (10%) виявлялися дріжджоподібні гриби роду Candida, КУО 102.
Характерним для трихомонадного паразитування на слизовій оболонці піхви та
цервікального каналу було наявність полімікробних асоціацій із умовно-патогенними мікроорганізмами у 42 %, із умовно-патогенними
та патогенними мікроорганізмами – у 48 %, із
патогенними мікроорганізмами – у 10 %. Тому
можна зробити висновок, що Trichomonas vaginalis
сприяє прогресуванню стійкого патологічного процесу в жіночих статевих органах.
Серед умовно-патогенних мікроорганізмів,
які співіснували з Trichomonas vaginalis виявлено
Candida аlbicans – 34% (р<0,05), S.aureus – 22%
(р<0,05), S.epidermidis – 36% (р<0,05), E. сoli – 28%
(р<0,05), при цьому вони сіснували одночасно.
До внутрішньоклітинних паразитів, яких було
виявлено, належать Chlamydia trachomatis –26%
(р<0,05), Mycoplasma hominis – 16% (р<0,05),
Ureaplasma urealyticum –12% (р<0,05), грам – негативні диплококи, морфологічно схожі на гонокок
у 38%. Спостерігається також одночасна контамінація слизової оболонки піхви та цервікального
каналу кількома патогенними мікроорганізмами,
зокрема, Chlamydia trachomatis співіснувала з грам –
негативними диплококами, морфологічно схожими
на гонокок у 16 %. Всі патогенні мікроорганізми
виявлялися одночасно з умовно патогенними мікроорганізмами.
У жінок основної групи нами виявлено папілома вірус у 6 %, герпес вірус у 8% випадків.
При аналізуванні результатів бактеріоскопічного та бактеріологічного дослідження встановлено
ряд особливостей при паразитуванні Trichomonas
vaginalis, у зв’яку з чим перебіг інфекційного процесу можна розділити на такі групи у залежності
від наявності клінічних симтомів, імунного стану
жінок, лейкоцитарної реакції жіночого організму.

У 28% піхвові виділення містили Trichomonas
vaginalis, умовно патогенними чи патогенними мікроорганізмами, та, поряд з ними, лактобактерії, кількість лейкоцитів при цьому переважала допустиму норму, становила, в середньому, 25-50. Слід відмітити, що в жінок із
такими результатами бактеріоскопічного та бактеріологічного дослідження переважали скарги на рясні пінисті
виділення з неприємним запахом, болі внизу живота.
До другої групи можна віднести жінок (32 %), у
піхвових виділеннях яких виявлялися Trichomonas
vaginalis, умовно патогенні мікроорганізми, поодинокі лактобактерії, кількість лейкоцитів була в
межах норми, до 15. Жінок другої групи також турбували скарги періодичні виділення із неприємним
запахом, ниючі болі внизу живота.
Третю групу становили решта 40% жінок, у
яких була наявність Trichomonas vaginalis, умовно
патогенних та патогенних мікроорганізмів, відсутність лактобактерій, кількість лейкоцитів у більшості (85 %) не переважала допустиму норму та
становила до 10-15. Скарги були на періодичні виділення із неприємним запахом, ниючі болі внизу
живота, порушення менструального циклу в 36 %.
Висновки.
1. Трихомонади, паразитуючи у жіночих статевих органах, сприяють розвитку змішаного протозойно – бактеріального процесу, з різним ступенем
порушення мікробної екології піхви та лейкоцитарної реакції на запальний процес.
2. У 72% перебігу трихомоніазу спостерігалася
відсутність вираженої лейкоцитарної реакції, навіть, за наявності інших патогенних мікроорганізмів, що свідчить про зниження імунного стану за
наявності Trichomonas vaginalis.
3. Виражена клінічна картина з лейкоцитарною
відповіддю була лише у 28%, що ускладнює своєчасну діагностику та лікування захворювання.
4. У випадку перебігу захворювання з відсутністю лактобактерій та вираженого запального
процесу спостерігаються порушення менструального циклу в 36 %.
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ, ПІДХОДИ ДО РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ
ТА КОРЕКЦІЇ МІНІМАЛЬНОЇ МОЗКОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ
Проведено комплексне обстеження 76 дітей з діагнозом мінімальна мозкова дисфункція віком від 5 до 10 років.
Виявлено високий відсоток діагностичних помилок (в 12,6% випадків), що підтверджує необхідність більш серйозного ставлення до диференціальної діагностики ММД. Встановлено, що певні клінічні прояви наслідків ранніх органічних уражень головного мозку в різні вікові періоди спостерігаються у 73,1% дітей з ММД. Показано, що недооцінка
так званих «мінімальних» патологічних проявів з боку ЦНС батьками, вихователями, сімейними лікарями (67,1% дітей в період з 1 до 5 років неврологом не обстежувалися) та відсутність адекватних лікувальних та реабілітаційних
заходів у відповідні вікові періоди є провідною причиною розладів адаптації дитини до шкільних навантажень.
Ключові слова: діти, мінімальна мозкова дисфункція, рання діагностика.
Проведено комплексное обследование 76 детей с диагнозом минимальная мозговая дисфункция в возрасте от
5 до 10 лет. Обнаружен высокий процент диагностических ошибок (в 12,6% случаев), что подтверждает необходимость более серьезного отношения к дифференциальной диагностике ММД. Установлено, что определенные клинические проявления последствий ранних органических поражений головного мозга в разные возрастные периоды
отмечаются у 73,1% детей с ММД. Показано, что недооценка так называемых «минимальных» патологических проявлений со стороны ЦНС родителями, воспитателями, семейными врачами (67,1% детей в период с 1 до 5 лет неврологом не обследовались) и отсутствие адекватных лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствующие возрастные периоды являются ведущей причиной расстройств адаптации ребенка к школьным нагрузкам.
Ключевые слова: дети, минимальная мозговая дисфункция, ранняя диагностика.
We conducted a comprehensive examination (survey) of 76 children diagnosed with minimal brain dysfunction aged 5 to
10 years. A high percentage of diagnostic errors (in 12,6% of cases) was found, confirming the need for a more serious attitude
to the differential diagnosis of minimal brain dysfunction. It was established that some effects of early clinical manifestations
of organic brain lesions in different age periods observed in 73,1% of children with minimal brain dysfunction. It is shown that
the underestimation of the so-called "minimal" pathological manifestations of CNS by parents, caregivers, family physicians
(67,1% of children between 1 and 5 years old were not examined by neurologist) and lack of adequate medical and rehabilitation measures in the corresponding age periods are the leading causes of the child’s adaptation disorders to school stress.
Key words: children, minimal brain dysfunction, early diagnosis.

Актуальність роботи. Кількість наукових досліджень, присвячених розробці ефективних та
безпечних підходів до лікування дітей з мінімальною мозковою дисфункцією (ММД), а особливо
з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю
(СДУГ), їх комплексної реабілітації, протягом
останніх десятиріч неухильно зростає, що обумовлено зростанням розповсюдженості цієї патології
в дитячій популяції [1, 2, 3], вдосконаленням діагностичного інструментарію [4, 5, 6], підходів до
психологічної та педагогічної корекції та успіхами
психофармакології [7, 8, 9].

На теперішній час остаточно не визначені узагальнені підходи до діагностичних критеріїв та
класифікації ММД, в тому числі рекомендації щодо
статистичного обліку згідно з МКХ-10. В зв’язку з
цим літературні дані, згідно з якими розповсюдженість цієї патології в дитячій популяції становить
від 2 до 20 %, а за деякими – сягає від 10-30 до 50%
[4, 7], скоріш за все, не повністю характеризують
реальну картину.
Діти з цією патологією спостерігаються в медичних закладах неврологами, психіатрами, педіатрами. Часто протягом тривалого часу допомога
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їм надається лише психологами, педагогами та/або
логопедами, що практично унеможливлює чітку
оцінку загальної частоти ММД, її окремих клінічних варіантів, особливостей перебігу та прогнозу,
розробку стандартизованих і, в той же час, цільових підходів до лікування та психолого-педагогічної корекції.
До цього часу дискутабельним залишається питання про доцільність та оптимальні терміни проведення дітям з даною патологією відновної медикаментозної терапії. Погляди на цю проблему є
суперечливими – від повної відмови від призначень
будь-яких препаратів, крім психостимуляторів, до
визнання необхідності призначення регулярних
курсів ноотропних, судинних, нейрометаболічних
засобів [10, 11].
Найвірогідніше, подібні протиріччя пов’язані з
відсутністю єдності в поглядах на етіологічні і, ще
в більшій мірі, патогенетичні механізми розвитку
цієї патології.
Невизначеність зазначених вище питань
і обумовлює актуальність наукового пошуку в цій
тематиці.
Постановка проблеми. Систематизувати наявні на теперішній час питання в межах проблеми
ММД можна таким чином [10]:
– підходи до ММД як до самостійної нозологічної одиниці;
– варіабельність симптоматики у дітей в залежності від вікового періоду;
– відсутність чітких діагностичних критеріїв;
– роль окремих факторів ризику та їх поєднань
у формуванні ММД;
– «формальний» підхід до курації дитини з
перинатальним ураженням ЦНС, раннє зняття з
диспансерного обліку дітей, які перенесли ці ураження;
– ставлення батьків до дитини після діагностики захворювання як до «здорової» або як до
«хворої»;
– нівелювання неврологічної симптоматики
раннього віку с різким наростанням поведінкових
розладів, вегетативної нестабільності в критичні
вікові періоди;
– велика кількість коморбідних станів, що може
призвести до невірного діагностичного алгоритму.
Ураження головного мозку при СДУГ не є тяжкими, клінічна симптоматика протягом тривалого
часу може бути «граничною», але несвоєчасність її
діагностики та корекції може призводити до накопичення та прогресування патологічних відхилень
в процесі розвитку на тлі збільшення біологічних
та соціальних навантажень на організм дитини, що
обумовлює значущі проблеми адаптації таких дітей
в дошкільних та шкільних закладах, інших соціальних групах та в межах родини при загалом збережених рухових, мовних та когнітивних функціях.
Постановка завдання. Виходячи з вищезазначеного, завданнями даного дослідження були:
– дослідження клінічних особливостей ММД у
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
– визначення основних етіологічних та етіопатогенетичних чинників виникнення патології;
– поглиблене вивчення клініко-анамнестичних
даних пацієнтів з ММД, особливо – «легких» клі-

нічних проявів в різні вікові періоди з метою виявлення ранніх патологічних симптомів, їх трансформації та особливостей перебігу захворювання.
Результати власних досліджень.
Первинно до групи спостереження було включено 87 дітей віком від 5 до 10 років, спрямованих
на консультацію до відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
з діагнозом «Мінімальна мозкова дисфункція». Однак, при проведенні диференціально-діагностичних заходів 11 дітей з цієї групи було виключено:
у 5 дітей було встановлено наявність різних форм
епілепсій: дитяча абсанс-епілепсія – 2 випадки,
симптоматичні епілепсії з частими фокальними
(лобними) нападами внаслідок вірусних уражень
ЦНС – 3 випадки; у 1 дитини встановлено діагноз:
«PANDAS синдром», у 5 дітей з діагнозом «ММД,
церебрастенічний синдром» при спрямуванні вже
при первинному неврологічному огляді (до проведення психологічного обстеження) було виявлено
когнітивні розлади такого ступеня, який не дозволив характеризувати їх стан як «мінімальна мозкова дисфункція». Двом з цих дітей встановлено
діагноз: «Розумова відсталість легкого ступеня»,
стан трьох дітей на теперішній час розцінюється як
«Затримка психомовного розвитку». Тобто діагностичні помилки виявлено в 12,6% випадків, що підтверджує необхідність більш серйозного ставлення
до так званих «незначних» відхилень у розвитку,
поведінці та адаптації дитини та більш ретельного
дослідження особливостей неврологічного статусу,
мовного та психічного розвитку, проведення якісного та всебічного психологічного та нейрофізіологічного обстеження.
Таким чином, до групи спостереження було
включено 76 дітей з діагнозом ММД віком від
5 до 10 років, з них хлопчиків – 51, дівчаток –
25, дітей дошкільного віку (5-6 років) було обстежено 31, молодшого шкільного (7-10 років) – 45.
Задля вирішення поставлених в роботі завдань
було використано: клініко-неврологічний, клінікоанамнестичний та нейрофізіологічний (електроенцефалографічний) методи дослідження..
Найбільш часто батьками обстежених пацієнтів
висловлювалися скарги на порушення поведінки дітей, перш за все, розгальмованість, підвищена збудливість, зниження самоконтролю, некерованість,
періодично – агресивні прояви по відношенню до
однолітків та батьків, ці скарги відмічені у батьків
65 дітей (85,5 %). Структура скарг батьків та дітей,
як висловлених активно, так і з’ясованих при поглибленому розпитуванні, представлена в таблиці 1.
Аналіз анамнестичних даних дітей обстеженої
групи виявив найбільш часті та вагомі чинники, які
розглядаються нами як можливі етіопатогенетичні
для виникнення ММД. Ці чинники представлені в
таблиці 2.
Тобто отримано підтвердження провідної ролі
антеперинатальних уражень нервової системи.
Спадкова обтяженість була виявлена у батьків 13
дітей, в дитячому віці у них відмічалися поведінкові розлади у вигляді розгальмованості, підвищеної збудливості, імпульсивності, які відповідають
проявам СДУГ. В жодному випадку ці батьки сво-
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го часу не були обстежені неврологом, психологом
або психіатром, хоча певні прояви гіперактивної
поведінки, насамперед, у формі недостатнього
контролю, у частини з них зберігаються вже у дорослому віці.
При загальносоматичному огляді було виявлено
патологічні відхилення, які відображені в таблиці 3.
Таким чином, в структурі соматичних розладів чітко переважають хронічні запальні процеси
органів носоковтки, також частими є ознаки дифузної дисплазії з’єднувальної тканини, алергічні прояви. Звертає на себе уваги доволі високий
відсоток відставання дітей у фізичному розвитку.
Значущих відхилень в частоті соматичних розладів, порівняно з загальною в дитячому віці, не
виявлено.
Патологічні синдроми, виявлені при дослідженні неврологічного статусу, представлені в
таблиці 4.
Ступінь вираженості зазначених порушень був
в основному легким, рідше – помірним, в жодному випадку не відмічалося тяжких розладів, однак, висока їх загальна частота в досліджуваній
групі пацієнтів свідчить про провідне значення
саме органічного радикалу, перш за все, антеперинатальних уражень ЦНС, в ґенезі захворювання.
Діагностика наявності у дітей синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю проводилася відповідно до критеріїв DSM-4 [4], згідно з якими до
синдромокомплексу СДУГ відносять дефіцит уваги, гіперактивність та імпульсивність з характерними клінічними ознаками. Наявність СДУГ було
встановлено у 44 дітей (57,9 %), що підтверджує

переважання серед усіх можливих клінічних проявів ММД саме цього синдрому.
Вже на початку виконання роботи нами було
відмічено високий відсоток пацієнтів з доволі
значущими проблемами раннього розвитку, що
спостерігалися в певні вікові періоди. Потім, в
більшості випадків, ці прояви практично нівелювалися, і батьки далеко не завжди згадували про ці
патологічні відхилення.
Тому надалі аналіз перебігу захворювання на
різних вікових етапах, особливостей спостереження та надання цим дітям медичної допомоги
був розширений та поглиблений. Було з’ясовано,
що на першому році життя дітей більшість їх
батьків (84,2 %) активно зверталися до неврологів за консультативною допомогою, виконували
практично всі лікувальні рекомендації. В подальшому (до початку навчання в школі або активних
дошкільних занять та наростання поведінкових
розладів, недостатності певних вищих психічних
функцій), 51 дитина (67,1 %) неврологом жодного разу обстежені не були. Батьки мотивували це
тим, що «грубих» порушень моторних та мовних
функцій не відмічалося, а інші проблеми розцінювалися ними як такі, що «з віком пройдуть самі
собою».
Подібне ставлення до «легкої» патології після
досягнення дітьми віку 1 року, практична відсутність активного інформування батьками про них
при зборі анамнестичних даних, змусили нас до
створення робочого опитувальника для батьків
щодо наявності більш тонких відхилень в моторному, психічному та мовленнєвому розвитку діТаблиця 1

Структура скарг батьків

Кількість дітей, N = 76
абс. к-ть
%

Скарга батьків
Порушення поведінки (розгальмованість, підвищена збудливість, зниження
самоконтролю, некерованість, часто – агресивні прояви по відношенню до
однолітків та батьків)
Підвищення втомлюваність
Мовні порушення (розлади вимови окремих груп звуків, заїкання)
Порушення сну (здригування при засинанні, поверхневий сон, тривожні (жахливі) сновидіння, сноходіння та сномовлення, жахи)
Гіперкінези
Порушення ходи, тонкої моторики у кінцівках й координації рухів
Стійкий нічний енурез

64

84,2

26
37

34,2
48,7

27

35,5

29
36
11

38,2
47,4
14,5

Таблиця 2

Структура анамнестичних даних
Анамнез
Часті та тривалі захворювання
Проблеми раннього розвитку
Спадкова обтяженість
Патологія вагітності та пологів (загроза переривання вагітності, гострі та загострення хронічних захворювань під час вагітності, фетоплацентарна недостатність, гіпоксично-ішемічні і травматичні ураження центральної нервової
системи дитини під час пологів)
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Кількість дітей, N = 76
абс. к-ть
%
44
57,9
28
36,8
13
17,1
53
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тей, акцент при цьому був зроблений нами на так
званих «критичних» періодах розвитку, більшої
уваги було приділено віку 3 та 7 років. Цей вибір
був обумовлений тим, що у віці до 1 року спостереження за дітьми здійснювалося доволі ретельно
та регулярно.
Опитуванні щодо стану дітей у віці 3 років
включало в себе такі патологічні симптоми: моторна незграбність; часті падіння; страх при підйомі
або спуску по сходах; затримка формування певних побутових навичок, зокрема, здатність самостійно їсти, утримувати в руці ложку або виделку;
затримка формування навичок охайності (енурез,
енкопрез); порушення сну та апетиту; слабка прибавка маси тіла; рухова розгальмованість; розсіяність; впертість; негативізм; надмірне відволікання; порушена вимова звуків; затримка в наборі
слів, поява запинок на тлі збільшення словникового запасу, скорочення вживаних слів, скорочення
фраз.
З 4 років додатково оцінювалися: можливість
навчання їзді на двоколісному велосипеді, вміння стрибати на одній нозі. З 5 років – здатність
до малювання дрібних деталей, внаслідок чого
малюнки стають більш детальними та цікавими;
можливість самостійно роздягатися та одягатися.
Оцінка батьками стану дітей у віці 7 років містила запитання про наявність у них: проблем поведінки, порушень сприйняття, труднощів абстрагування; порушень навичок письма (дисграфія),
читання (дислексія), рахування (дискалькулія),
поєднання цих розладів; страхів (темряви, самотності, відповідати перед аудиторією), моторної
незграбності, яка проявляється в утрудненнях при
шнуруванні взуття, застібанні ґудзиків, дуже повільним виконанням письмових завдань.
Поглиблене опитування батьків доповнювалося ретельним вивченням медичної документації,
це дозволило виявити наступні патологічні прояви на різних етапах розвитку:

– ознаки підвищеної нервово-рефлекторної
збудливості у вигляді загальних «здригувань», як
спонтанних, так і у відповідь на мінімальні подразники, неспокійного та короткотривалого сну
у віці після одного року – у 52 дітей (68,4 %);
– підвищення м’язового тонусу у кінцівках
після формування функції ходи (у вигляді ходи
«навшпиньки») – у 26 дітей (34,2 %);
– плаксивість, «істерики», труднощі при засинанні, поверхневий сон, проблеми у спілкуванні з
однолітками, часто – з елементами агресивної поведінки – у 41 дитини (53,9 %);
– відставання в оволодінні побутовими навичками, навичками охайності, «синдром незграбної
дитини» – у 31 дитини (40,8 %);
– затримка мовного розвитку, явища дизартрії
та дислексії – у 23 дітей (30,3 %).
Оволодіння дитиною моторними (хода) та мовними навичками, хоча і з певною затримкою та особливостями, було для батьків сигналом того, що в
подальшому з розвитком дитини «все буде гаразд».
При цьому так звана «легка», «мінімальна» неврологічна симптоматика в більшій чи меншій мірі
зберігалася в різні вікові періоди у 56 дітей (73,1%).
До поля зору неврологів, психіатрів, психологів до появи «значущих» проблем ці діти не потрапляли, відповідно не отримували належного
психолого-педагогічного супроводу та медикаментозного лікування в потрібний час, що може
розглядатися як чинник накопичення, ускладнення та прогресування неврологічної та психоневрологічної симптоматики в динаміці розвитку та
підвищених фізичних та соціальних вимог.
Висновки:
1. Основним етіологічним чинником ММД є
ранні (антеперинатальні) ураження ЦНС, наслідки яких обумовлені порушеннями дозрівання певних структур головного мозку та в тій чи іншій
мірі виявляються в різні періоди розвитку у 73,1%
дітей.

Спектр загальносоматичних проявів у дітей
Клінічний синдром
Запальні зміни слизових оболонок носоковтки з реґіонарною лімфаденопатією
Ознаки дифузної дисплазії з’єднувальної тканини
Періодичні прояви алергічного дерматиту
Вікова невідповідність (відставання) у фізичному розвитку
Стигми дизембріогенезу

Неврологічні прояви у дітей
Клінічний синдром
Клінічні ознаки лікворно-гіпертензійного синдрому
Порушення тонкої моторики
Координаторні розлади
Легка пірамідна недостатність
Дизартрія різного (переважно легкого) ступеня та її залишкові явища
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Таблиця 3
Кількість дітей, N = 76
абс. к-ть
%
61
80,2
32
42,1
21
27,6
19
25,0
9
11,8

Таблиця 4
К-сть дітей, N = 76
абс. к-ть
%
65
85,5
46
60,5
37
48,7
18
23,7
17
22,4
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2. Недооцінка так званих «мінімальних» патологічних проявів з боку ЦНС батьками, вихователями, сімейними лікарями (67,1% дітей в період
з 1 до 5 років неврологом не обстежувалися) та
відсутність адекватних лікувальних та реабілітаційних заходів у відповідні вікові періоди є провідною причиною розладів адаптації дитини до
шкільних навантажень.

3. Діти з наслідками ранніх (в основному – антеперинатальних) уражень ЦНС мають розглядатися як одна з цільових груп для проведення комплексу заходів раннього втручання.
4. Має проводитися робота в напрямку покращення інформування батьків, сімейних лікарів, вихователів
щодо всіх можливих проявів наслідків органічних уражень нервової системи та їх прогностичного значення.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ
СОХРАНЕНИЯ РЕСУРСА ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье представлена научная разработка для прогнозирования исходов и контроля эффективности медикооздоровительных программ на территориях проживания населения. Разработка основывается на использовании в
анализе проектов и действий параметров закона выживания популяций, закону сохранения здоровья населения и
производных от них новых численных методов обработки традиционно получаемых в охране здоровья материалов.
Ключевые слова: здоровье населения, качество здравоохранения, закон выживания популяций.
У статті репрезентована наукова розробка для прогнозування наслідків і контролю ефективності медико-оздоровчих програм на територіях проживання населення. Розробка ґрунтується на використанні в аналізі проектів і дій
параметрів закону виживання популяцій, закону збереження здоров’я населення та похідних від них чисельних нових методів обробки традиційно отримуваних в охороні здоров’я матеріалів.
Ключові слова: здоров’я населення, якість охорони здоров’я, закон виживання популяцій.
The article presents research to predict outcomes and monitor the effectiveness of medical health programs in the territories of residence of the population. The development is based on the analysis of projects and actions parameters of the law
of survival of populations, the law of conservation of health of the population and derived new numerical methods treatment
traditionally received health materials.
Key words: population health, quality of health care, law of survival of populations.

Главная цель профессиональной деятельности
врача – сохранение здоровья и жизни человеку (населению). Исходя из этого, все вопросы нормативно-правового обеспечения здравоохранения должны базироваться на этом постулате.
В рамках его, целевыми задачами профессиональной деятельности врача выступают: 1) менеджмент здоровья в прикрепленной группе населения в целях увеличения общей продолжительности
жизни ее членов, увеличения ее здоровой части.
Он предусматривает повышение санитарной грамотности населения, привитие навыков здорового образа жизни, укрепление традиций здорового
отношения к среде собственного обитания; 2) повышение качества жизни человека (населения),
нацеленного на сохранения здоровья и увеличение продолжительности жизни, основанных на
улучшении качества среды обитания (поддержке
параметров внешней жизнестойкости человека);
3) высокую результативность проводимых целевых социально-медицинских мероприятий среди
будущих родителей (повышение врожденной жизнеспособности и жизнестойкости населения); 4)
оказание качественной превентивной, плановой и
ургентной медицинской помощи. Все эти задачи
нацелены на охрану, поддержку и развитие здоровья населения, сохранение его, продление жизни и
повышение ее качества.
Приведенное выше определяет, что в теории
и практике медицины, и соответственно, в ее информационно-методической базе должны доминировать средства контроля сохранения здоровья и
жизни.
Издавна, более 300 лет тому назад, для определения средней продолжительности жизни были
разработаны методики, основанные на использовании таблиц смертности (дожития). Эти методики достаточно развиты и их результаты активно
используются не только в медицине, серьезное

значение им придается в оценке уровня социальноэкономического развития отдельных территорий и
стран. Отметим, что сегодня параметры смертности, как самые надежные в учете, заложены в основу ВОЗовской Политики достижения здоровья
для всех [2], а также в «Декларацию Рио» (1992)
для оценки устойчивости развития стран мирового
общества. Ведущая роль была определена им впервые в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
34/58 [3], провозгласившей здоровье населения исключительно единственным критерием экономического развития любых территорий (стран).
Такой подход, ориентирующий оценку здоровья
населения и системы его охраны на интегральные
конечные, а не частные промежуточные показатели
требует существенной перестройки информационно-методической базы отрасли с детальной дешифровкой «зазеркалья» смертности и показателя
средней продолжительности жизни.
Представленные в статье результаты исследований посвящены решению именно данной проблемы в самом широком плане.
В блоке теоретических исследований основное
внимание уделялось определению взаимосвязи
разноаспектных (биологических, медицинских, социальных, экологических, физических, математико-статистических и др.) знаний о здоровье населения с целью поиска системных подходов для его
интегрального измерения [4].
Практическая часть исследований, была посвящена проверке этих подходов, методов и показателей. С этой целью использовались материалы
Украины и всех ее областей более чем за 35 лет.
Как известно, в средней продолжительности
жизни отражаются последствия согласованного
взаимодействия уникальных «внутренних» характеристик формирования здоровья населения в
конкретной среде (рождаемости, поло-возрастного
состава, смертности, выживания) и уникальных
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«внешних» (территориальных) условий их поддержки и сохранения. Однако длительное время
соответствующие интегральные характеристики
не удавалось найти, как и характер их взаимодействия, они были скрыты для исследователей.
Выяснив, что при использовании всех известных
в мировой практике методов расчета таблиц смертности получаются неточные результаты, в ходе
подготовки данных исследований был разработан
новый метод, в котором впервые было исключено
традиционное использование произвольно задаваемых в расчетах – при определении числа живущих
в каждой возрастной группе, эмпирических коэффициентов, вследствие чего получаемые кривые выживания стали точно учитывать реальную кривизну
линии выживания населения во всех возрастах [5].
Полученные на основе разработанного метода
более точные поло-возрастные показатели смертности и дожития на полном цикле жизни (во всех
возрастных группах) впервые создали условия для
установления искомых интегральных показателей
закона выживания популяций [9].

𝑙𝑙(𝑥𝑥) = exp �−

(𝑥𝑥/𝑥𝑥𝑜𝑜 )𝛼𝛼

�,

𝑦𝑦(1−𝑥𝑥/𝑥𝑥𝑜𝑜 )

где: l(x) – функция дожития или число лиц, которые доживают до возраста x; xo – предельный
возраст жизни условного поколения (жизненный
ресурс, ресурс здоровья); α – показатель внутренней жизнестойкости (и жизнеспособности) поколения новорожденных;
γ – показатель внешней жиз𝑥𝑥; 𝑥𝑥𝑜𝑜
нестойкости населения
(с учетом качества среды
проживания).
Информационно-содержательная значимость
этой модели и ее показателей состоит в том, что в
ней качество протекания процессов здоровья, которые интегрированы в характеристиках выживания
населения (lх), поставлено на всех возрастных этапах жизни в зависимость от единых параметров:
врожденного ресурса здоровья поколений новорожденных или их «внутренней», заданной биологией вида и генетикой рода жизнеспособности и
жизнестойкости – (α), а также от качества условий
среды проживания для сохранения этого ресурса на
протяжении всей жизни или, в системном анализе,
от «внешней» жизнестойкости поколений – (γ), при
фиксированной предельной (биологически видовой) продолжительности жизни homo sapiens – (xo).
Эти впервые найденные показатели представляют на популяционном и территориальном уровнях базовые интегральные измерители здоровья в
конкретное время и в конкретной среде населения.
Их определение обеспечивает возможность проведения точных расчетов средней продолжительности жизни, на которую может рассчитывать население или его отдельные группы в конкретных
условиях существования на любой территории на
любой произвольный момент (год).
Проверка и анализ модели, а также разработанных на ее основе новых и усовершенствованных методов популяционной диагностики, были
проведены на материалах всех областей Украины,
отдельно по Черновицкой области, а также по отдельным европейским странам (Германия, Дания,
Норвегия, Румыния).

Результаты были следующими. Предельный
возраст коренных жителей Северной Буковины (xo)
составил 119,5±0,43 года. Это было проверено на
множестве выборок (по годам, по зонам области,
при различной структуре населения). Выяснено,
что этот показатель практически не чувствителен
к колебаниям средовых (территориальных) факторов, и именно факт незначительных относительных
колебаний его значений (±1,23 года – по области и
±1,5 года – по Украине) зафиксировал: данная величина жестко детерминирована биологией возраста.
Учитывая это, а также статистические особенности ее измерения был получен вывод, что данная
величина показателя пригодна для использования в
расчетах на любых территориях Украины и многих
европейских стран.
Проведенный углубленный анализ (по полу)
двух других интегральных показателей – «внутренней» и «внешней» жизнестойкости поколений,
позволил определить также прежде неизвестные
(скрытые) уникальные, типовые и закономерные
особенности поло-возрастного протекания процессов здоровья и выживания населения, колебаний его средней продолжительности жизни [8, 11].
В частности, было отмечено существенное отличие характеристик врожденной жизнеспособности
отдельных поколений и половых групп в целом и
по𝑙𝑙(𝑥𝑥)
отдельным территориям, а также существенное
отличие жизнестойкости взрослого населения в
разных поло-возрастных группах, связанное с территориальными факторами. Одновременно была
доказана связь этих значений с показателями общей и младенческой смертности, возрастными параметрами дожития, структурой населения и средней продолжительностью его жизни.
Например, повышение младенческой смертности однозначно и адекватно согласовывалось с
уменьшением значений показателей врожденной
жизнестойкости поколений, а уменьшение показателя «внешней» жизнестойкости сопровождалось
адекватным повышением смертности населения
в средних и старших возрастных группах (коэффициент корреляции 0,91). Данный факт показал
близкую к функциональной чувствительность новых показателей к действительности. Он позволил
обосновать важность использования новых показателей не только в системе текущего управления
территориями и здравоохранением, но и в расчетах
прогнозов эффективности и последствий планируемых и уже проводимых медико-социальных оздоровительных мероприятий и программ.
Для решения других важных разноплановых задач охраны и развития здоровья населения впервые
было проведено точное измерение трех основных
возрастных этапов в динамике процессов здоровья
на полном жизненном цикле поколений: периода
адаптации, периода стабильного (адаптированного) функционирования и периода дезадаптации на
разных территориях [5].
Анализ этих возрастных промежутков показал,
что их продолжительность имеет устойчивые общие и изменяющиеся уникальные территориальные и поло-возрастные характеристики в динамике процессов здоровья населения. При этом, в них
одновременно отражаются характеристики адек-
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ватности созданных на территориях проживания
населения экономических систем и систем здравоохранения, как и проводимых ими мероприятий по
охране здоровья населения.
Эти результаты позволили впервые на строго
закономерной научной основе определить и обосновать стратегический вектор направленности
управленческих программ и отдельных мероприятий как для системы здравоохранения, так и для
социально-экономического развития территорий
в целом. В частности, все они должны быть нацелены на сокращение I периода – периода адаптации поколений, и отдаление III периода – начала
дезадаптации и ускоренного вымирания, т.е. они
должны способствовать увеличению продолжительности II периода – периода адаптированного
функционирования поколений. Для контроля реализации соответствующих программ дополнительно были разработаны новые подходы к оценке
связи здоровья населения со средой проживания.
Так, впервые в единицах здоровья населения (!!!)
были проведены измерение таких показателей как
«напряженность образа жизни», «качество жизни»,
«качество среды проживания», «качество здравоохранения» прочих [11]. Измерение этих характеристик в единицах здоровья населения фактически
объединило методологию, методику и информационную системы динамического контроля здоровья
людей и территорий их проживания.
При этом, учитывая доминантную социальную
составляющую во всех болезнях людей, была определена ролевая значимость и связь распространенности хронических болезней, ведущих к смерти, с
течением многоаспектных процессов его выживания с учетом пола, возраста, а также особенностей
территорий проживания населения. В связи с отсутствием надежных и точных соответствующих
методов в мировой практике был разработан новый
(комбинированный) метод табличного анализа заболеваемости и течения болезней, объединенный с
разработанным нами же методом табличного анализа смертности [6]. Результаты многочисленных
исследований с его использованием в конечном
итоге позволили выйти на открытие закона сохранения здоровья людей [1].
Новые подходы создали конструктивную основу для достаточно углубленного прослеживания
связи общих процессов выживания населения с
последствиями распространенности хронических
заболеваний на конкретных территориях, т.е., по
сути, с действием в них конкретных социальноэкономических факторов, эффективностью первичной, вторичной и третичной профилактики.
Одновременно они позволили определять действенность тех или иных территориальных оздоровительных мероприятий на всех этапах жизни, а
также позволили вычленять и наблюдать за динамикой кризисных моментов в распространенности
ведущих хронический болезней.
Дополнительно, путем проведения модельных
экспериментов, было показано реальную возможность практической оценки воздействия целевых
медико- и социально-профилактических мероприятий на биосоциальные характеристики здоровья
населения, в частности на предельный возраст

жизни поколений и среднюю продолжительность
жизни населения. Так, было получено, что при условии постепенного устранения хронических болезней системы кровообращения, злокачественных
новообразований и хронических болезней легких
(а, по сути, вызывающих их конкретных факторов образа жизни) из причин смерти с первых лет
жизни предельный возраст жизни населения может
быть увеличен со 119,5 лет (при средней продолжительности жизни в 92,0 года) до 126,5 лет и 95,2
лет, соответственно.
По тем же таблицами впервые стало возможным определение продолжительности «здоровой»
и «болезненной» частей жизни для всех возрастнополовых групп населения, «коэффициентов здоровья» населения (по отношению к исследуемым
хроническим болезням), а также многих других
показателей (всего 37), при использовании традиционно регистрируемой информации. Отметим,
что значительная часть этих показателей ориентирована на оценку эффективности тех или иных
социальных мероприятий в местах проживания населения [14].
Наблюдение за динамикой показателей общих
и специальных (с учетом отдельных причин смерти) таблиц дожития впервые создало практическую
возможность детальной текущей и стратегической
оценки последствий действующих и планируемых
целевых медико-социальных программ, возможность их своевременной коррекции. Причем не
только отраслевых, но и межсекторальных, как на
территориальном, так и на национальном уровнях.
Одновременно те же данные (в системном анализе)
создали условия для проведения оценки адекватности образа жизни людей к сохранности их здоровья
во всех поло-возрастных группах на конкретных
территориях [15].
В целях корректности оценок реального здоровья населения и его динамики, как и эффективности деятельности системы здравоохранения, были
определены контрольные – «нормативные» и «эталонные», значения основных интегральных показателей закона – (α и γ) [12].
Для их использования в повседневной практике здравоохранения были составлены подробные
(полные, с годовыми промежутками) соответствующие «нормативные» и «эталонные» таблицы
смертности и дожития населения по полу. Их показатели можно использовать в качестве практических ориентиров как для определения направлений
дальнейшей деятельности, так и для оценки эффективности и адекватности национальной и территориальных программ охраны здоровья населения и
территорий их проживания.
Одновременно, путем использования контрольных показателей здоровья населения, впервые
были определены показатели (критерии) «доброжелательности» или жизнепригодности территорий с позиции сохранения его [13]. По их значениям стало возможным на основе точных измерений
выделять три качественно разные для сохранения
здоровья и жизни людей социо-экологические территории: зону с высоким риском для сохранения
здоровья, зону контроля (настороженности) и зону,
безопасную для их проживания (в медико-соци-
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альном аспекте). То есть, данная разработка впервые создала условия и практическую возможность
для согласованного измерения качества состояния
среды мест проживания и собственно здоровья населения в единой системе и шкале измерений – в
значениях интегральных показателей здоровья, что
заложило общую основу для их единой и взаимосогласованной оценки и, соответственно, для согласованного управления ними.
Дополнительно, с целью расширения современных организационных и экономических возможностей в управлении территориями и их институтами,
в частности здравоохранением, была разработана
методика и проведены детальные расчеты условных потерь лет жизни исследуемыми группами
населения (и, в том числе, в трудоспособном возрасте) с определением так называемых «полных»
рисков их здоровью на всех территориях Украины.
Полученные числовые значения этих рисков стали
конструктивной основой для определения желательных объемов ресурсов и структуры фондов медицинского страхования, для распределения их на
уровне территориальных систем охраны здоровья
с целью достижения лучших (контрольных) показателей общественного здоровья [7]. Эти результаты показали как возможность, так и способ согласования в управленческих решениях реальных
характеристик здоровья населения с имеющимися
и потенциальными социально-экономическими
возможностями его поддержки и улучшения на
конкретных территориях. Тем самым они заложили конструктивную основу для формирования на
любой территории организационно гибкой и ресурсоэкономной системы охраны здоровья людей.
Приведенные разработки и новые показатели были впервые использованы для обобщенного
анализа динамики здоровья населения Украины за
40 лет (1976-2015 гг.). Не останавливаясь на множестве уникальных, впервые найденных и важных
деталей изменения динамики здоровья населения,
отметим наиболее интересные факты. Так, наблюдаемые за последние четверть века негативные
колебания качества социальных условий жизни населения Украины, существенно снизили социо-экологические возможности средовой или «внешней»
жизнестойкости населения. Она снизилась в целом
на 25,7%, в том числе для мужчин на 28,1%, для
женщин – на 13,8%; по сути, реальные показатели
«внешней» жизнестойкости стали неуклонно приближаться к пороговым негативным характеристикам (γ<4,084).
На этом фоне небезразличность популяции к
системе собственной безопасности «включила» ее
внутренние адаптационные механизмы для выживания в этих условиях (главным образом, семейные). Это отразилось в росте показателей врожденной (внутренней) жизнестойкости поколений
новорожденных – за последние десятилетия этот
показатель постепенно вырос с 0,45 (в 1976 г.) до
0,61 в 2012 г., в том числе у мужского населения –
с 0,48 до 0,69, у женщин –с 0,43 до 0,63. Такое
существенное увеличение «внутренней» жизнестойкости поколений засвидетельствовало значительный внутренний запас устойчивости видовых
характеристик здоровья популяции и, одновремен-

но, мощный диапазон ее внутренних возможностей
в морфологической «подстройке» биологических
объектов к средовым условиям.
В то же время, возникновение молодых морфофункциональных структур (по α), позволяющих
населению адаптироваться к новым социо-экологическим условиям, не могло происходить без потерь. Следствием стало формирование рисковых
условий для их устойчивости к сложившемуся
биоценозу и, в первую очередь, к факторам средовой инфекционной патологии. Этот факт отразился в увеличении распространенности отдельных
инфекционных заболевании, биологическая жизнь
возбудителей которых связана с поражением именно слабых (молодых) морфоструктур человека.
Такая ситуация требует проведения неотложной
и гибкой «подстройки» к ней деятельности территориальных служб охраны здоровья. При этом, показанная в работе возможность измеряемости этих явлений может служить основой для прогнозирования
не только распространенности этих болезней, но и
стратегических и тактических направлений перестройки деятельности социальных, экологических и
медицинских служб с формированием соответствующих программ межсекторального сотрудничества
при точных расчетах объемов и структуры коррекции системы охраны здоровья, людей.
Найденные интегральные показатели здоровья впервые композиционно объединили между
собой демографические характеристики состава
населения с его биологическими, социо-экологическими, экономическими и сугубо медицинскими
характеристиками. Они показали’ системную связь
этих органически неотделимых характеристик
здоровья. При этом, использование совокупности
полученных результатов создало условия для проведения многоаспектного интегрального анализа и
согласованного топологического контроля качества
протекания одновременно четырех процессов: здоровья населения, состояния среды его проживания,
качества деятельности территориальных медицинских служб и действенности других общесоциальных оздоровительных мероприятий и программ.
То есть, результаты исследований могут быть использованы в качестве основы для формирования
на любой территории страны единой и внутренне
согласованной межсекторальной системы управления здоровьем населения и «здоровьем» территорий их проживания.
Представленные подходы и методы предполагают
использование частично отличных от традиционных
путей решения сегодняшних проблем и проблемных
ситуаций. Однако по содержанию и общности информационной базы они полностью совместимы с
ключевыми идеями управления в обществе и здравоохранении и их можно считать просто более совершенным способом анализа проблем и принятия
решений в управлении здоровьем населения.
Представленная научно-теоретическая разработка позволила сформировать новое направление
в оценке здоровья населения, состоянии социально-экономического развития территорий, а также в
контроле качества деятельности отдельных служб
и, в частности, территориальных систем здравоохранения.
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Полученные на его основе результаты создали конструктивные условия для формирования
на любых территориях прогнозируемой, в соответствии с планируемыми целями, наблюдаемой
и измеряемой, по отношению к здоровью населения и системе его охраны, а также модифицируемой и ресурсоэкономной – по стратегическим,
характеристикам, системы управления здоровьем
населения. Их внедрение позволяет перейти к социальному проектированию здоровья населения и
закономерному обоснованию программ развития
территорий с программам и развития здоровья их
жителей в любой стране [16].

Одновременно, результаты разработки показывают необходимость стремления территорий
проживания людей в область безопасного существования для сохранения их здоровья и жизни
путем ограничения и стимуляции человеческой
деятельности в границах, обозначенных набором
контрольных значений интегральных показателей
– внешней и внутренней жизнестойкости [16].
Разработанные научные подходы проверены
на репрезентативных выборках, а разработанные
на их основе методы реализованы в программном
продукте, который уже сегодня может внедряться
в практику.
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НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ У РІЗНІ ТЕРМІНИ
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВПЛИВУ СУПУТНЬОЇ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Проведено клініко-лабораторне обстеження 80 вагітних у жіночій консультації, відділеннях гінекології та патології вагітності, які були розділені на 2 групи: І група (основна) – 60 жінок із загрозою переривання вагітності, ІІ
група (контрольна) – 20 соматично здорових вагітних без ознак загрози переривання вагітності. Встановлено, що
наявність екстрагенітальної патології у вагітних до 12 тижнів, не залежно від виду захворювання, сприяє розвитку
невиношування вагітності у 60%, з 12 до 22 тижнів спостерігається зростання впливу захворювань різних систем
організму, що становить 73,3%, при цьому більш виражений негативний вплив спостерігається при захворюваннях
серцево-судинної системи (63,3%), ендокринної системи (50%), нирок (45,5%), не виявлено впливу захворювань
шлунково-кишкового тракту та дихальної системи на появу загрози переривання вагітності з 12 до 22 тижнів.
Ключові слова: невиношування вагітності, загроза переривання вагітності, екстрагенітальна патологія.
Проведено клинико-лабораторное обследование 80 беременных в женской консультации, отделениях гинекологии, патологии беременности, которые были разделены на 2 группы: I группа (основная) - 60 женщин с угрозой
прерывания беременности, II группа (контрольная) - 20 соматически здоровых беременных без признаков угрозы
прерывание беременности. Установлено, что наличие экстрагенитальной патологии у беременных до 12 недель,
независимо от вида заболевания, способствует развитию невынашивания беременности в 60%, с 12 до 22 недель
наблюдается рост влияния заболеваний различных систем организма, составляет 73,3%, при этом более выраженный негативное влияние наблюдается при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (63,3%), эндокринной
системы (50%), почек (45,5%), не выявлено влияния заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы на появление угрозы прерывания беременности с 12 до 22 недель.
Ключевые слова: невынашивание беременности, угроза прерывания беременности, экстрагенитальная
патология.
A clinical and laboratory examination of 80 pregnant women in the antenatal clinic, Department of Gynecology and Pathology of pregnancy, who were divided into 2 groups: group (basic) - 60 women with threatened miscarriage, the second
group (control) - 20 somatically healthy pregnant women without evidence of threats abortion. It was established that the
presence of extragenital pathology in pregnant women before 12 weeks, regardless of the type of disease, promotes miscarriage at 60%, from 12 to 22 weeks, an increase in the impact of diseases of various body systems, representing 73.3%,
with a more pronounced the negative impact observed in diseases of the cardiovascular system (63.3%), endocrine system
(50%), kidney (45.5%) showed no impact of the gastrointestinal tract and the respiratory system to the threatened abortion
from 12 to 22 weeks.
Key words: noncarrying of pregnancy, threatened miscarriage, extragenital pathology.

Актуальність. Серед найважливіших проблем
сучасного акушерства одне з перших місць посідає проблема невиношування вагітності (НВ) (в
Україні 15-23% від всіх вагітностей, без тенденції
до зниження). Частота екстрагенітальної патології
(ЕГП) серед вагітних, не дивлячись на молодий вік,
становить 35-50%, а за деякими даними – 60%. На
тлі екстрагенітальної патології часто розвивається
акушерська патологія [1, с. 260-324, с. 340-356].
Наукові дослідження, практичний досвід свідчать, що питання збереження репродуктивного
здоров’я, зменшення материнських та плодово-малюкових втрат, а особливо демографічна ситуація
виходять далеко за межі медичної галузі, стали загальнодержавною міждисциплінарною проблемою
[2, с. 5-10].
За даними аналізу останніх років, НВ закінчується кожна десята вагітність, що зумовлено високою розповсюдженістю абортів, інфекцій, що
передаються статевим шляхом, ендокринною патологією та ін. Прямі репродуктивні втрати від НВ
щороку становлять 36-40 тис. ненароджених бажаних дітей. Понад 30-40% випадків перинатальної
патології та смертності пов’язані або зумовлені

передчасними пологами. З кожним роком зростає
кількість маловагових дітей (з масою тіла при народженні менше 1000 г), смертність у цій категорії
у 33 рази вища, ніж серед доношених дітей.
Актуальність НВ зумовлена не лише медичними, а й соціальними факторами, оскільки призводить до зниження народжуваності та впливає на фізичне й психічне здоров’я жінок, стан їх сімейного
благополуччя, працездатність. Згідно з даними офіційної статистики серйозна демографічна ситуація,
що склалася в Україні (народжуваність і смертність
у 2015 р. становили 9,8 та 17,3% відповідно, у
2014 р. – 8,7 та 17,7% відповідно; природний приріст населення у 2006 р. – 7,5, у 2005 р. – 9,1, що
на 11% нижче за показник 2013року), пов’язана не
лише з низьким рівнем життя в умовах недостатньо
розвинутого соціального захисту населення (незважаючи на Закон України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» та постанову КМ України «Про
затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» зі змінами та доповненнями, що дали змогу кожній породіллі отримувати фінансову допомогу в розмірі 8400 грн.),
а також відсутністю виваженого ставлення до ви-
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рішення питання профілактики порушень репродуктивного здоров’я – невиношування вагітності
та безпліддя.
НВ – поліетіологічна патологія. Будь-який патологічний процес в організмі може спричинити
передчасне переривання вагітності. Щоб зменшити
кількість НВ слід проводити більше профілактичних оглядів жінкам, які планують вагітність. Також пропагувати здоровий спосіб життя та відмову
від шкідливих звичок, так як це прямо впливає на
здоров’я жінки та її репродуктивну функцію в цілому [3, с. 145-151].
Мета роботи. Визначити вплив екстрагенітальної патології на перебіг вагітності у першому
та другому триместрах, зокрема, розвиток загрози
переривання вагітності, залежно від наявності захворювань різних систем організму.
Матеріал та методи. Нами проведено клініколабораторне обстеження 80 жінок, які були розділені на 2 групи: І група (основна) – 60 жінок, ІІ
група (контрольна) – 20 жінок. До основної групи
входили вагітні з загрозою переривання вагітності,
їх було розділено на дві підгрупи: першу підгрупу становили 30 вагітних у терміні до 12 тижнів,
другу підгрупу становили 30 вагітних у терміні від
12 до 22 тижнів.
До контрольної гупи входили соматично здорові
вагітні без ознак загрози переривання вагітності. Вік
коливався від 22 до 38 років, як в одній, так і в другій
групі, акушерський анамнез не був ускладненим.
Матеріалом для дослідження були кров для
проведеня загальноклінічних аналізів, виділення із
піхви та цервікального каналу.
Методи дослідження загальноклінічний, бактеріоскопічний, бактеріологічний, імуноферментний, статистичний.
Результати дослідження та їх обговорення.
Проведено обстеження вагітних у жіночій консультації, відділеннях гінекології та патології вагітності.
При обстеженні вагітних із загрозою переривання вагітності встановлено наявність екстрагенітальної патології у 18 вагітних першої підгрупи (60%) та 22 вагітних другої підгрупи основної
групи (73,3%), при цьому встановлено ряд особливостей.
У вагітних основної групи першої підгрупи
виявлено захворювання серцево-судинної системи у 6 (33,3%): діагностовано гіпертонічну хворобу у 4 вагітних (22,2%), вегетосудинну дистонію у 2 (11,1%), тахікардію, миготливу аритмію
у 4 (22,2%), анемію різного ступеня тяжкості у 5
(27,8%); шлунково-кишкового тракту у 5 (27,8%),
що проявлялося наявністю хронічного гастриту;
дихальної системи у 7 (38,9%): гострий бронхіт у
6 (33,3%), у 1 (5,6%) хронічний тонзиліт. Всі захворювання виявляються майже з однаковою частотою.
Отже, у першому триместрі вагітності не встановлено переважання тієї чи іншої ЕГП, тому
можна вважати, що специфічного її впливу на
розвиток загрози переривання вагітності у ранні
терміни не має.
У 25 вагітних основної групи другої підгрупи
виявлено таку супутню патологію як захворювання серцево-судинної системи у 14 (63,3%), захво-

рювання нирок та видільної системи у 12 (54,5%),
ендокринної системи у 11 (50%). У 15 вагітних
(68,2%) було поєднання кількох захворювань. Серед захворювань серцево-судинної системи діагностовано гіпертонічну хворобу у 6 (27,3%), вегетосудинну дистонію у 4 (18,2%), анемію різного
ступеня тяжкості у 6 (27,3%), із захворюваннь
нирок діагностовано гестаційний і хронічний пієлонефрит у 10 (45,5%), цистит у 2 (9,1%), гідронефрос у 2 (9,1%). Ендокринна патологія, яка виявлялася у вагітних, – дифузний нетоксичний зоб у
8 (36,4%), аутоїмунний тиреїдит у 1 вагітної (4,5%)
та цукровий діабет у 2 (9,1%). Склеродермія виявлена у 1 вагітної (4,5%).
У вагітних другої підгрупи захворювання серцево-судинної системи виявлялися у найбільшій
кількості (63,3%). Наступним захворюванням, що
спричиняло загрозу переривання вагітності можна
вважати пієлонефрит, так як він становив 45,5%. У
другому триместрі вагітності виявлялися захворювання щитовидної залози та системні захворювання у 54,4%, чого не було діагностовано у вагітних
першої підгрупи. Не було виявлено у другому триместрі вагітності захворювань шлунково-кишкового тракту та дихальної системи, що свідчить про
більш виражений їх негативний вплив до 12 тижнів
вагітності.
У соматично здорових вагітних контрольної
групи загрози переривання вагітності не було виявлено.
Зміни мікроцинозу піхви, як можлива причина появи загрози переривання вагітності, представлені умовно патогенною та патогенною мікрофлорою у 22 вагітних основної групи (55%)
із ЕГП, при цьому виявлено порушення мікроцитозу піхви у всіх вагітних за наявності захворювань нирок та видільної системи, що сприяє
невиношуванню вагітності. Серед вагітних з захворюваннями серцево-судинної системи порушення мікроцитозу піхви було у 4 (20%), шлунково-кишкового тракту у 4 (80%), ендокринної
системи у 2 (18,2%).
Висновки.
1. Наявність екстрагенітальної патології у вагітних сприяє розвитку загрози переривання вагітності у 60% у першому триместрі та у 73,3% у другому
триместрі вагітності, отже, спостерігається зростання впливу захворювань різних систем організму
із збільшенням терміну вагітності.
2. До 12 тижнів вагітності не встановлено специфічного впливу певного виду екстрагенітальної
патології на розвиток загрози переривання вагітності, оскільки в приблизно однаковій кількості
виявлено захворювання серцево-судинної системи
(33,3%), шлунково-кишкового тракту (27,8%), дихальної системи (38,9%).
3. Найбільш несприятливий перебіг щодо невиношування вагітності з 12 до 22 тижнів виявлено
за наявності захворювань серцево-судинної системи (63,3%), ендокринної системи (50%), нирок
(45,5%).
4. У другому триместрі вагітності не виявлено
впливу захворювань шлунково-кишкового тракту
та дихальної системи на появу загрози переривання вагітності.
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КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО
АТЕРОСКЛЕРОЗУ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Мультифокальний атеросклероз є мультидисциплінарною проблемою і останнім часом привертає до себе все
більше уваги у зв’язку з можливістю більш детальної діагностики уражених басейнів та вдосконаленням методів
його лікування. В статті розглянутий типовий випадок мультифокального атеросклерозу у хворого після проведеного аорто-коронарного шунтування. Метою даної статті є демонстрація необхідності діагностики уражень декількох
судинних басейнів у пацієнтів, що мають фактори ризику або діагностоване ураження одного басейну, важливість
мультидисциплінарного підходу до лікування пацієнтів з МФА, своєчасного хірургічного лікування хворих, що мають
покази для нього.
Ключові слова: мультифокальний атеросклероз, діагностика, показання до хірургічного лікування.
Мультифокальный атеросклероз является мультидисциплинарной проблемой и в последнее время привлекает
к себе все больше внимания в связи с возможностью более детальной диагностики пораженных бассейнов и совершенствованием методов его лечения. В статье рассмотрен типичный случай мультифокального атеросклероза у
больного после проведенного аорто-коронарного шунтирования. Целью данной статьи является демонстрация необходимости диагностики поражений нескольких сосудистых бассейнов у пациентов, имеющих факторы риска или
диагностированное поражение одного бассейна, важность мультидисциплинарного подхода к лечению пациентов
с МФА, своевременного хирургического лечения больных, которые имеют показания для него.
Ключевые слова: мультифокальной атеросклероз, диагностика, показания к хирургическому лечению.
Poly-vascular disease is a multidisciplinary problem, and in recent years has attracted more and more attention due to
the possibility of a more detailed diagnosis of the affected beds and improvement of treatment. The article describes a typical case of poly-vascular disease in the patient after the coronary artery bypass grafting. The article aimed to demonstrate
the obligatoriness for the diagnosis of lesions of several vascular beds in patients with risk factors or with diagnosed lesion in
the one vascular bed, the importance of a multidisciplinary approach to the treatment of patients with poly-vascular disease,
timely surgical treatment of patients who have indications.
Key words: poly-vascular disease, diagnostics, indications for surgical treatment.

Актуальність. Мультифокальний атеросклероз
(МФА) є варіантом перебігу атеросклерозу з наявністю клінічно значущих атеросклеротичних уражень одночасно в 2-ох та більше судинних басейнах,
– коронарних, церебральних та периферичних артеріях (ПА) [1, p. 728–730]. Донедавна цій проблемі не
приділялося достатньо уваги. Проте після проведення масштабних міжнародних досліджень REACH і
AGATHA, в яких оцінювалась поширеність МФА у
пацієнтів з діагностованим атеросклерозом або з 3
та більше факторами ризику (ФР), проблема набула
актуальності. Частота виявлення МФА в даних дослідженнях склала 16–35%. МФА виявлявся у 25%
хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), у 40% хворих на атеросклероз церебральних артерій (ЦА) та
у 61% хворих з атеросклеротичним ураженням ПА
[2, p. 1565–1572; 3, p. 725–727]. Результати вітчизняного дослідження PULSAR підтвердили ці дані
стосовно української популяції [4, c. 36–43].
Показаний вплив МФА на виживаність пацієнтів, якість їх життя, частоту виникнення кардіоваскулярних ускладнень. Так, частота кардіоваскулярної смерті, інфаркту міокарда (ІМ), інсульту

чи госпіталізації через атеротромботичні події протягом року збільшується з числом уражених судинних басейнів, – від 5,3% у пацієнтів тільки з
ФР до 12,6%, 21,1%, і 26,3% у пацієнтів з 1, 2 та
3-ма ураженими судинними басейнами, відповідно
[5, p. 2851–2906].
Слід пам’ятати про високу частоту безсимптомних атеросклеротичних судинних уражень. За
особистими спостереженнями, проведеними в ангіографічній операційній Центру реконструктивної
та відновної медицини (Університетська клініка)
ОНМедУ, у пацієнтів з атеросклерозом визначена
висока частота безсимптомного ураження коронарних, брахіоцефальних, артерій нижніх кінцівок та
нирок – 37,9%, 46,2%, 25%, 20%, відповідно.
Європейські рекомендації зі стабільної ішемічної хвороби серця 2013 р. [6, p. 2949–3003.] пропонують алгоритм обстеження безсимптомних пацієнтів з ризиком ІХС.
Ендоваскулярна ангіографія (ЕАГ) проводиться пацієнтам із суперечливими результатами неінвазивної діагностики, для визначення показань
для реваскуляризації, а також тим, кому подальша
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реваскуляризація зможе поліпшити якість життя.
Перевагою ЕАГ є можливість обстеження всіх судинних басейнів одночасно, селективне введення контрасту в судинне русло, що досліджується,
можливість переходу діагностичної процедури в
лікувальну при виявленні показань для реваскуляризації.
Пацієнтам з МФА рекомендовано комплексне
лікування, яке передбачає модифікацію способу життя, оптимальну медикаментозну терапію
(ОМТ) для корекція симптомів захворювання та
поліпшення прогнозу, – зменшення ризику розвитку серцево-судинних подій (антитромбоцитарна, антигіпертензивна та ліпідзнижуюча терапія),
інвазивне або кардіосудинне хірургічне втручання за показами [5, p. 2851–2906; 7, p. 2501–2555;
8, p. e16–e94; 9, p. 789–812; 10, p. 192–194; 11,
p. 345–350; 12, p. 501–531].
Ця стаття має за мету продемонструвати необхідність діагностики уражень декількох судинних
басейнів у пацієнтів, які мають фактори ризику або
діагностоване ураження одного басейну, важливість мультидисциплінарного підходу до лікування
пацієнтів з МФА, своєчасного хірургічного лікування у хворих.
У власному дослідженні спостерігали 53 пацієнта, яким було проведено коронаровентрикулографію (КВГ) в поєднанні з ультразвуковим або
ангіографічним дослідженням ПА (в тому числі
брахіоцефальних), продемонструвало, що частота
виявлення МФА в умовах ангіографічної операційної досить велика, – 50,9% пацієнтів мали ураження декількох судинних басейнів. При цьому,
в нашому дослідженні всі пацієнти, у яких було
діагностовано ураження коронарних артерій (КА),
мали ураження в інших судинних басейнах. Показання до хірургічного лікування були виявлені у 18
(34%) пацієнтів (див. табл. 1).
Показано, що наявність МФА прогностично несприятливо у відношенні як безпосередніх
[13, p. e2–e220.], так і віддалених результатів лікування [1, p. 728-730; 14, p. 95-105], при порівнянні
з пацієнтами з ураженням лише одного артеріального басейну [15, c. 31–36; 16, p. 1350–1357; 17, p.
2631–2641]. Ведення таких пацієнтів повинно бути
постійним, комплексним, та здійснюватися міждисциплінарною командою (лікар загальної практики – сімейної медицини, кардіолог, інвазивний
кардіолог, судинний хірург, при наявності ЦД – ендокринолог). Накопичена достатня кількість переконливих доказів того, що комплексне управління
ФР у хворих на атеросклероз покращує якість життя, знижує кількість серцево-судинних подій, зменшує необхідність у реваскуляризації і збільшує виживаність [18, p. 2458-2473].
Клінічний випадок з власного спостереження.
Пацієнт Ф., 64 роки, зі скаргами на стискаючий
нападоподібний біль в ділянці серця, з іррадіацією
в ліве плече, що виникає при незначному фізичному навантаженні та в стані спокою. Близько 20 років хворіє на ЦД 2 типу, 15 років – на артеріальну
гіпертензію. Протягом останніх 1,5 років приймає
аспірин, бета-блокатор, нітрати. Близько року має
потребу в щоденному використанні ізокет-спрею.
Дев’ять місяців назад після надмірного вживання

алкоголю був госпіталізований в кардіологічне відділення зі скаргами на сильний загрудинний біль,
проведено КВГ, виявлено 3-судинне ураження КА,
що є показом до АКШ. АКШ виконано в «Інституті
серцево-судинної хірургії ім. акад. М.М. Амосова», –
1 аорто-коронарний шунт в огинаючу гілку лівої
КА, 1 аорто-коронарний шунт в діагональну гілку
лівої КА, 1 мамарно-коронарний шунт в передню
міжшлуночкову гілку. Після операції спостерігався регрес симптомів, пацієнт дотримувався терапії:
подвійна антитромбоцитарна терапія (АТТ), статин, β-блокатор.
Протягом останнього місяця відновився загрудинний біль, задишка, в тому числу вночі. На ЕКГ –
порушення процесів реполяризації в задньо-боковій стінці лівого шлуночка (ЛШ) (інверсія зубців Т в ІІІ, аVF, зменшення амплітуди зубців Т в
ІІ, V5-V6). Рівень глюкози натще – 6,9 ммоль/л,
холестерин загальний – 3,27 ммоль/л, ЛПНЩ –
1,63 ммоль/л, ЛПВЩ – 0,7 ммоль/л, тригліцериди
– 2,05 ммоль/л. Встановлено діагноз: ІХС: нестабільна стенокардія (з 20.08.2015). Трьохсудинна
коронарна хвороба (КШГ, 07.11.2014). Операція
АКШ-2, МКШ-1 (28.11.2014). Гіпертонічна хвороба ІII ст., 3 ст., ризик 4. СН I ст. NYHA II. ЦД 2 типу,
середньої важкості, стадія компенсації.
Для з’ясування функціонального стану шунтів
хворому проведена КВГ. Були виявлені стеноз 99%
в місці анастомозу шунта з 1-ю діагональною гілкою лівої КА, дистальний кровотік – ТІМІ-І; стеноз 99% на рівні середнього сегменту правої КА;
гіпокінез в області передньої та задньої стінки
ЛШ. Враховуючи високий ризик розвитку гострого
ІМ, прийнято рішення про інвазивне втручання. В
праву КА імплантований елютінг-стент. Результат
стентування: задовільний, кровотік по правій КА
ТІМІ-ІІІ. В гирлі шунт до 1-ої діагональну гілку
лівої КА проведено коронаро-шунтопластику, результат – задовільний, кровотік по венозному шунту та 1-й діагональній гілці лівої КА ТІМІ-ІІІ. Призначена терапія: аспірин, тікагрелор, еноксапарин,
карведілол, лізиноприл, індапамід, лерканідипін,
глімепірид, аторвастатин, омепразол.
В зв’язку з високим ризиком ураження інших
судинних басейнів, хворому було проведено ультразвукове дослідження (УЗД) брахіоцефальних
судин. Виявлено стенози в усті лівої ВСА – 39%,
в усті правої ВСА – 42%. У хворого діагностовано МФА. Покази до хірургічного втручання на
сонних артеріях відсутні, – стенози не є критичними, в анамнезі відсутні порушення мозкового
кровообігу.
Рекомендована медикаментозна терапія медикаментозна терапія для зниження ризику розвитку
серцево – та церебро-судинних подій: подвійна
АТТ (аспірин 75 мг 1 р/д, тікагрелор 90 мг2 р/д) –
щонайменше 12 місяців, карведілол 12,5 мг2 р/д,
аторвастатин 20 мг 1 р/д, амлодипін 5 мг 1 р/д, валсартан 160 мг 1 р/д постійно, глімепіриду 3мг 1 р/д
та сіофору 850 мг 2 р/д під контролем глікемії.
Рекомендовано проведення тредміл-тесту через 2 тижні для контролю результатів хірургічного
втручання, диспансерний нагляд у сімейного лікаря (мета – досягнення цільових значень ліпідів
плазми, артеріального тиску, контролю за змінами
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Таблиця 1
Показання до хірургічного лікування та обсяг лікування у власному дослідженні
Число
пацієнтів
(n=18)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Показання

Рекомендоване лікування

Коронарний басейн
Стенокардія III ФК на тлі ОМТ, стеноз правої
КА 99%, стеноз в шунті до 1-ї діагональної КА 99%
Стенокардія III ФК на фоні ОМТ,
стеноз правої КА 80%
Трьохсудинне ураження та супутній ЦД
Трьохсудинне ураження
Стеноз ствола лівої КА 62%, стеноз огинаючої гілки
лівої КА 78%, стеноз передньої міжшлуночкової
гілки 90% та супутній ЦД
Церебральний басейн
Перенесений інсульт та стеноз іпсілатеральної
(правої) хребцевої артерії (ХА) 99% в поєднанні
з гіпоплазією лівої хребцевої артерії
Стеноз лівої внутрішньої сонної артерії (ВCA) 80% з
ознаками внутрішньопросвітнього тромбоутворення
Перенесений інсульт та стеноз іпсілатеральної
(правої) ВСА 80%
Перенесений інсульт та стеноз іпсілатеральної
(правої) ВСА 68% з ознаками
внутрішньопросвітнього тромбоутворення
Перенесений інсульт, оклюзія іпсілатеральної
(лівої) загальної сонної артерії, стеноз 99%
контрлатеральної ВСА
Стеноз правої ВСА 90%
Стеноз правої ВСА 85%, лівої ВСА 40%
Артерії нижніх кінцівок
Оклюзія лівої поверхневої артерії, стеноз лівої глибокої стегнової артерії 56%, супутній ЦД та ішемічна
виразка в області лівої стопи
Оклюзія на рівні здухвинного та стегнового сегментів
зліва, болі в лівій нозі при ходьбі

Стентування правої КА,
коронаро-шунтопластика
Стентування правої КА
Аорто-коронарне шунтування (АКШ)
АКШ
АКШ

Стентування правої ХА
Стентування лівої ВСА
Стентування правої ВСА
Стентування правої ВСА
Стентування правої ВСА в зоні стенозу
Стентування правої ВСА
Стентування правої ВСА
Тромбемболектомія з поверхневої
стегнової артерії зліва
Тромбоендо-артероектомія з загальної
здухвинної, поверхневої здухвинної,
загальної стегнової артерії зліва
Тромбоендо-артероектомія з лівої
внутрішньої здухвинної артерії, лівої
поверхневої стегнової артерії

1

Стеноз лівої загальної здухвинної артерії 75%,
оклюзія лівої внутрішньої здухвинної артерії,
оклюзія лівої поверхневої стегнової артерії, болі
в лівій нозі при ходьбі

1

Оклюзія правої зовнішньої здухвинної артерії,
біль в правій нозі при ходьбі

Тромбоендо-артероектомія з правої
зовнішньої здухвинної артерії

1

Оклюзія лівої поверхневої стегнової артерії, оклюзія правої поверхневої стегнової артерії, біль в обох
стопах при ходьбі

Тромбоендо-артероектомія з лівої
поверхневої стегнової артерії, правої
поверхневої стегнової артерії

1

Реконструктивна операція на судинах
Стеноз лівої загальної здухвинної артерії 70%,
артерій нижніх кінцівок
оклюзія лівої поверхневої стегнової артерії, стеноз
правої загальної здухвинної артерії 48%, стеноз
правої внутрішньої здухвинної артерії 53%, стеноз
правої загальної стегнової артерії 58%, оклюзія правої
поверхневої стегнової артерії, гангренозне ураження
4-го пальця правої стопи
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способу життя), консультативний нагляд ендокринолога та динамічне спостереження за розвитком
атеросклерозу в сонних артеріях (повторне УЗД дослідження брахіоцефальних судин через 1 рік).
Висновки:
1. Аналіз літератури та особисті спостереження
демонструють необхідність додаткової візуалізації
декількох судинних басейнів у пацієнтів, які мають
фактори ризику атеросклерозу або вже діагностоване ураження одного з судинних басейнів, що при
динамічному спостереженні дозволить своєчасно
реагувати на ознаки на прогресування атеросклерозу, коригувати додаткові фактори ризику, та су-

путні захворювання, виявляти покази до інвазивного втручання.
2. Існує необхідність у створенні єдиного алгоритму діагностики та ведення пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом мудьтидисциплінарною командою (лікар загальної практики – сімейної
медицини, кардіолог, інвазивний кардіолог, судинний хірург).
3. Лікування мультифокального атеросклерозу
має бути постійним, комплексним і включати, як
обов’язкові, немедикаментозну і медикаментозну
терапію, спрямовану, насамперед, на зменшення
кардіоваскулярного ризику.
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ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ У ХВОРИХ ІЗ ПУХЛИНАМИ
ЛІВОГО АНАТОМІЧНОГО СЕГМЕНТУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Проведено аналіз 231 історії хвороб пацієнтів з пухлинами лівого анатомічного сегменту підшлункової залози, що знаходились на лікуванні у відділенні хірургії підшлункової залози Національного інституту хірургії та трансплантології АМН
України в період з 2009 по 2014 рр. Всіх хворих було розділено на 2 групи. Основну групу склали 168 хворих, які перебували
на лікуванні з 2011– до початку 2014 рр.. Групу порівняння склали 63 пацієнти, пролікованих з 2009 по 2010 рр. включно.
Метою роботи було покращити результати діагностики та хірургічного лікування хворих з підозрою на пухлинні утворення в
дистальному відділі підшлункової залози, за рахунок використання діагносично– лікувального алгоритму в основній групі.
Ключові слова: пухлини тіла і хвоста підшлункової залози, діагностика, хірургічне лікування, діагностично-лікувальний алгоритм.
Проведен анализ 231 истории болезни пациентов с опухолями левого анатомического сегмента поджелудочной
железы, которые находились на лечении в отделении хирургии поджелудочной железы Национального института
хирургии и трансплантологии АМН Украины в период с 2009 по 2014гг. Все пациенты были разделены на 2 группы.
Основную группу составили 168 больных, находившихся на лечении с 2011– к началу 2014 гг. Группу сравнения
составили 63 пациентов, пролеченных с 2009 по 2010 гг. включительно. Целью работы было улучшить результаты
диагностики и хирургического лечения больных с подозрением на опухолевые образования в дистальном отделе
поджелудочной железы, за счет использования диагносично– лечебного алгоритма в основной группе.
Ключевые слова: опухоли тела и хвоста поджелудочной железы, диагностика, хирургическое лечение, диагностично-лечебный алгоритм.
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The analysis of 231 case histories was conducted in the patients with tumors of the left anatomical segment of the pancreas which were treated at the Department of Surgery of the pancreas Surgery of the National Institute of Transplantation
Sciences of Ukraine in the period from 2009 to 2014. All patients were divided into 2 groups. The main group consisted of 168
patients who were treated with the beginning from 2011– to 2014. Comparison group consisted of 63 patients treated from
2009 to 2010 inclusive. The aim was to improve the results of diagnostics and surgical treatment of patients, in which we were
suspected tumor formations in the distal part of the pancreas, by using diagnostic and therapeutic algorithm in the study group.
Key words: tumors of body and tail of the pancreas, diagnostics, surgery, diagnostic and therapeutic algorithm.

Статистика останніх років свідчить про неухильний ріст захворюваності і смертності від раку
підшлункової залози. Середня тривалість життя
хворих на РПЗ після появи перших симптомів не
перевищує 6– 9 місяців. В Україні рак підшлункової залози в структурі смертності від злоякісних
новоутворень серед чоловіків посідає 6, а серед жінок – 9 місце[1, 2, 6, 8].
Рак дистальних відділів підшлункової залози
зустрічається рідко (≈20%). Специфічні симптоми новоутворень в лівому анатомо– хірургічному
сегменті ПЗ відсутні. Рівень ранньої діагностики
пухлиних утворень в тілі та хвості підшлункової
залози вважається вкрай незадовільним. Діагностично– лікувального алгоритму щодо пацієнтів з
пухлинами дистальних відділів підшлункової залози не існує [2, 4, 5, 7, 8, ].
До кінця не вивчені можливості, роль та місце
сучасних методів інструментального дослідження.
Складним залишається питання як диференційної
діагностики різних пухлинних уражень тіла і хвоста ПЗ, так і передопераційного визначення їх резектабельності. Серед пацієнтів, у яких за даними
доопераційних обстежень пухлина підшлункової
залози признана резектабельною у 8– 35% випадків є скритий канцероматоз або віддалені метастази
[1, 4, 5, 9, 10, 17].
Проблемними залишаються вибір методу та
об’єму оперативного втручання.До кінця не вивчені роль та можливості малоінвазивних технологій в
діагностиці та хірургічному лікуванні пухлин тіла і
хвоста підшлункової залози. Не вивчені можливості, передумови та наслідки розширених дистальних
резекцій ПЗ. Дискутабельним залишається питання об’єму лімфодесекції при злоякісних пухлинах
лівого анатомічного сегменту підшлункової залози
[1, 7, 8, 11– 17].
Рівень ускладнень дистальних резекцій підшлункової залози складає від 9 до 57%. Післяопераційна летальність після хірургічного лікування
пухлин в лівому анатомо– хірургічному сегменті
підшлункової залози в середньому становить 5%,
віддалені результати незадовільні: медіана виживання після радикальних операцій становить
10–18 місяців(5– річне виживання– близько 5– 8%)
[2, 3, 6-8, 10, 11, 16, 17].
Мета роботи: покращити результати діагностики та хірургічного лікування хворих з пухлинами лівого анатомічного сегменту підшлункової
залози.
Матеріали і методи: Для вирішення поставлених завдань проведено аналіз 231 історії хвороб пацієнтів з пухлинами лівого анатомічного сегменту
підшлункової залози, що знаходились на лікуванні
в НІХТ ім. О.О. Шалімова з 2009 по 2014 рік. Всіх
хворих було розділено на 2 групи. Основну групу
склали 168 хворих, які перебували на лікуванні з

2011– до початку 2014 рр. Групу порівняння склали 63 пацієнти, пролікованих з 2009 по 2010 рр.
включно. Групи були співставні за віком, статевим
розподілом, структурою патології (Рис. 1).
Для оцінки ефективності розробленого нами
діагностично-лікувального алгоритму ми провели
порівняння результатів діагностики та хірургічного
лікування в основній та в групі порівняння.

Рис. 1. Розподіл хворих у групах
Результати і їх обговорення: Зважаючи на
різноманітність форм пухлинного враження тіла
і хвоста підшлункової залози, необхідний індивідуалізований підхід до лікування таких хворих, а, отже, диференційна діагностика всіх видів пухлин ПЗ на доопераційному етапі є вкрай
важливою. Сучасний стан проблеми діагностики
та лікування пухлинних утворень тіла і хвоста ПЗ
визначає актуальність і доцільність поглибленого
їх вивчення з метою вірного та вчасного встановлення діагнозу на підставі застосування сучасних
діагностичних засобів, створення діагностично–
лікувального алгоритму з максимальним застосуванням малотравматичних лікувальних методів,
які б дозволили індивідуалізувати лікувальну програму і забезпечити пацієнту тривалий лікувальний ефект з мінімальним ризиком рецидивування
захворювання [1–17].
Відсутність специфічних симптомів пухлинного враження лівого анатомічного сегменту ПЗ,
специфічних лабораторних маркерів, змушують
застосовувати комплексний діагностично-лікувальний підхід до таких пацієнтів. Клініко–лабораторний моніторинг дозволяє лише оцінити
ступінь вираженості симптомів та синдромів патологічного процесу. Для розробки та впровадження
діагностично-лікувального алгоритму, ми вважали
необхідним попереднє вивчення інформативності
основних найбільш поширених та доступних для
застосування звичних та сучасних методів візуального обстеження (рис. 2).
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Як показують результати нашого дослідження,
УЗД в діагностиці пухлиноподібних утворень в тілі
та хвості підшлункової залози дає чутливість, достовірність та специфічність на рівні 75%, 78,6%, 95,2%
відповідно. КТ, за нашими даними супроводжувалось чутливістю, специфічністю та достовірністю
на рівні 88,7%, 85,7%, 88,5%. На основі отриманих
результатів дослідження маємо підстави стверджувати, що чутливість ендоультрасонографії доповненої пункцією та послідуючим відправленням пунктату на біохімічне, бактеріологічне, цитологічне та
імуногістохімічне дослідження досягає 100%.
Отримані результати вивчення ефективності різноманітних інструментальних методів діагностики для для остаточної верифікації природи,
локалізації та поширення пухлинного прцесу, дозволило нам розробити алгоритм обстеження для
пацієнтів із пухлинними утвореннями лівого анатомічного сегменту підшлункової залози, а відповідно визначитись у виборі хірургічної тактики на
основі його результатів(Рис. 3).
Оскільки нашою метою була оптимізація діагностичного процесу, ми виходили із необхідності
своєчасної та точної постановки діагнозу, включаючи визначення ступеня поширеності пухлини на
інші органи і структури. Також при цьому врахо-

вували простоту виконання дослідження, доступність, ступінь їх безпечності та ефективність для
підтвердження запідозреної патології.
В комплексному обстеженні наших пацієнтів
першою неодмінною ланкою вважаємо клініко–
лабораторне обстеження, що дозволяє визначити
основні симптоми захворювання, тривалість, наявність супутніх захворювань, ускладнень. Також ми
можемо оцінити кількісні прояви змін лабораторних показників у кожног хворого.
Таким чином скринінговим методом візуалізаційної діагностики пухлин в тілі та хвості підшлункової залози вважаємо ультразвукове дослідження.
Зважаючи на те, що метод є низькочутливим, попри
величезну кількість переваг його застосування на
всіх етапах обстеження та відносно високу специфічність для пухлиноподібних утворень кістозного
походження, для визначення подальшої тактики
вважаємо недостатнім.
Враховуючи необхідність в більш точних даних, на наступному етапі виконуємо КТ, яку вважаємо основним методом діагностики пухлин ПЗ.
Обстеження обов’язково виконуємо з внутрішньовенним підсиленням.
На жаль, як показують результати дослідження, для доопераційного встановлення остаточного

Рис. 2. Візуалізуючі методи обстеження
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діагнозу застосування лише вищеперерахованих
методів, часто є недостатнім. В таких випадках в
алгоритм обстеження вважаємо необхідним включення ендосонографії. Складні діагностичні випадки є показанням до виконання діагностичних
пункцій, як через шкірних(під контролем УЗД/
КТ), так і під контролем ендосонографії. Подальше дослідження вмісту пухлинного кіст подібного
утворення часто дозволяє достовірно встановити
діагноз в передопераційному періоді. Діагностичний алгоритм передбачає також виконання інтраопераційної ревізії після лапаротомії чи лапароскопії для остаточного планування оперативного
втручання.
Застосування запропонованого нами діагностичного алгоритму дозволило покращити достовірність доопераційної діагностики з 74,2 до 86,4%.
Переваги запропонованого нами алгоритму передопераційного обстеження наглядно демонструють дані таблиці 1.
На основі отриманих даних можемо стверджувати, що застосування розробленого нами лікувально-діагностичного алгоритму достовірно дозволило нам зменшити кількість експлоративних
лапаротомій з 38,1% до 7,0%. Цього в деякій мірі
вдалось досягти завдяки більш широкому застосуванню методів КТ, МРТ та ЕУС.
Таблиця 1
Використання візуалізуючих методів обстеження
у хворих з пухлинними ураженнями лівого
анатомічного сегменту підшлункової залози
Кількість обстежень
у хворих групах
Метод
ПорівнянОсновної
обстеження
ня
(N= 168)
(N= 63)
абс.
%
абс.
%
УЗД
157 93,45 55
87,3
КТ/ МРТ
121 72,02 33 52,38
ЕУС
46
27,38
–
–
ЕГФДС
68
40,48 20 31,75
Лапароскопія 10
6,41
1
1,59
Лапаротомія
11
7,05
24
38,1

χ2

p

2,9
˃0,05
7,95 ˂0,01
21,5 ˂0,001
1,48 ˃0,05
1,92 ˃0,05
35,47 ˂0,001

Радикальними оперативними втручаннями при
пухлинних ураженнях лівого анатомо– хірургічного
сегменту підшлункової залози є дистальні резекції в
різних модифікаціях, центральні резекції та енуклеації пухлин. Разом з тим, радикальні втручання– це
єдиний шанс на видужання або продовження життя.
Тому вибір оптимального виду оперативного втручання та техніки є вкрай важливим. Вибираючи те
чи інше втручання необхідно враховувати велику
кількість факторів, які безумовно повинні вплинути
як на тривалість життя після операції, так і на його
якість. В зв’язку з цим великі надії на покращення
радикального лікування пацієнтів з пухлинами лівого анатомічного сегменту підшлункової залози
покладаються на широке застосування малоінвазивних технологій[1, 2, 6–17].
Ми провели порівняльний аналіз результатів
виконання радикальних оперативних втручань з
аналогічними відкритими, що виконувались за однаковий проміжок часу. Отримані наступні результати, представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Величина показника при виконанні
ЦенДистальної
Енуклеації
тральрезекції
Показник
ної рез.
ЛапаЛапаЛапаВідВідроскороскороскокритої
критої
пічної
пічної
пічної
Середня
тривалість 291,9± 241,6±
84±
180±
210
операції,
99,1
77,3
27,9
93,1
хв.
Середня
493,8± 732,3±
310±
кровоМін.
300
374,6
812,3
296,1
втрата, мл
Частота
усклад18,2
36,36
26,7
нень, %
Середня
тривалість
перебу10,1±
15,8±
6±
13,4±
14
вання в
3,1
8,2
1,9
5,2
стаціонарі, діб

Таблиця 3
Результати аналізу радикальних оперативних втручань
у хворих з пухлинами лівого анатомо-хірургічного сегмента підшлункової залози
Оперативне втручання
Дистальні резекції ПЗ:
cубтотальних ДРПЗ
RAMPS anterior
RAMPS posterior
Лапароскрпічні ДР
ДР
Центральні резекції підшлункової залози
Енуклеації
Інші
ВСЬОГО

Група порівняння
К-ть оп. Ускл.(%)
30
11
6(54,55)
3
2(66,67)
1
2 13
– 7(53,85)
1
31
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15(48,39)

Основна група
К-ть оп. Ускл.(%)
75
11
4(36,36)
10
1(10)
4
9 41
2(22,22)
10(24,39)
5
1(20)
14
3(21,43)
4
98
21(21,43)

χ2

р

7,55
0,73
4,17
0,54
3,97
0,26
8,5

˂0,01
˃0,05
˂0,05
˃0,05
˂0,05
˃0,05
˂0,01
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Рис. 2. Діагностично-лікувальний алгоритм при обстеженні пацієнтів
із пухлинами лівого анатомічного сегменту підшлункової залози

Рис. 3. Розподіл оперованих хворих у групах
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Дистальні резекції з лапароскопічного доступу
за рівнем післяопераційних та панкреатогенних
ускладнень, інтраопераційної крововтрати та тривалості оперативного втручання є співставимі з
аналогічними відкритими оперативними втручаннями.
Рівень ускладнень лапароскопічних та відкритих енуклеацій співставимі, проте рівень інтраопераційної крововтрати достовірно нищий при застосуванні лапароскопічного доступу.
Тривалість післяопераційного перебування хворого в стаціонарі була достовірно нижчою у пацієнтів після виконання лапароскопічних оперативних втручань.
Зваживши вищенаведені результати виконання
лапароскопічних втручань,– вони знайшли вагоме
місце в розробленому нами діагностично– лікувальному алгоритмі.
За нашими даними летальність після виконання
радикальних операцій склала 4, 68%(померло 6 пацієнтів), ускладнення виникли у 32 хворих (24,8%).
На основі проведеного аналізу ранніх післяопераційних ускладнень ми змогли виділити основні
фактори ризику їх виникнення: судинні резекції
(р<0,01), резекції сусідніх органів (р<0,05), час
операції (р<0,01), метод антибіотикопрофілактики
(р<0,01).
Спираючись на проведений аналіз факторів ризику розвитку ранніх післяопераційних ускладнень
та летальності, проаналізувавши можливості нових оперативних втручань ми змінили свої тактичні та технічні підходи та застосували їх в основній
групі хворих. Радикальні операції виконані в 129
пацієнтів (55,84%), паліативні – 82 (35,5%) хворих. В основній групі (N=168): 98 (58,33%)– радикальнооперовані, 57(33,93%) – паліативні операції,
13(7,74%) – не оперовані; тоді як в групі порівняння:
31(49,21%), 25(39,68%), 7(11,11%) – відповідно.
Розподіл операцій у групах представлений на
діаграмі (рис. 3).
У хворих основної групи проведено 98 радикальних оперативних втручання. Ускладнення розвинулись у 21 пацієнта (21,4%). Померло 3 пацієнта (3,1%).
Результати виконання радикальних оперативних втручань у хворих основної групи та групи порівняння наведено в таблиці 3.
Таким чином, як можна побачити з таблиці, нам
вдалося достовірно (р˂0,01) зменшити кількість

ускладнень як при виконанні дистальних резекцій
підшлункової залози, так і загальне число ускладнень після виконання всіх радикальних операцій
(р˂ 0,01).
Не зважаючи на отримані результати, досягти
достовірного зменшення летальності не вдалось
(р >0,05 при χ2= 2,32). В групі порівняння померло
3 пацієнти (9,7%).
Зменшення рівня ранніх післяопераційних
ускладнень та недостовірне зниження летальності
відбулось без зменшення кількості виконаних розширених оперативних втручань. Радикальні оперативні втручання доповнені виконанням резекції
магістральних судин чи сусідніх органів виконані у
22 пацієнтів основної групи (13,1%) та у 12 пацієнтів групи порівняння (19,05%), різниця недостовірна (р˃0,05 при χ2= 1,29).
Висновки. Клініко– лабораторне обстеження
дозволяє визначити лише основні симптоми захворювання, тривалість, наявність супутніх захворювань, ускладнень. Також ми можемо оцінити
кількісні прояви змін лабораторних показників у
кожного хворого.
Ультразвукове дослідження доцільно використовувати як скринінговий метод обстеження, а
також для виявлення або спростування наявності
супутньої патології та моніторингу за станом пацієнта.
Основним методом діагностики пухлин в лівому анатомічному сегменті підшлункової залози
вважаємо комп’ютерну томографію із внутрішньовенним підсиленням.
На основі отриманих результатів дослідження
маємо підстави стверджувати, що чутливість Ендоультрасонографії доповненої пункцією та послідуючим відправленням пунктату на біохімічне,
бактеріологічне, цитологічне та імуногістохімічне
дослідження досягає 100%.
Застосування запропонованого нами діагностичного алгоритму дозволило покращити достовірність доопераційної діагностики з 74,2% до 86,4%
та достовірно зменшити кількість експлоріативних
лапаротомій з 38% до 7%.
Застосування в основній групі розроблених
нами діагностично– лікувального алгоритму та застосування нових методик дозволило нам зменшити кількість ранніх післяопераційнийних ускладнень після радикальних втручань з 48,39% до
21,43% та знизити летальність з 9,68% до 3,06%.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ
И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НА РАННИХ СТАДИЯХ
На сегодняшний день в Украине часто встречается сочетание артериальной гипертензии и сахарного диабета
2 типа, что и является актуальность данного исследования. В данной работе описаны выявленные особенности почечной дисфункции и структурно-функциональных нарушений миокарда у больных с артериальной гипертензией и
сахарным диабетом 2 типа на ранних стадиях заболеваний.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, почесная дисфункция, структурнофункциональные изменения миокарда.
На сьогоднішній день в Україні часто зустрічається поєднання артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2
типу, що є актуальністю даного дослідження. У даній роботі описані виявлені особливості ниркової дисфункції та
структурно-функціональних порушень міокарда у хворих з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу
на ранніх стадіях захворювань.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2 типу, Почесна дисфункція, структурно-функціональні зміни міокарда.
Today, a combination of hypertension and type 2 diabetes often occurs in Ukraine, which is the relevance of this study.
This paper describes the features identified renal dysfunction and structural and functional disorders of the myocardium in
patients with hypertension and type 2 diabetes in the early stages of the disease.
Key words: arterial hypertension, type 2 diabetes, Poczesna dysfunction, structural and functional changes in the
myocardium.

Актуальность статьи. При сочетании различных заболеваний совокупность патологических
факторов существенно влияют на их течение, способствуют прогрессированию осложнений, влияют
на эффективность проводимого лечения.
Постановка проблемы. Особое значение имеет сочетание патологических механизмов, развивающихся при артериальной гипертензии (АГ) и
сахарном диабете 2 типа (СД-2), затрагивающих
гемодинамические и метаболические факторы,
проявляющиеся развитием гиперкоагуляции, эндотелиальной дисфункции, гиперлипидемии (ГЛ),
инсулинорезистентности (ИР), активацией генерализованного неспецифического воспаления и жировой дистрофии печени [1, с. 5].
Цель: установить особенности почечной дисфункции и структурно-функциональных нарушений миокарда у больных с АГ и СД-2 на ранних
стадиях заболеваний.
Материалы и методы. Было обследовано
48 больных (25 мужчин и 23 женщины) с СД-2 и
АГ. Средний возраст больных – 52,6±4,7 лет, длительность СД-2 – 3,5±1,5 лет, длительность АГ –
5,5±0,5 лет. Все больные имели избыточную массу
тела, индекс массы тела (ИМТ) у мужчин составлял
29,0±0,5 кг/м², у женщин – 27,5±0,5 кг/м². В группу
обследования включались пациенты с мягкой АГ
(систолическое (САД) артериальное давление (АД)
и диастолическое АД (ДАД) у мужчин и женщин:
154,6±3,8 мм рт ст; 152,4±4,2 мм рт ст и 96,2±2,5
мм рт ст; 92,4±2,8 мм рт ст соответственно).
Программа обследования включала: исследование углеводного обмена (гликозилированный гемо-

глобин (HbА1c)); липидного обмена (общий холестерин (ОХ), липопротеины низкой (ЛПНП), очень
низкой (ЛПОНП), высокой (ЛПВП) плотности,
триглицериды (ТГ)); исследование функции почек
(скорость клубочковой фильтрации (СКФ), наличие альбуминурии (нормо– (НАУ), микро- (МАУ),
макро- (МкАУ)), содержание мочевины, креатинина в крови и моче; суточное мониторирование
АД (СМАД); эхокардиография (ЭхоКГ) по стандартным протоколам с измерением соответствующих показателей.
Группу контроля составили 14 практически
здоровых лиц. Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета анализа в системе Microsoft Excel и Microsoft Accesst. Достоверность полученных данных вычисляли с помощью
t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования. У обследованных
больных с АГ и СД-2 углеводный обмен был субкомпенсирован (HbА1c: 8,11±0,37%; контроль –
4,72±0,04 %; p<0,05).
Обследованные пациенты имели сохраненную
функцию почек – уровни креатинина и мочевины не отличались от контрольных значений (креатинин – 96,3±2,7 мкмоль/л; контроль – 91,8±2,0;
p>0,05; мочевина – 6,6±1,4 ммоль/л; контроль –
6,1±0,5 ммоль/л; p>0,05).
У обследованных больных с АГ и СД-2 отмечалась
ГЛ, характеризовавшаяся повышением атерогенных
липидных фракций (ОХ: 6,03±0,5 ммоль/л; контроль –
4,19±0,14 ммоль/л; p<0,05; ЛПНП: 3,52±0,31 ммоль/л;
контроль – 2,28±0,16 ммоль/л; p<0,05; ТГ: 2,64±0,19
ммоль/л контроль – 1,2±0,08 ммоль/л; p<0,05).
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Больные с АГ и СД-2, входившие в исследование имели незначительное повышение АД, однако
его суточный профиль был нарушен: по данным
СМАД у 42 больных (87,5%) было недостаточное
ночное снижение АД («non-dipper»).
Наибольшие различия среди изучавшихся параметров касались нарушения экскреции альбумина,
в зависимости от уровней которой больные были
распределены на 3 группы: 1-я группа – 16 пациентов с НАУ, 2-я группа – 18 пациентов с МАУ и 3-я
группа – 14 пациентов с МкАУ.
В зависимости от степени альбуминурии были
проанализированы параметры структурно-функциональных изменений миокарда и их особенности
среди больных разных групп.
Так у всех больных 1-й группы была нормальная
геометрическая модель левого желудочка (ЛЖ). Во
2-й группе отмечалась как нормальная геометрическая модель (8 пациентов, 44,44%), так и признаки
концентрической гипертрофии миокарда ЛЖ (10 пациентов, 55,56%). В 3-й группе отмечалась концентрическая (10 больных, 71,43%) и эксцентрическая
(4 больных, 28,57%) гипертрофия миокарда ЛЖ.
Внутрисердечная гемодинамика имела определенные отличия в разных группах больных. Конечный диастолический объем ЛЖ (КДОлж) был
увеличен у больных 2-й и 3-й групп и мог расцениваться как компенсаторный механизм, необходимый для поддержания систолической функции
ЛЖ. Изменения касались также релаксации ЛЖ,
которые были максимально нарушены у пациентов
3 группы (изоволюмическое время расслабления ЛЖ (ИВРлж) в 3, 2 и 1 группах: 86,4±9,6 мс;
69,5±10,2 мс; 64,4±10,8 мс соответственно).
Изучение фазовой структуры систолы ЛЖ и
определение скоростных характеристик потока крови в его выносящем тракте позволило выявить определенные изменения показателей как в
сравнении с контролем, так и между отдельными
группами больных. Так у больных 3-й группы происходило достоверное снижение (в среднем в 1,06 –
1,15 раза в сравнении с контролем) максимальной
(Vmax) и средней (Vср) скорости потока в выносящем тракте ЛЖ, а также увеличение времени
ускорения (ВУ) в выносящем тракте ЛЖ в период
изгнания.

Увеличение электромеханической систолы
(ЭМСлж) и продолжительности потока (ВПлж) в
1,09–1,12 и 1,06–1,1 раза соответственно, вероятно,
имеет компенсаторный характер, направленный
на обеспечение достаточного опорожнения ЛЖ
в систолу у больных 2-й и 3-й групп, что на фоне
снижения пиковых и средних скоростей могло способствовать нормализации величины объемного
кровотока в выносящем тракте ЛЖ.
В отличие от больных с АГ и СД-2 2-й и 3-й
групп данные показатели у больных 1-й группы не
отличались от контрольных значений, однако, для
больных этой группы было характерным повышение ВУлж в период изгнания в 1,13 раза.
Более выраженное нарушение фазовой структуры систолы ЛЖ у больных 3 группы подтверждалось также изменением средней величины интегрального показателя – индекса напряжения
миокарда, которое отмечалось лишь у больных
этой группы.
Таким образом, при отсутствии нарушений
систолической функции ЛЖ у пациентов с МкАУ
отмечались функциональные и фазовые изменения
систолы ЛЖ, которые характеризовались снижением скоростных показателей кровотока в выносящем тракте ЛЖ, компенсаторным увеличением
продолжительности механической систолы и периода напряжения.
У больных с НАУ и МАУ изменения показателей систолы ЛЖ были минимальными и затрагивали лишь изменение фазовой структуры систолы
в виде увеличения продолжительности периода напряжения.
Выводы:
1. У больных с АГ и СД-2 развивается структурная перестройка миокарда и нарушения кардио-гемодинамики ЛЖ, которые регистрируются уже на
ранних стадиях заболеваний.
2. Показатели систолы ЛЖ у больных с АГ и
СД-2 отличаются при различных уровнях экскреции альбумина (НАУ, МАУ, МкАУ) и отражают доклиническую дисфункцию систолы ЛЖ.
3. Прогностическая оценка выявленных изменений важна для разработки программ дифференцированной профилактики прогрессирования СС
осложнений у данной категории больных.

Литература:
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Генітальне інфікування у генезі передчасних пологів
Одним з найбільш поширених проявів генітальної інфекції під час вагітності дитини є морфо– функціональна
незрілість в результаті прогресивної плацентарної недостатності. Зниження функціональних можливостей материнської імунної системи є значним фактором ризику внутрішньоматкової інсемінації. Рекомендується проводити профілактичну терапію з урахуванням отриманих даних.
Ключові слова: геніальне інфікування, невиношування вагітності.
Одним из наиболее распространенных проявлений генитального инфицирования во время беременности есть
рождение ребенка с морфо– функциональной незрелостью, что является следствием прогрессирующей фетоплацентарной недостаточности. Снижение функциональных возможностей материнской иммунной системы является
значительным фактором риска внутриматочной инсеминации. Рекомендуется проводить профилактическую терапию с учетом полученных данных.
Ключевые слова: гениальное инфицирование, невынашивание беременности.
One of the most common manifestations of genital infection during pregnancy the baby is morfo– functional immaturity
as a result of progressive placental insufficiency. The decreased functional capacity of maternal immune system is a high risk
factor for IUI. It is recommended to carry out anticipatory labor therapy with the consideration of data received.
Key words: genstal infection, pregnancy loss.

Введення. За останні 20 років структура хвороб, що передаються статевим шляхом (ХПСШ),
істотно змінилася. З одного боку, широкого поширення набули давно відомі захворювання: сифіліс,
гонорея, з іншого – з’явилося нове захворювання –
ВІЛ-інфекція. Поряд з цим, міцно утвердилися такі
урогенітальні інфекції, як хламідіоз, гарднерельоз,
мікоплазмоз, але рідше стали зустрічатися лістеріоз і токсоплазмоз .Є відомості, що безпліддя, хоріоамніоніт, передчасні пологи і низька маса новонароджених обумовлені урогенітальною інфекцією.
Однак питання патогенезу даних ускладнень вагітності залишаються спірними і потребують уточнення, оскільки методи їх профілактики та лікування
на основі зниження неспецифічної резистентності матері в більшості випадків не ефективні. Крім
того, дані про характер змін імунної системи при
передчасних пологах (ПР) суперечливі.
Метою даної публікації є узагальнення результатів дослідження частоти і структури інфекцій,
що передаються статевим шляхом, та її вплив на
імунологічний статус матері та плоду при передчасних пологах в терміні 28– 36 тижнів.
Матеріали та методи. Було обстежено 126 вагітних жінок. Контрольна група складалась із вагітних та невагітних жінок. Для визначення антитіл до
урогенітальних інфекцій ми використовували метод
флуоресцентних антитіл, імуноферментний аналіз
і метод визначення вірусного генома шляхом полімеразної ланцюгової реакції. Антифосфоліпіди визначали в сироватці крові методом ІФА з використанням високочутливих препаратів 6-фосфоліпідів.
Гормональну функцію плаценти (рівень естрадіолу,
пролактину, тестостерону, прогестерону в плаценті)
досліджували при допомозі стандартних наборів
фірми "Алкор– БІО" м Санкт-Петербург.
Результати та їх обговорення. З 106 вагітних жінок з передчасними пологами в 82 випадках (81,2%)

виявлено інфекції, що передаються статевим шляхом, що в три рази більше, ніж у групі жінок з нормальним перебігом вагітності та невагітних жінок.
Виявлено також відмінності в структурі урогенітальної інфекції. Найпоширенішим захворюванням, переданим статевим шляхом при передчасних
пологах, є урогенітальний хламідіоз. Даний вид інфекції виявлено у 43,3% випадків. Вірусоносійство
герпесу і цитомегаловірусна інфекція однаково часто зустрічалися в обох групах. Мікст-інфекції виявлені в 27,9% випадків. Таким чином, у м Чернівці
спостерігалося зростання числа захворювань урогенітальної інфекції "нового покоління" – хламідіозу,
гарднереллеза, мікоплазмозу. Даний вид інфекції
характерний для жінок з ускладненим перебігом
вагітності, зокрема, з невиношуванням вагітності.
Частота передчасних пологів в цілому в країні коливається в межах 8% випадків і спонтанних абортів –
від 3,5до 5,5%. Передбачувані причини невиношування вагітності надзвичайно різноманітні. Це соматичні захворювання, гормональні порушення, ендокринопатії, різні анатомічні дефекти і запальних
захворювань геніталій. У 30 (28,3%) пацієнток, крім
запалення геніталій, інших причин, що провокують
передчасні пологи, не встановлено. Передбачувані
причини інфікованих (перша група) і неінфікованих
ПР (друга група) при передчасних пологах, істотно
відрізняються. У першій групі єдиною самостійною
причиною невиношування вагітності є запальні
процеси (35,4%), тоді як у другий – соматичні захворювання (75%). В цілому запальні захворювання
при інфікованих передчасних пологах відзначені в
67,0% випадків, з яких 12,7% спостережень локалізувалися в піхві і 48,3% – внутрішньоматково (хламідіоз, мікоплазмоз).
У числі урологічних захворювань поширений
цистит – 23% випадків. Загострення ЦМВ і ВПГ з
появою імуноглобуліну М було зареєстровано у 8
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(15,7%) пацієнток першої групи, причому у трьох –
мікст-інфекція (поєднання ЦМВ і ВПГ).Попередні
вагітності в групі жінок з інфікованими передчасними пологами в 17% випадків закінчилися медичним абортом, в 26% – самовільним викиднем, в 7% –
антенатальної загибеллю плоду, в 30% – передчасними пологами і тільки в 20% – фізіологічними
пологами . Ці дані вказують на те, що у жінок спостерігаються урогенітальні захворювання задовго
до цієї вагітності.
На вогнища хронічної інфекції вагітні практично не реагують, лише у 15% жінок з наявністю інфекції відзначений лейкоцитоз. Дані випадки розцінені нами як загострення хронічної персистуючої
інфекції. Передчасні інфіковані пологи в 67,5% випадків починалися з допологового виливу навколоплідних вод на тлі таких ускладнень вагітності, як
преекламсія різного ступеня тяжкості (10,5%), багатоводдя (15,6%), відшарування плаценти (17,2%)
і анемія (27,4%).
За даними патологоанатомічної служби м. Чернівці, у 2010 р кожен четвертий новонароджений
загинув у перинатальному періоді від внутрішньоутробної інфекції. Питома вага внутрішньоутробної інфекції серед причин мертвонародження і ранньої дитячої смертності досягає 40%.
Поріг інфікування плода при передчасних інфікованих пологах склав 53%. Синдром затримки
розвитку плода відзначений в 21,4% випадках.
Таким чином, незважаючи на високий відсоток
захворювань вагітних, що передаються статевим
шляхом, у значної кількості плід не вражається.
При передчасних пологах в 28-36 тижнів з наявністю інфекції, без ознак інфекції компенсаторні
можливості плаценти виражені більш чітко. Периферична частина плаценти є своєрідною резервною зоною для здійснення компенсаторних реакцій. У центральній її частині достовірних змін у
рівні компенсаторних реакцій не виявлено. Поряд з
компенсаторними процесами спостерігається виражена активація інволютивних процесів у вигляді гі-

поплазії судинної системи і фіброзної облітеруючої
ангіопатії. Мікроскопічно в 38% випадків виявлено
дифузна інфільтрація мононуклеарними клітинами
децидуальної тканини, в 15% спостережень – гнійний децидуіт.
Для передчасних пологів з наявністю інфекції, що передається статевим шляхом, характерне
ураження децидуальної тканини в бік переважання
макрофагів і збільшення продукції фактора некрозу пухлини α. При передчасних інфікованих пологах мало місце статистично достовірне зниження
середньої концентрації пролактину, прогестерону в
сироватці крові (пролактин – 1,24±0,21 нммоль/л,
р<0,01; прогестерон – 44,1±3,44 нммоль / л, р<0,05),
тоді як у жінок з прогресуючою вагітністю рівень
прогестерону склав 65,13±4,1 нммоль/л, пролактину – 3,78±0,18 нммоль/л.
Результати клінічних, біохімічних, лабораторних та гістологічних досліджень дозволяють
представити механізм передчасних пологів при
урогенітальної інфекції наступним чином. У відповідь на зараження організм вагітної виробляє інтерферон та фактор некрозу пухлини, чим блокує
внутрішньоклітинний цикл розвитку інфекції, яка,
не встигнувши проникнути в епітеліальну клітину,
знищується імунною системою, головним чином
Т-лімфоцитами і макрофагами. Коли позаклітинна
інфекція знищена, продукція інтерферону і фактора некрозу пухлини припиняється, однак починається цикл розвитку інфекції, що знаходиться в
клітці. Інфіковані клітини руйнуються і звільнилися елементарні тільця (стадія розвитку інфекції)
поселяються в нову епітеліальну клітину. Повторні
цикли активації розвитку інфекції поступово руйнують амніальний і хоріальний епітелій і виснажують імунну систему. В результаті порушується
синтез і секреція цитокінів, що впливають на диференціювання трофобласта і його інвазію. На цьому
компенсаторні можливості плаценти закінчуються,
синтез плацентарних гормонів знижується до нуля.
У децидуальної тканини утворюються мікротром-

Причини передчасних пологів
Інфекція
Сифіліс
ВІЛ-інфекція
Мікоплазмоз
Гриби роду кандида
Уреаплазмоз
Хламідіоз
Гандерелез
Цитомегаловірус
Генітальнийгерпес І-ІІ типу
Трихомоніаз
Токсоплазмоз
Краснуха
Бруцельоз
Мікст-інфекція

Не вагітні
%
170,1
9,3
13,5
9,8
31,6
6
4,7
12,9
14,4
5,9
1,6
0,5
2,4
29,8
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Контрольна група Передчасні пологи
на 28-36 тиж.
Вагітні, 28-36 тиж.
Число
%
число
%
6
2
3
1
1
3,3
26
24,9
0
0,0
13
12,6
0
0,0
16
15,2
2
6,7
46
43,3
1
3,3
38
35,6
1
3,3
13
12,1
1
3,3
10
9,5
2
6,7
5
5,2
0
0,0
2
2,3
0
0,0
2
1,5
0
0,0
2
1,5
0
0,0
22
27,9
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би з ділянками некрозу. Склад децидуальної лімфоцитів зміщується в бік збільшення макрофагів.
Таким чином, розвивається виражений фіброз і облітерація судин ворсинок з подальшою загибеллю
плоду. Таким чином, провідною патологією вагітності при хронічній внутрішньоматкової інфекції
є перманентна загроза переривання вагітності та
раннє формування плацентарної недостатності.
Відзначимо, що інфекції, що передаються статевим шляхом, мають широке поширення. самовиліковування даних хвороб неможливо, так як вони
не індукують імунітет.
Висновки.
1. Як показали проведені нами дослідження,
основною причиною невиношування вагітності є
такі урогенітальні інфекції, як TORCH-синдром.

2. У 106 випадках вагітність закінчилася передчасними пологами. Факти інфікування підтверджені клінічними, лабораторними та гістологічними
даними.
3. У разі первинного зараження хвороба протікає
безсимптомно, залишається нерозпізнаною і невиліковною. Здатність до зачаття у інфікованих жінок
зберігається, але виношування вагітності утруднено
запальним процесом плаценти. Інфекція від матері
передається плоду в 53% випадків, однак клінічно
проявляється тільки у 10% новонароджених.
Таким чином, передчасні пологи – це універсальна відповідь жіночого організму на будь виражене неблагополуччя в стані здоров’я вагітної,
плоду, навколишнього середовища та багатьох інших факторів.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У статті обґрунтовується необхідності удосконалення системи біологічного захисту як складової національної
безпеки України. Біозагрози для населення Україні є реальними і походять як з природних осередків особливо-небезпечних інфекцій так і при застосуванні ПБА при диверсіях та терористичних актах. Законодавча та нормативноправова база України стосовно попередження та ліквідації наслідків застосування ПБА потребує подальшої розробки та удосконалення.
Ключові слова: біологічний захист, національна безпека, біозагроза.
В статье обосновывается необходимость усовершенствования системы биологической защиты как составляющей национальной безопасности Украины. Биоугрозы для населения Украины являются реальными и происходят
как из природных очагов особо опасных инфекций, так и при применении ПБА при диверсиях и террористических
актах. Законодательная и нормативно-правовая база Украины по предупреждению и ликвидации последствий применения ПБА требует дальнейшей разработки и совершенствования.
Ключевые слова: биологическая защита, национальная безопасность, биоугрозы.
The necessity of improving the biological defense system as a component of national security of Ukraine. Biological
threat for the population of Ukraine are real and come from both natural sources of especially dangerous infections, as well
as the application of PBA at sabotage and terrorist acts. The legislative and regulatory framework of Ukraine on the prevention and elimination of consequences of PBA requires further development and improvement.
Key words: biological protection, national security, biological threat.

Актуальність. Сучасні інновації в мікробіології,
молекулярній біології та біотехнологіях внесли значний вклад у розвиток охорони здоров’я, сільського
господарства та промисловості, однак здобутки цих
наук одночасно несуть потенційну загрозу безпечній
життєдіяльності людини. Серед них особливо небезпечним є використання патогенних біологічних
агентів (ПБА) у якості зброї масового винищення.
Конвенція про заборону біологічної зброї 1972 року
зобов’язала країни-учасниці не розробляти, не виробляти та не накопичувати біологічну зброю. Незважаючи на це, перед кожною країною постає необхідність забезпечення біологічного захисту в умовах
світової політичної та економічної нестабільності й
загострення проблем міжнародного тероризму.
Постановка проблеми. Загальновизнаним є
факт зростання інфекційної захворюваності українського населення. Це, перш за все, захворювання, що є дуже небезпечними з соціального і економічного поля бачення: туберкульоз, ВІЛ-СНІД,
гепатити, сальмонельоз, пандемії грипу тощо. Їх
розповсюдження пов’язане насамперед з тяжким
соціально-економічним станом країни та маргіналізацією певних верств населення. Крім того, за даними дослідників, в Україні широко розповсюджені активні природні осередки багатьох небезпечних
інфекцій [3, с. 112]: туляремії (у 23 областях), лептоспірозу (у всіх регіонах), сибірки (у 16 областях),
гарячки Ку (у 9 областях), кліщового енцефаліту
(у 8 областях), геморагічної гарячки з нирковим

синдромом (у 10 областях), вірусу Західного Нілу
(у 7 областях), каліфорнійського енцефаліту (у 7
областях), вірусу Укуніємі (у 6 областях). Разом з
цим проблема реформування системи цивільного
захисту, у тому числі в області національної біологічної безпеки, досі залишається невирішеною:
відповідна нормативно-правова база майже відсутня, механізми реагування в надзвичайних ситуаціях біологічного характеру не розроблені.
Метою статті є оцінка стану системи біологічного захисту в Україні та опрацювання рекомендацій з її удосконалення.
Виклад основного матеріалу. Біотероризм
можна в широкому сенсі визначити як навмисне застосування ПБА або їх токсинів в якості зброї проти цивільного населення за межами зони збройного
конфлікту [14, с. 415]. На вибір ПБА як біологічної зброї впливає низка властивостей [14, с. 416]:
доступність або легкість великомасштабного виробництва; легкість розповсюдження, зазвичай
аерозольним шляхом; стабільний стан продукту як
зброї при зберіганні та існуванні в навколишньому
середовищі; вартість; клінічна вірулентність. Крім
того, складність передбачення біологічної атаки,
труднощі своєчасної ідентифікації ПБА та виявлення виконавця роблять біологічну зброю вкрай
привабливою для терористичних організацій [4].
Основою при розробці засобів протидії біотероризму є чітке формулювання переліку ПБА, що
можуть бути використані в якості біологічної зброї.
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Центр з контролю і профілактики захворювань
(Centers for Disease Control and Prevention, найбільший інститут публічного здоров’я США) розподілив біологічні агенти за ступенем пріоритетності
біологічного захисту [13]:
А) найвищий ступінь пріоритетності, який передбачає легкість розповсюдження та передачі від
людини до людини, високу летальність, спричинення соціальних потрясінь та паніки, вимагають
особливого втручання закладів охорони здоров’я
(ЗОЗ) (табл. 1);
В) другий ступінь пріоритетності, для якого
характерна помірна легкість розповсюдження, середній рівень захворюваності, низька смертність,
вимагає підвищеної уваги ЗОЗ;

С) третій ступінь пріоритетності, для якого властива легкість виробництва та розповсюдження, потенційне масове поширення у майбутньому, може
бути висока захворюваність та/або смертність.
Виявленням і попередженням розвитку біозагроз, а у випадку їх появи ефективною боротьбою з
ними має опікуватися державна система біобезпеки. Це зобов’язання України як учасника Конвенції
про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про її знищення [7], що була підписана
у 1972 році. Конвенція зобов’язує ні за яких обставин не розробляти, не виробляти, не накопичувати,
не купувати та не набувати будь-яким іншим чином
і не зберігати мікробіологічні або інші біологічні

Таблиця 1
Агенти, що можуть бути використані в якості біологічної зброї [за даними джерел 12, 14]
Мікроб, вірус або токсин

Захворювання
Категорія А
Bacillus anthracis
Сибірка
Variola virus
Натуральна віспа
Yersinia pestis
Чума
Clostridium botulinum
Ботулізм
Fracisella tularensis
Туляремія
Філовіруси
Гарячка Ебола, хвороба Марбурга
Аренавіруси
Ласська гарячка
Буніавіруси
Гарячка долини Ріфт
Категорія В
Coxiella burnetti
Гарячка Ку
Brucella spp.
Бруцельоз
Burkholderia mallei
Сап
Альфавіруси
Вірусний енцефаліт
Рицин
Рицинова інтоксикація
Staphilococcus aures enterotoxin B
Стафілококова токсинова хвороба
Salmonella spp., Shigella dysenteriae, Escherichia coli
Гастроентерити
0157:H7, Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum
Категорія С
Хантавірус
Вірусні геморагічні гарячки
Флавівіруси
Жовта гарячка
Micobacterium tuberculosis
Туберкульоз медикаментозно резистентний

Стан спеціальних засобів захисту від найнебезпечніших ПБА
Біологічні агенти
Натуральна віспа
Чума
Сибірка
Ботулізм
Висипний тиф
Грип
Бруцельоз
Туляремія

Експресіндікація
+
–
–
+
+
+
+
+

Експресдіагностика
+
–
–
+
–
+
+
+

Деконтамі- Спец.
нація
профіл.
–
–
–
+
+
+
+
–
–
+
–
+
+
+
+
+

Таблиця 2

Лікування

П/Е заходи

х
+
–
+
–
+
+
+

–
–
–
+
–
–
+
+

(«+» – наявність засобів, які відповідають вимогам , «х» – наявність засобів, які не відповідають вимогам,
«–» – відсутність засобів)
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агенти або токсини таких видів і в таких кількостях, які не мають призначення для профілактичних,
захисних або інших мирних цілей, та зброю, обладнання або засоби доставки, призначені для використання таких агентів або токсинів у ворожих
цілях або в збройних конфліктах.
29 серпня 2005 року була підписана між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки Угода
стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які
можуть бути використані в перебігу розробки біологічної зброї [11]. США зобов’язалися допомогти
Україні у зменшенні рівня біозагроз та у відверненні загрози біотероризму. В рамках цієї угоди, США
нададуть устаткування для покращення фізичних
умов збереження патогенів (тобто системи біозахисту), допоможуть налагодити систему взаємодії
між різними установами і, головне, створять для
медиків і ветеринарів централізовані лабораторії,
де будуть зберігатись колекції патогенних і особливо патогенних мікроорганізмів. Подібні лабораторії будуть облаштовані таким чином, що досліди
з патогенами можна буде проводити у безпечних і
найсучасніших умовах. Така діяльність дозволить
створювати, наприклад, нові лікарські препарати,
вакцини, антидоти тощо для мирного використання та збереження здоров’я населення України.
Створення власної системи національної біологічної безпеки є складним науково-практичним
завданням. По-перше, необхідне законодавче закріплення основ, принципів та механізмів протидії
біозагрозам.
Відповідно до ст.7 Закону України «Про основи
національної безпеки України» [6] однією з загроз
національним інтересам і національній безпеці
України у сфері цивільного захисту є «небезпека
техногенного, у тому числі ядерного та біологічного тероризму». Статтю було доповнено наведеним абзацом лише минулого року, згідно до Закону
№ 186-VIII від 12.02.2015 [4]. Проте у ст.8, що визначає основні напрями державної політики з питань національної безпеки, про розвиток системи
біозахисту як складової цивільного захисту нічого
не зазначено. Лише в екологічній сфері стверджується «недопущення неконтрольованого ввезення
в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних
для людей, тварин, рослин, організмів».
Стратегія національної безпеки України, схвалена рішенням Ради Національної безпеки і оборони України [8], також приділяє мало уваги
проблемам захисту від біологічного тероризму.
Визнається тільки «незадовільний стан єдиної
державної системи та сил цивільного захисту, системи моніторингу довкілля» у пункті 9 частини 3
«Актуальні загрози національній безпеці України».
Загалом Стратегія національної безпеки тільки де-

кларує, що «Україна вживатиме заходів щодо забезпечення біобезпеки, унеможливлення поширення
небезпечних інфекційних захворювань, підтримуватиме міжнародні зусилля у цій сфері». Жодних
конкретних механізмів регулювання діяльності закладів охорони здоров’я на випадок біотерористичної атаки не визначено.
Не приділяють уваги боротьбі з біотероризмом
й нещодавно оновлена Воєнна доктрина України [9]
та Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [10].
За результатами аналізу законодавчої та нормативно-правової бази стосовно забезпечення біологічної безпеки в Україні можна зробити висновок,
що проблема біологічного захисту та протидії біотероризму не вважається однією з пріоритетних в
стратегічних законодавчих документах країни.
По-друге, система захисту від ПБА має включати:
експрес-індікацію,
експрес-діагностику,
ідентифікацію. деконтамінацію, специфічну та неспецифічну профілактику, лікування та інші протиепідемічні заходи. Стан спеціальних засобів захисту
від найнебезпечніших ПБА наведено у таблиці 2.
Отже, спеціальні засоби захисту від найбільш небезпечних ПБА, тобто тих, що належать до вищезгаданої категорії А, не відповідають вимогам або відсутні.
Наявна у теперішній час в Україні матеріальнотехнічна база спеціалізованих лабораторних медичних закладів заснована на утворених наприкінці
минулого століття засобах індикації, ідентифікації,
діагностичних та лікувально-профілактичних препаратах, дезінфектантах, які не відповідають сучасним критеріям чутливості, швидкодії та ефективності [1 c. 58], [2, c. 122]. В Україні відсутні
автоматичні засоби виявлення біологічних агентів
у навколишньому середовищі, в місцях найбільш
вірогідного здійснення терактів (метро, вокзали,
аеропорти). Відсутній також запас вакцин, імунобіологічних препаратів та антибіотиків. Практично
не фінансуються наукові дослідження з розробки
та організації виробництва високоефективних засобів діагностики, профілактики, лікування особливо небезпечних інфекцій.
Висновки. Біозагрози для населення Україні
є реальними і походять як з природних осередків
особливо-небезпечних інфекцій так і при застосуванні ПБА при диверсіях та терористичних актах.
Законодавча та нормативно-правова база України
стосовно попередження та ліквідації наслідків застосування ПБА потребує подальшої розробки та
удосконалення. Матеріально-технічна база спеціалізованих лабораторних медичних установ потребує сучасного оснащення. Потребує розробки
державна науково-обґрунтована програма для дослідження проблем запобігання та протидії біотероризму. Необхідне впровадження у навчальні
програми вищих медичних навчальних закладів
фахових аспектів підготовки лікарів з питань боротьби з біотероризмом.
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Застосування методу «наукового пошуку»
при вивченні теми практичного заняття «Серцево-судинні
захворювання: фактори ризику, профілактика та реабілітація»
лікарями-інтернами загальної практики-сімейної медицини
Метод наукового пошуку є ефективним методом стимулювання пізнавально-винахідливої активності, формування творчого підходу до вирішення поставленого завдання, розширення наукових знань медицини та їх застосування в практичній діяльності лікаря, удосконалення вже відомих явищ та законів науки для досягнення кінцевої мети
у диференціальній діагностиці та розробці профілактичних заходів.
Ключові слова: метод наукового пошуку, науково-дослідницька діяльність інтернів, фактори ризику серцевосудинних захворювань.
Метод научного поиска является эффективным методом стимулирования познавательно – изобретательной
активности, формирования творческого подхода к решению поставленной задачи, расширения научных знаний
медицины и их применения в практической деятельности врача, усовершенствования уже известных явлений и
законов науки для достижения конечной цели в дифференциальной диагностике и разработке профилактических
мероприятий .
Ключевые слова: метод научного поиска, научно-исследовательская деятельность интернов , факторы риска
сердечно-сосудистых заболеваний.
The method of scientific inquiry is an effective method to stimulate cognitive and inventive activity, forming a creative
approach to solving this problem , expand scientific knowledge of medicine and their application in practice physician ,
improvement of already known phenomena and laws of science to achieve the ultimate goal in the differential diagnosis and
the development of preventive measures.
Key words: method of scientific inquiry, research activities of interns, risk factors for cardiovascular disease.

Актуальність теми. Сучасна технологія і теоретична основа запровадження сучасних методів
розвитку професійної медичної освіти повинна
співпадати з пошуком нових шляхів співробітництва викладачів і лікарів-інтернів[4,c.5]. Результатом такої діяльності стає формування ініціативи,
самостійності і творчості молодих лікарів, залучення їх до дослідницько-пошукової навчальної
діяльності. Науково-дослідницька діяльність інтернів може складатися з основних напрямів:
– Метод пошуково-дослідницьких проектів
– Проблемно-дослідницького методу
– Методу наукового пошуку
– Методу індивідуальних навчально-дослідницьких завдань
– Методу проблемної лекції
– Позааудиторних форм науково-дослідної роботи студентів
Метод наукового пошуку як вид науково-дослідної діяльності забезпечує формування наступних вмінь[1, c.23-24]:
– Фундаментальних , у напрямку розширення
наукових знань медицини та їх застосування в подальшій практичній діяльності
– Прикладних, у напрямку використання одержаних результатів в подальшій практичній діяльності
Дослідницькі вміння (сукупність знань, умінь,
навичок особистості, які визначають функціональ-

ну готовність слухача до творчого пошукового рішення пізнавальних задач):
– Операційні дослідницькі вміння: порівняння,
аналіз і синтез, абстрагування і узагальнення, висунення гіпотези, співставлення;
– Організаційні дослідницькі вміння: планування дослідної роботи, проведення самоаналізу,
регуляція власних дій у процесі дослідницької діяльності;
– Практичні дослідницькі вміння: опрацювання
літературних джерел, спостереження фактів та обробка даних состережень, впровадження результатів у практичну діяльність[3, c.56-58];
– Комунікативні дослідницькі вміння.
Навчальна ціль даного заняття: використовуючи операційні, організаційні , практичні, комунікативні дослідницькі вміння вивчити статево-вікові
аспекти поширеності факторів ризику серцево-судинних захворювань серед міських мешканців за
даними вибіркових епідеміологічних досліджень,
вміти провести діагностику патології серцево-судинної системи; вміти диференціювати профілактичні заходи; вміти призначити адекватні реабілітаційні дії.
Оволодіти умінням:
– З анатомії серцево-судинної системи: проведенням порівняння будови серця та мікроциркуляторного русла, будови судин у хворих з різними
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ступенями серцево-судинного ризику, їх відмінностей, особливостей колатерального кровообігу;
– Діагностикою серцево-судинної патології,
визначенням факторів ризику, оцінки їх прогностичних якостей; Проведення первинної, вторинної,
третинної профілактики захворювань серця та судин та призначення реабілітаційних заходів;
– інтерпретацією електрокардіографії та холтерівського моніторування ;
– Знанням особливостей лікувальної тактики
при ІХС, артеріальній гіпертензії;
– Опрацюванням літературних джерел;
– Проведенням обробки статистичних даних.
Методичний сценарій впровадженої технології
методу наукового пошуку за схемою виглядав слідуючим чином: підготовчий етап, основний етап,
підсумковий етап.
Підготовчий етап: за місяць до проведення заняття за методом наукового пошуку інтернам пропонується ознайомитись з методичними матеріалами за проблемами серцево-судинних захворювань,
основних факторів ризику, профілактики та реабілітації, а також засвоїти правила щодо методики
проведення наукового пошуку. Перед початком
заняття викладач робить короткий теоретичний
вступ і проводить чітку постановку завдання, що
підлягає рішенню: « фактори ризику серцево-судинної системи». Далі пропонує для обговорення
у науковому пошуку питання за даною проблемою:
1) поширеність, захворюваність, визначення
основних факторів ризику серцево-судинної ситеми
2) вивчення статево-вікових аспектів поширеності факторів ризику серцево-судинних захворювань серед міських мешканців
3) проблеми профілактики та реабілітації
ІХС, ГХ
4) проблема лікувальної тактики в залежності
від нозологічної форми
Викладач пояснює сутність методу наукового пошуку: визначення того, що є невідомим і
потребує доведення , обгрунтування важливості
для науки, виокремлення конкретних завдань, послідовність їх вирішення та методи, що при цьому
застосовуються. викладач пояснює правила поведінки студентів під час роботи методом наукового
пошуку, щоб цей процес не став хаотичним і був
підпорядкованим певним вимогам.
Викладач доводить до відома усіх учасників групи записані напередодні на дошці правила роботи
за методом наукового пошуку, які є обов’язковими
для всіх присутніх, зачитуючи їх вголос:
– висловлюйте все, що спаде на думку відносно
поставленого запитання;
– не обговорюйте і не критикуйте інших;
– не перебивайте інших;
– не варто повторювати ідеї, запропоновані
будь-ким іншим;
– намагайтеся формулювати ідею коротко і конкретно;
– розширення або доповнення озвученої ідеї заохочується.
Інтерни забезпечуються набором ситуаційнійних задач, набором ЕКГ, ОФ№30, шкалами Score,
переліком рекомендованої літератури, методичними вказівками

Основний етап складається з декількох розділів:
«емпіричний» – інтерни зазделегідь проводять
опитування хворих за стандартною кардіологічною
анкетою ВООЗ , опрацйовують медичні документи,
аповняють анкети, що вміщують анамнестичні й
соціально-демографічні дані; реєстрацію електрокардіограми в спокої у 12 стандартних відведеннях;
вимірювання артеріального тиску (АТ); антропометрію; забір венозної крові натще для визначення
вмісту ліпідів у плазмі крові; опитування про куріння та фізичну активність. Потім на занятті пропонується на дошці або листку паперу на протязі 10-15
хвилин записати запропоновані ідеї щодо ймовірних
факторів ризику, профілактики та методів реабілітації, (бажано щоб кожен мав можливість висловитися). Ідеї кожного не обговорюються. Кожен студент
викладає свої ідеї самостійно у різному вигляді, чи
усно, або письмово, щодо кожного конкретного випадку. Спостерігачі фіксують дані ідеї, шляхом запису їх на дошці. Далі письмові роботи передаються
викладачеві, а усні озвучуються
Далі наводиться клінічний випадок з практики
хворої з гіпертонічною хворобою. Пропонується
провести диференційний діагноз, та призначити
додаткові методи обстеження для уточнення, профілактичні та реабілітаційні заходи при даній патології. Заповніть ОФ№30.
Після цього викладач почергово пропонує учасникам висловити свої ідеї щодо кожного із питань:
Які фактори ризику виявлені в даному клінічному випадку?
Які профілактичні заходи?
Які методи реабілітації?
Які додаткові методи обстеження треба призначити?
Інтерни озвучують свої ідеї щодо вирішення
тих проблематичних запитань, які були поставлені
в клінічній задачі.
Слідуючий розліл – «теоретичний». Після того
як лікаріи з’ясували деякі питання емпіричного
етапу викладач надає інформацію щодо пошуку
наукового фактажу,зафіксованого мовою науки.
Доводиться статистична інформація Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ) – Україна лідирує серед країн Європи за рівнем смертності від
серцево-судинних захворювань (ССЗ). Так, в 20122013 роках від ССЗ померло 440 тис. чоловік українців.Загальна смертність населення та смертність
від окремих причин в Україні вдвічі перевищує відповідні показники країн Європейського Союзу. Високим є рівень смертності осіб працездатного віку,
який у 2-4 рази більший, ніж в економічно розвинених країнах.
Кожен інтерн проводить ізольований пошук наукової інформації у доступній літературі, викладає
результати свого самостійного пошуку усно або
письмово.Роботи передаються викладачеві, а усні
озвучуються.
Підсумковий етап. Після угруповання ідей в
рамках певної окремої групи викладач рекомендує
проаналізувати їх більш детально;
– ведучий голосно читає усі ідеї, розміщені в
одній групі, наголошує на тому, щоб звернути більшу увагу на зміст сформованих ідей, вилучити однакові, сконкретизувати загальні;

211

№ 7 (07) / 2016 р.

♦

– подальшою рекомендацією викладача є їєрархізація ідей в межах одного списку за значимістю;
– насамкінець викладач підсумовує проведену
роботу, повертаючись до головної проблеми та під
проблем виголошених на початку;
– ведучий дякує учасникам за виконану роботу.
Викладач керує і направляє найкращі ідеї.
Оцінка ідей здійснюється самими учасниками наукового пошуку Результати роботи оформлюються
у вигляді реферата.
Критерії оцінювання інтернів викладачем:
1) активність (кількість висунутих ідей; кожна
ідея – 1 бал);
2) якість ідей на етапі генерації (прості – 1 бал,
оригінальні – 2 бали, евристичні – 3 бали, фантастичні – 4 бали; творчі ідеії – 5 балів );
3) якість ідей на етапі обговорення (ідеї, які не
використовуються при формуванні висновку – 1
бал; ідеї, які використовуються при формуванні
висновку – 5 балів; ідея, яка має реальний вихід у
практику – 10 балів);
4) компетентність (активність в обговоренні
висловлених ідей – бали за кількістю; здатність до
вибору та обґрунтування тих ідей, що увійдуть у
висновок – 15 балів);
5) визначення кращих студентів-учасників за
загальним рейтингом з диференціацією за балами:

«5» – 60 – 50;
«4» – 49 – 30;
«3» – ≤ 29.
– Тривалість практичного заняття методом “наукового пошуку” – 5 академічних годин.
– Кількість учасників – 8-10 лікарів-інтернів.
Контроль якості оволодіння практичними навичками здійснюється:
– в кабінеті сімейного лікаря інтерни обстежують
хворих з різними проявами серцево-судинної патології, визначають фактори ризику та методи профілактики, аналізують необхідність проведення додаткових методів, проводять диференційний діагноз.
– За допомогою мультимедійного пристрою
студентам демонструються слайди ЕКГ хворих з
різною патологією ССС, на яких вони визначають
відхилення від норми, інтерпретують їх та заповнюють ОФ№30.
Основні висновки щодо педагогічної ефективності
технології методу: метод наукового пошуку є ефективним методом стимулювання пізнавально-винахідливої
активності, формування творчого підходу до вирішення поставленого завдання, розширення наукових знань
медицини та їх застосування в практичній діяльності
лікаря, удосконалення вже відомих явищ та законів науки для досягнення кінцевої мети у диференціальній
діагностиці та розробці профілактичних заходів.
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ОЦІНКА МАРКЕРІВ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ТА АПОПТОЗУ
У ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ
У статті наведено результати порівняльного аналізу процесів апоптозу та проліферативної активності в тканині
щитоподібної залози (ЩЗ) у хворих на автоімунний тиреоїдит (АІТ) та аденому щитоподібної залози (АЩЗ) порівняно
з морф тканиною. При імуногістохімічному дослідженні тканини було виявлено високу проліферативну активність
лімфоїдної тканини у хворих на АІТ, помірну проліферативну активність тканини при АЩЗ і низьку – поза нею. При АІТ
відмічена інтенсивна експресія Fas, Bcl-2 та Кі-67 порівняно з морфологічно не зміненою тканиною, так і з аденомою
ЩЗ, що свідчить про імунологічно обумовлену загибель тиреоїдного епітелію. При дослідженні комбінованих показників апоптозу та проліферації у цих хворих виявлено, що у випадках АІТ підвищена кількість всіх груп поєднаних
клітин в 3-25 разів як у порівнянні з групою пацієнтів з АЩЗ, так і з морфологічно не зміненою тиреоїдною тканиною.
Обговорюються можливі механізми виявлених порушень.
Ключові слова: щитоподібна залоза, автоімунний тиреоїдит, апоптоз, маркери проліферації.
В статье приведены результаты сравнительного анализа процессов апоптоза и пролиферативной активности в
ткани щитовидной железы (ЩЖ) у больных аутоиммунный тиреоидит (АИТ) и аденому щитовидной железы (АЩЗ)
по сравнению с морф тканью. При иммуногистохимическом исследовании ткани была обнаружена высокая пролиферативную активность лимфоидной ткани у больных АИТ, умеренную пролиферативную активность ткани при АЩЗ
и низкую - вне ее. При АИТ отмечена интенсивная экспрессия Fas, Bcl-2 и Ки-67 по сравнению с морфологически
измененной тканью, так и с аденомой щитовидной железы, что свидетельствует о иммунологически обусловленную
гибель тиреоидного эпителия. При исследовании комбинированных показателей апоптоза и пролиферации у этих
больных выявлено, что в случаях АИТ повышенное количество всех групп объединенных клеток в 3-25 раз как по
сравнению с группой пациентов с АЩЗ, так и с морфологически измененной тиреоидной тканью. Обсуждаются возможные механизмы выявленных нарушений.
Ключевые слова: щитовидная железа, аутоиммунный тиреоидит, апоптоз, маркеры пролиферации.
The results of the comparative analysis of apoptosis and proliferative activity in the tissue of the thyroid gland (TG) in patients with autoimmune thyroiditis (AIT) and thyroid adenoma (ASCHZ) compared with Morph cloth. In immunohistochemical
study tissue was detected high proliferative activity of lymphoid tissue in patients with AIT, moderate proliferative activity of
tissue ASCHZ and low - outside. At AIT marked by intense expression of Fas, Bcl-2 and Ki-67 compared with morphologically
altered tissue and adenoma of the thyroid gland, which indicates an immunological destruction caused by thyroid epithelium. In the study of combined indicators apoptosis and proliferation in these patients revealed that AIT increased number of
cases of groups of cells connected in 3-25 times as compared with the group of patients with ASCHZ and with morphologically altered thyroid tissue. Possible mechanisms of the violations.
Key words: thyroid, autoimmune thyroiditis, apoptosis, proliferation markers.

Вступ. У вітчизняній літературі зустрічається
багато публікацій, присвячених вивченню морфології щитоподібної залози при автоімунному тиреоїдиті. Проте залишається ряд нерозкритих питань,
зокрема про роль АІТ в розвитку пухлинних процесів. За даними одних авторів, при АІТ відбуваються процеси метаплазії тиреоїдного епітелію,
гіперплазії лімфоїдної тканини, що, безсумнівно,
може вважатися факультативним передпухлинним
станом [1].
Підтверджують їх думку відомості про те, що
папілярний рак і лімфоми у хворих на АІТ зустрічається в три рази частіше ніж при вузлових формах
зоба [2,3]. Інші автори стверджують, що протипухлинний імунітет у вигляді лімфоплазмоцитарної
інфільтрації слід розцінювати як АІТ, а поєднання
АІТ і пухлин ЩЗ зустрічається рідко [4-6].
Сукупна точність клінічних, інструментальних
і лабораторних методів діагностики щодо вста-

новлення морфологічного походження вузлових
новоутворень ЩЗ навіть за самими сміливими висновками не перевищує 80% [7]. Такий результат
не може задовольнити ні хірургів (невиправдана
гіпердіагностика раку щитоподібної залози, ні ендокринологів (неадекватний і несвоєчасний відбір
пацієнтів для хірургічного лікування). Клінічно
встановити злоякісність вузла на ранньому етапі
досить складно, а діагноз, як правило, встановлюється на пізніх стадіях при наявності реґіонарних і
віддалених метастазів [8, 9]. В якості критеріїв диференційної діагностики АІТ і раку ЩЗ пропонуються чисельні імуногістохімічні, імуноцитохімічні та молекулярні маркери, жоден з яких, на жаль,
не має стовідсоткової специфічності [5, 6, 8, 9].
Одним з механізмів пухлинної трансформації
та прогресії є порушення регуляції клітинного циклу з пригніченням апоптозу та активацією проліферації [10].
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Перспективним маркером вважається Кі-67.
Антитіла Кі-67 розпізна-ють ДНК– зв’язаний ядерний протеїн, що присутній в ядрах клітин в 01-, 8-,
02- та М-фазах і відсутній в 00-фазі. Проліферативна активність багатьох новоутворень оцінюється
за допомогою Кі-67. Виявлено зв’язок між значеннями індексу проліферації, ступенем гістологічної
диференціації пухлини і клінічним прогнозом при
злоякісних пухлинах ендометрію, яєчників, легенів, молочної залози, сечового міхура, лімфомах та
пухлинах нервової системи [10-13].
Багатообіцяючим для діагностичного застосування є також онкомаркер p53. Білок р53 – продукт
гена-супресора пухлини р53, експресується в усіх
клітинах організму. Результатом його активації є
зупинка клітинного циклу і реплікації ДНК, а при
надмірному стресовому сигналі – запуск апоптозу.
Білок р53 активується при ушкодженнях генетичного апарату, а також при стимулах, які можуть
призвести до подібних пошкоджень або є сигналом при несприятливому стані клітини (стресовому стані). Функція білка р53 полягає у видаленні
з пулу тих клітин, які є потенційно онкогенними,
звідси образна назва білка р53 – англ. guardian of
the genome – хранитель геному [13-17].
Ряд авторів досліджували молекулярно-біологічні маркери апоптозу та проліферації при злоякісних захворюваннях ЩЗ та дифузному токсичному
зобі [4,7,8,12,13]. Однак, публікацій на рахунок використання імуногістохімічних маркерів з метою
діагностики та диференційної діагностики АІТ в
літературі практично відсутні.
Таким чином, неоднозначне трактування результатів проведених досліджень різними авторами дозволяє зробити висновок про те, що оцінка
маркерів, які регулюють апоптоз, та їх взаємовідносин між собою (білка р53 і його мутацій, bcl-2,
Fas-системи) і з показниками проліферації (Ki-67)
при переході від доброякісного процесу до злоякісного і роль у цьому автоімунних реакцій є вкрай
актуальними проблемами.
Тому, використання імуногістохімічних маркерів для диференційної діагностики перспективно
не тільки при злоякісних новоутвореннях ЩЗ, а й
для прогнозування перебігу автоімунних захворювань щитоподібної залози.
Мета дослідження . Дослідження активності
апоптозу і проліферації, а також показників груп
клітин і щільності рецепторів в / на клітинах з
поєднаннями маркерів, що регулюють апоптоз і
проліферацію при АІТ, АЩЗ і у морфологічно незмінених ділянках тканини ЩЗ із використанням
імуногістохімічного методу.
Матеріал та методи досліджень. Упродовж
2013-2015 рр. обстежили 75 жінок зі скаргами на
диском-форт у ділянці шиї. Оцінювали гормональний статус (ТТГ, вільний Т4, вільний Т3), рівень
антитіл до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) і до тиреоїдної
пероксидази (АТ-ТПО), обсяг і структуру щитоподібної залози (ЩЗ) за даними ультразвукового дослідження.
У 50 було встановлено діагноз АІТ (І-а група,
основна). Показами до операції у цій групі хворих
були: збільшення щитоподібної залози з симптомами стиснення і звуження трахеї та стравоходу;

наявність вузлів з компресією на органи шиї; прогресуюче зростання зоба, незважаючи на проведену протягом 1-1,5 років консервативну терапію;
підозра на злоякісне переродження, основане на
даних ТАПБ.
Нами виділена група з 25 жінок, у яких за даними УЗД, тонкоголкової аспіраційної пункційної
біопсії (ТАПБ) та гістологічного заключення після
операції було діагностовано аденому ЩЗ (ІІ-а група). Ми виділили цю групу в зв’язку з тим, що ця
патологія є однією з найбільш розповсюджених серед вузлових форм зоба.
У пацієнтів з АЩЗ проводили дослідження
паренхіми не ураженої вузлом, морфологічно не
зміненої, контрлатеральної частки ЩЗ. Ці показники слугували контролем (ІІІ-я група). Остаточне
підтвердження морфологічно не зміненої тканини
отримували після гістологічного заключення.
У дослідження не включали пацієнток з гіпертиреозом, маніфестним гіпотиреозом, артеріальною гіпертензією та серцево-судинними захворюваннями, тяжкою соматичною патологією і після
настання менопаузи.
У всіх хворих було виконано оперативне втручання. Об’єм операції – від гемітиреоїдектомії до
тиреоїдектомії. Після проведеного втручання тканина ЩЗ для забиралася для імуногістохімічного
дослідження не пізніше ніж 30 хв. після операції.
У хворих на АЩЗ окремо брали для дослідження
незмінену тканину протилежної частки ЩЗ та аденоматозну тканину. У хворих на АІТ забирали тканину обох часток і перешийка. Шматочки тканини
масою 100-300 мг доставлялися на льоду в лабораторію і відразу ж розрізали на 4-6 частин масою
в середньому по 50-70 мг кожен. Після поділу закривалися в спеціальний пластиковий контейнер і
зберігалися при температурі -70 ° С до виконання
основних досліджень.
У всіх хворих з операційного матеріалу (тканин) готували суспензію клітин, фарбуючи тиреоцити моноклональними антитілами (МКА) до мембранних рецепторів і внутрішньоклітинних білків.
У роботі використовували МКА для оцінки параметрів апоптозу та проліферації фірми «CALTAG»
(Австрія) – Bcl-2-Fits, Fas-PE-Cy5, FasL-PE-Cy5 та
p53-Fits і Ki-67-РЕ фірми «DAKO» (США).
Щільність експресії мембранних (внутрішньоклітинних) рецепторів (білків) оцінювали в умовних одиницях (у. Од.) по середній інтенсивності
світіння флуоресценції (MFI), пропорційної номеру каналу, виміряного в логарифмічному режимі.
При підрахунку клітин оцінювали показники
проліферації та апоптозу ділянках дослідження,
використовуючи гейтування (рис. 1), при якому
визначалося вікно, куди потрапляли клітини розміром до 25 мкн.
Визначали кількість клітин і їх щільність з маркерами, розподіленими на поверхні клітин, Fas,
FasL і внутрішньоклітинних маркерів проліферації
Кi-67 та апоптозу bcl-2, p53. Фенотипування проводили на проточному цитофлуориметрі з підрахунком 100000 подій у зразку і розрахунком відносної
кількості клітин, а також показником щільності
експресії рецепторів (білків) на клітинах, або групі
клітин.
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Рис. 1. Гістограма зони дослідження
гетерогенної суспензії тканини ЩЗ
з обмеженою зоною гейтування (А)
Цифрові дані (гістограми) у вигляді файлів
(LMD) аналізувалися спеціальною аналітичною
програмою CXP ver.2.2 з отриманням результатів
проведених досліджень.
Також досліджували нечисельні групи клітин,
утворені можливими комбінаціями: р53 / Ki-67, p53
/ Fas, bcl-2 / Ki-67, bcl-2 / Fas, Fas / Ki-67, p53 / FasL,
Fas / FasL, bcl– 2 / FasL.
Результати та обговорення .
Хворі на АІТ та АЩЗ не відрізнялись за віком
(відповідно 34,2 ± 10,33 і 38,0 ± 10,62 року, р =
0,12), індексом маси тіла (ІМТ 23,5 ± 2 ,71 і 24,3 ±
4,88 кг / м2, р = 0,43, відповідно), рівнем вільного
Т3 (4,4 ± 0,91 і 4,4 ± 0,93 нг / л, р = 0,93), натомість
вміст у плазмі вільного Т4 був нижчим у хворих на
АІТ, ніж у таких із АЩЗ (16,6 ± 2,02 і 12,9 ± 3,42
мкмоль / л, р <0,0001), за вищої концентрації ТТГ
(1,9 ± 0,76 і 4,9 ± 3, 51 мОд / л, р <0,0001) і АТ-ТПО
(11,9 ± 13,92 і 255,7 ± 340,58 мОд / л, р = 0,0009),
відповідно. В цілому відмінності між групами були
закономірні і підтверджували автоімунне ураження
і тенденцію до зниження функції на фоні АІТ у пацієнток І-ої групи.
Цифрові результати проведених досліджень
представлені в таблиці 1.
У хворих І-ої групи відзначено високовірогідне підвищення кількості клітин з маркером Fas та
Fas-L в порівнянні з АЩЗ і, особливо, з тканиною
незміненої частки. Це свідчить про високу ймовірність розвитку Fas-індукованого апоптозу клітин
ЩЗ при АІТ.
Дослідження внутрішньоклітинного маркера
проліферації Ki-67 у пацієнтів із захворюваннями
ЩЗ показало, що кількість клітин що несуть цей
маркер, була більшою за АІТ на 68,2%, ніж за АЩЗ
(р=0,0001), та на 76,3% ніж у незміненій тканині
протилежної частки ЩЗ (р=0,0001). Таким чином,
виявлено пряму залежність між вираженістю експресії білка Ki-67 і Fas рецепторів у хворих на АІТ.
Загальна кількість клітин з онкосупресором
р53 була вища в групі хворих на АІТ, ніж у пацієнтів із АЩЗ на 52,6% (р=0,001). Натомість щільність рецепторів р53 була більшою у хворих АЩЗ

(4,79±1,09 у. Од.), ніж у таких із АІТ, де цей показник склав 4,07 ± 0,28 у. Од. Разом з цим, щільність
рецепторів р53 у морфологічно не зміненій тканині була у 2,5 рази нижчою ніж у пацієнтів на АІТ,
та більш ніж у 3 рази – ніж у хворих на АЩЗ. За
даними літератури, втрата функції білка р53 встановлювалася приблизно у 50 % випадків злоякісних пухлин людини, у тому числі і щитоподібної
залози [13-17].
Отримані дані вказують про можливість використання р53 як чинника диференційної діагностики між АІТ та злоякісними захворюван-нями ЩЗ.
Загальна кількість клітин із білком Bcl-2 була
більшою на 15,14% (р=0,05) у пацієнтів із АІТ, ніж
у хворих на АЩЗ і на 11,5% (р=0,05) біль-шою,
ніж у морфологічно не зміненій тканині і супроводжувалася підвищеною щільністю розподілу цього
внутрішньоклітинного білка на 45,5% (р=0,001)
і 51,85% (р=0,001), відповідно. Високий рівень
даного антиапоптичного показника свідчить про
стримування процесів ініціації апоптозу і збільшення строків виживання тиреоцитів.
Оцінка маркера проліферації Ki-67 в тканинах
ЩЗ у хворих на АІТ засвідчила наявність більшої
кількості клітин із внутрішньоклітинним біл-ком
Ki-67, ніж у групі пацієнтів із АЩЗ, за відносно
невисокої щільності розподілу цього білка в Ki-67позитивних клітинах. За даними літератури, якщо
прийняти рівень 20 % за межу між доброякісними
та злоякісними новоутвореннями ЩЗ, то за допомогою Кі-67 можна визначати малігнізацію на
пункційному матеріалі з чутливістю до 82 % і точністю до 84 % [7-10].
У зв’язку з цим виникає необхідність поєднаного використання показників маркерів апоптозу
та проліферації з розрахунком порогових значень
величин і показників діагностичної ефективності
для диференційної діагностики автоімунних та доброякісних захворювань ЩЗ (табл. 2).
При дослідженні комбінованих показників
апоптозу та проліферації у хворих на АІТ виявили (табл. 2) більшу кількість всіх груп поєднаних
клітин (р53 / Ki-67, p53 / Fas, bcl-2 / Ki-67, bcl-2 /
Fas, Fas / Ki-67, р53 / FasL, Fas / FasL, bcl-2 / FasL) у
3-25 разів у порівнянні з групою пацієнтів з АЩЗ.
Найвагоміші відмінності виявлені в групі клітин
bcl-2 / Fas, які мали більш ніж 25-кратне їх перевищення у хворих на АІТ у порівнянні з пацієнтами
з АЩЗ, що може служити додатковим діагностичним і прогностичним тестом до інших основних
інструментальних, лабораторних і морфологічних
методів дослідження з метою поліпшення діагностики АІТ.
Висновки.
1. У хворих на АІТ відбувається Fas-індукований
апоптоз тиреоїдних клітин ЩЗ із вираженою експресією Fas на тиреоцитах у ділянках лімфо-їдної
інфільтрації і деструкції тиреоцитів, а також збільшенням кількості імунореактивних клітин, котрі
експресують Ki-67, що свідчить про компенсаторну реакцію щодо регенерації збереженого фолікулярного епітелію ЩЗ.
2. Виражена експресія Bcl-2 у лімфоцитах ЩЗ
хворих на АІТ запобігає входу клітин в процес
апоптозу і подовжує час їх виживання, що, безсум-
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Маркери апоптозу та проліферації при АІТ, АЩЗ
і морфологічно не-змінених ділянках тканини щитоподібної залози
Хворі на АІТ,
п=50
(І група)

Показники

Кількість клітин Fas,%
Щільність рецепторів Fas (у. Од.)
Кількість клітин Fas L,%
Щільність рецепторів Fas L (у. Од.)
Загальна кількість клітин р53,%
Щільність білка р53 (загальна), у.Од.
Кількість клітин Кi-67,%
Щільність білка Кі-67, у. Од.
Кількість клітин Вс1-2,%
Щільність білка Вс1-2 , у. Од.

28,17±18,12
5,11±1,41
13,59±1,74
7,05±2,73
66,90±3,9
4,07±0,28
4,88±1,79
1,91±0,56
82,52±12,01
8,12±0,65

Таблиця 1

Групи пацієнтів, п=75
Хворі на АЩЗ, п=25
Тканина з аденоНезмінена
матозного вузла
тканина ЩЗ
(ІІ група)
(ІІІ група, контроль)
2,64±1,73π
0,78±0,37≠
8,65±4,52π
13,79±8,22≠
6,81±2,15π
3,76±1,04≠
9,87±4,31
11,13±8,62 ≠*
31,72±15,2π
64,75±6,62*
4,79±1,09
1,47±0,14≠*
1,53±0,49π
1,16±0,12≠
3,26±0,68π
1,26±0,09*
70,11±10,36π
73,87±8,23
4,51±1,65π
3,91±0,32≠

Примітки: π – вірогідність відмінностей між групами II і I (р <0,05).; ≠ – вірогідність відмінностей між групами III і
I (р <0,05).; * – вірогідність відмінностей між групами III і II (р <0,05).

Таблиця 2.
Показники груп клітин і щільності рецепторів в / на клітинах
з поєд-наннями маркерів, що регулюють апоптоз і проліферацію при АІТ, АЩЗ
і морфологічно незмінених ділянках тканини щитоподібної залози.

Показники

Хворі на АІТ,
п=50
(І група)

Кількість клітин р53/Кі-67,%
Щільність білка р53, у. Од.
Щільність білка Ki-67, у. Од.
Кількість клітин р53/ Fas,%
Щільність білка р53, у. Од.
Щільність рецепторів Fas, у. Од.
Кількість клітин Bсl-2/ Кi-б7,%
Щільність білка Bс1-2, у. Од.
Щільність білка Ki-67, у. Од.
Кількість клітин Bс1-2/ Fas,%
Щільність білка Bс1-2, у. Од.
Щільність рецепторів Fas, у. Од.
Кількість клітин Fas /Кі-67,%
Щільність рецепторів С095, у. Од.
Щільність білка Кі-67, у. Од.
Кількість клітин р53/ Fas L,%
Щільність білка р53, у. Од.
Щільність рецепторів Fas L, у. Од.
Кількість клітин Fas / Fas L,%
Щільність рецепторів СD95, у. Од.
Щільність рецепторів СD95L
Кількість клітин Bс1-2/ Fas L,%
Щільність білка Bс1-2, у. Од.
Щільність рецепторів Fas L, у. Од.

5,81±3,29
10,14±0,71
3,73±1,56
10,16±2,1
9,91±0,61
2,86±0,08
6,98±1,26
8,57±0,51
3,11±0,12
48,4± 1,95
8,93±0,49
6,07±0,92
3,08±1,68
9,43±2,71
2,61±0,63
9,78±1,57
9,57±0,54
6,52±0,32
8,27±1,18
5,45±1,98
8,76±2,95
13,07±1,73
11,15±0,62
2,35±0,19

Групи пацієнтів, п=75
Хворі на АЩЗ, п=25
Тканина
Незмінена
з аденоматозного вузла
тканина ЩЗ
(ІІ група)
(ІІІ група, контроль)
1,34±0,43 π
0,79±0,12≠
10,38±4,6 π
4,47±0,28≠
2,82±0,77π
1,69±0,11≠
3,12±2,08 π
1,14±0,39*≠
9,05±1,28 π
7,42±0,19
3,72±0,31
3,78±0,77
0,63±0,18 π
0,41±0,09≠
7,11±2,19
4,82±0,38*≠
2,37±0,96
1,07±0,09*≠
2,42±1,31 π
0,71±0,14*≠
10,42±1,29
12,28±2,47
6,29±2,79
12,14±3,81*≠
0,22±0,17 π
0,38±0,43≠*
5,93±2,16 π
7,96±0,94
2,73±0,59
2,55±0,47
3,39±1,46 π
2,57±0,54≠
7,67±2,85
5,43±0,41
6,55±3,78
4,73±1,16
1,03±0,38 π
0,56±0,23≠*
6,47±2,87
14,08±5,89≠*
56,14±18,77 π
84,17±39,24≠*
2,81±0,71 π
1,44±0,31≠
10,08±2,68 π
16,04±2,42≠*
5,72±2,67 π
3,59±0,47≠

Примітки: π – вірогідність відмінностей між групами II і I (р <0,05).; ≠ – вірогід-ність відмінностей між групами III
і I (р <0,05).; * – вірогідність відмінностей між групами III і II (р <0,05).
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нівно, відіграє важливу роль у морфогенезі пухлинних захворювань лімфоїдної тканини, а тривалий
перебіг процесів загибелі і регенерації тиреоїдного
епітелію можуть сприяти канцерогенезу.
3. Визначення показників (кількість клітин,
щільність експресії рецеп-торів / білків) основних
і поєднаних маркерів, регуляторів апоптозу та проліферативної здатності досліджуваної суспензії
клітин (р53 / Ki-67, p53 / Fas, bcl-2 / Ki-67, bcl-2 /
Fas, Fas / Ki-67, р53 / FasL, Fas / FasL, bcl-2 / FasL)

є додатковими діагностичними і прогностичними
тестами до основних інструментальних, лабораторних і морфологічних методів дослідження, що
підвищує їх діагностичну точність.
Перспектива подальших досліджень.
Перспективним є дослідження процесів апоптозу та проліферативної активності в аспіраційному біоптаті тканини щитоподібної залози для диференційної діагностики характеру патологічного
процесу в ЩЗ.
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