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ДІАГНОСТИКА ФОТОРЕТИНІТІВ

Огляд літератури присвячений впливу світла на сітківку; наведені дані електронної мікроскопії, біохімічні реакції, 
що відбуваються в пігментному епітелії при променевій травмі, а також діагностика сонячних ретинітів.

Ключові слова: сітківка, фоторецептори, деструкція.

Обзор литературы посвящен влиянию света на сетчатку, приведены данные электронной микроскопии, био-
химические реакции, происходящие в пигментном эпителии при лучевой травме, а также диагностика солнечного 
ретинита.

Ключевые слова: сетчатка, фоторецепторы, деструкция.

Review of the literature devoted to the influence of light on the retina, data electron microscopy,biochemical reactions 
occurring in the pigment epithelium in radiation injury, as well as diagnostics of solar retinitis.

Key words: retina, photoreceptors, destruction.

Світло як елемент навколишнього середовища 
людини являє собою один з основних факторів 
найважливішої медико-біологічної проблеми су-
часності – організм і середовище. Видатний нату-
раліст, творець вчення про біосферу В.І. Вернад-
ський писав, що «кругом нас, в нас самих, всюди і 
скрізь, без перерви, вічно змінюючись, збігаючись 
і зіштовхуючись, ідуть випромінювання різної до-
вжини хвиль». У цьому діапазоні лежать і випро-
мінювання оптичної ділянки спектра променистої 
енергії – світло сонця, неба і штучних джерел світ-
ла. Зараз у вік науково-технічного прогресу, в самих 
різноманітних областях широко застосовуються 
джерела променевої енергії. У зв’язку з цим люди-
на піддається впливу природних і штучних джерел 
променевої енергії з самою різною спектральною 
характеристикою і надзвичайно великим діапазо-
ном інтенсивності: від 100 000 лк і більше вдень 
при прямому сонячному світлі до 0.2 лк вночі при 
світлі місяця. Незважаючи на важливість освітлен-
ня для зору, деякі джерела світла можуть викликати 
небажані фізіологічні реакції, наприклад, непра-
цездатність і розлад внаслідок сліпучого яскравого 
світла, мерехтіння та інших форм очного стресу, 
пов’язаного з поганим ергономічним дизайном 
робочих місць. Емісія (випускання) інтенсивного 
світла при деяких промислових технологіях, на-
приклад, при дуговому зварюванні, через свої по-
бічні ефекти також є потенційно небезпечною [3].

Інфрачервоне випромінювання (IRR, довжина 
хвиль від 760 нм до 1 мм) також часто згадується як 
теплове випромінювання і випускається будь-яким 
теплим об’єктом (гарячими двигунами, розплавле-
ним металом і іншими джерелами, пов’язаними з 
ливарним виробництвом, термічно обробленими 
поверхнями, електричними лампами розжарю-
вання, системами вироблення променевого тепла 
і т.п.). Інфрачервоне випромінювання також вихо-
дить від широкого спектра різноманітного електро-
обладнання, наприклад, електричних моторів, ге-
нераторів, трансформаторів і різного електронного 
обладнання.

В основному три фактори збільшують небез-
пеку фотопошкодження зорових клітин сітківки, 
в механізмі якого важливе місце займають проце-
си вільнорадикального окислення. По-перше, на-

явність в клітинах великої кількості забарвлених 
речовин – зорового пігменту родопсину і продук-
тів його фотолізу. Тому тут можливі фотосенсібі-
лізовані окислювальні реакції. По-друге, наявність 
величезної кількості поліненасичених жирних 
кислот. Як відомо, швидкість вільнорадикального 
окислення жирних кислот суттєво зростає із збіль-
шенням ступеня їх ненасиченості. По-третє, над-
звичайно високий вміст кисню: по споживанню 
кисня на одиницю ваги сітківка займає в організмі 
одне з перших місць серед інших органів і тканин. 
Згідно з останніми даними, близько 60% кисню в 
сітківці споживається саме її фоторецепторними 
клітинами. Особливості функції і хімічного складу 
мембран зорової клітини викликали необхідність 
формування в ній потужної системи антиокис-
лювального захисту. Дійсно, вміст а– токоферолу 
( вітаміну Е) в фоторецепторі майже на порядок 
перевищує його вміст у клітинах інших тканин. 
Активність супероксиддисмутази, глютатіон – пе-
роксидази та інших антиокисних систем в зорових 
клітинах також досить висока. Однак в деяких екс-
тремальних ситуаціях (занадто яскраве світло або 
довгостроково діюче світло, гіпероксія ) система 
антиокислювального захисту зорової клітини не 
витримує, і тоді можливий розвиток патологічного 
процесу. У хворий сітківці небезпека світловражен-
ня ще більш велика: система антиокислювального 
захисту функціонує недостатньо ефективно [5].

 Електронна мікроскопія виявляє виражені па-
тологічні зміни в зорових клітинах і клітинах піг-
ментного епітелію ока через добу після тривалої дії 
на тварин світла помірної інтенсивності [2]. У піг-
ментного епітелію, наприклад, руйнуються, а потім 
частково або повністю зникають мітохондрії, вияв-
ляються пошкодженими або зруйнованими числен-
ні відростки цих клітин (мікровіли). Відбуваються 
зміни в зовнішніх сегментах фоторецепторних клі-
тин сітківки: вони набухають, стають патологічно 
довгими, зігнутими, фоторецепторні диски в них 
починають дезорієнтуватись. Особливо катастро-
фічним для зору є порушення тісних міжклітин-
них контактів між відростками клітин пігментного 
епітелію і зовнішніми сегментами фоторецепторів. 
Мабуть, саме цим пояснюється також відсутність 
фагосом (уламків зовнішніх сегментів фоторецеп-
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торів) в пігментному епітелії, поява уламків в про-
сторі, що утворився між сітківкою і пігментним 
епітелієм і надзвичайна довжина інтактних зовніш-
ніх сегментів клітин

Фотоокислення молекулярних компонентів фо-
торецепторної мембрани.

В основі порушення структури і функції зо-
рових клітин при фотопошкодженні лежать тонкі 
молекулярні зміни в світлочутливих фоторецептор-
них мембранах цих клітин. Зовнішній сегмент фо-
торецептора – найбільш піддається пошкоджуючій 
дії світла. 

Поряд з високою чутливістю нейросенсорних 
клітин до світлового впливу слід відзначити їх ви-
ражену регенераційну здатність. Навіть при повній 
деструкції зовнішнього сегмента і відриві еліпсої-
да, але збереженні перікаріона і ядра можлива по-
дальша регенерація. Крім високої регенераторною 
активності нейросенсорні клітини досить пластич-
ні і здатні адаптуватися до мінливих умов освіт-
леності. Так, при перемиканні світлового режиму 
з 3 лк на 200 лк спостерігається збільшення кіль-
кості аутофагосом, які містять опсин у внутрішніх 
сегментах фоторецепторів, що призводить до ви-
далення надлишкової кількості зорового пігменту і 
розглядається як адаптивна реакція при збільшенні 
інтенсивності опромінення.

Крім того, пігментний епітелій захищає не-
йросенсорні клітини від окислювального стресу. 
Деструкція зовнішніх сегментів супроводжується 
накопиченням фагосом, які містять мембранні дис-
ки, в пігментоепітеліоцітах. У захисних механізмах 
передбачається важлива роль антирадикального 
впливу меланіну пігментного епітелію. При трива-
лому освітленні пігментний епітелій не може ути-
лізувати таку кількість зруйнованих фоторецептор-
них мембран , які накопичуються в ньому у вигляді 
ліпофусцинових гранул. Ліпофусцин при дії на 
нього видимого світла здатний генерувати кисень 
і сам є фотосенсибілізатором. У результаті зриву 
адаптації розвивається загибель нейросенсорних 
клітин, особливо виражена після опромінення про-
тягом 14 діб.

Деструкція нейросенсорних клітин супрово-
джується розростанням склеральний відростків 
радіальних гліоцитів, які проростають і в субреті-
нальний простір. У зв’язку з цим, а також з заги-
беллю частини нейросенсорних клітин знижується 
чисельна щільність ядер, особливо після опромі-
нення протягом 30 діб. Вітреальні відділи радіаль-
ної глії в основному залишаються мало змінени-
ми, найбільш виражена деструкція гліоцитів після  
7-14 діб опромінення.

Одночасно відзначається всплеск проліфера-
тивної активності глії. Хоча мітози в радіальної 
глії не спостерігаються, про проліферативну ак-
тивність можна судити побічно щодо збільшення 
гліонейронального індексу та питомої щільності 
гліоцитів. Слід зазначити, що радіальна глія – це 
особливий вид глії, який крім опорноізолюючої і 
фагоцитарної функції бере участь у транспорті ба-
гатьох метаболітів, життєво необхідних для всіх не-
йронів сітківки, тому цілком закономірно, що зміни 
в них з’являються раніше і найбільш виражені, ніж 
у нейронах внутрішніх шарів сітківки. Асоціативні 

і гангліонарні нейрони виявилися відносно інтак-
тні до тривалого низькоінтенсивного світлового 
впливу. У гангліонарному шарі збільшено вміст не-
йронів з вогнищевим хроматолізом, максимальний 
вміст таких нейронів спостерігається після 7 діб 
опромінення, а після опромінення протягом 30 діб 
ці значення відповідають контролю. Ймовірно, 
це пов’язано з адаптацією нейронів до тривалого 
освітлення, а оскільки вогнищевий хроматоліз – це 
зворотній стан, то можливе відновлення даних клі-
тин [6].

Таким чином, тривалий низкоінтенсивний світ-
ловий вплив викликає неоднакової вираженості 
зміни всіх клітинних елементів сітківки. Найбільш 
чутливі до фотопошкодження нейросенсорні кліти-
ни і радіальна глія. Різна сприйнятливість клітин, 
ймовірно, пов’язана з механізмами фотодегенера-
ціі, а також з репараційними можливостями тих чи 
інших клітинних елементів.

Променевий ретиніт – це пряме пошкодження 
макулярної ділянки сітківки світловим випромі-
нюванням високої інтенсивності. Найбільш часто 
він виявляється в осіб, які спостерігали сонячне 
затемнення без відповідних засобів захисту очей, 
іноді воно зустрічається у психічно хворих або 
учасників деяких релігійних церемоній. Зрідка, од-
нак, його ознаки знаходять і у випадках, коли ура-
ження не можна пояснити прямим спостереженням 
сонячного диска. Так , наприклад , зростає частка 
техногенних уражень очей.

Клінічна картина розвивається незабаром після 
ураження. Ведуча ознака світового ураження – зни-
ження центрального зору, аж до його втрати. Май-
же завжди присутні й інші симптоматичні прояви у 
вигляді наявності центральної скотоми, хроматоп-
сія, фотофобії, метаморфопсії, можливі, зрозуміло, 
і їх комбінації. Найчастіше ураження виявляється 
двобічним, але явно асиметричним за ступенем 
тяжкості. Зазвичай праве око пошкоджується біль-
шою мірою, ніж ліве, вважається, що в цьому ви-
являється домінантність правого ока у фіксації 
об’єкта у більшості осіб [4].

У більшості випадків потерпілі особи мають 
еметропічну або слабку гіперметропічну клінічну 
рефракцію, що компенсуються акомодацією. Це 
природно, оскільки саме при такій рефракції, за-
вдяки фокусуванню джерела світла досягається 
найвища щільність світлової енергії на сітківці. 
Однак можливі ураження сітківки і при короткозо-
рості слабкою та середнього ступеня, особливо при 
дії на сітківку випромінювання від довгохвильових 
або інфрачервоних джерел випромінювання.

У легких випадках при огляді очного дна мож-
на і не виявити змін. Часом виявляється стертость 
фовеального рефлексу, набряк макулярної і пери-
макулярної області, що має сіруватий відтінок.  
У таких випадках протягом кілька тижнів симпто-
ми ураження зазвичай зникають з відновленням го-
строти зору до нормального рівня.

При ураженнях середньої тяжкості клінічні 
знахідки й саме протягом процесу мають велику 
схожість з перебігом легких світлових уражень, 
однак внаслідок опікового процесу назавжди за-
лишаються крапчастість макулярної зони сітківки. 
Це свідчить про наявність точкових дистрофічних 
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осередків в шарі пігментного епітелію сітківки. 
Важкі світлові ураження сітківки з перших днів 
відрізняються наявністю жовто – сірих плям коа-
гуляції в центральній області сітківки, часто обля-
мованих сірим кільцем набряку. Приблизно через 
2-3 тижні після нанесення світлової травми в маку-
лярної ділянці утворюється круглий або овальний 
дефект сітківки червонуватого відтінку, по вигляду 
дуже схожий з неповним розривом сітківки. Однак, 
на відміну від розриву, при світловому ураженні 
дефект шарів розташований у глибині сітківки, з 
боку найбільш сильно поглинає світло пігментного 

епітелію. Згодом макулярне вогнище окаймляється 
відкладенням темного пігменту і в такому вигляді 
зберігається на багато років .

Отримані дані ОСТ фоторетініту, викликаного 
сонячним випромінюванням безпосередньо після 
світлового впливу і по закінченні «гострої фази», 
свідчать про те, що в центрі фовеа відмічається 
осередкове зниження оптичної щільності струк-
тур, розташованих у зовнішніх шарах сітківки в 
проекції розташування сегментів фоторецепторів 
(колбочкового апарату) з дефектом зовнішньої при-
кордонної мембрани..[1]. 
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ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Здійснено аналіз діагностичних ознак репродуктивних втрат з хромосомною патологією в анамнезі в 31 сім’ях. 
Ключові слова: хромосомна патологія, природжені вади розвитку.

Осуществлен анализ диагностических признаков репродуктивных потерь с хромосомной патологией в анамне-
зе у 31 семье.

Ключевые слова: хромосомная патология, врожденные пороки развития.

The analysis of diagnostic signs of reproductive losses of chromosomal aberrations in history in 31 families.
Key words: chromosomal abnormality, congenital malformations.

Актуальність статті. Природжені вади розви-
тку плоду (ПВР) займають важливе місце в струк-
турі перинатальної та ранньої дитячої смертнос-
ті і становлять серйозну проблему для охорони 
здоров’я. Причини виникнення ПВР пов’язані з 
мутаціями: генні – моногенні, полігенні, мульті-
факторні; геномні – зміни числа хромосом; хро-
мосомні – структурні порушення хромосом [1; 2]. 
Хромосомні вади – велика група природжених за-
хворювань, зумовлених зміною структури окремих 
хромосом або їх кількості в каріотипі, які харак-
теризуються різними вадами розвитку. Два різних 
типи мутацій (хромосомні і геномні) становлять 
основу цих захворювань, поєднуючи поняття 
«хромосомні аномалії». Всі хромосомні хвороби 
можуть бути поділені на синдроми, пов’язані з 
порушеннями плоїдності, змінами числа хромо-
сом або порушеннями їх структури. Порушення 
плоїдності в дітей представлені лише синдромом 
триплоїдії. Синдроми трисомії – найбільш час-
та форма хромосомної патології в людини. Повна 
моносомія відома тільки за Х-хромосомою. Повна 
аутосомна моносомія практично завжди несумісна 
з позаутробним життям. В основі синдромів, зу-
мовлених структурними порушеннями хромосом, 
лежать часткові трисомії, часткова моносомія або 
поєднання часткових трисомії за одним сегментом 
з частковою моносомією за іншим. Виділяють син-
дроми, пов’язані з абераціями аутосом, і синдроми, 
пов’язані зі змінами в системі статевих хромосом 
[3; 4]. Профілактичні заходи які концентруються в 
систему профілактики, є на сьогодні єдиним шля-
хом зниження рівня природженої та спадкової па-
тології.

Мета дослідження. Cтворити базу даних сімей 
з випадками мультифакторними природженими 
вадами розвитку (МПВР) та хромосомною патоло-
гією в анамнезі, де були виявлені соціально ваго-
мі ПВР у потомства, проаналізувати ефективність 
пренатальної діагностики у сім’ях з обтяженим ре-
продуктивним анамнезом.

Матеріали і методи. Сім’ї з випадками МПВР 
та хромосомною патологією в анамнезі, реєстра-
ційні генетичні карти Львівського ММГЦ.

Основні результати дослідження. В умовах 
Львівського ММГЦ проаналізовано випадки МПВР 

та хромосомної патології у 31 сімей. Проведено об-
стеження з метою виявлення типу захворювання у 
потомства (хромосомне, моногенне, мультифактор-
не) та заплановано заходи преконцепційної профі-
лактики та пренатальної діагностики. 

Геномні хвороби: cиндром Едварда, синдром 
Патау.

Основні клінічні ознаки геномних хвороб:
1) МПВР;
2) гіпотрофія при народжені;
3) затримка фізичного та розумового розвитку.
Відомо, що хромосоми відіграють основну роль 

у функціонуваннi геному, а саме:
1) хромосоми містять спадкову інформацію; 
2) у вигляді лінійно розташованих генів;
3) хромосоми зберігають спадкову інформацію 

за рахунок особливої будови хроматину;
4) хромосоми забезпечують передачу спадкової 

інформації з клітини в клітину та від батьків до на-
щадків.

Нормальний каріотип жінки: 23 пари містять 
гомологічні хромосоми (рис. 1).

Рис 1. Нормальний каріотип жінки

Хромосомні хвороби ПВР (рис. 2) структурні 
зміни хромосом [1, 2]: транслокації (tr); інверсії 
(inv); делеції (del); дуплікації (dup).

Діагностичнi ознаки синдрому Вольфа-Хірш-
хорна:

•  мікроцефалія;
•  гiпертелоризм;
•  ростральний ніс;
•  виступає надпереднiсся;
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Рис. 2. Хвора з синдромом 
Вольфа-Хіршхорна 46,ХХ del 4p-

Рис. 3. Синдром Дауна, трисомія-21 
(47, ХХ, +21) (позначено стрілкою)

Рис. 4. Синдром Дауна,
трисомія-21 (47, ХХ, +21)

Рис. 5. Синдром Едварда, трисомія-18 
(47, ХY, +18) (позначено стрілкою)

Рис. 6. Новонароджений з синдромом Едварса

Рис. 7. Синдром Патау, трисомія-14 
(47, ХY, +13) (позначено стрілкою)

Рис. 8. Новонароджений з синдромом Патау Рис. 9. Синдром Тернера, Х-моносомія 
(45, ХО) (позначено стрілкою)
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•  гіпоспадія;
•  гіпотонія м’язів;
•  значне зниження реакції на зовнішнє подраз-

нення;
•  судомні напади;
• аномалії верхньої губи та піднебіння, стоп, 

очних яблук, рота, вушних раковин;
• часто спостерігаються гемангіоми шкіри, за-

звичай плоскі, невеликих 
 розмірів, локалізовані в ділянці лиця;
• найчастіше уражається серце.
На рис. 3 приведені гомологічні хромосоми з 

синдромом Дауна.
Діагностичні ознаки синдрому Дауна (рис. 4):
• косо розміщені очні щілини;
• широка, сплощена потилиця;
• додаткова складка на потилиці;
• напіввідкритий рот;
• деформовані вушні раковини;
• збільшений язик;
• високе піднебіння;
• коротка шия;
• стопи і кисті короткі, широкі, мізинець короткий, 

викривлений, має одну шкірну складку замість двох;
• на долоні поперечна складка і високо розміще-

ний додатковий трирадіус;
•  на стопах збільшений проміжок між І та ІІ 

пальцями;
• хворі з народження відстають в рості, пізно 

починають тримати голову, сидіти, ходити;
• пізно і в неправильному порядку прорізують-

ся зуби;
• статевий розвиток різко затримується;
• природжені вади серця у 80% випадків;
• природжені вади розвитку шлунково-кишко-

вого тракту (атрезії, стенози, мегаколон). 
На рис. 5 приведені гомологічні хромосоми з 

синдромом Едварда.
Діагностичні ознаки синдрому Eдварда (рис. 6):
• слабкі рухи плода;
• тихий крик;
• передчасні пологи в третині випадків;
• багатоводдя;
• мала площина плацентації;
• агенезія одної пуповидної артерії;
• внутрішньоутробна гіпотрофія (середня вага 

2350 г.);
• розумова відсталість;
• виступаюча потилиця;
• вузьке чоло;
• низько посаджені деформовані вуха;
• короткі очні щілини;
• мікростомія;
• вузьке високе піднебіння;
• нижня мікрогнатія;
• стиснуті кулаки з частим перекриттям другим 

пальцем третього, а п’ятим четвертого;
• відсутність дистальної згинальної борозни на 

V пальці;
• гіпоплазія нігтів;
• короткий перерозігнутий І палець на ногах;
• коротка грудина;
• гіпоплазія сосків;
• пупкова кила, пахова кила, розходження пря-

мих м’язів живота;

• маленький таз, неповне розведення стегон;
• крипторхізм;
• ДМПП, ДМШП, ВАП.
На рис. 7 приведені гомологічні хромосоми з 

синдромом Патау.
Діагностичні ознаки синдрому Патау (рис. 8):
• внутрішньоутробна затримка розвитку (вага 

при народженні 2480 г.);
• ЦНС – прозенцефалічні вади різного ступеня 

важкості з гіпоплазією нюхових та зорових нервів; 
• агенезія мозолистого тіла, гідроцефалії, гіпо-

плазія мозочка; 
• мієломенінгоцелє;
• міоклонічні судоми; 
• м’язова гіпотонія;
• приступи апное; 
• глибока розумова відсталість;
• слух – глухота, вади розвитку внутрішнього 

вуха;
• очі – згладжені надбрівні дуги, мікрофтальм, 

колобоми райдужки; дисплазія сітківки, монголоїд-
ний розріз очей, відсутність брів, гіпо– або гіперте-
лоризм очей, анофтальм, циклопія;

• рот – щілина верхньої губи, щілина піднебін-
ня, відсутність губного жолобка, подвійний язик, 
нижня мікрогнатія;

• деформовані, низько посаджені вуха;
• капілярні гемангіоми;
• вогнищева аплазія шкіри;
• складчаста шкіра на задній поверхні шиї;
• чотирипальцева долонна борозна;
• довгі випуклі нігті;
• стиснуті кулаки з можливим перекриттям 

пальців;
• камптодактилія;
• полідактилія на руках, рідше на ногах;
• вертикальне стояння таранної кістки, (стопа 

качалка).
На рис. 9 приведені гомологічні хромосоми з 

синдромом Тернера.
Синдром Тернера є результатом первинного гіпо-

гонадизму (рис. 10). Зустрічається тільки у дівчаток. 
Частота синдрому Тернера з каріотипом 45, Х у новона-
роджених дівчаток складає 1:2500. У 60% випадків син-
дром обумовлений повною моносомією Х-хромосоми 
(каріотип 45, Х); в 20% випадків – мозаїцизмом 
X-хромосоми (наприклад, 45, Х46, ХХ) і в інших ви-
падках – аберацією однією з Х-хромосом. У хворих з 
мозаїцизмом зустрічаються клони клітин, що містять 
Y-хромосому (45, X46, XY). Іноді спостерігаються 
транслокації між Х-хромосомою і автосомами [4].

Каріотип 45, Х викликаний нерозходженням 
статевих хромосом у 1-му розподілі мейозу. Яєчни-
ки плоду з каріотипом 45, X мають нормальну гіс-
тологічну будову до 3-го місяця внутрішньоутроб-
ного розвитку, після чого всі або майже всі ооцити 
I порядку і фолікули дегенерують. У хворих з ка-
ріотипом 45, Х відсутня батьківська Х-хромосома; 
вік матері не є фактором ризику. Плоди з каріоти-
пом 45, Х спонтанно абортують в 98% випадків. 
Мозаїцизм обумовлений порушенням дроблення 
зиготи. У хворих з мозаїцизмом зустрічаються кло-
ни клітин, що містять дві Х-хромосоми (45, Х/46, 
ХХ), Х– і Y-хромосоми (45, X/46, XY), або клони з 
полісомою Х-хромосоми [2].
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Рис. 10. Хвора з синдромом Тернера, 
Х-моносомія (45, ХО)

Частота з cиндромом трипло-Х (47,XXX) серед 
новонароджених складає 1:1000 (рис. 11).

Рис. 11. Новонароджені з синдромом  
триплодії (А) й міксопладії (Б)

Діагностичні ознаки з синдромом триплодії й 
міксопладії:

• клінічно-міхурцевий занесок (набряк і кис-
тозне переродження ворсинок, рання загибель 
ембріона);

• дуже рідко плоди доживають до 28 тижнів;
• 2% всіх зародків ( більшість з них гине – 

20 % викиднів);
• є випадки народження дітей з міксоплоїді-

єю: затримка росту з непропорційним розвитком, 
синдактилія, статеві органи проміжного типу;

• плацента крупна з вогнищевою дегенераці-
єю ворсинок;

• ЗВУР, асиметрична форма;
• дисплазія кісток склепіння черепа, широке 

мале піднебіння;
• гіпертелоризм та патологія очей (мікро-

фтальм, анофтальм, колобома)
• запавша переносиця;
• низько посаджені деформовані вуха;
• нижня мікрогнатія;
• синдактилія ІІІ-ІV пальців;
• чотирипальцева долонна складка;
• кінсько-варусна стопа;
• ДМШП, ДМПП;
• гіпоспадія, мікропеніс, крипторхізм;
• поренцефалічні вади, гідроцефалія, гіпопла-

зія наднирників;
• гідронефроз, полікистоз нирок.
Випадки деяких МПВР із ураженням кількох 

систем можна пояснити екстрагенітальною пато-
логією у матері, прийом тератогенних препаратів 
задовго до або під час вагітності.

Висновки. Приведений нормальний каріотип 
жінки та випадки з гомологічними хромосомами 
при синдромах: Дауна, Ендварса, Патау, Тернера, 
Вольфа-Хіршхорна, триплодії й міксопладії, роз-
глядаються діагностичні ознаки новонароджених 
з хромосомною патологією.

Перспективи подальших досліджень
Планується провести діагностику пренаталь-

ної хромосомної патології, використовуючи уль-
тразвукові маркери.
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СОЦІАЛЬНО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Вивчено наявність у дорослого населення Чернівецької області шкідливих звичок та захоплень у вільний від ро-
боти з урахуванням вікових особливостей. Встановлено, що більшість населення незалежно від віку надає перевагу 
пасивному відпочинку.

Ключові слова: населення, шкідливі звички, профілактика.

Изучено наличие у взрослого населения Черновицкой области вредных привычек и увлечений в свободное от 
работы с учетом возрастных особенностей. Установлено, что большинство населения независимо от возраста 
предпочитает пассивный отдых.

Ключевые слова: население, вредные привычки, профилактика.

Studied the presence of the adult population of Chernivtsi region of bad habits and hobbies in his spare with age. Found 
that most people regardless of age, prefer passive recreation.

Key words: population, bad habits, prevention.

Вступ. Сучасний стан здоров’я населення Украї-
ни є суттєвим викликом для суспільства та державиі 
без перебільшення становить реальну загрозу для її 
гуманітарної безпеки. У 60-ті роки минулого сторіч-
чя українці були серед лідерів з тривалості життя, 
сьогодні – на передостанньому місці в Європі. На  
6 років скоротилася тривалість життя, а на 10 років – 
тривалість здорового життя [2, с. 3]. Від хронічних 
неінфекційних захворювань в Україні втрачають 
працездатність і передчасно помирають у 5-10 разів 
більше людей, ніж у країнах, що входять до Євро-
пейського Союзу. Критичним є стан справ і серед 
підростаючого покоління. Зокрема, в Україні тільки 
6-10% випускників загальноосвітніх шкіл є здоро-
вими, а 52,6% з них мають морфо-функціональні 
відхилення різного характеру, а 36-40% мають хро-
нічні неінфекційні захворювання [1, с. 4].

За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я економічний ефект від реалізації програм 
здорового способу життя досягає співвідношення 
витрат і вигод як 1:8. У численних наукових до-
слідженнях переконливо показано, що запобігання 
хронічних неінфекційних захворювань, які в Укра-
їні прогресують, всі можливості лікувальної меди-
цини у п’ять-шість разів поступаються за ефектив-
ністю дотримання здорового способу життя (ЗСЖ) 
[3, с. 3].

Мета дослідження. З’ясувати наявність шкід-
ливих звичок та захоплень у вільний від роботи 
часу дорослого населення Чернівецької області з 
урахування вікових особливостей.

Матеріал і методи. Для досягнення мети до-
слідження нами розроблено анкету, яка містила 
запитання про шкідливі звички та захоплення у 
вільний від роботи час. До анкети увійшли питан-
ня – «меню», закриті запитання – «так» або «ні» 
та відкриті запитання де респондент напише те, що 
вважає за необхідне.

Анкетування проводили протягом 2014 року се-
ред мешканців Чернівецької області. Проаналізова-
но 1 656 анкет (840 чоловіків та 816 жінок). Анкета 
була анонімною і заповнювалася респондентами 
самостійно.

На момент дослідження загальна кількість насе-
лення Чернівецької області складала 904 098 осіб, 

зокрема, дорослого – 719 369 осіб. Кількість опи-
таних дорівнювала 1 834 особам. При проведенні 
аналізу отриманих даних частина анкет виявилась 
непридатною для аналізу (неповні відповіді, від-
сутність відповідей на запитання та інші недолі-
ки), у зв’язку з чим для аналізу було відібрано 1 
656 анкет, про репрезентативність якої свідчать 
дані статевого і вікового розподілу респондентів, 
їх співвідношення згідно з територією мешкання, 
сімейним статусом та рівнем освіти.

Аналіз соціально-демографічних характерис-
тик вибірки (за статевими, віковими, освітніми та 
іншими ознаками) дозволив отримати наступні ре-
зультати:

1) серед 1656 анкет, відібраних для аналізу, 
50,7±3,2% належали чоловікам та 49,3±2,7% – жін-
кам;

2) за віковими показниками респонденти роз-
поділилися таким чином: 35,0±2,4% опитаних 
мали вік 18 – 35 років; 31,8±2,6% – 36 – 55 років; 
33,3±1,8% – 56 років і старше. Ці вікові групи най-
більші у віковій структурі жителів області і є носі-
ями соціологічної інформації;

3) за місцем проживання розподіл респонден-
тів виглядав наступним чином:35,2±3,3% опитаних 
мешкають в сільській місцевості, а 64,8±2,9% – у 
міській, що можна пояснити більшою соціальною 
активністю міських жителів області;

4) за сімейним статусом сформовані такі гру-
пи: 40,2±1,5% –одружених; 21,3±2,7% – розлуче-
них; 16,0±3,1% – живуть разом, але не одруже-
ні; 15,1±1,8% – неодружені; 7,4±1,2% – вдівців  
(вдови);

5) за освітніми ознаками характеристики вибір-
ки наступні: 7,2±2,2% мали неповну середню осві-
ту; 28,3±1,6% – середню спеціальну; 21,4±2,2% – 
незакінчену вищу; 36,4±3,4% – вищу; 6,7±1,5% – не 
мали освіти, що відображало співвідношення в за-
гальній структурі населення області.

Аналіз відповідей респондентів дозволив ствер-
джувати, що відмінності у ставленні до ЗСЖ, фор-
муванні поведінки, яка сприяє здоров’ю, зумовлені 
переважно віковими характеристиками опитаних.

Результати дослідження. Для усвідомлення 
ЗСЖ важливі поінформованість і можливість до-
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ступу до спеціальних профілактичних процедур, 
що мають уповільнювати природний процес ста-
ріння, наявність належних екологічних умов, ін-
ших складових ЗСЖ, що стосуються переважно не 
тільки фізичного і психічного, а також соціального 
і духовного здоров’я.

Для правильної ефективності організації ЗСЖ 
для населення необхідно систематично слідкувати 
за своїм способом життя і намагатись дотримува-
тись наступних умов: достатня рухова активність, 
раціональне харчування, наявність чистого повітря 
і води, постійне загартування, найбільш можливий 
зв’язок з природою, дотримання правил особистої 
гігієни, відмова від шкідливих звичок, раціональ-
ний режим праці і відпочинку. Все це разом і є до-
тримання ЗСЖ. 

Відповіді на запитання «Яка на Вашу думку 
причина виникнення хвороб?» розподілилися на-
ступним чином (табл. 1).

Наведені дані засвідчили, що переважна час-
тина респондентів, незалежно від вікової групи, 
достатньо обізнані і усвідомлюють «шкідливість 
поведінки». Саме тому медичні працівники мо-

жуть використати поінформованість населення 
для впровадження інноваційних профілактичних 
технологій з метою досягнення їх більш високої 
результативності і економії часу на проведення ру-
тинної санітарно-освітньої роботи. Однім із спосо-
бів удосконалення можливо використати розробку 
алгоритмів послідовних дій з усунення того чи ін-
шого вже відомого пацієнту чинника ризику (тю-
тюнопаління, вживання спиртних напоїв, нераціо-
нальне харчування, надлишкова маса тіла, низька 
фізична активність).

На запитання щодо наявності шкідливої звич-
ки «тютюнопаління» розподіл відповідей рес-
пондентів представлений таким чином (табл. 2). 
У всіх вікових категоріях рівноцінно палять, як 
чоловіки так жінки. Дана звичка охоплює молоде  
(18-35 років) та доросле (36-55 років) населен-
ня області, що в подальшому може призвести до 
стрімкого розвитку хронічних неінфекційних за-
хворювань у працездатного населення та скорочен-
ня середньої тривалості здорового життя.

Отже, шкідлива звичка «курити» охоплює біль-
шість чоловічого населення та значну частку жі-

Таблиця 1
Розподіл відповідей респондентів на запитання 

« Яка на Вашу думку причина виникнення хвороб?» (у відсотках)

Оцінка

Роки
18–35 років 36–55 років 56 років і старше
чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

неправильне харчування 62,3±1,3 55,5±1,4 47,2±1,4 55,7±1,6 56,1±1,2 58,2±1,5
шкідливі звички 61,6±1,6 79,1±1,2 67,0±1,2 55,0±1,4 57,3±1,7 65,6±1,3
малорухомий спосіб життя 54,5±1,8 75,4±2,0 50,0±2,3 55,0±1,6 48,3±1,4 55,0±1,6
спадковий фактор 46,0±1,5 42,1±1,3 36,0±1,5 59,0±1,2 51,0±1,4 45,7±1,3

Таблиця 2
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Ви курите?» (у відсотках)

Оцінка

Роки
18–35 років 36–55 років 56 років і старше
чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

Чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

так 59,6±1,3 40,4±1,6 51,7±1,3 40,3±1,5 52,4±1,04 46,6±1,05
ні 46,3±1,5 43,4±1,3 45,2±1,6 54,8±1,5 47,6±1,23 52,4±1,7

Таблиця 3
Розподіл відповідей респондентів на запитання 

«Як часто Ви вживаєте алкогольні напої?» (у відсотках)

Частота 
споживання алкоголю

Роки
18–35 років 56 років і старше
чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

рідше 1 разу на місяць 20,0±1,02 12,8±0,32 10,0±0,56 20,0±1,2 16,0±1,3 33,7±1,6
1 раз на місяць 14,2±0,54 44,1±1,4 26,6±1,4 31,6±1,7 20,1±0,34 33,0±2,01
1 раз на тиждень 37,7±1,6 27,3±1,1 38,0±1,08 19,0±1,43 34,6±1,4 10,3±0,4
майже щодня 12,1±0,21 5,7±0,52 15,5±1,4 4,2±0,25 17,5±0,67 1,06±0,12
взагалі не вживаю 16,0±0,31 10,1±1,6 10,0±0,56 25,3±1,3 12,0±0,8 22,0±1,5
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ночого, незважаючи на вік. Комплексні державні 
заходи протидії тютюнопаління не стали поки-що 
дієвими щодо відмови значної частини населення 
від цієї шкідливої звички.

На запитання «Як часто Ви вживаєте алкогольні 
напої?» респонденти відповіли наступне (табл. 3):

Отримані результати дозволили стверджувати, 
що з віком кількість чоловіків, які майже щодня 
вживають алкоголь, зростає. Це співвідноситься 
з актуальною демографічною проблемою в Укра-
їні – «феноменом надсмертності» чоловіків, фор-
мування якого залежить, зокрема, від поведінкових 
чинників ризику, у тому числі, вживання алкоголю. 
Отже, проблема алкоголізації населення, за даними 
дослідження, залишається невирішеною.

Розподіл відповідей на наступне запитання 
«Ваші захоплення у вільний від роботи час?» серед 
чоловіків та жінок представлені у таблиці 4:

Таким чином, з віком респонденти надають 
перевагу малорухомим захопленням: літературі, 
музиці, а інтерес до спортивних навантажень різко 
знижується. Значно впливає на фізичну активність 

володіння комп’ютерними технологіями: більше 
половини молодих людей і третина осіб зрілого та 
старшого вікі надають їм перевагу у вільний від 
роботи час. Це вказує на високі ризику розвитку 
патологічних станів з боку очей, нервової системи, 
кістково-м’язового апарату, ендокринної системи, 
органів травлення, серцево-судинної системи.

Висновок. Встановлено, що більший відсоток, 
як чоловіків так і жінок, незалежно від віку у віль-
ний від роботи час надають перевагу пасивному 
відпочинку, що свідчить про необхідність актив-
ного втручання медичного працівника (сімейний 
лікар, медична сестра) у процес виявлення та по-
стійного моніторингу й корекції шкідливих звичок 
серед населення. Для усвідомлення ЗСЖ важливі 
поінформованість і можливість доступу до спеці-
альних профілактичних процедур, що мають упо-
вільнювати природний процес старіння, наявність 
належних екологічних умов, інших складових 
ЗСЖ, що стосуються переважно не тільки фізич-
ного і психічного, а також соціального і духовного 
здоров’я.

Таблиця 4
Розподіл відповідей респондентів на запитання 

«Ваші захоплення у вільний від роботи час?» (у відсотках)

Захоплення

Роки
18–35 років 36–55 років 56 років і старше
чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

чоловіки 
(M±m%)

жінки 
(M±m%)

спорт 35,2±1,2 19,5±0,25 28,0±1,3 16,0±0,43 25,0±1,5 9,2±0,34
література 19,2±0,52 42,4±1,3 26,2±0,26 36,0±1,6 32,7±1,3 57,4±1,2
музика 23,1±1,5 44,1±1,2 17,6±1,1 16,0±0,98 15,2±0,26 26,2±1,5
техніка 39,3±1,8 - 36,2±1,3 - 54,3±1.3 -
комп’ютер 56,0±1,7 57,6±1,3 41,4±1,6 33,8±1,4 30,5±1,2 33,0±1,6
інше 22,1±1,2 16,8±0,87 19,0±0,65 42,6±1,4 26,4±1,5 30,0±1,3

Література:
1. Борьба с основными болезнями в Европе – актуальне проблемы и пути их решения / Факты и цифры 

ЕРБ ВОЗ/03/06. – Копенгаген, 2012. – 7 с.
2. Москаленко В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охоро-

ні здоров’я: від профілактики медичної до профілактики соціальної. / В.Ф.Москаленко. –К: Авіцена, 2009. –  
240 с. 

3. Оцінка поширеності та контролю факторів ризику серцево-судинних захворювань серед населення та 
лікарів / І.М. Горбась, О.М. Барна, В.Ю. Сакалош, М.А. Бакуменко // Ліки України. – 2010. – № 1. – С. 4–9.
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ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ  

ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

В статье систематизированы и проанализированы причинные факторы прогрессирования метаболических на-
рушений в печени и изменения внутрисердечной гемодинамики у пациентов с НАЖБП в сочетании с АГ. Рассмотре-
ны возможные предикторы прогрессирования метаболических нарушений в печени у данной категории пациентов, 
которые находятся во взаимосвязи с нарушениями внутрисердечной гемодинамики и структурно-функциональны-
ми изменениями миокарда и сопровождается системным воспалением, нарушениями углеводного метаболизма, 
липидного обмена и инсулинорезистентностью.

Ключевые слова: метаболические нарушения в печени, структурно-функциональные изменения миокарда, 
предикторы прогрессирования кардиоваскулярных осложнений.

У статті систематизовано і проаналізовано причинні фактори прогресування метаболічних порушень в печінці 
і зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з 
артеріальною гіпертензією. Розглянуто можливі предиктори прогресування метаболічних порушень в печінці у даної 
категорії пацієнтів, які знаходяться у взаємозв'язку з порушеннями внутрішньосерцевої гемодинаміки і структурно-
функціональними змінами міокарда і супроводжуються системним запаленням, порушеннями вуглеводного 
метаболізму, ліпідного обміну і інсулінорезистентністю.

Ключові слова: метаболічні порушення в печінці, структурно-функціональні зміни міокарда, предиктори про-
гресування кардіоваскулярних ускладнень.

It is analyzed the factors of progression of metabolic disorders in the liver and the changes in intracardiac hemodynam-
ics in patients with nonalcoholic fatty liver disease in combination with hypertension. It is considered the possible predictors 
of progression in the liver metabolic disorders in these patients, which are in a relationship with disturbances of intracardiac 
hemodynamics and structural and functional changes in the myocardium and is accompanied by systemic inflammation, 
impaired carbohydrate metabolism, lipid metabolism and insulin resistance.

Key words: metabolic disorders in the liver, the structural and functional changes in the myocardium, the predictors of 
progression of cardiovascular complications.

Актуальность проблемы коморбидности не-
алкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и 
артериальной гипертензии (АГ) обусловлена высо-
кими темпами их распространенности и прогрес-
сированием осложнений [1]. Согласно современ-
ным представлениям, НАЖБП позиционируется 
как независимый фактор риска развития и прогрес-
сирования сердечно-сосудистых (СС) заболеваний 
(ССЗ), а ССЗ, в свою очередь, являются одной из 
наиболее важных причин заболеваемости и смерт-
ности у пациентов с НАЖБП [7].

СС факторы риска чаще встречаются у пациен-
тов с НАЖБП не случайно, поскольку «жирная пе-
чень» отвечает за реализацию метаболических со-
ставляющих кардиоваскулярного риска, таких как 
липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), 
С-реактивный протеин (СРП) и компоненты свер-
тывания крови. А ассоциация ССЗ с ожирением 
опосредованно влияет на прогрессирование мета-

болических нарушений в печени через секретор-
ную активность жировой ткани [5; 6; 8].

Сочетание НАЖБП с АГ, несомненно, оказы-
вает взаимно потенцирующее влияние на течение 
обоих заболеваний: при НАЖБП возрастает ско-
рость развития фиброзных изменений в паренхиме 
печени и формирование портальной гипертензии, 
а одновременно с этими процессами происходит 
повреждение органов-мишеней и развитие струк-
турно-функциональных нарушений миокарда, свя-
занные с прогрессированием АГ [2; 3; 9].

Научный и практический интерес представляет 
изучение особенностей структурно-функциональ-
ных изменений миокарда у пациентов с сочетанным 
течением НАЖБП и АГ [4]. Жировая инфильтрация 
печени тесно связана с ИР, атеросклерозом и мета-
болическими нарушениями, а стеатоз печени явля-
ется предиктором СС событий [3]. Эти механизмы 
дают больше доказательств о связи между НАЖБП 
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и синдромом инсулинорезистентности (ИР). Одна-
ко какие именно метаболические события способ-
ствуют возникновению СС осложнений на фоне 
НАЖБП, остается не до конца изученным [4].

Неопределенность прогноза НАЖБП при со-
четанном течении с АГ относительно влияния раз-
личных метаболических нарушений на развитие 
и прогрессирование стеатоза печени и нарушение 
кардиогемодинамики диктует необходимость поис-
ка предикторов и ранних маркеров, ответственных 
как за инициацию воспалительного процесса в пе-
чени, так и за развитие структурно-функциональ-
ных изменений миокарда. 

Цель – изучить причинные факторы прогрес-
сирования метаболических нарушений в печени и 
изменения внутрисердечной гемодинамики у паци-
ентов с НАЖБП в сочетании с АГ. 

Материалы и методы. В исследовании при-
няли участие 65 пациентов с НАЖБП (37 мужчин 
и 28 женщин). Средний возраст больных составил 
56,4±4,6 лет. В зависимости от нозологии пациен-
ты были разделены на 2 группы, репрезентатив-
ные по полу и возрасту. Первая группа – больные 
с изолированным течением НАЖБП (n=31), вторая 
(n=34) – с сочетанным течением НАЖБП и АГ  
II стадии, 2 степени. Контрольная группа (n=20) 
была сопоставима по полу и возрасту. 

Диагностику АГ проводили согласно рекоменда-
циям Европейского общества по АГ и Европейско-
го общества кардиологов (ESH/ESC,2013) , а также 
Украинской ассоциации кардиологов по профилак-
тике и лечению АГ (2013). Диагностику НАЖБП 
проводили на основании ультразвуковых и биохи-
мических показателей. Проводилась оценка антро-
пометрических показателей, расчет индекса массы 
тела (ИМТ) по формуле Кетле. Лабораторные ис-
следования включали изучение функционального 
состояния печени (активность аланин-аминотранс-
феразы (АЛТ), аспартат-аминотрансферазы (АСТ), 
γ-глутамил-транспептидазы (ГГТП) в сыворотке кро-
ви по общепринятым методикам); Оценка уровня ИР 
проводилась с помощью HOMA (homeostasis model 
assesment) – модели оценки гомеостаза с вычислени-
ем индекса ИР (HOMA-IR) по формуле: НОМА-IR = 
инсулин, мкЕД/мл * глюкоза, ммоль/л /22,5. 

Исследование липидного обмена: содержа-
ние общего холестерина (ОХС) в сыворотке кро-
ви, липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП), 
липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП), 
триглицеридов (ТГ) проводили иммунофермент-
ным методом. Эхокардиографию проводили по 
стандартным методикам согласно рекомендациям 
Американского эхокардиального общества (2015) 
с оценкой основных показателей: конечно-систо-
лический объем (КСО) левого желудочка (ЛЖ), 
конечно-диастолический объем (КДО) ЛЖ, ко-
нечно-систолический размер (КСР) ЛЖ, конечно-
диастолический размер (КДР) ЛЖ, ударный объ-
ем (УО), фракция выброса (ФВ). Диастолическая 
функция ЛЖ оценивалась во время регистрации 
трансмитрального диастолического потока в им-
пульсно-волновом допплеровском режиме. 

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проведено с использованием пакета програм 
Statistica 8,0.

Результаты. Показатели систолического (САД) 
и диастолического (ДАД) давления составляли у 
пациентов 1 и 2 групп соответственно: САД, мм 
рт ст – 126,9±3,4 и 158,6±4,8 (контроль 118,4±2,6 
(p<0,05); ДАД, мм рт ст – 80,2±4,3 и 94,2±3,4 (кон-
троль 73,4±2,2 (p<0,05).

При анализе антропометрических показате-
лей установлено достоверное повышение ИМТ 
(соответственно в 1 и 2 группах: 32,4±1,8 кг/м² и  
36,2±4,8 кг/м²; контроль 22,3±1,8 кг/м² (p<0,05)). 
При этом ИМТ у пациентов 2 группы с сочетан-
ным течением НАЖБП и АГ был достоверно выше 
(p<0,05), чем у пациентов с изолированной НАЖБП.

Анализ функционального состояния печени у 
пациентов 1 и 2 групп характеризовался усилени-
ем цитолитических процессов в печени, наиболее 
выраженных у пациентов с сочетанием НАЖБП и 
АГ, что свидетельствовало о взаимоотягощающем 
характере метаболических нарушений и высоком 
риске формирования фибротических изменений в 
печени (табл. 1). 

Уровень СРП в сыворотке крови превышал кон-
трольные значения в обеих группах обследованных 
больных. Наибольшее увеличение наблюдалось у 
пациентов с сочетанным течением НАЖБП и АГ. 
Установлена корреляционная связь СРП с ИМТ 
(r=0,47; р<0,001), уровнем ГКН (r=0,44; р<0,001), 
АЛТ (r=0,49; р<0,001), уровнем ТГ (r=0,37; р<0,04), 
индексом HOMA-IR (r=0,41; р<0,001). Уровень 
СРП следует рассматривать как дополнительный 
прогностический критерий увеличения риска 
развития СС событий при сочетанном течении 
НАЖБП и АГ на фоне ожирения.

Изменения уровней печеночных трансаминаз 
также зависели от ИМТ и были более выраженны-
ми при сочетании НАЖБП и АГ (р<0,001). 

В обеих группах отмечено снижение индекса 
НОМА-IR с максимальными значениями у пациен-
тов 2-й группы (р<0,05) и положительная корреля-
ция с ИМТ (r=0,44; р<0,001), и уровнем ТГ (r=0,39; 
р<0,001). 

Нарушения, выявленные в нашем исследо-
вании, подтверждают данные о том, что патоло-
гические процессы, происходящие в печени при 
НАЖБП, приводят к нарушению апоптоза и спо-
собствуют развитию системных метаболических 
изменений [9].

Изменения липидного обмена достоверно чаще 
встречались у больных 2 группы c сочетанным 
течением НАЖБП и АГ, в сравнении с пациента-
ми 1-й группы (82,3% и 46,20% соответственно; 
р<0,05). Уровень ОХС у больных 2 группы был до-
стоверно выше, чем в группе сравнения и контроле 
(р<0,05) (табл. 1).

Повышение концентрации ОХС и ТГ в 1-й груп-
пе пациентов прямо зависело от ИМТ (r=0,61, 
р<0,05; r=0,64, р<0,05 соответственно), что связано 
с прогрессированием метаболических нарушений 
в печени, в частности, с избыточным поступлени-
ем в печень жиров и углеводов, преобразующихся 
в жирные кислоты, являющихся субстратом для 
синтеза ТГ, что подтверждает теорию в отношении 
влияния ДЛ на прогрессирование НАЖБП [9]. 

Установлено, что снижение уровня ХСЛПВП у 
больных с НАЖБП и АГ наблюдалось значительно 
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чаще и было более выражено, чем в 1 группе (в 1 и 
2 группах соответственно: 20,0% и 54,2%; р<0,05). 

У обследованных пациентов были выявлены 
существенные нарушения показателей коагуляци-
онного гемостаза. Так у пациентов с сочетанным 
течением НАЖБП и АГ происходило повышение 
содержания в сыворотке крови уровня фибронек-
тина в 1,4 раза в сравнении с группой контроля 
(р<0,05). Подобные изменения свидетельствуют о 
наличии при НАЖБП гиперкоагуляционного син-
дрома, а в сочетании с АГ он способствует еще 
большему прогрессированию апоптоза печеноч-
ных клеток, усилению ИР, развитию и углублению 
гипоксии кардиомиоцитов, активации свободнора-
дикального окисления липидов [3, 5]. 

Отмечено достоверное (р<0,05) снижение со-
держания тромбоцитов в сыворотке крови у па-
циентов с сочетанным течением НАЖБП и АГ в 
сравнении с контрольной группой, что может опос-
редованно свидетельствовать о высоком риске фи-
брозообразования у данной категории больных. 

Таким образом, основными предикторами про-
грессирования метаболических нарушений в пе-
чени и ухудшения ее функционального состояния 
являются избыточный вес, ДЛ, ИР, системное вос-
паление и наличие АГ.

При анализе ЭхоКГ параметров у больных обе-
их групп отмечались структурно-функциональные 

и гемодинамические нарушения, выраженность ко-
торых была большей в группе больных с сочетани-
ем НАЖБП и АГ (табл.2).

В обеих группах больных происходило сниже-
ние скорости раннего (1 и 2 группа соответственно: 
0,96 м/c и 0,74 м/c; контроль 1,21 м/c (p<0,05)) и 
позднего диастолического наполнения ЛЖ (1 и 2 
группа соответственно: 0,91 м/c; 0,78 м/c; контроль 
1,10 м/c (p<0,05)), которое было более выражен-
ным у пациентов с сочетанием НАЖБП и АГ.

Состояние кардиогемодинамики в обеих груп-
пах больных с НАЖБП было достоверно хуже, чем 
показатели контрольной группы и имело опреде-
ленные различия между пациентами с изолирован-
ной НАЖБП и сочетанием НАЖБП и АГ. Показа-
тель КСР прогрессивно повышался у больных 1 и 
2 групп в сравнении с контролем и разница между 
группами была достоверной (p<0,05). Увеличение 
КДО происходило в обеих группах и было макси-
мальным у больных с НАЖБП и АГ, достоверно 
превышая показатели контроля и 1 группы боль-
ных. Диастолическая функция была хуже у паци-
ентов с сочетанием НАЖБП и АГ, чем у больных 
1 группы (p<0,05). Также у пациентов с сочетан-
ным течением заболевания достоверно выше были 
показатели КСО и КДО (p<0,05).

При оценке скоростных и временных параме-
тров систолы и диастолы отмечено, что у пациен-

Таблица 1
Особенности биохимических показателей сыворотки крови обследованных пациентов (M±m)

Показатель, 
ед. измерения Контрольная группа (n=20) НАЖБП (n=31) НАЖБП+АГ (n=34)

АСТ, ммоль/л 0,36±0,05 0,47±0,06 0,64±0,7*/# 
АЛТ, ммоль/л 0,48±0,07 0,56±0,07 0,78±0,5*/# 
ГГТП, МЕ/л 43,7±12,7 57,1±15,2* 61,8±18,6*/# 
НОМА-IR 1,6±1,3 3,6±1,8* 5,1±2,6*/# 
ТГ, ммоль/л 1,2±0,4 3,1±0,2* 4,3±0,6*/# 
ОХС, ммоль/л 4,2±0,8 6,2±0,4* 7,1±0,6*/# 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,3±0,06 1,1±0,05 0,72±0,03*/#

ХСЛПНП, ммоль/л 3,0±0,21 3,36±0,3 4,1±0,4*/#

Тромбоциты, 109/л 226,0±23 220,0±24 200,0±44*/# 
Фибронектин, мкг/мл 337,2±7,8 395,0±8,2* 484,0±9,8*/# 

СРП, мг/л 2,85±0,21 6,45±0,28* 8,44±0,34*/#

Примечания:
* – p<0,05 – достоверность различий в сравнении с группой контроля; 
# – p<0,05 – достоверность различий в сравнении с пациентами c НАЖБП

Таблица 2
Гемодинамические показатели обследованных пациентов (M±m)

Показатели Контроль, (n=20) НАЖБП (n=31) НАЖБП +АГ (n=34)
КДО, см3 118,1±5,4 131,2±4,7* 162,4±5,6*#
КСО, см3 47,4±2,3 58,3±5,2* 76,4±0,8*#
КДР ЛЖ, см 4,32±0,03 4,89±0,06* 5,38±0,05*#
КСР ЛЖ, см 3,26 ±0,02 3,92 ±0,02* 4,29±0,04*#
Ударный объём (УО), см3 75,4 ±1,36 78,9±1,38 96,6±0,76*#
Фракция выброса (ФВ),% 65,2±1,41 61,3±2,16 56,9±1,48*#

* – p<0,05 – достоверность различий в сравнении с группой контроля; 
# – p<0,05 – достоверность различий в сравнении с пациентами c НАЖБП
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тов 1 группы отмечалось уменьшение в 1,2 раза, у 
больных 2 группы – уменьшение в 1,3 раза макси-
мальной скорости трансмитрального потока в фазу 
предсердной систолы и увеличение фазы длитель-
ности систолы левого предсердия в 1,4 раза. Наря-
ду с этим у больных 2 группы происходило укоро-
чение механической диастолы в 1,2 раза.

Диагностированная дисфункция ЛЖ у паци-
ентов с изолированным и сочетанным течением 
НАЖБП и АГ имела однонаправленный характер 
и соответствовала диастолической дисфункции  
I типа.

Таким образом, при сочетании НАЖБП и АГ 
наблюдаются структурно-функциональные и ге-
модинамические изменения, которые характери-
зуются диастолической дисфункцией миокарда 
вследствие нарушения диастолического расслабле-
ния миокарда ЛЖ, а также компенсаторной докли-
нической систолической дисфункцией ЛЖ со сни-
жением сократительных показателей, увеличением 
конечно-диастолической податливости ЛЖ. 

Сопоставление лабораторных данных, пока-
зателей внутрисердечной гемодинамики и струк-
турно-функциональных характеристик миокарда 
у пациентов с изолированным течением НАЖБП 

и при коморбидности НАЖБП и АГ демонстриру-
ет наиболее высокую активность воспалительного 
процесса в печени у пациентов с сочетанным те-
чением НАЖБП и АГ, что ассоциируется с риском 
развития и прогрессирования фиброза печени, ко-
торый усиливается влиянием нарушений липидно-
го, углеводного метаболизма, ИР, гиперкоагуляции 
и системного воспаления.

Выводы. Течение НАЖБП в сочетании с АГ 
сопровождается ДЛ атерогенного характера, ИР, 
системным воспалением, нарушениями углеводно-
го метаболизма, которые находятся во взаимосвязи 
с нарушениями внутрисердечной гемодинамики и 
структурно-функциональными изменениями ми-
окарда. Предикторами прогрессирования метабо-
лических нарушений в печени при НАЖБП в со-
четании с АГ являются активность АЛТ, уровень 
ОХС, ЛПНП, показатель HOMA-IR, ИМТ, а также 
наличие диастолической дисфункции за счет нару-
шения диастолического расслабления миокарда и 
систолической дисфункции ЛЖ со снижением со-
кратительных показателей, ремоделирование ЛЖ, 
что способствует развитию и прогрессированию 
фиброзных изменений в печени и увеличивает риск 
развития кардиоваскулярных осложнений.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОРАЖЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

В ХОДЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ФАЗЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Диагностика, лечение и прогнозирование дальнейшего течения хронического генерализованного пародонтита 
(ГП), в особенности ІІ, ІІ-ІІІ степени тяжести, остается важнейшей проблемой современной стоматологии [1; 15; 19]. 
Несмотря на то, что предложено большое количество методов лечения ГП в ходе комплексной терапии, особенно 
современных методик лоскутных операций на пародонте, оценка эффекта различных хирургических вмешательств 
и дополнительных воздействий в ходе оперативного вмешательства, проводится на основании данных клинических 
исследований [5; 7; 18]. Патоморфологические исследования, в которых была бы дана объективная оценка дина-
мического состояния тканей пародонта на основе гистологического изучения биоптатов, полученных от больных в 
процессе динамического наблюдения при использовании различных методов хирургического лечения ГП, прово-
дятся редко, хотя и представляются наиболее доказательными [4; 11; 13; 14; 17]. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, мягкие ткани пародонта, лазерный кюретаж, модификация 
лоскутной операции, пародонтологические индексы, гистопатология, статистический анализ, средние параметры, 
частоты встречаемости.

Діагностика, лікування і прогнозування подальшого перебігу хронічного генералізованого пародонтиту (ГП), 
особливо ІІ, ІІ-ІІІ ступеня тяжкості, залишається одним з важливіших питань сучасної стоматології [1; 15; 19]. Незва-
жаючи на те, що запропоновано значну кількість методів лікування ГП в ході комплексної терапії, особливо сучасних 
методик клаптевих операцій на пародонті, оцінка ефекту від різних хірургічних втручань і додаткових лікувальних 
мироприємств в ході оперативного втручання, проводиться на основі даних клінічних досліджень [5; 7; 18]. 
Патоморфологічні дослідження, в яких була б дана об’єктивна оцінка динамічного стану тканин пародонта на основі 
гістологічного дослідження біоптатів, отриманих від хворих в процесі динамічного спостереження при використанні 
різних методів хірургічного лікування ГП, проводяться рідко, однак представляються найбільш доказовими [4; 11; 
13; 14; 17]. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, м’які тканини пародонта, лазерний кюретаж, модифікація клаптевої 
операції, пародонтологічні індекси, гістопатологія, статистичний аналіз, середні параметри, частоти зустрічності.

Diagnostics, treatment and prognosis of further course of chronic generalized periodontitis (GP), especially stage II, II-
III, stay to be an important question for contemporary dentistry [1; 15; 19]. Having proposed many varieties of treatment of 
GP during provided complex treatment, especially contemporary methodics of flap operations, rhe assessment of obtained 
results mainly based on clinical assessment [5; 7; 18]. Pathomorphological investigations, providing an objective assess-
ment of dynamic periodontal tissue status based on histological investigation of samples, obtained from patients during 
dynamic observation while using different surgical methodics are provided rarely, but became to be among scientific interest 
and can present evidence based data [4; 11; 13; 14; 17]. 

Key words: generalized periodontitis, soft perioodntal tissues, laser curretage, modification of flap operation, perio-
dontal indexes, histopathology, statistical analysis, middle parameters, frequences of appearence. 

Постановка проблемы. Проведение динами-
ческого исследования изменения параметров паро-
донтологических индексов, патогистологических 
изменений в исследуемых пародонтальных тканях, 
градационно-частотный анализ встречаемости дис-
трофических, гиперпластических и воспалительных 
изменений в группах сравнения в процессе хирур-
гического лечения больных с ГП ІІ, ІІ-ІІІ степени с 
применением предварительной подготовки тканей 
пародонта с использованием лазерного кюретажа 
(ЛК) и комбинированного хирургического лечения 
ГП в виде модификации лоскутной операции в ком-
бинации с лазерным кюретажем и эмалевыми ма-
тричными протеинами, является актуальным зада-
нием данного исследования и представляет большой 
научный интерес для проведения данного исследо-

вания. Полученные результаты помогут определить 
клиническую эффективность и обоснованность 
применяемых хирургических методик у больных с 
ГП ІІ, ІІ-ІІІ степени, что является важным аспектом 
клинической пародонтологии. Данные патогисто-
логического исследования градационно-частотного 
анализа о состоянии пародонтальных тканей, по-
могут более глубже понять особенности протекания 
патологического процесса – ГП, в мягких тканях 
пародонта в ходе динамического наблюдения после 
проведенных хирургических методик лечения ГП ІІ, 
ІІ-ІІІ степени. 

Целью настоящего исследования было: на ос-
нове изучения ряда пародонтологических индексов 
и качественно-количественных морфологических 
показателей состояния мягких тканей пародонта – 
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установить различия средних параметров и частот 
встречаемости патологических изменений, важные 
для диагностики и прогнозирования течения ГП ІІ, 
ІІ-ІІІ степени в группах сравнения с применением 
различных методов хирургического лечения ГП.

Материалы и методы исследования. Мате-
риалом исследования послужили биоптаты тка-
ней пародонта 20 больных с ГП ІІ, ІІ-ІІІ степени 
в возрасте от 33 до 59 лет, которых обследовали 
после проведенной консервативной терапии (КТ) 
ГП (I группа), после проведения предварительной 
подготовки тканей пародонта (ППТП) перед хи-
рургическим вмешательством, включающую SRP-
терапию (магнитострикционный аппарат Cavitron-
SPS “Dentsply”) в комбинации с закрытым ЛК 
(диодный лазер “Granum”, λ=980 нм, мощность –  
2 Вт, непрерывный режим) (II группа), в процессе 
динамического наблюдения после SRP-терапии и 
закрытого ЛК (III группа) и после хирургической 
санации тканей пародонта: после ППТП и моди-
фикации лоскутной операции в комбинации с ЛК 
и эмалевыми матричными протеинами (IV группа). 
Сроки наблюдения для каждой группы составляли: 
І группа – через 14 суток после КТ, ІІ группа – 0 су-
ток после ППТП и прямого воздействия лазерного 
облучения, ІІІ группа – 14 дней после ППТП, вклю-
чая воздействие лазерного облучения, IV группа – 
через 12 мес. после проведенного хирургического 
лечения ГП. ППТП включала 2-х кратное прове-
дение SRP-терапии в комбинации с закрытым ЛК 
с интервалом в 7 дней на обеих челюстях, которая 

входила в Фазу II комплексного лечения ГП. По-
сле проведения каждой процедуры всем пациентам 
назначали ирригации 0,05% р-ром хлоргексидина 
и гигиенический уход согласно рекомендациям 
после КТ. Cуммарный период консервативного 
ведения с переходом к ППТП составлял в среднем 
30 дней перед переходом к проведению лоскутной 
операции. Давность развития симптомов ГП до 
лечения в контингенте обследованных больных со-
ставляла от 5 до 15 лет.

Оперативное вмешательство. В IV группе 
проводили оперативное вмешательство по предло-
женной модификации после ППТП. В основу мо-
дификации оперативного вмешательства положе-
ны принципы нескольких методик, которые были 
исследованы ранее 1) MIS – Minimally invasive 
surgery [12]; 2) MIST – Minimally invasive surgical 
technique [10]; 3) M-MIST – Modified Minimally 
invasive surgical technique [8, 9]. Особенностями 
такой модифицированной методики стало: исклю-
чение отслаивания межзубного сосочка с форми-
рованием вестибулярного доступа в костные кар-
маны (КК), проведение лазерной деепителизации и 
дегрануляции слизисто-надкостничного лоскута с 
исключением применения мануальных инструмен-
тов, проведение решетчатой компактостеотомии и 
остеотомии в области (КК) с ультразвуковой обра-
боткой кости (Патент Украины на полезную модель 
№ 97138 от 25. 02. 2015г.), заполнение КК аутоко-
стью с емалевыми матричными протеинами, уши-
вание пародонтальной с корональным смещением 

Таблица 1
Средние параметры и межгрупповые статистические различия пародонтологических индексов, 

характеризующих состояние больных с хроническим генерализованным пародонтитом  
II, II-III степени в исследуемых группах (в ячейках таблицы указаны:  

число наблюдений, средний параметр, стандартная ошибка)

Название 
индекса 

Клинические группы сравнения
Группа 
сравнения Группа I Группа II Группа III Группа IV

РМА, %
20
10,23
1,17

19
39,30°°°
4,14

16
35,47
3,39

16
28,43***
1,56

7
38,29
2,73

ВОР, %
20
40,74
3,32

19
63,53°°°
2,42

16
59,19
3,06

16
48,69***
1,65

7
51,71*
5,17

ПК, мм
20
1,11
0,027

19
6,36°°°
0,31

16
6,18
0,37

16
5,73
0,30

7
4,16**
0,44

ПЭП, мм
20
0,66
0,043

19
4,68°°°
0,24

16
4,67
0,29

16
5.05
0,26

7
4,04
0,23

РЕЦ, мм
20
0,68
0,041

19
2,22°°°
0,17

16
2,08
0,16

16
2,27
0,17

7
1,98
0,21

Примечания:
– достоверность отличий от нормы при оценке по критерию Стьюдента с вероятностью ошибки р<0,05;
– достоверность отличий от нормы, р<0,01;
– достоверность отличий от нормы, р<0,001;
* – достоверность отличий от параметра нелеченных с вероятностью ошибки р<0,05;
** – достоверность отличий от параметра нелеченных, р<0,01;
*** – достоверность отличий от параметра нелеченных, р<0,001;
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Таблица 2
Градации выраженности морфологических показателей патологических изменений  

мягких тканей пародонта и статистические различия частот встречаемости  
у больных с генерализованным пародонтитом II, II-III степени в исследуемых группах 

(в ячейках указаны: число случаев, соответствующих данной градации / всего учтенных случаев)

Название 
показателя Градации выраженности 

Частоты встречаемости случаев 
определенных градаций в группах 
сравнения и различия частот по 
критерию χ-квадрат
Группа
I

Группа 
II

Группа 
III

Группа 
IV

Патологические изменения эпителия десны
Дистрофические, 
некротические, язвенные 
поражения эпителия

Низкая степень: дистрофические, 
некротические и язвенные изменения эпителия 
десны отсутствуют

17/19 9/16 11/16 5/7

Высокая степень: дистрофические, 
некротические и язвенные изменения эпителия 
десны выявляются гистологически

2/19 7/16 5/16 2/7

Гиперплазия эпителия 
десны

Низкая степень: гиперплазия эпителия 
отсутствует либо выражена слабо 3/19 3/16 6/16 5/7*

Высокая степень: гиперплазия эпителия десны 
средней или высокой выраженности 16/19 13/16 10/16 2/7*

Распространенность 
дистрофически-
деструктивных и 
воспалительно-
инфильтративных 
изменений эпителия десны

Низкая степень: изменения отсутствуют 8/19 4/16 5/16 3/7
Высокая степень: изменения присутствуют 
независимо от степени их распространенности – 
«локальные», «обширные» либо «диффузные» 11/19 12/16 11/16 4/7

Вид воспаления в собственной пластинке десны
Вид воспаления в 
сосочковом слое СПД

Низкая степень: воспаление минимальное или 
продуктивное, без признаков экссудативного 12/19 9/16 7/16 6/7

Высокая степень: воспаление продуктивно-
экссудативное 7/19 7/16 9/16 1/7

Вид воспаления в 
поверхностных отделах 
сетчатого слоя СПД

Низкая степень: воспаление минимальное или 
продуктивное, без признаков экссудативного 4/19 6/16 5/16 1/4

Высокая степень: воспаление продуктивно-
экссудативное 15/19 10/16 11/16 3/4

Вид воспаления в глубоких 
отделах сетчатого слоя 
СПД

Низкая степень: воспаление минимальное или 
продуктивное, без признаков экссудативного 2/17 2/12 6/14 1/2

Высокая степень: воспаление продуктивно-
экссудативное 15/17 10/12 8/14 1/2

Распространенность воспаления в собственной пластинке десны
Распространенность 
воспаления в сосочковом 
слое СПД

Низкая степень: воспаление «локальное», 
инфильтраты занимают не более 20% площади 
СПД в срезах

7/19 8/16 6/16 5/6

Высокая степень: воспаление «обширное» либо 
«диффузное», инфильтраты занимают более 
20% площади СПД в срезах

12/19 8/16 10/16 1/6

Распространенность 
воспаления в поверхност-
ных отделах сетчатого 
слоя СПД

Низкая степень: воспаление «локальное», 
инфильтраты занимают не более 20% площади 
СПД в срезах

1/19 2/16 4/15 1/4

Высокая степень: воспаление «обширное» либо 
«диффузное», инфильтраты занимают более 
20% площади СПД в срезах

18/19 14/16 11/15 3/4

Распространенность 
воспаления в глубоких 
отделах сетчатого слоя 
СПД

Низкая степень: воспаление «локальное», 
инфильтраты занимают не более 20% площади 
СПД в срезах

2/17 0/12 9/14 ** 2/2 *

Высокая степень: воспаление «обширное» либо 
«диффузное», инфильтраты занимают более 
20% площади СПД в срезах

15/17 12/12 5/14 ** 0/2 *

Примечания:
часть вычислений с определением критерия χ-квадрат проводили с учетом поправки Йейтса на малый объем выборки;  

достоверность отличий частот случаев определенной градации в I и III группах по критерию χ-квадрат, с вероятностью 
ошибки р<0,05; достоверность отличий частот в I и III группах, р<0,01; достоверность отличий частот в I и III группах, 
р<0,001; достоверность отличий частот случаев определенной градации в I и IVгруппах по критерию χ-квадрат с вероят-
ностью ошибки р<0,05;

** – достоверность отличий частот в I и IV группах, р<0,01; *** – достоверность отличий частот в I и IV группах, р<0,001
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лоскута на 2 мм, перекрывая цементно-эмалевую 
границу с фиксацией на ортодонтических кнопках 
(Патент Украины на полезную модель № 97137 от 
25. 02. 2015г.).

Измерение пародонтологических индексов. 
Перед проведением ППТП и оперативного вме-
шательства на тканях пародонта, всем пациентам 
проводили измерение основных пародонтальных 
индексов согласно общепринятой методике, сре-
ди них: папиллярно-маргинально-альвеолярный 
индекс (РМА), кровоточивость при зондировании 
(ВОР), глубина пародонтального кармана (ПК), 
потеря эпителиального прикрепления (ПЭП), ре-
цессия десны (РЕЦ), сравнивая полученные ре-
зультаты с данными предыдущих этапов лечения. 
Значения индексов использовали при проведе-
нии статистических межгрупповых сравнений 
(Табл. 1). Проводили измерения соответствующих 
пародонтальных индексов у 20 пациентов с интакт-
ным пародонтом (группа сравнения) в возрасте от 
26 до 40 лет, средние групповые параметры кото-
рых сравнивали с параметрами больных с ГП II, 
II-III степени, леченных различными способами, с 
использованием критерия Стьюдента.

Морфологические и морфометрические мето-
ды. Применяли после КТ и проведения хирургиче-
ского воздействия на ткани пародонта, в том числе 
ЛК, хирургического лечения ГП: ППТП с после-
дующей модификацией лоскутной операции) в ус-
ловиях применения инфильтрационной анестезии. 
Получали биоптаты мягких тканей пародонта, в 
том числе межзубных десневых сосочков и марги-
нальной части десны исключая забор тканей в эсте-
тически важных областях фронтальной группы зу-
бов. Размеры биоптатов при этом не превышали 2 х 
3 мм. Всего получено и исследовано 58 биоптатов. 

Фрагменты тканей фиксировали в 10%-ном рас-
творе формалина и подвергали гистотехнической 
обработке, включавшей проводку через органиче-
ские растворители возрастающей концентрации, 
заливку в целлоидин, изготовление срезов толщи-
ной 10 мкм, окрашивание срезов гематоксилином 
и эозином [2; 3].

В рамках градационно-частотного анализа про-
ведено статистическое сравнение частот встречае-
мости случаев определенных градаций морфоло-
гических показателей с использованием критерия 
χ-квадрат (Табл. 2). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты, полученные при статистических срав-
нениях динамики параметров пародонтологиче-
ских индексов показали, что у больных с ГП II, II-
III степени (I группа) при сравнении с пациентами 
группы сравнения в наибольшей степени отлича-
лись параметры всех исследуемых индексов (РМА, 
ВОР, ПК, ПЭП, РЕЦ), которые были достоверно 
(р<0,001) повышены (Табл. 1). Такие результаты 
свыдетельствовали о сохранении востпаления в 
тканях пародонта у таких больных после проведе-
ния КТ.

После проведения ППТП, включая прямое 
лазерное облучение мягких тканей пародонта в 
заданном режиме (III группа), наибольшие сдви-
ги средних параметров были достигнуты по дан-
ным индексов: РМА, ВОР, которые достоверно 

(р<0,001) снижались при сравнении с данными в 
I группе (Табл. 1). Полученные результаты доказы-
вают наличие противовоспалительных, антибакте-
риальных и биостимулюриющих свойств лазерно-
го облучения в заданном режиме у больных с ГП II, 
II-III степени.

В IV группе по сравнению с данными в I груп-
пе, в наибольшей степени досверно изменялись 
индексы ВОР (р<0,05) и ПК (р<0,01), оставаясь 
сниженными. Полученные данные таких динами-
ческих индексов свидетельствовали о сохранении 
позитивных результатов после хирургического ле-
чения, что доказывало клиическую эффективность 
проведенного хирургического лечения по предло-
женной методике на протяжении 12 мес. после вме-
шательства. Отсутствие достоверных изменений 
параметров других исследуемых индексов можно 
обьяснить длительностью восстановления тканей 
пародонта при такой степени, что проводит, осо-
бенно, к медленному изменению параметров ПЭП, 
РЕЦ в сторону улучшения показателей.

Патогистологические изменения в эпителии 
десны. Покровный эпителий десны во всех случаях 
имел характер многослойного плоского, в большин-
стве случаев базальный и шиповатый слои эпителия 
были утолщены, с некоторым удлинением гребеш-
ков, и формировали большей или меньшей выра-
женности акантотические разрастания в направле-
нии собственной пластинки десны (СПД). В ряде 
наблюдений в биоптатах обнаруживали истончение 
либо нарушение непрерывности эпителиального 
пласта, при этом на некотором протяжении эпители-
альные клетки отсутствовали, образуя дефект, дном 
которого служила фиброзная ткань СПД, находяща-
яся в состоянии экссудативного воспаления (Рис. 1). 
В сохранившемся эпителиальном пласте наблюда-
лись дистрофические и воспалительные изменения, 
а также местами различной степени выраженности 
инфильтрация эпителия нейтрофильными лейкоци-
тами, которая варьировала как по плотности, так и 
по распространенности (Рис. 2). 

Патогистологические изменения в собствен-
ной пластинке десны. Основа СПД была представ-
лена плотной фиброзной тканью различной степе-
ни зрелости, чаще зрелой, даже склерозированной, 
с относительно толстыми коллагеновыми волокна-
ми, между которыми лежали клетки-фиброциты. 
Однако местами, особенно в участках интенсивной 
воспалительной инфильтрации, соединительная 
ткань СПД имела характер грануляционной, с оби-
лием мелких сосудов капиллярного типа и юными 
фибробластами (Рис. 3).

Воспалительные инфильтраты, в пределах СПД 
имели как различный клеточный состав, так и раз-
личную топографию распределения. Клеточный 
состав инфильтратов включал сочетание монону-
клеаров (лимфоцитов и моноцитов), макрофагов, 
плазмоцитов и нейтрофилоцитов. Перечисленные 
клеточные элементы формировали в ткани СПД 
скопления островкового, либо диффузного типа. 
Островковые, в свою очередь, были мелкоочаговы-
ми, локальными, между ними лежали значительной 
ширины промежутки фиброзной ткани, лишенные 
инфильтратов, либо обширными, сливными, а по-
рой – диффузными (Рис. 4). Воспаление низкой 
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Рис. 6. Глубокий пародонтальный карман (края 
отмечены синими стрелками) в биоптате десны.  

В СПД – распространенное продуктивное 
воспаление (указано красной стрелкой). Фото 
гистопрепарата пародонта больного А., 40 лет. 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 30×

Рис. 1. Дистрофически-некротические изменения 
в многослойном плоском эпителии десны,  

с образованием дефекта (указан стрелкой); дно 
дефекта покрыто тонким слоем фибринозного 
экссудата. Фото гистопрепарата десны больной 
П., 45 лет. Окраска гематоксилином и эозином, 

суммарное увеличение 75×

Рис. 2. Воспалительная инфильтрация 
эпителия десны, высокой степени 

распространенности. Скопления нейтрофилов 
указаны стрелкой. В сосочковом слое СПД 

выраженная гиперемия. Фото гистопрепарата 
десны больной Н., 48 лет лет. Окраска 

гематоксилином и эозином, увеличение 200×

Рис 3. Грануляционная ткань и плотные 
воспалительные инфильтраты диффузного типа 

(указано стрелкой) преимущественно в сетчатом слое 
СПД. Фото гистопрепарата десны больной Я., 54 года.  
Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 75×

Рис. 4. Клеточный состав инфильтрата  
при продуктивном воспалении в сосочковом и 
сетчатом слоях СПД: инфильтрат практически 

полностью состоит из мононуклеаров и плазмоцитов. 
Фото гистопрепарата десны больного Д., 59 лет. 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 300×

Рис. 5. Клеточный состав инфильтрата  
при продуктивно-экссудативном воспалении в СПД: 

наряду с мононуклеарами и плазмоцитами присутствует 
примесь нейтрофилоцитов (указано стрелкой). Фото 
гистопрепарата десны больной Д., 33 года. Окраска 

гематоксилином и эозином, увеличение 300×



25

Медичний форум
♦

активности проявлялось в виде мелких мононукле-
арных инфильтратов, расположенных среди фи-
брозированной СПД. Если в составе инфильтратов 
присутствовала небольшая примесь нейтрофило-
цитов, воспаление обозначали как продуктивно-
экссудативное (Рис. 5). При значительной примеси 
нейтрофилоцитов в составе инфильтратов воспале-
ние соответствовало экссудативно-продуктивному; 
оба последних варианта оценивали как воспаление 
более высокой активности, чем обычное продук-
тивное. В единичных случаях в ткани СПД встре-
чались микроабсцессы.

Часть биоптатов (18 случаев) патологически 
измененных мягких тканей пародонта содержа-
ла элементы стенки пародонтальных карманов 
(Рис. 6). Эти патологические образования харак-
теризовались неоднородностью строения: эпи-
телиальный покров был весьма неравномерной 
толщины, с тяжами-выростами, часто встречались 
участки, не покрытые эпителием, в этих случаях 
стенка пародонтального кармана была образована 
грануляционной, либо незрелой фиброзной тканью 
в состоянии интенсивной воспалительной инфиль-
трации. На поверхности эпителия, грануляцион-
ной или фиброзной ткани встречались скопления 
обызвествленных масс, бактерий, фибринозного 
или гнойного экссудата. Почти всегда в стенке па-
родонтального кармана наблюдалась интенсивная 
воспалительная инфильтрация с экссудативным 
компонентом.

Межгрупповые сравнения морфологических 
показателей состояния мягких тканей пародон-
та. Данные, представленные в Таблице 2, свиде-
тельствуют, что частота встречаемости случаев, 
где дистрофические, некротические и язвенные 
поражения эпителия десны отсутствовали, наи-
большая у больных I группы с ГП II, II-III ступе-
ни, получавших лишь КТ, а минимальна (немного 
более чем в половине случаев), в биоптатах дес-
ны у больных II группы. Последнее может быть 
связано с непосредственным повреждающим дей-
ствием лазерного облучения на эпителий вестибу-
лярной поверхности десны. В процессе лечения 
частота встречаемости случаев с повреждениями 
эпителия снижается, что, по-видимому, связано 
с репарацией мягких тканей пародонта (р>0,05). 
Гиперплазия эпителия десны в большинстве слу-
чаев соответствовала средней или высокой степе-
ни выраженности показателя и лишь в IV группе 
больных, где применяли комбинированное хирур-
гическое лечение, случаи с высокой степенью вы-
раженности гиперплазии встречались достоверно 
(р<0,05) реже, чем в группе больных ГП. 

Воспаление в сосочковом слое СПД в группах 
сравнения чаще оказывалось продуктивным, лишь 
в III группе больных, спустя 14 дней после воздей-
ствия, чаще встречались случаи продуктивно-экс-
судативного воспаления, что, возможно, связано с 
активизацией воспалительного процесса в СПД, вы-
званной прямым действием лазерного облучения на 
поверхность мягких тканей пародонта. Минималь-
ная частота случаев с продуктивно-экссудативным 
воспалением (т.е. параметром высокой степени) на-
блюдалась у больных IV группы после применения 
комбинированного хирургического лечения.

Частота встречаемости случаев воспаления 
различной активности в поверхностных отделах 
сетчатого слоя СПД в группах сравнения, в целом 
изменялась мало: преобладали случаи продуктив-
но-экссудативного воспаления, причем лазерное 
облучение или комбинированное хирургическое 
лечение не оказывали существенного влияния на 
частоту встречаемости различных градаций выра-
женности. 

По показателю «распространенность воспале-
ния в глубоких отделах СПД» в III и IV группах 
больных, наблюдалось достоверное (р<0,05) сни-
жение частоты встречаемости случаев со значени-
ями высокой степени показателя, т.е. воспаления 
«обширного», либо «диффузного», занимающего 
более 20% площади ткани СПД в срезах.

Результаты проведенного исследования, под-
тверждают представление о значительном топогра-
фическом разнообразии и выраженности хрониче-
ского воспалительного процесса в мягких тканях 
пародонта, в частности – в десне и стенке пародон-
тального кармана [4; 5; 6; 13; 14; 17]. Для большей 
доказательности наличия или отсутствия частотных 
различий в отдельных группах сравнения, приме-
нили количественный подход на основе градаци-
онных оценок ряда морфологических показателей. 
В литературе встречаются работы, основанные на 
морфометрии параметрических гистологических и 
цитологических показателей при оценке действия 
некоторых биологически активных веществ на 
структуру тканей пародонта, включая больных диа-
бетом [16; 20], однако сравнительные исследования 
с оценками состояния тканей пародонта после при-
менения лазерного облучения в ходе ППТП и ком-
бинированного хирургического лечения, включая 
проведение ЛК в ходе ППТП с последующим прове-
дением модификации лоскутной операции на паро-
донте у больных с ГП II, II-III степени в отдаленные 
сроки наблюдения, ранее не проводились. 

Выводы. В проведенном исследовании уста-
новлено, что у больных с ГП II, II-III степени по-
сле проведения консервативной терапии (I груп-
па) наблюдается изменение средних параметров 
пародонтальных индексов РМА, ВОР, ПК, ПЭП, 
РЕЦ с их достоверным повышением по сравнению 
с данными аналогичных индексов у пациентов с 
интактным пародонтом. В процессе хирургиче-
ского лечения таких больных, включающего про-
ведение ППТП с повторным лазерным облучением 
(ЛК) мягких тканей пародонта (III группа), так и 
после комбинированного хирургического лечения 
с проведением модификации лоскутной операции 
(IV группа), наблюдаются достоверные изменения 
параметров ряда пародонтальных индексов, харак-
теризующих состояние тканей пародонта: РМА, 
ВОР – со снижением средних параметров после 
проведения лазерного облучения мягких тканей 
пародонта в ходе ППТП; ВОР и ПК – со снижени-
ем средних параметров после комбинированного 
хирургического лечения. 

 У больных с ГП II, II-III степени в мягких тка-
нях пародонта, в частности, в десне и стенке па-
родонтального кармана, наблюдается комплекс 
дистрофически-деструктивных, воспалительных и 
репаративных изменений, достигающих различной 
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выраженности и распространенности и встречаю-
щихся с различной частотой – как до, так и после 
применения различных методов хирургического 
лечения ГП.

Случаи с высокой степенью выраженности ги-
перплазии эпителия десны в группе больных, где 
применяли как лазерное облучение (III группа), 
так и комбинированное хирургическое лечение 
(IV группа), встречались достоверно реже, чем в 
других группах наблюдения. Случаи с высокой сте-
пенью показателя «распространенности воспале-
ния в глубоких отделах СПД» в группах леченных 
больных через 14 дней после облучения лазером 
(III группа), а также – в группе с применение ком-
бинированного хирургического лечения (IV груп-
па), встречались достоверно реже, чем случаи с 
высокой степенью выраженности этого показате-
ля – по сравнению с группой больных, где приме-
нялись только консервативные методы (I группа).

Полученные данные свидетельствуют о пря-
мом влиянии лазерного облучения на мягкие тка-

ни пародонта в заданном хирургическом режиме 
диодного лазерного аппарата, что приводит к из-
менению вида воспалительного процесса и его 
интенсивности в них. Динамическое изменение 
пародонтологических индексов, а также исследу-
емых гистологических параметров состояния эпи-
телия и собственной пластинки, свидетельствует 
о долгосрочной (12 мес.) стабилизации течения 
ГП у больных после проведенного комбинирован-
ного хирургического лечения по предложенной 
методике. Полученные результаты доказывают 
необходимость разработки и внедрения схемы 
поддерживающей терапии ГП с дополнительным 
учетом состояния мягких тканей пародонта у та-
ких больных и оказанием противовоспалитель-
ного эффекта, что может быть достигнуто при 
использовании лазерного облучения тканей паро-
донта диодным лазером в заданном режиме аппа-
рата с минимизацией медикаментозной нагрузки 
пациента в ходе лечения и на этапах поддержива-
ющей терапии ГП. 

Литература:
1. Мащенко И. C., Самойленко A. B. Новые аспекты патогенеза и лечения генерализованного пародонтита //  

Вісник стоматології. – 2002. – № l. – C. 12-15.
2. Меркулов Г. А. Курс патологогистологической техники. – Л.: Медицина, 1969. – 5-е изд. – 423 с.
3. Микроскопическая техника: Руководство / Под ред. Д. С. Саркисова и Ю. Л. Перова. – М.: Медицина, 

1996. – 543 с.
4. Михалева Л. М., Шаповалов В. Д., Бархина Т. Г. Хронический пародонтит. Клиническая морфология и 

иммунология. – М.: Триада-М. – 2004. – 125 с.
5. Перова М. Д. Ткани пародонта: норма, патология, пути восстановления // М: Триада ЛТД, 2005. – С. 312.
6. Aykol G., Baser U., Maden I., Kazak Z., Onan U., Tanrikulu-Kucuk S.t Ademoglu E., Issever H., Yalcin F. The effect 

of low-level laser therapy as an adjunct to non-surgical periodontal treatment. J. Periodontol 2011; 82:481-488.
7. Carranza F. A.: Glickman’s Clinical Periodontology. 5-th ed. – Philadelphia-London: Saunders. 1979. – P. 201-207.
8. Cortellini P. Clinical and radiographic outcomes of the modified minimally invasive surgical technique with 

or without regenerative materials: a randomized-controlled trial in intra-bony defects / P. Cortellini, M. S. Tonetti //  
J Clin Periodontol.– 2011. – V. 38. – P. 365-373. 

9. Cortellini P. Improved wound stability with modified minimally invasive surgical technique in the regenerative 
treatment of isolated interdental intrabony defects / P. Cortellini, M. S. Tonetti // J Clin Periodontol.– 2009.– V. 36. –  
P. 157-163. 

10. Cortellini P. Minimally invasive surgical echnique (M.I.S.T.) and enamel matrix derivative (EMD) in intrabony 
defects. (I) Clinical outcomes and intra-operative and post-operative morbidity / P. Cortellini, M. S. Tonetti // J Clin 
Periodontol. – 2007. – V. 34. – P. 1082-1088. 

11. Hasan A. and Palmer R. M. A clinical guide to periodontology: Pathology of periodontal disease // Brit.  
Dent. J. – 2014. – V. 216, N. 8. – P. 457-461.

12. Herrel S. K. Granulation tissue removal in routine and minimally invasive surgical procedures / S. K. Herrel,  
T. D. Rees // Compend Educ Dent. – 1995. – №16.– P. 960-967.

13. Mittermayer Ch. Oralpathologie. Stuttgar: Schattauer Verlag, 1984. – 334 S.
14. Moskow B. S., Polson A. M. Histologic studies on the extension of the inflammatory infiltrate in human 

periodontitis // J Clin Periodontol 1991 Aug;18(7):534-42.
15. Sculean A. Periodontal regenerative therapy. Quintessence Publishing, 2010, 294 p.
16. Seppälä B., Sorsa T., Ainamo J. Morphometric analysis of cellular and vascular changes in gingival connective 

tissue in long-term insulin-dependent diabetes // J Periodontol. 1997 Dec;68(12):1237-45.
17. Shafer W. G., Hine M.K., Levy B. M. A textbook of Oral Pathology. Philadelphia-London: Saunders. 1974. 
18. Shklar G. The oral cavity, jaws, and salivary glands // S.L. Robbins, R.S. Cotran. Pathologic basis of disease. –  

2-nd ed. – Philadelphia-London: Saunders. 1979. – P. 886-917.
19. Solaria S. K., Madaan V., Bala D. A report of laser-assisted modified Widman flap for periodontal regeneration: 

Clinical and radiographic evaluation. Contemp Clin Dent 2010; 1: 115-8.
20. Van der Weijden G. A., Timmerman M. F. A systematic review on the clinical efficacy of subgingival debridement 

in the treatment of chronic periodontitis. J Clin Periodontol. 2002; 29 Suppl; 3:55-71; discussion 90-1.
21. Wang J., Yang D., Li C., Shang S., Xiang J. Expression of extracellular matrix metalloproteinase inducer 

glycosylation and caveolin-1 in healthy and inflamed human gingiva // J Periodontal Res. 2014 Apr;49(2):197-204. 
doi: 10.1111/jre.12095. Epub 2013 May 7.



27

Медичний форум
♦

Белоклицкая Г.Ф.,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии

Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика
Григоровский В.В.,

доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела патоморфологии
ГУ «Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины»

Браун Ю.Е.,
аспирант кафедры терапевтической стоматологии

Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
И КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 
У БОЛЬНЫХ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

В ХОДЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ФАЗЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

При лечении, оценке клинической эффективности и разработке усовершенствованных новых подходов к лече-
нию хронического генерализованного пародонтита (ГП), особенно при II, II-III степени тяжести, большое значение 
имеет объективная оценка состояния мягких тканей пародонта. Важное значение при этом имеет оценка состояния 
маргинального периодонта с оценкой состояния стенок и выстилки пародонтальных карманов (ПК), а также костной 
ткани альвеолярного отростка [13; 11; 9; 10]. Патогистологическое исследование пародонтальных тканей больных 
с ГП, показывает необходимость и возможность подачи объективной качественно-количественной характеристики 
таких анатомических составляющих мягких тканей пародонта как: эпителия, соединительной ткани собственной 
пластинки десны (СПД) и выраженности ряда процессов: дистрофии, некроза, экссудативного и продуктивного 
воспаления в десне и периодонте, репарации фиброзной ткани и эпителия [3; 7; 12]. Использование аналитических 
подходов в комбинации с патоморфологическими исследованиями тканей пародонта у больных с ГП проводится 
сравнительно редко, что доказывает актуальность данного исследования для расширения понимания протекания 
патологического процесса у таких больных и его практическую ценность для практикующих стоматологов.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, мягкие ткани пародонта, лазерное облучение, модификаци-
ялоскутной операции, эмалевые матричные протеины, гистопатология, статистический анализ, средние параме-
тры, частоты встречаемости, корреляционный анализ. 

При лікуванні, оцінці клінічної ефективності і розробки вдосконалених нових підходів до лікування хронічного 
генералізованного пародонтиту (ГП), особливо при II, II-III ступеню тяжкості, велике значення має об’єктивна оцінка 
стану м’яких тканин пародонта. Важливе значення при цьому має оцінка стану маргінального періодонта з оцінкою 
стану стінок і вистилки пародонтальных кишень (ПК), а також кісткової тканини альвеолярного паростка [13; 11; 9; 
10]. Патогістологічне дослідження пародонтальних тканин хворих на ГП, вказує на необхідність і можливість подачі 
об’єктивної якісно-кількісної характеристики таких анатомічних складових м’яких тканин пародонта як: епітелію, 
сполучної тканини власної пластинки ясен (ВПЯ) і вираженості ряду процесів: дистрофії, некроза, ексудативно-
го і продуктивного запалення в яснах і періодонті, репарації фіброзної тканини і епітелію [3; 7; 12]. Використання 
аналітичних підходів в комбінації з патоморфологічними дослідженнями тканин пародонта у хворих на ГП проводить-
ся порівняно рідко, що доводить актуальність даного дослідження для розширення знання про перебіг патологічного 
процесу у таких хворихх і його практичну цінність для практикуючих стоматологів.

Ключові слова: генералізований пародонтит, м'які тканини пародонта, лазерне випромінювання, модифікація 
клаптевої операції, емалеві матричні протеїны, гістопатологія, статистичний аналіз, середні параметри, частота 
зустрічності, кореляційний аналіз. 

During treatment, assessment of obtained clinical results and development of enchanced new treatment approaches in 
therapy of chronic generalized periodontitis (GP), especially of stage II, II-III, the odjective assessment of soft periodontal 
tissues condition is among main importance. The assessment of marginal periodontal tissues condition with the asessement 
of condition of periodotal pocket structures condition and alveolar bone are among main priorities [13; 11; 9; 10]. Patho-
histological investigation of soft perioodntal tissues of patients with GP may show the necessity and ability of demonstration 
of quality-quantity characteristics of such anatomical elements as: epithelium, lamina propria of gingiva and the spread of 
several processes as: distrophy, necrosis, exudative and productive inlammation, reparation of fibrous tissue and epithelium 
[3; 7; 12]. The usage of analytical approaches in combination with pathomorphological investigations of periodontal tissues 
condition in patients with GP are provided comparatively rarely that confirm relevance of current study for improvement of 
knowledge about course of pathological process in such group of patients and its practical value for practicing dentists. 

Key words: generalized periodontitis, soft periodontal tissues, laser irradiation, modified flap operation, enamel matrix 
proteins, histopathology, statistical analysis, middle parameters, frequency of occurance, correlation analysis. 

Целью настоящего исследования было: на ос-
новании изучения градационных морфологических 
показателей состояния мягких тканей пародонта, 
установить различия частот и корреляцонные за-
висимости между отдельными показателями, важ-

ными для диагностики и прогнозирования течения 
ГП в группах сравнения с применением различных 
методов хирургического лечения ГП.

Материалы и методы исследования. Мате-
риалом исследования послужили биоптаты тка-
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ней пародонта 20 больных с ГП ІІ, ІІ-ІІІ степени 
в возрасте от 33 до 59 лет, которых обследовали 
после проведенной консервативной терапии (КТ) 
ГП (I группа), после проведения предваритель-
ной подготовки тканей пародонта (ППТП) перед 
хирургическим вмешательством, включающую 
SRP-терапию (магнитострикционный аппарат 
Cavitron-SPS “Dentsply”) в комбинации с закры-
тым ЛК (диодный лазер “Granum”, λ=980 нм, 
мощность – 2 Вт, непрерывный режим) (II груп-
па), в процессе динамического наблюдения после 
SRP-терапии и закрытого ЛК (III группа) и после 
хирургической санации тканей пародонта: по-
сле ППТП и модификации лоскутной операции в 
комбинации с ЛК и эмалевыми матричными про-
теинами (IV группа). Сроки наблюдения для каж-
дой группы составляли: І группа – через 14 суток 
после КТ, ІІ группа – 0 суток после ППТП и пря-
мого воздействия лазерного облучения, ІІІ груп-
па – 14 дней после ППТП, включая воздействие 
лазерного облучения, IV группа – через 12 мес. 
после проведенного хирургического лечения ГП. 
ППТП включала 2-х кратное проведение SRP-
терапии в комбинации с закрытым ЛК с интерва-
лом в 7 дней на обеих челюстях, которая входила 
в Фазу II комплексного лечения ГП. После про-
ведения каждой процедуры всем пациентам на-
значали ирригации 0,05% р-ром хлоргексидина и 
гигиенический уход согласно рекомендациям по-
сле КТ. Cуммарный период консервативного ве-
дения с переходом к ППТП составлял в среднем 
30 дней перед переходом к проведению лоскут-
ной операции. Давность развития симптомов ГП 
до лечения в контингенте обследованных боль-
ных составляла от 5 до 15 лет.

Оперативное вмешательство. В IV группе 
проводили оперативное вмешательство по пред-
ложенной модификации после ППТП. В основу 
модификации оперативного вмешательства по-
ложены принципы нескольких методик, кото-
рые были исследованы ранее 1) MIS – Minimally 
invasive surgery [12]; 2) MIST – Minimally invasive 
surgical technique [10]; 3) M-MIST – Modified 
Minimally invasive surgical technique [8; 9]. Осо-
бенностями такой модифицированной методики 
стало: исключение отслаивания межзубного со-
сочка с формированием вестибулярного доступа 
в костные карманы (КК), проведение лазерной 
деепителизации и дегрануляции слизисто-над-
костничного лоскута с исключением применения 
мануальных инструментов, проведение решетча-
той компактостеотомии и остеотомии в области 
(КК) с ультразвуковой обработкой кости (Патент 
Украины на полезную модель № 97138), запол-
нение КК аутокостью с емалевыми матричными 
протеинами, ушивание пародонтальной с коро-
нальным смещением лоскута на 2 мм, перекры-
вая цементно-эмалевую границу с фиксацией на 
ортодонтических кнопках (Патент Украины на 
полезную модель № 97137).

Морфологические и морфометрические ме-
тоды. Применяли после КТ и проведения хирур-
гического воздействия на ткани пародонта, в том 
числе ЛК, хирургического лечения ГП: ППТП с 
последующей модификацией лоскутной опера-

ции) в условиях применения инфильтрационной 
анестезии. Получали биоптаты мягких тканей 
пародонта, в том числе межзубных десневых со-
сочков и маргинальной части десны исключая за-
бор тканей в эстетически важных областях фрон-
тальной группы зубов. Размеры биоптатов при 
этом не превышали 2 х 3 мм. У некоторых паци-
ентов получали фрагменты измененных тканей 
из разных локусов пародонта неоднократно, в 
процессе применения методов воздействия. По-
добные случаи относили к разным клиническим 
группам. Всего исследовано 58 биоптатов.

Фрагменты тканей фиксировали в 10%-ном 
растворе формалина и подвергали гистотехни-
ческой обработке, включавшей проводку через 
органические растворители возрастающей кон-
центрации, заливку в целлоидин, изготовление 
срезов толщиной 10 мкм, окрашивание срезов 
гематоксилином и эозином [1; 2]. По результа-
там патогистологического исследования выде-
лено несколько морфологических показателей, 
разносторонне характеризующих состояние от-
дельных гистологических компонентов мягких 
тканей пародонта, в частности: эпителия десны, 
СПД, ее сосочкового и сетчатого слоев, а в ча-
сти наблюдений также – стенки пародонтального 
кармана. В рамках градационно-частотного ана-
лиза проведили статистическое сравнение частот 
встречаемости случаев определенных градаций 
морфологических показателей с использованием 
критерия χ-квадрат (Табл. 1) и корреляционный 
анализ связей морфологических показателей в 
группах наблюдений I, II, III, IV, с расчетом ве-
личины, знака и степени достоверности коэффи-
циента корреляции для параметрических и ко-
эффициента ассоциации для непараметрических 
показателей (Табл. 2). 

Результаты исследования. Патологические 
изменения в эпителии десны. Эпителий десны 
во всех случаях имел характер многослойного 
плоского ороговевающего, в отдельных случаях, 
которые расценивали как состояние, близкое к 
нормальному строению, эпителий десны форми-
ровал неглубокие выступы, гребешки, в подле-
жащую соединительную ткань СПД. В ряде на-
блюдений в биоптатах обнаруживали истончение 
либо нарушение непрерывности эпителиального 
пласта, при этом на некотором протяжении эпите-
лиальные клетки отсутствовали, образуя дефект, 
дном которого служила фиброзная ткань СПД, в 
состоянии воспалительной инфильтрации. Выра-
женность пролиферативных изменений эпителия 
десны варьировала: от едва заметного удлинения 
гребешков, что мало отличается от нормы до зна-
чительной выраженности признака.

Не только в участках покровного эпителия 
десны вокруг изъязвлений, но и в сохранившемся 
пласте наблюдались определенные дистрофиче-
ские и воспалительные изменени. Так, в некото-
рых местах эпителиального пласта наблюдались 
нечетко очерченные участки, где эпителиоциты 
отличались гипохромностью ядер, с некоторым 
уплощением, признаками сминания клеток. Ме-
стами наблюдалась различной степени выражен-
ности инфильтрация эпителия нейтрофильными 
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лейкоцитами, которая варьировала как по плот-
ности, так и по распространенности (Рис. 1). 

Патологические изменения в собственной 
пластинке десны. Основу СПД составляла плот-
ная фиброзная ткань различной степени зре-
лости, чаще зрелая, даже склерозированная, с 
относительно толстыми коллагеновыми волокна-
ми, между которыми лежали клетки-фиброциты 
(Рис. 2). Однако местами, особенно в участках 
интенсивной воспалительной инфильтрации, со-
единительная ткань СПД имела характер грану-
ляционной, с обилием мелких сосудов капилляр-
ного типа и юными фибробластами (Рис. 3).

Воспалительные инфильтраты, определяв-
шиеся в СПД, имели как различный клеточный 
состав, так и различную топографию распреде-
ления в СПД. Клеточный состав инфильтратов 
включал сочетание мононуклеаров (лимфоцитов 
и моноцитов), макрофагов, плазмоцитов и ней-
трофилоцитов, местами в составе инфильтратов 
встречались лаброциты и эозинофилы. Пере-
численные клеточные элементы формировали в 
ткани СПД скопления островкового, либо диф-
фузного типа (Рис. 2, 3). Островковые, в свою 
очередь, были мелкоочаговыми, локальными, 
между ними лежали значительной ширины 
промежутки фиброзной ткани СПД, лишенные 
инфильтратов, либо обширными, сливными 
(Рис. 3, 4), а порой – диффузными. Если состав 
инфильтратов включал лишь мононуклеары, 
макрофаги и плазмоциты, – эта градация обо-
значалась как продуктивное воспаление, т.е. гра-
дация более низкой активности. Если в составе 
воспалительных инфильтратов присутствовала 
примесь нейтрофилоцитов, воспаление обозна-
чали как экссудативно-продуктивное (Рис. 4, 5). 
В единичных случаях в ткани СПД встречались 
микроабсцессы со скоплениями гнойного экссу-
дата, состоящего преимущественно из нейтро-
филоцитов.

Часть биоптатов (18 случаев) патологически 
измененных мягких тканей пародонта содержа-
ли стенку пародонтальных карманов (ПК) (Рис. 
6). В них эпителиальный покров был неравно-
мерной толщины, с тяжами-выростами в под-
лежащую фиброзную ткань, часто встречались 
участки, не покрытые эпителием, в этих случа-
ях стенка ПК была образована грануляционной, 
либо незрелой фиброзной тканью, пребывающей 
в состоянии интенсивной воспалительной кле-
точной инфильтрации. На поверхности эпителия, 
грануляционной или фиброзной ткани встреча-
лись гиперминерализованные скопления зубно-
го камня, бактерий, фибринозного или гнойного 
воспалительного экссудата. 

Частота встречаемости случаев отдельных 
градаций выраженности гистологических изме-
нений в мягких тканях пародонта. Градационно-
частотный анализ результатов гистологического 
исследования позволил установить достоверные 
частотные различия встречаемости в различных 
отделах мягких тканей пародонта (Табл. 1). Так, 
у больных IV группы, по сравнению с I груп-
пой, случаи с высокой степенью выраженности 
гиперплазии эпителия десны встречались досто-

верно (р<0,05) реже, чем в других группах на-
блюдения. У больных III группы, через 14 дней 
после облучения лазером в ходе ППТП (р<0,01), 
а также получавших комбинированное хирурги-
ческое лечение (IV группа) достоверно (р<0,05) 
чаще встречались случаи с низкой степенью рас-
пространенности воспаления в глубоких отделах 
сетчатого слоя собственной пластинки десны. 

Корреляционные зависимости между от-
дельными морфологическими показателями. Ре-
зультаты корреляционного анализа связей между 
морфологическими показателями поражения 
тканей десны у больных ГП выявили различия в 
связях между отдельными показателями в груп-
пах сравнения I-II-III-IV (Табл. 2). Так, в I группе 
установлена положительная связь с достоверным 
(р<0,05) параметром коэффициента ассоциации, 
близком к диапазону средних значений, между 
показателями «вид воспаления в поверхностных 
отделах сетчатого слоя СПД» и «гиперплазией 
эпителия», т.е. почти в половине всех случаев 
можно утверждать, что воспаление, оцениваемое 
как признак высокой степени выраженности, до-
стоверно сопряжен с гиперплазией эпителия вы-
сокой степени, и наоборот. 

В III группе больных, где биоптаты были взя-
ты непосредственно после облучения ПК в ходе 
ППТП обработки поверхности десны с помощью 
ЛК, установлены достоверные положительные 
связи между показателями: «распространенность 
воспаления в сосочковом слое СПД» и «дистро-
фические, некротические и язвенные поражения 
эпителия» – со значением коэффициента ассо-
циации средней силы (р<0,01, ra=+0,630); «вид 
воспаления в сосочковом слое СПД» и «дистро-
фические, некротические и язвенные поражения 
эпителия» – со значением коэффициента ассоци-
ации, близким к диапазону параметров средней 
силы(р<0,05, ra=+0,492); «вид воспаления в со-
сочковом слое СПД» и «распространенность вос-
паления в сосочковом слое СПД» – со значением 
коэффициента ассоциации, близким к диапазону 
параметров средней силы(р<0,05, ra=+0,492).

В III группе больных, через 14 дней после 
ППТП, т.е. в периоде репарации, перечень пар 
признаков, обнаруживавших между собой наибо-
лее сильные корреляционные связи, значительно 
изменялся (Табл. 2). В этой группе можно выде-
лить такие пары наиболее тесно коррелирующих 
показателей, где коэффициент ассоциации обна-
руживал достоверные положительные значения: 
«вид воспаления в сосочковом слое СПД» и «вид 
воспаления в поверхностных отделах сетчатого 
слоя СПД» – со значением коэффициента ассоци-
ации, соответствующим сильной связи (р<0,001, 
ra=+0,764); «вид воспаления в сосочковом слое 
СПД» и «вид воспаления в глубоких отделах сет-
чатого слоя СПД» – со значением коэффициен-
та ассоциации, соответствующим сильной связи 
(р<0,01, ra=+0,708); «вид воспаления в сосочко-
вом слое СПД» и «распространенность воспа-
ления в сосочковом слое СПД» – со значением 
коэффициента ассоциации средней силы (р<0,01, 
ra=+0,618); «вид воспаления в поверхностных 
отделах сетчатого слоя СПД» и «распространен-
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ность воспаления в поверхностных отделах сет-
чатого слоя СПД» – со значением коэффициента 
ассоциации средней силы (р<0,05, ra=+0,533).

В IV группе больных, где применяли ком-
бинированное хирургическое лечение, вы-
явлены несколько пар морфологических 
показателей, коррелирующих между собой с пара-
метрами коэффициента ассоциации, соответству-
ющими диапазонам средней или большой силы  
(ra=0,5-0,7,>=0,7) как с положительным, так и с 
отрицательным знаком, однако из-за малого чис-
ла учтенных случаев в этой группе значения ra 
оказались недостоверными.

Обсуждение результатов. Нами было уста-
новлено, что во всех группах сравнения патоло-
гические изменения в качественном отношении 
были однотипными, различия заключались в на-
личии или отсутствии некоторых компонентов 
поражения (дефектов эпителия десны), соста-
ва элементов поражения (воспалительных ин-
фильтратов, наличия признаков экссудативного 
воспаления), распространенности признаков 
патологических процессов (воспаления СПД, 
гиперплазия эпителия). Методом градацион-
но-частотного анализа встречаемости случаев 
с различной выраженностью показателей были 
установлены и статистически оценены различия 
частот встречаемости отдельных компонентов 
патологических изменений в группах сравне-
ния. 

Корреляционный анализ с применением под-
ходов для обработки непараметрических данных 
морфологических показателей (определение па-
раметра, знака и достоверности коэффициента 
ассоциации) позволил изучить корреляционные 
связи между отдельными морфологическими 
показателями и получить данные, важные для 
прогнозирования выраженности одних, неиз-
вестных патологических изменений по другим, 
известным. Было установлено, что корреляции 
вида «морфология – морфология» по сочетанию 
пар наиболее сильно коррелирующих изучае-
мых морфологических показателей, абсолютным 
величинам и степени достоверности значений 
коэффициента ассоциации – в отдельных кли-
нических группах сравнения существенно раз-
личаются (Табл. 2). Результаты корреляционного 
анализа показали, что наиболее сильные (в диа-
пазонах сильных и средних) и достоверные связи 
существуют лишь в некоторых группах сравне-
ния (I, II, III).

Результаты, полученные в настоящем иссле-
довании, дают основания для усовершенствова-
ния дифференциальной диагностики состояния 
мягких тканей пародонта в отдельных группах 
больных ГП, получавших лечение с применени-
ем различных хирургических методов, например, 
ЛК и его комбинации с модификацией лоскутной 
операции у таких больных.

Выводы. Случаи с высокой степенью вы-
раженности гиперплазии эпителия десны в 
IV группе больных c ГП, где применяли облуче-
ние лазером и комбинированное хирургическое 
лечение, встречались достоверно реже, чем в 
других группах наблюдения. Случаи с высокой 

степенью показателя «распространенности вос-
паления в глубоких отделах сетчатого слоя СПД» 
в III группе леченных больных через 14 дней 
после облучения лазером, а также в IV группе, 
встречались достоверно реже, по сравнению с 
группой больных, где применялась только кон-
сервативная терапия (I группа).

 Применение комбинированного хирургиче-
ского лечения (IV группа) способствует уста-
новлению более сильных корреляционных за-
висимостей прежде всего между показателями 
состояния воспалительного процесса в струк-
турных компонентах собственной пластинки 
десны.

 Во II группе больных ГП, получивших об-
работку десны лазером, без последующего срока 
репарации, установлены достоверные корреля-
ции между показателями: «распространенностью 
воспаления в сосочковом слое СПД» и «дистро-
фическими, некротическими и язвенными по-
ражениями эпителия» – связь положительная 
средней силы, а также; «видом воспаления в со-
сочковом слое СПД» и «распространенностью 
воспаления в сосочковом слое СПД» и «видом 
воспаления в сосочковом слое СПД» и «дистро-
фическими, некротическими и язвенными пора-
жениями эпителия» – связь положительная, со 
значением коэффициента ассоциации, близким к 
диапазону значений средней силы.

 В III группе больных, у которых после об-
работки лазером проходил период репарации, 
перечень пар признаков, для которых установ-
лены достоверные тесные или средней силы по-
ложительные корреляционные связи, отличался 
от предыдущих клинических групп сравнения 
и включал показатели, отражавшие вид и рас-
пространенность воспалительного процесса в 
отдельных гистологических компонентах СПД: 
сосочковом слое, поверхностных и глубоких от-
делах сетчатого слоя.

 Полученные результаты свидетельствуют 
о сохранении явлений воспаления в эпителии 
и собственной пластинке десны мягких тканей 
пародонта на протяжении всего периода наблю-
дения. Каждое лечебное воздействие приводило 
к качественному и количественному изменению 
воспаления в структуре мягких тканей пародон-
та, но не проводило к его окончательному ис-
чезновению. Прямое лазерное облучение мягких 
тканей пародонта в ходе предварительной под-
готовки тканей пародонта и этапов модифициро-
ванной лоскутной операции, продемонстрирова-
ло прямое повреждающее влияние на структуру 
поверхностных мягких тканей пародонта с изме-
нением качества воспалительных инфильтратов 
в собственной пластинке десны. Такие резуль-
таты доказывают противовоспалительное и био-
стимулирующее действие лазерного облучения 
использованого прибора в заданном режиме, 
что может быть также полезным для разработки 
дальнейших лечебных вмешательств и профи-
лактических мероприятий по ведению больных 
с генерализованным пародонтитом, особенно II, 
II-III степени для длительной стабилизации за-
болевания. 
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Таблица 1
Градации выраженности морфологических показателей патологических изменений  

мягких тканей пародонта и статистические различия частот встречаемости у больных ГП,  
с применением различных методов воздействия (в ячейках таблицы указаны число учтенных случаев, 

частота встречаемости случаев данной градации, %)

Название 
показателя Градации выраженности 

Частоты встречаемости случаев 
определенных градаций в группах 
сравнения и различия частот по 
критерию χ-квадрат
Группа
I

Группа 
II

Группа 
III

Группа 
IV

Патологические изменения эпителия десны
Дистрофи-ческие, 
некротиче-ские, 
язвенные поражения 
эпителия

Низкая степень: дистрофические, некротические и 
язвенные изменения эпителия десны отсутствуют

19
89,47

16
56,25

16
68,75

7
71,43

Высокая степень: дистрофические, некротические 
и язвенные изменения эпителия десны выявляются 
гистологически

19
10,53

16
43,75

16
31,25

7
28,57

Гиперплазия эпителия 
десны

Низкая степень: гиперплазия эпителия отсутствует 
либо выражена слабо

19
15,79

16
18,75

16
37,50

7
71,43 *

Высокая степень: гиперплазия эпителия десны 
средней или высокой выраженности

19
84,21

16
81,25

16
62,50

7
28,57 *

Распространенность 
дистрофи-чески-
деструкти-вных и 
воспалите-льно-
инфильт-ративных 
изменений эпителия 
десны

Низкая степень: изменения отсутствуют 19
42,11

16
25,00

16
31,25

7
42,86

Высокая степень: изменения присутствуют 
независимо от степени их распространенности – 
«локальные», «обширные» либо «диффузные»

19
57,89

16
75,00

16
68,75

7
57,14

Вид воспаления в собственной пластинке десны
Вид воспаления в 
сосочковом слое СПД

Низкая степень: воспаление минимальное или 
продуктивное, без признаков экссудативного

19
63,16

16
56,25

16
43,75

7
85,71

Высокая степень: воспаление продуктивно-
экссудативное

19
36,84

16
43,75

16
56,25

7
14,29

Вид воспаления в 
поверх-ностных 
отделах сетчатого слоя 
СПД

Низкая степень: воспаление минимальное или 
продуктивное, без признаков экссудативного

19
21,05

16
37,50

16
31,25

4
25,00

Высокая степень: воспаление продуктивно-
экссудативное

19
78,95

16
62,50

16
68,75

4
75,00

Вид воспаления в 
глубо-ких отделах 
сетчатого слоя СПД

Низкая степень: воспаление минимальное или 
продуктивное, без признаков экссудативного

17
11,76

12
16,67

14
42,86

2
50,00

Высокая степень: воспаление продуктивно-
экссудативное

17
88,24

12
83,33

14
57,14

2
50,00

Распространенность воспаления в собственной пластинке десны
Распространенность 
воспаления в сосочко-
вом слое СПД

Низкая степень: воспаление «локальное», 
инфильтраты занимают не более 20% площади 
СПД в срезах

19
36,84

16
50,00

16
37,50

6
83,33

Высокая степень: воспаление «обширное» либо 
«диффузное», инфильтраты занимают более 20% 
площади СПД в срезах

19
63,16

16
50,00

16
62,50

6
16,67

Распрост-раненность 
воспаления в поверх-
ностных отделах 
сетчатого слоя СПД

Низкая степень: воспаление «локальное», 
инфильтраты занимают не более 20% площади 
СПД в срезах

19
5,26

16
12,50

15
26,67

4
25,00

Высокая степень: воспаление «обширное» либо 
«диффузное», инфильтраты занимают более 20% 
площади СПД в срезах

19
94,74

16
87,50

15
73,33

4
75,00

Распространенность 
воспаления в глубо-ких 
отделах сетчатого слоя 
СПД

Низкая степень: воспаление «локальное», 
инфильтраты занимают не более 20% площади 
СПД в срезах

17
11,76

12
0,00

14
64,29 °°

2
100,00 *

Высокая степень: воспаление «обширное» либо 
«диффузное», инфильтраты занимают более 20% 
площади СПД в срезах

17
88,24

12
100,00

14
35,71 °°

2
0,00 *

Примечания:
часть вычислений с определением критерия χ-квадрат проводили с учетом поправки Йейтса на малый объем выборки;
– достоверность отличий частот случаев определенной градации в I и III группах по критерию χ-квадрат, с вероятно-

стью ошибки р<0,05;
– достоверность отличий частот в I и III группах, р<0,01;
• – достоверность отличий частот случаев определенной градации в I и IV группах по критерию χ-квадрат с вероят-

ностью ошибки р<0,05;
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Рис. 1 Распространенная лейкоцитарная 
инфильтрация (указана стрелкой) эпителия 
десны, с преобладанием нейтрофилоцитов. 

Фото гистопрепарата десны больного Ш., 35 
лет. Окрашивание гематоксилином и эозином, 

увеличение 150×.

Рис. 2 Локальные воспалительные 
инфильтраты (указано стрелкой) занимают 
небольшую долю площади сетчатого слоя 

СПД. Фото гистопрепарата десны больной Д., 
57 лет. Окраска гематоксилином и эозином, 

увеличение 75×. 

Рис. 3 Распространенное воспаление в СПД: 
инфильтраты (указаны стрелкой) занимают 
более половины площади СПД в срезе десны, 

которая имеет строение грануляционной 
ткани. Фото гистопрепарата десны больной 

Г., 41 год. Окраска гематоксилином и эозином, 
увеличение 75×.

Рис. 4 Выраженная воспалительная 
инфильтрация с примесью нейтрофилоцитов 
в сосочковом слое СПД (указано стрелкой). 
Отмечается гиперемия сосудов сосочкового 
слоя. Фото гистопрепарата десны больной 

Д., 33 года. Окрашивание гематоксилином и 
эозином, увеличение 150×. 

Рис 6. Экссудативно-продуктивное воспаление 
с плотными инфильтратами (указано 

красной стрелкой) в стенке пародонтального 
кармана. Эпителиальный покров отсутствует, 

в глубине ткани СПД содержатся тяжи 
пролиферирующих клеток эпителия (указаны 

синими стрелками). Фото гистопрепарата 
пародонта больной Л., 57 лет. Окрашивание 
гематоксилином и эозином, увеличение 75×.

Рис. 5 Среди мононуклеаров и плазмоцитов 
воспалительного инфильтрата СПД 
присутствует значительная примесь 

нейтрофилоцитов (указаны стрелкой). Фото 
гистопрепарата десны больной Г., 41 год. 

Окрашивание гематоксилином и эозином, 
увеличение 300×.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕ КОРПОРАЛЬНОГО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

В статье представлены материалы исследования, посвящённого особенностям применения методов и средств 
физической реабилитации у женщин, перенесших корпоральное кесарево сечение. Представлена и обоснована 
этапность проведения восстановительного лечения в условиях акушерского стационара и женской консультации. 
Указаны критерии начала использования активных физических нагрузок после операции. Представлен объём реа-
билитационных мероприятий в позднем послеоперационном периоде, которые могут проводиться как амбулатор-
но, так и в домашних условиях.

Ключевые слова: кесарево сечение, родильницы, лечебная физическая культура, физическая нагрузка, 
упражнения, физическая реабилитация

У статті представлені матеріали дослідження, присвяченого особливостям застосування методів та засобів 
фізичної реабілітації у жінок, які перенесли корпоральний кесарів розтин. Представлена та обгрунтована етапність 
проведення відновного лікування в умовах акушерського стаціонару і жіночої консультації. Вказані критерії почат-
ку використання активних фізичних навантажень після операції. Представлений обсяг реабілітаційних заходів в 
пізньому післяопераційному періоді, які можуть проводитися як амбулаторно та в домашніх умовах.

Ключові слова: кесарів розтин, породіллі, лікувальна фізична культура, фізичне навантаження, вправи, фізична 
реабілітація

Article represents the materials devoted to the methods of application and means of physical rehabilitation of women 
after corporeal cesarean cross-section. Presented and justified the stages of reconstructive treatment in a hospital obstetric 
and antenatal clinic. Criteria for the start of the use of active physical activities after surgery. Submitted by volume of rehabil-
itation measures in the late postoperative period, which may be performed as an outpatient and at home.

Key words: ceasarean section, puerperal, therapeutic physical training, physical activity, exercise, physical rehabilitation.

Актуальность статьи. Еще 20 лет назад часто-
та кесарева сечения (КС) не превышала 2% от всех 
проводимых родов. В последние 15–20 лет успе-
хи развития медицинских технологий привели к 
3–5-кратному возрастанию частоты абдоминально-
го родоразрешения [3, с. 47]. По данным мировой 
литературы, каждая четвертая женщина родоразре-
шается путем кесарева сечения, и у каждой пятой 
из них послеоперационный период протекает с ос-
ложнениями (Баев О.Р., 2002; Гуртовой Б.Л., 2004; 
Орджоникидзе Н.В., 2004). Частота кесарева сече-
ния в Украине постоянно растет (с 9,58% в 1999 до 
16,10% в 2009), что увеличивает риск материнской 
и перинатальной заболеваемости и смертности  
[5, с. 92]. 

Увеличение частоты кесарева сечения выше 
15% не рекомендуется ВОЗ, так как не влияет на 
снижение показателей перинатальной заболевае-
мости и смертности среди детей, родившихся пу-
тем кесарева сечения, по сравнению с таким сре-
ди младенцев, родившихся естественным путем 
[3, с.82; 17, с. 1903]. В свете сказанного, реаби-
литация женщин после кесарева сечения является 
актуальной проблемой современного акушерства, 
имеющей большое социальное значение.

Вопросы этапных реабилитационных меропри-
ятий, содержания и объёма восстановления после 
кесарева сечения недостаточно освещены в науч-
ной литературе и представлены лишь в виде очень 
кратких рекомендаций и, следовательно, нуждают-
ся в дальнейшем изучении и совершенствовании.

Настоящая работа является попыткой решения 
обозначенных проблем, с целью повышения уров-
ня, качества и объёма медицинской помощи жен-
щинам, перенесшим кесарево сечение и планирую-
щим в будущем ещё иметь детей.

Постановка проблемы. Роль кесарева сечения 
(КС) в современном акушерстве трудно переоце-
нить, поскольку именно этот метод родоразреше-
ния, во многих случаях, предотвращает развитие 
тяжёлых осложнений для матери и плода [3, с. 81; 
4, с. 47]. Даже не осложнённое кесарево сечение 
ограничивает репродуктивную функцию женщин 
фертильного возраста. В условиях низкой рожда-
емости это обстоятельство становится социальной 
проблемой (Чернуха Е.А. 2005; Краснопольский 
В.И. и соавт., 2007, 2008; Густоварова Т.А., 2007). 
В Украине проведение этой операции регламенти-
ровано Приказом МЗ Украины № 997 от 27.12.2011 
«Клинической протокол по акушерской помощи 
«Кесарево сечение» [11].

Несомненно, метод операции зависит от кон-
кретной акушерской ситуации и владение опе-
ративной техникой хирургом [3, с. 80-85]. В на-
стоящее время наиболее рациональным методом 
кесарева сечения, во всём мире, считается опе-
рация с разрезом (доступом) в нижнем сегменте 
матки поперечным разрезом (94,0-99,0%) – низкий 
поперечный разрез [5, с. 94-95]. Преимуществами 
разреза матки в нижнем сегменте поперечным раз-
резом является меньшая кровопотеря, облегчённое 
зашивания раны на матке, лучшее заживление раны 
живота и более быстрое формирование и заживле-
ние послеоперационного рубца (шва) [5, с. 94-95]. 
Варианты проведения операционного разреза при 
проведении операции корпорального кесарева се-
чения представлены на Рис. 1:

Отчётливо наметившаяся во всем мире тен-
денция к дальнейшему увеличению частоты 
количества родов путем кесарева сечения, и 
возрастающее количество разнообразных после-
операционных осложнений, приводит к тому, что 
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проблемы реабилитации и восстановительного 
лечения женщин, после их оперативного родораз-
решения, приобретают важное медицинское и со-
циальное значение [7, с. 3-4; 7, с. 5; 14, с. 394-395].  
Правильное ведение послеоперационного пери-
ода – важное условие полного выздоровления и 
реабилитации женщин после кесарева сечения. 
Послеоперационный период после КС, в лучшем 
случае, займёт 9-10 недель [10, с. 135; 13, с. 25]. 
Ведь во время операции КС рассекается не только 
брюшная полость, но и мышечная стенка матки, а 
восстановление её структуры и первоначального 
состояния весьма затруднительно. Восстановле-
ние после КС у каждой женщины проходит по ин-
дивидуальному графику, так как многое зависит 
от возраста женщины, от условий проведения опе-
рации, а также от её исходного уровня здоровья, 
иммунитета, физических данных [4, с. 48; 8, с. 40; 
15, с. 395]. 

В свете сказанного реабилитация женщин после 
КС является актуальной проблемой современного 
акушерства, имеющей большое социальное значе-
ние. Сама операция не должна быть заключитель-
ным этапом ведения родильницы. Для её полного 
выздоровления и восстановления репродуктивной 
функции необходима дальнейшая реабилитацион-
ная терапия, направленная на устранение факторов 
риска развития любых послеоперационных ос-
ложнений. Вопросы практического использования 
этапных реабилитационных мероприятий после 
КС недостаточно освещены в научной литературе, 
представлены лишь в виде очень кратких рекомен-
даций, и нуждаются в дальнейшем изучении, раз-
витии и совершенствовании.

Цель статьи. Осветить особенности практи-
ческого поэтапного применения разных методов и 
средств физической реабилитации и восстанови-
тельного лечения у родильниц, после оперативного 
родоразрешения, путём проведения абдоминально-
го кесарева сечения.

Изложение основного материала. Исследова-
ние проводилось на протяжении 2015-2016 годов. 
В нём приняли участие 56 пациенток, которым в 

плановом порядке было проведено корпоральное 
кесарево сечение. 

Средний возраст пациенток составил 
29,4±0,47 лет. У 49 (87,50%) причиной плановой 
операции корпорального кесарева сечения были 
различные варианты узкого таза, со значительными 
степенями его сужения, неправильное положение 
плода, многоплодная беременность, крупный плод и 
клинически узкий таз, предлежание плаценты [11]. 
У 7 (12,50%) показанием к проведению планового 
кесарева сечения были различные варианты экстра-
генитальной патологии, тяжёлые формы гестозов 
ІІ половины беременности, аномалии родовой дея-
тельности. У 15 (26,79%) пациенток это была первая 
беременность и первые роды, у 37 (66,07%) вторые 
роды, и у 4 (7,14%) – третьи и более роды. 

Варианты проведения операционного доступа 
и разрезов при проведении корпорального кесарева 
сечения отражены на Рис. 2:

Все проведённые операции КС осуществлялись 
со строгим соблюдением требований Приказа МЗ 
Украины № 997 от 27.12.2011 «Клинической про-
токол по акушерской помощи «Кесарево сечение» 
[11]. У пациенток, согласно требованиям данного 
клинического протокола «Кесарево сечение», был 
произведён необходимый объём исследований, уч-
тенны все необходимые показания и противопока-
зания, определён вид оперативного родоразреше-
ния, согласован вид и способ анестезии [11]. 

Проводимое нами исследование и последую-
щее применение методов и средств физической ре-
абилитации и элементов восстановительного лече-
ния, проводились на базе родильного отделения и 
женской консультации коммунального учреждения 
«Новокаховская центральная городская больница», 
Херсонская область, Украина. Все пациентки, при-
нявшие участие в проводимом исследовании, дали 
своё добровольное согласие на участии в нём. 

Также нами было получено согласие руковод-
ства лечебного учреждения, руководства и персо-
нала указанных структурных подразделений. В мо-
мент нахождения пациенток в родильном доме, в 
дооперационном периоде всем роженицам были 

Рис. 1. Варианты проведения разреза при корпоральном кесаревом сечении 
(взято с сайта www.calorizator.ru)
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разъяснены и продемонстрированы необходимые 
упражнения, которые они должны будут исполь-
зовать в раннем послеродовом периоде. Также 
данные материалы были распечатаны и розданы 
женщинам в виде памятки-инструкции. Кроме это-
го все пациентки прошли анкетирование, с приме-
нением методики диагностики их самочустствия, 
активности и настроения при помощи оценочной 
шкалы (САН) [6, с. 121-125; 10, с. 135; 12, с. 36]. 
Для всех рожениц инструктором ЛФК были прове-
дены кратковременные тренинги для их научения 
правильному выполнению необходимого комплек-
са физических упражнений, указаны особенности 
их выполнения и разъяснены возможные ошибки, 
даны ответы на вопросы женщин. 

В раннем послеоперационном периоде (через 
4-6 часов), все упражнения родильницы выполня-
ли под контролем или инструктора ЛФК или спе-
циально обученного среднего медицинского пер-
сонала (акушерки и/или медсестры). В основном 
это были статические, динамические дыхатель-
ные и общеукрепляющие упражнения [2, с. 32-35; 
13, с. 24-25]. Со 2-го дня добавлялись упражнения 
для мышц тазового дна, повороты корпуса, по-
очередные движения ногами, их сгибания и пово-
роты. Вначале родильницы делали это лёжа, а с 
4-5 дня – сидя. В последние 2-3 дня пребывания 
в родильном доме женщины выполняли комплекс 
упражнений, рекомендованный для занятий дома 
[1, с. 92; 4, с. 49-51]. После виписки из роддома, 
в позднем послеоперационном периоде, комплекс 
упражнений для восстановительного лечения про-
водился в течение 4-6 недель амбулаторно, в усло-
виях кабинета ЛФК женской консультации и, при 
необходимости, с применением физиотерапевти-
ческих процедур. Последующее применение ЛФК, 
ходьбы, специальных физических упражнений и 
других средств необходимого восстановительного 
лечения [1, с. 92-103; 12, с. 35-41; 14, с. 14-16].

В комплекс программы этапного проведения 
восстановительного лечения после перенесеного 
корпорального КС входило проведение второго 
этапа реабилитационного воздействия, через 6-8 
месяцев после оперативного родоразрешения. При 
этом очень важна оценка репаративных процессов 
в области шва с целью прогнозирования форми-
рования рубца, для определения сроков и объёма 
дальнейшей реабилитации [5, с. 95; 16, с. 456-457]. 
Это связанно с тем, что восстановление достаточ-

ной морфофункциональной полноценности миоме-
трия в области рубца происходит в течение 1-2 лет 
после операции КС, а иногда для этого процесса 
может потребоваться и 3-4 года [14, с. 14]. Это во 
многом зависит от техники операционного доступа 
и особенностей течения послеоперационного пери-
ода, наявностью осложнений.

Критерием начала увеличения объёма физиче-
ской активности и увеличения определялись после 
консультации и контрольного осмотра врача аку-
шер-гинеколога и, в значительной степени, после 
проведения контрольного УЗИ и состоятельности 
послеоперционного рубца на матке, а также и по-
слеоперационного шва [5, с. 95-96; 14, с. 15-16; 
16, с. 456-457]. Патология рубца, с наличием в нём 
участков соединительно-тканных уплотнений, на-
личие кист, явления несостоятельности миометрия, 
прослоек с явлениями липоидной инфильтрации, 
явлений гиалиноза и /или дистрофических изме-
нений) [14, с. 12-16; 16, с. 458-461]. Всё это, при 
попытке активизации двигательной активности и 
усилении физических загрузок, может привести у 
усилению дефектов в области послеоперационного 
рубца в тканях матки, возможному расхождению, 
возникновению кровотечения, болям и более се-
рьёзным осложнениям [2, с. 34; 9, с. 27-29]. Всё 
вышеизложенное должно стать критерием при ре-
шении вопроса о планировании, проведении, объ-
ёме и интенсивности физических нагрузок и инди-
видуальном спектре предполагаемых упражнений 
при реабилитации данной группы пациенток, их 
работе и занятиях спортом. Также, по данным кон-
трольного гинекологического осмотра и данным 
УЗИ, оценивались процессы и темпы инволюции 
матки, с учётом отделения лохий и восстановления 
у пациенток овариально-менструального цикла 
(ОМЦ), интимной жизни и послеродовой контра-
цепции [7, с. 18-21; 8, с. 41; 14, с. 31-34]. Балльное 
оценивания пациенток по показателям САН (са-
мочуствие, активность, настроение) показало, что 
психологический настрой реабилитанток, по отно-
шению к которым применялся комплексный метод 
реабилитационных действий, был позитивным, 
явно и эффективно способствовал их быстрейшему 
восстановлению [6, с. 122; 10, с. 135-137]. 

В исследуемой группе, с учётом индивидуально-
го состояния пациенток (по данным контрольного 
гинекологического осмотра) и данных УЗИ, с учётом 
имеющихся противопоказаний, учитывая наявность 
или отсутствие лактации, в период от 6 до 8 меся-
цев поле оперативного родоразрешения пациентки 
проходили амбулаторный этап реабилитации в залах 
ЛФК при женской консультации. В комплекс мето-
дов и средств реабилитации входили упражнения 
для укрепления мышц живота, пояснично-крестцо-
вой области, ягодиц, бёдер и мышц тазового дна. 
Упражнения проводились в первой половине дня, от 
2 до 3 раз в неделю, с продолжительностью проведе-
ния занятий до 1 часа. Также, в процессе проведения 
занятий, дополнительно использовались индивиду-
ально подобранные мячи-фитболы, применялись 
велотренажёры. Через день проводился массаж 
спины, пояснично-крестцового отдела, ягодиц и 
бёдер, в количестве 10-15 сеансов. Продолжитель-
ность данного этапа составляла от 1-го (у пациенток 

Рис. 2. Варианты операционного доступа 
и разрезов при проведении операции 

корпорального кесарева сечения
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с низким поперечным разрезом), до 1,5-2-х месяцев 
у пациенток с низким классическим разрезом, и до 
2,5 месяцев у пациенток с более обширным и трав-
мирующим классическим разрезом при проведении 
операции кесарева сечения. 

Параллельно женщинам-реабилитанкам была 
предложена возможность самостоятельного про-
ведения занятий в домашних условиях, с исполь-
зованием комплекса специальных упражнений Ке-
геля, для укрепления мышц промежности, тазового 
дна, упражнения на фитболе, ЛФК с комплексом 
упражнений для мышц живота и пояснично-крест-
цовой области. Часть пациенток, 21 (37,50%) про-
шла дополнительный этап послеоперационной 
реабилитации в профильном санатории для лече-
ния акушерской и гинекологической патологии, с 
применением плавания, занятий в бассейне с ис-
пользованием активных физических упражнений 
посредством аквааэробики, применением физио-
терапевтического лечения, фито и аромотерапии. 

Контрольный осмотр женщин, произведённый 
через 9-12 месяцев и параллельное проведение 
оценки психологических параметров (САН), по-
казал не только их хорошее самочувствие, физиче-
скую и психологическую активность и адекватное 

настроение, но и состоятельность послеоперацион-
ного шва, отсутствие осложнений, в т.ч. и явлений 
спаечного процесса, восстановление менструаль-
ного цикла и полой жизни у всех пациенток.

 Это даёт нам возможность говорить о адап-
тированности и практической пригодности пред-
ложенного этапного комплекса методов и средств 
физической реабилитации и ряда дополнительных 
немедикаментозных методов, в качестве програм-
мы восстановительного лечения у женщин, пере-
несших плановое корпоральное кесарево сечение. 

Выводы: 1. Родильницам, перенесшим опера-
цию кесарева сечения, следует проводить этапную 
индивидуальную реабилитацию, как в раннем, так 
и в позднем послеоперационном периодах. 

2. Начало применения интенсивных физиче-
ских нагрузок, в позднем послеоперационном пе-
риоде, должно согласовываться с врачом, наблю-
дающим пациентку, с учётом всех абсолютных и 
относительных противопоказаний.

3. Учтение состояния послеоперационного руб-
ца и вида разреза, которым проводилась операция 
КС, является главными факторами, определяющи-
ми индивидуальный объём и длительность прово-
димой реабилитации.
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ВИКОРИСТАННЯ НАСТОЯНКИ ТИРЛИЧУ ЖОВТОГО 
ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ТОНУСА 

ТА МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКА 
ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА

У статті розглянуто вплив настоянки тирличу жовтого на моторику стравоходу, шлунка та дванадцятипалої киш-
ки. Зроблено припущення, що рослинний модифікатор може бути використаний для рентгено-фармакодіагностики 
захворювань гастро-дуоденальної зони Відмічали нормалізацію моторно-евакуаторної функції шлунка і дванадцяти-
палої кишки при дискінезіях, дуоденогастральному рефлюксі.

Ключеві слова: тирлич жовтий, рентген-діагностика, шлунок, дванадцятипала кишка.

В статье рассмотрено влияние настойки горечавки желтой на моторику пищевода, желудка и двенадцатипер-
стной кишки. Сделано предположение, что растительный модификатор может быть использован для рентгено-фар-
макодиагностики заболеваний гастро-дуоденальной зоны Отмечали нормализацию моторно-эвакуаторной функ-
ции желудка и двенадцатиперстной кишки при дискинезии, дуоденогастральном рефлюксе.

Ключевые слова: горечавка желтая, рентген-диагностика, желудок, двенадцатиперстная кишка.

The influence of Gentian yellow tincture on esophagus, stomach, and duodenum motor function discusses in this paper. 
It was supposed that plant modifier can be used for radiodiagnosis and pharmacological diagnostics of gastroduodenal 
diseases. The normalization of motor-evacuation function of the stomach and duodenum during dyskinesia and duodeno-
gastric reflux was noted. 

Key words: gentian yellow, radiodiagnosis, stomach, duodenum.

Вступ. Тирлич жовтий (джинджура, горечавка 
жовта, Gentiana lutea L.) – багаторічна трав'яниста рос-
лина родини тирличових. Використовують коріння 
рослини не менше чотирирічної давності [4, с. 54; 7].  
Галенові препарати тирличу жовтого підвищують се-
крецію шлунка, жовчовиділення, збуджують апетит, 
мають протизапальні властивості. З лікувальною ме-
тою застосовують відвар (1 столова ложка подрібне-
ного кореня тирличу на 200 мл окропу) по 1 столовій 
ложці 3-4 рази на день за 30-40 хвилин до їди, або на-
стій коріння (1 : 5 на 50% етиловому спирті) [5, с. 21].

Мета дослідження. Вивчити можливості рент-
генологічних методик дослідження із застосуван-
ням фармакологічного модифікатора, як синте-
тичного походження (діпрофен) так і рослинного 
(настоянок тирличу жовтого) для оцінки стану то-
нусу та моторики стравоходу, шлунка та дванадця-
типалої кишки, їх вплив на моторику та евакуацію 
з шлунка у хворих на рак шлунка до лікування та 
після нього.

Матеріал та методики дослідження. Обстежили 
47 пацієнтів, які були направлені у Чернівецький об-
ласний клінічний диспансер з встановленим діагно-
зом «рак шлунка» основна група, а також контрольна 
група з 15 пацієнтів у яких ні клінічно, ні рентгено-
логічно не було захворювань шлунка. Це переважно 
були хворі на пухлини органів малого тазу, яким у 
плані обстеження обов’язково проводять рентгено-
логічне дослідження шлунка. Серед хворих на рак 
шлунка були 28 чоловіків і 19 жінок, віком від 31 до 
76 років. У контрольній групі: 10 чоловіків і 5 жінок 
віком від 42 до 63 років. Діагноз був верифікований 
гістологічно при ендоскопічному дослідженні з біо-
псією або при хірургічному втручанні.

Хворих обстежували до та після лікування, без-
посередньо після закінчення променевої терапії або 
через 0,5-1 рік після оперативного втручання. Після 
завершення оглядового дослідження черева, перехо-
дили до дослідження стравоходу і шлунка з контрас-
туванням останніх [6, с. 1, 16-18]. 

При рентгенологічному дослідженні травного 
каналу в осіб, які перенесли операцію на шлунку, 
звертали увагу на оцінку функції і морфології кукси 
шлунку, тонкої кишки з урахуванням рівня резекції, 
способу операції та терміну після неї. Особливу увагу 
звертали на стан привідної та відвідної петель тонкої 
кишки. Важливо прослідкувати просування першої 
порції контрастної маси з кукси через анастомоз і далі 
у відвідну петлю, при цьому треба подивитись як роз-
кривається анастомоз, чи нема ділянок спастичного 
скорочення над, або під ним. Після цього заповнюють 
більшою кількістю контрастної маси куксу шлунка і 
вивчали її положення, форму, розміри, обриси, тонус, 
перистальтику, зміщуваність (активну і пасивну), на-
прям і характер евакуації контрастної маси. При не-
обхідності хворому давали додатково 100-150 мл сус-
пензії сульфату барію. У процесі рентгенологічного 
дослідження використовували фармакологічні моди-
фікатори функціонального стану стравоходу, шлунка і 
тонкої кишки. З цією метою застосовували такі лікар-
ські засоби: діпрофен по 0,1 – 0,15 г (2-3 таблетки) під 
язик за 25-30 хвилин до дослідження шлунка [2, с. 44] 
і порівнювали його з дією спиртових настойок тир-
личу жовтого, або арніки гірської – по 70-80 кра-
пель до середини або на шматочок цукру під язик за  
15-30 хвилин до дослідження. Дія вказаних препара-
тів на тонус та моторику шлунка і дванадцятипалої 
кишки наступала через 15-20 хв. після сублінгваль-
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ного прийому і через 30-35 хв. після прийому фіто-
препарату всередину. Дія настоянки тирличу жовтого 
проявлялась через 20-30 хвилин після вживання і про-
являлась регулюючим впливом на тонус сфінктерів і 
перистальтику стравоходу, шлунка і дванадцятипалої 
кишки (підвищувалась амплітуда перистальтичних 
скорочень і тонус, прискорювалась гастродуоденаль-
на перистальтика). Крім цього, настоянка тирличу 
жовтого підсилювала секрецію шлункових залоз. 
Особливо ефективною виявилась настоянка тирличу 
жовтого при дослідженні дванадцятипалої кишки. 
Застосування фітопрепарату викликало релаксацію 
при спастичних станах і навпаки, при гіпотонії, він 
підвищує тонус, підсилює перистальтику і покращує 
евакуацію. Такі дослідження оперованого шлунка 
дозволяли диференціювати спастичний стан з орга-
нічними звуженнями, встановлювати причини по-
рушень функції привідної та відвідної петель тонкої 
кишки, анастомозу, діагностувати пептичні виразки 
та рецидиви раку кукси шлунку. 

На етапі вивчення дії фармакологічних препаратів 
ми застосовували методику двох етапного рентгено-
логічного дослідження, коли спочатку виконували 
рентгенологічне дослідження стравоходу, шлунка і 
дванадцятипалої кишки за загальноприйнятою мето-
дикою, оцінювали функціональний стан цих органів, 
а потім хворому давали фармакологічний модифіка-
тор і спостерігали його дію на тонус та моторику, по-
рівнювали функціональні зміни в органі до, та після 
дії препарату [3, с. 15]. Потім, коли нами була вивчена 
дія фармакологічних модифікаторів функціонально-
го стану органів травлення, ми розробили методику 
одно етапного рентгенологічного дослідження, суть 
якої полягає у попередньому, за 15-30 хвилин у залеж-
ності від терміну настання дії відповідного препарату, 
вживанні фармакологічного модифікатора і наступ-
ним поліпозиційним стандартизованим рентгеноло-
гічним дослідженням. При первинному подвійному 
контрастуванні шлунка перед вживанням контраст-
ної речовини шлунок роздували прийомом 1 чайної 
ложки уродану, або суміші 1,5 г лимонної кислоти і 
1,5 г харчової соди, яку хворий запиває невеличким 
ковтком води, потім приймав 30 – 50 мл суспензії 
сульфату барію і хворого переводили у горизонтальне 
положення на живіт. У цьому положенні вивчали пе-
редню стінку шлунка. Після цього хворий випиває ще 
100 – 120 мл суспензії барію і перевертається через 
лівий бік на спину і вивчається задня стінка шлунка. 
Потім хворого повертають у праву косу проекцію в 
положення на спині і вивчають препілоричний від-
діл шлунка та дванадцятипалу кишку, в подальшому 
переводять у ліву косу проекцію на спині і досліджу-
ють задню стінку тіла шлунка в умовах її подвійного 
контрастування. Переведення хворого у вертикальне 
положення і у пряму передню проекції давало інфор-
мацію про склепіння і субкардіальний відділ шлунка. 
Завершували дослідження у лівій бічній проекції для 
оцінки стану передньої та задньої стінок проксималь-
ного відділу шлунка [1, с. 396].

Результати дослідження і їх обговорення. Рак 
шлунка виявлено і підтверджено у 44 хворих (87%), які 
були направлені в онкологічний диспансер, а у решти 
6 пацієнтів діагноз рака шлунку був знятий. За локалі-
зацією частіше зустрічали рак тіла шлунка у 33 хворих 
(62,3% випадків), рак кардіального відділу у – 20,8%, 

рак антрального відділу – у 16,9% випадків. У 12,3% 
випадків були так звані малі форми раку шлунка (до 
3 см) у вигляді потовщеної складки, поліпоподібний і 
інфільтративно-виразковий рак. У 46,4% випадків спо-
стерігали дифузний (інфільтративний) тип росту пух-
лини і у 53,6% – екзофітний тип. 

Використовуючи під час рентгенологічного до-
слідження фармакологічні модифікатори, ми вияв-
ляли характерні ознаки ерозивно-виразкової форми 
раку, а саме: плоскі виразки, витягнуті упродовж 
контуру стінки шлунка, які не виходили за його межі 
з недостатньо чіткими обрисами; випрямлення ма-
лої кривизни шлунка при повному його заповненні 
контрастною сумішшю, яке залишалось і після засто-
сування фармакологічного модифікатора. Часто, коли 
пухлина локалізувалась у ділянці кута шлунка, спо-
стерігався симптом розгинання кута малої кривизни.

Важливими рентгенологічними симптомами ін-
фільтративної форми раку, які ми виявляли при рент-
генофармакологічному дослідженні, були: локальне 
потовщення складки слизової оболонки, феномен 
багатоконтурності, симптом «сходинки», які можуть 
обмежувати маленьку плоску виразку. У таких ви-
падках ми проводили дозовану компресію для більш 
детального вивчення рельєфу слизової оболонки та 
виявлення ригідних ділянок. Складки слизової обо-
лонки при ендофітному (плоскоінфільтративному) 
раку були ригідні. Вони іноді сплощені або зовсім не 
простежувалися. У зоні інфільтрації контрастна речо-
вина розподіляється нерівномірно, надаючи її рельє-
фу вигляд невиразно підкреслених площин, які злегка 
виступають над навколишніми тканинами. Межі ати-
пового рельєфу з нормальною слизовою оболонкою 
сусідніх ділянок чітко не простежували. Завдяки за-
стосуванню фармакологічних модифікаторів у таких 
випадках нам вдавалось виявляти обрив декількох 
складок, що полегшувало визначити розміри пухли-
ни, так як внаслідок спостереження за перистальтич-
ними хвилями, ми встановлювали затухання (обрив) 
цієї хвилі («німа», або аперистальтична зона).

Екзофітні форми раку шлунка характеризува-
лись дефектами наповнення круглої, еліпсоподіб-
ної, прямокутної форми з нерівними обрисами. 
Характерною особливістю атипового рельєфу при 
екзофітному раку є заміщення у зоні ураження 
нормального малюнку складок слизової оболон-
ки безладним поєднанням різних за величиною і 
формою дефектів наповнення, розділених непра-
вильної форми плямами і смужками барію. При не-
великих за розміром пухлинах виникали труднощі 
у диференціальній діагностиці з доброякісними, 
поліпоподібними пухлинами. У цих випадках ми 
отримували додаткові дані про функціональні та 
морфологічні зміни при застосуванні фармаколо-
гічних модифікаторів. При злоякісних пухлинах, 
на відміну від доброякісних під дією модифікатора 
ми не спостерігали суттєвих змін форми та розмі-
рів пухлини, залишалась порушеною еластичність 
стінки шлунка. Ці дані допомагали нам своєчасно 
якісно провести диференціальну діагностику пух-
лин та визначити розповсюдженість пухлинного 
процесу на суміжні органи і тканини. Так, у 10 па-
цієнтів з установленим діагнозом раку шлунка нам 
вдалося до операції визначити розповсюдження 
пухлини на стравохід, підшлункову залозу, у ліву 
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частку печінки, що було підтверджено при рентге-
нівській комп’ютерній томографії.

При дослідженні оперованого шлунка після ре-
зекції виникали проблеми диференціації причин де-
фекту наповнення біля анастомозу на малій кривизні 
кукси шлунка, бо як відомо, іноді тут буває видно 
дефект наповнення, який обумовлений тканинами, 
які занурюють під час операції у середину шлунка 
при частковому зашиванні дистальної частини його 
кукси. Розміри дефекту можуть досягати до 5 см і 
зменшуватись при дозованій компресії, роздуванню 
кукси газом і наступним дослідженням. Такі дефек-
ти наповнення завжди вимагають проведення дифе-
ренціальної діагностики з рецидивом пухлини. У цих 
випадках майже завжди ми отримували цінну інфор-
мацію після застосування настоянки тирличу, яка під-
силювала перистальтику у куксі, за перистальтични-
ми хвилями ми встановлювали затухання (обрив) цієї 
хвилі («німу», або аперистальтичну зону), що давало 
можливість діагностувати рецидиви пухлини.

Вивчення та порівняння дії різних фармаколо-
гічних модифікаторів показало, що вони по різному 
впливають на тонус і моторику шлунка, при чому ті 
препарати, які підсилювали тонус і моторику шлун-
ка, викликали гіпотонію цибулини дванадцятипалої 
кишки, регулювали роботу кардіоезофагального та 
пілоричного сфінктерів. 

Дія настоянки тирличу проявлялась регулюю-
чим впливом на тонус сфінктерів і перистальтику 
стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки (під-
вищувалась амплітуда перистальтичних скорочень, 
прискорювалась гастродуоденальна перистальтика). 
Настоянка тирличу підсилювала секрецію шлунко-
вих залоз і у процесі дослідження кількість рідина 
у шлунку зростала, що у деякій мірі заважало дослі-
дженню мікрорель’єфу слизової оболонки шлунка в 
умовах подвійного контрастування. У зв’язку з цією 
обставиною ми рекомендуємо вивчати рельєф сли-
зової шлунка ще до настання повної дії настоянки 
тирличу, а потім коли починає наростати кількість 
рідини у шлунку досліджувати його при повному, 
тугому заповненні. Особливо ефективною вияви-
лась настоянка тирличу при дослідженні дванадця-
типалої кишки. У всіх випадках застосування цього 
препарату (33 дослідження) мало місце заповнення 
контрастною речовиною дванадцятипалої кишки на 

фоні добре вираженої релаксації. Під дією препара-
ту зникали спазми та прояви подразнення, спостері-
галось прискорення евакуації контрастної речовини 
із шлунка, ліквідовувався гастроезофагеальний та 
гастродуоденальний рефлюкси. Нами встановлено, 
що настоянка тирличу володіє регулюючим впли-
вом на тонус сфінктерів і перистальтику стравоходу, 
шлунка і дванадцятипалої кишки, підвищує амплі-
туду перистальтичних хвиль, прискорює гастроду-
оденальну перистальтику. У хворих після резекції 
шлунка настоянка тирличу знімала спастичний стан 
кукси шлунка, ліквідовувалась так звана «несправ-
жня деформація» її.

Висновки:
1. Настоянка тирличу жовтого володіє регулю-

ючим впливом на тонус сфінктерів і перистальтику 
стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, підви-
щує амплітуду перистальтичних скорочень і тонус, 
прискорює гастродуоденальну перистальтику.

2. Дія настоянки тирличу проявляється через  
15-20 хв. після сублінгвального вживання і через  
30-35 хв. після вживання усередину.

3. Настоянка тирличу жовтого може застосову-
ватись у якості модифікаторів для рентгено-фар-
макодіагностики захворювань шлунка, а також як 
препарати, що нормалізують координацію моторное-
вакуаторної функції шлунка і дванадцятипалої кишки 
при дискінезіях, дуоденогастральному та гастроезо-
фагеальному рефлюксах.

4. Застосування фармакологічних модифікаторів 
під час рентгенологічного дослідження, дозволяє ви-
являти характерні ознаки ерозивно-виразкової фор-
ми раку, а саме: плоскі виразки, витягнуті у продовж 
контуру стінки шлунка, які не виходили за його межі 
з недостатньо чіткими обрисами; випрямлення малої 
кривини шлунка при повному його заповненні контр-
астною сумішшю, яке залишалось і після застосуван-
ня фармакологічного модифікатора

5. При дослідженні оперованого шлунка після ре-
зекції, фармакологічний модифікатор дозволяє дифе-
ренціювати дефекти наповнення біля анастомозу на 
малій кривизні кукси шлунка, які бувають обумовлені 
тканинами, які погружають під час операції у серед-
ину шлунка при частковому зашиванні дистальної 
частини його кукси від дефектів наповнення при ре-
цидивах раку шлунка.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗУБОВ 
С ОБОСТРИВШИМСЯ ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРИОДОНТИТОМ

Чтобы наметить правильный план лечения зубов с различными формами обострившегося хронического перио-
донтита врачу необходимо понимать причину развития заболевания. 

Ключевые слова: обострение хронического периодонтита, патоморфология, воспаление, микрофлора, кари-
озная полость.

Щоб намітити правильний план лікування зубів з різними формами загострення хронічного періодонтиту лікаря 
необхідно розуміти причину розвитку захворювання.

Ключові слова: загострення хронічного періодонтиту, патоморфологія, запалення, мікрофлора, каріозна по-
рожнина.

To identify the right plan for dental treatment of various forms of exacerbation of chronic periodontitis physician should 
understand the cause of disease.

Key words: exacerbation of chronic periodontitis, pathomorphism, inflammation, microflora cavity.

Целью работы явилось проанализировать 
данные морфологического исследования зубов с 
обострившимся хроническим периодонтитом и на 
основании этого сделать заключение о возможном 
прогнозировании течения воспалительного про-
цесса и способах воздействия на него.

Материал и методы исследования. Для мор-
фологического исследования использовали био-
птат зуба и периапикальных очагов инфекции при 
обострении хронического гранулирующего и гра-
нулематозного периодонтита. Материал был полу-
чен при удалении 21 зуба у 20 лиц в возрасте от 23 
до 79 лет, из них 11 мужчин и 9 женщин (у одной 
из женщин было одномоментно удалено 2 зуба с 
обострившимся хроническим гранулирующим пе-
риодонтитом). С диагнозом обострившийся хрони-
ческий гранулирующий периодонтит было 9 зубов 
и обострившийся хронический гранулематозный 
периодонтит 12 зубов. Забор материала осущест-
влялся в момент стоматологической манипуляции 
удаления зубов после проведения инъекционно-
го обезболивания 2% раствором лидокаина или 
Septanest с информационного согласия пациента. 
Материал фиксировали в 10% растворе формали-
на. Время фиксации 24 часа при комнатной темпе-
ратуре. После этого приступали к декальцинации 
10% азотной кислотой на протяжении 4-6 суток, 
меняя декальцинирующую жидкость каждые сут-
ки. Затем объекты промывали в проточной воде и 
проводили обезвоживание при комнатной темпера-
туре в спиртах возрастающей концентрации: 1про-
ведение – 70% спирт, 2-е – 80%, 3-5-е – 96%. На 
каждое проведение уходили сутки. Обезвоживание 
в спиртах имеет целью подготовить ткани к про-
питыванию парафином. Зубы подвергали дополни-
тельной обработке, помещая в среду, которая спо-
собна смешиваться со спиртом и является хорошим 
растворителем парафина. Для этих целей исполь-
зовалась промежуточная среда хлороформ. Иссле-
дуемый материал трижды помещали в хлороформ 
по 45 минут. После этого приготовляли смесь из 
хлороформа и предварительно растопленного па-
рафина (50/50) в термостате при t° 37°С в течение 
30-40 мин. Заливку объекта в формочку с паропла-

стом проводили в термостате при t°о 62°С 2 раза 
по 45 мин. Из застывшего парафина вырезали бло-
ки соответственно заключенным объектам. Срезы 
из полученного материала нарезали на микротоме 
МПС-2 толщиной 4-5 мкм и натягивали на стекла. 
Сушили 12 часов при t° 37°С. После депарафини-
зации срез окрашивали гемотоксилином и эозином 
и заключали [5]. Материал изучали с помощью све-
тового микроскопа Olympus BX-40.

Результаты и их обсуждение. Для того, чтобы 
предложить новые препараты для лечения этих пе-
риодонтитов необходимо четко представлять какие 
процессы происходят в тканях периодонта во вре-
мя течения воспалительного процесса [1]. Затяжной 
воспалительный процесс приводит к деструктив-
ным изменениям в тканях зуба и периодонта [3]. Ин-
формация об изменениях в зубе и тканях периодонта 
крайне необходима, особенно в свете формирования 
новой модели патогенеза периодонтита [4; 8]. Толч-
ком к развитию воспалительного процесса в тканях 
периодонта может послужить такой раздражающий 
фактор, как микрофлора, которая поступает в пуль-
пу через разрушенные дентинные канальцы. Про-
цесс, начавшийся в твердых тканях зуба, переходит 
в пульповую камеру, а затем выходит за пределы 
зуба в ткани периодонта. Во всех случаях исследуе-
мых нами зубов в кариозной полости был разрушен-
ный дентин. Обнаружено, что дентинные трубочки, 
особенно расположенные ближе к пульповой каме-
ре, расширены, часто извитые, меняют свою направ-
ленность. Это произошло за счет компенсаторных 
сил пульпы и образования третичного дентина еще 
во время поражения зуба кариесом. Именно поэтому 
наибольшие разрушения в исследуемых зубах на-
блюдались в коронковой и пришеечной частях зуба. 
Начиная с пришеечной области и вдоль всей длины 
корня, вплоть до апикального отверстия дентинные 
трубочки гистологически оставались в норме. Учи-
тывая, что жизнеспособность пульпы, по мере рас-
пространения воспалительного процесса снижается, 
а следовательно и снижается выработка третичного 
дентина одонтобластами появляются изменения в 
структуре дентинных трубочек. Ранее проведенные 
исследования зубов с различными формами пульпи-
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та подтверждают, что в околопульпарном дентине 
происходят деформационные изменения [7]. Раз-
рушение перитубулярного и интертубулярного ден-
тина приводит к увеличению его проницаемости и 
образованию микрополостей. Через дентинные ка-
нальцы микрофлора и ее токсины попадают в ткань 
пульпы, где и развивается воспалительный процесс, 
который при неблагоприятных условиях захватыва-
ет не только пульповую камеру, но и ткани перио-
донта. Примерно в половине случаях расширенные 
дентинные канальцы и каверны были заполнены 
микрофлорой: наличие микрофлоры наблюдали в 
10 случаях, а ее отсутствие в 11 (табл. 1). 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
в тех случаях¸ когда микрофлора обнаруживалась 
в дентинных канальцах она была не повсеместно. 
Часто это были единичные очаги незначительных 
размеров, расположенные вблизи пульповой каме-
ры в коронковой части зуба. 

Таблица 1
Наличие микрофлоры в дентинных 
канальцах зубов с обострившимся 

хроническим периодонтитом

Обострение 
хронического 
гранулирующего 
периодонтита

Обострение 
хронического 
гранулематозного 
периодонтита

наличие 
микрофло-
ры

отсутствие 
микрофло-
ры

наличие 
микрофло-
ры

отсутствие 
микрофло-
ры

5 3 5 8

В 2 случаях обострения хронического гранулиру-
ющего и в 1– с обострением гранулематозного пери-
одонтита в препаратах зубов обнаружены каверны в 
дентине. Резорбция корня наблюдалась в 2 случаях 
при обострении хронического гранулирующего пе-
риодонтита и в 4 случаях при обострении хрониче-
ского гранулематозного периодонтита. Каверны были 
не только в области верхушки корня, но и в средней 
его трети. Размеры и число их тоже были различны-
ми. Наши наблюдения подтверждают исследования, 
проведенные в этой области, и свидетельствуют о тя-
жести протекаемого процесса [6; 9]. 

Помимо изменений в твердых тканях зуба мы 
обнаружили различные изменения в пульпе. Пре-
жде всего в 6 зубах с обострением хронического 
гранулематозного периодонтита были кровоизли-
яния в пульпе. Все они были разных размеров и 
находились в коронковой части зуба. Повреждения 
микрососудов чаще всего происходят под воздей-
ствием инфекционных агентов, тканевой гипок-
сии, либо иммунопатологической реакции. Эти 
кровоизлияния вероятно произошли еще на стадии 
пульпита. В периодонте обнаружены кровеносные 
сосуды с резкой пролиферацией интимы. Гибель 
пульпы приводит к нарушению кровообращения 
не только внутри зуба, но и в окружающих тканях 
и происходит разрастание грануляционной ткани 
[2]. Нарушение кровоснабжения проявлялось не 
только в виде кровоизлияний, но и в результате на-
рушения целостности капиллярной стенки проис-

ходит выход эритроцитов в периваскулярное про-
странство, что мы видим в препаратах зубов в виде 
скопления эритроцитов вокруг сосудов. Вероятно 
это связано с гистамином, который выделяется при 
взаимодействии клетки с аллергеном. 

В пульпе наблюдали очаги дистрофии вплоть 
до некроза, грануляционную ткань с очагами гной-
ного воспаления, слабую до умеренной клеточную 
инфильтрацию. Клеточный состав воспалительных 
инфильтратов был полиморфным. Преобладали 
лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы, эритроциты. 

Также в пульпе 4 зубов (2 с обострившимся 
хроническим гранулирующим и 2 с обострившим-
ся хроническим гранулематозным периодонтитом) 
нами были обнаружены дентикли и петрификаты. 
Они также отличались по количеству и величине. 
Их можно было обнаружить не только в коронко-
вой, но и в корневой пульпе. Это были низкоор-
ганизованные дентикли, имеющие по периферии 
более плотную, чем в центре волокнистую соеди-
нительную ткань с параллельно идущими волок-
нами. Вокруг погибших клеток пульпы произошла 
минерализация ткани. Возможно в некоторых слу-
чаях петрификаты послужили ядром для образо-
вания дентикля. Петрификаты и дентикли свиде-
тельствуют о дегенеративных изменениях в ткани 
пульпы и патологическом процессе в твердых тка-
нях зуба. Все это свидетельствует о хроническом 
течении воспалительного процесса [10].

В периодонте вблизи верхушки корня зуба наблю-
дали разной степени зрелости волокнистую соедини-
тельную ткань (ВСТ). Причем ближе к тканям корня 
преобладала плотная волокнистая соединительная 
ткань (ПВСТ), а дальше – рыхлая волокнистая со-
единительная ткань (РВСТ). РВСТ в своем составе 
содержит макрофаги, обладающие активным фагоци-
тозом. Они способны захватывать бактерии, токсины, 
погибшие клетки. В области верхушек корней в РВСТ 
встречались воспалительные инфильтраты, содержа-
щие лейкоциты, нейтрофилы, что свидетельствует об 
обострении хронического процесса. В препаратах 4 
зубов в периодонте обнаружили рубцовую ткань, что 
связано, по видимому, с высокой синтетической ак-
тивностью фибробластов. Это защитная реакция ор-
ганизма. Таким образом организм отгораживает очаг 
воспаления от здоровых тканей. Наличие фиброзной 
ткани свидетельствует о компенсаторно-приспособи-
тельных процессах происходящих в организме. 

Выводы:
1. Воспалительный процесс в тканях зуба и пе-

риодонта протекает по некротическому и дегенера-
тивно – воспалительному типу.

2. Патоморфологические изменения в тканях 
зуба и периапикальных тканях говорят о том, что 
организм не в состоянии самостоятельно, без ме-
дикаментозного лечения, полностью восстановить 
функцию пораженного зуба.

3. Изменение клеточного и тканевого состава 
говорит об обратимости характера воспалительно-
го процесса в случае применения специфических 
видов лечения.

4. Для успешного лечения зубов с обострив-
шимся хроническим периодонтитом необходимо 
применять препараты, влияющие на патогенетиче-
ский механизм воспаления.
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Стаття присвячена новій концепції безмедикаментозної профілактики та лікування захворювань. Всі дані та ви-
сновки взяті із власного практичного досвіду роботи.
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Статья посвящена новой концепции безмедикаментозной профилактики и лечения заболеваний. Все данные и 
выводы взяты из собственного практического опыта работы.
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The article is dedicated to the new concept of non-medicamentous prevention and treatment of diseases. All data and 
conclusions drawn from their own practical experience.
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На жаль, саме таке відношення сучасної меди-
цини до більшості хворих людей, особливо це сто-
сується людей з хронічними захворюваннями. Таке 
моє тверде переконання за 39 років моєї діяльності. 

Як виглядає сучасна медицина?
Кожного дня в світі виготовляється велика 

кількість медикаментів для лікування тих чи ін-
ших захворювань. Ця кількість медикаментів на-
стільки велика, що спеціалісти не в змозі навіть 
запам’ятати назви і призначення кожного з них.  
Я не говорю про те, щоб вивчити механізм дії кож-
ного – їх фармакокінетику, фармакодинаміку – а 
це основні аспекти, щоб призначати даний меди-
камент любій людині.

Незалежно від того, як розвивається фарма-
цевтичний прогрес, кожен медикамент має свої 
показання, протипоказання, побічну дію. 

При лікуванні тої чи іншої хвороби назнача-
ють медикаменти, в більшості випадків не врахо-
вуючи протипоказання та побічні дії, бо це все не-
можливо вивчити. А ще, ніхто ніколи не говорив 
про такий важливий момент, як дія кількох меди-
каментів одночасно всередині конкретного орга-
нізму людини. Коли в організм потрапляють два 
і більше медикаментів, які мають протипоказання 
і побічну дію, то ніхто не може спрогнозувати на-
перед як ті побічні дії можуть проявитися на цій 
конкретній людині. Взаємодія медикаментів між 
собою в різних організмах може бути різною і пе-
редбачити це практично неможливо. Тому, часто 
при лікуванні люди потрапляють в замкнуте коло: 
«Одне лічить, друге калічить» – як кажуть в наро-
ді. Я це називаю: «Короткочасне полегшення для 
довготривалого страждання».

З кожним роком з’являється все більше анти-
біотиків, тому що ті, які застосовували 5-10 років 
назад вже не діють. Людей настільки наситили 
антибіотиками, що вони вже до них звикли. Дуже 
рідко проводяться проби на чутливість до тих 
чи інших антибіотиків. Їх назначають бездумно, 
деколи без крайньої необхідності, а якщо немає 
ефекту через кілька днів, міняють на інший і тим 
самим знижують чутливість до дії цих ліків.

Коли я працював в армії, то кожного року, коли 
офіцери проходили поглиблене обстеження, я всім 

робив посів з носоглотки на чутливість до дії ан-
тибіотиків і вписував потрібний в медичну книгу. 
Коли була необхідність в застосуванні антибіоти-
ка, я вже знав, який використовувати і його доза 
була мінімальною для потрібного результату.

В навчальних закладах готуються спеціаліс-
ти – вони вивчають загальну медицину, а потім 
йде спеціалізація – терапевт, хірург, гінеколог, не-
вропатолог і т.д. З іншого боку зараз в медицині є 
таке поняття як сімейна медицина. 

Сімейний лікар – це той лікар, який повинен 
діагностувати любі види захворювань і на першо-
му етапі робити їх первинне лікування, а вже потім 
направлення до спеціаліста в лікувальні заклади. 

У ВУЗ-ах навчають лікувати захворювання. 
На цю тему написано багато книг. Чому ніхто не 
вчить, як лікувати людину? Чи можна вилікувати 
окрему хворобу, не беручи до уваги весь організм 
в комплексі? На жаль, в програмах підготовки 
спеціалістів цього немає. Наша наука розглядає 
окремо кожен орган людини, не беручи до уваги, 
що організм працює цілісно. Також при лікуван-
ні не враховується велика кількість інших аспек-
тів, які присутні в житті людини та впливають на 
якість її життя та здоров’я.

Зараз є ще така тенденція, як «лікування по 
протоколу». Ця система передбачає, що всі одна-
кові захворювання лікують за однаковою схемою 
у всіх людей. Як можна не враховувати вік, стать, 
умови проживання, психологію, тип нервової сис-
теми, харчування, відносини в соціумі, водний 
режим…

У нас немає комплексного підходу до люди-
ни – лікують окремо запалення легень, гіперто-
нію, інші хвороби. В кращих випадках спеціалісти 
рекомендують робити зарядку, правильно харчу-
ватися, пити більше води. Але як конкретно це ро-
бити саме цій людині – ніхто не каже і в більшості 
випадків навіть не знає…

В більшості випадків медицина враховує лише 
куріння та алкоголь, а на інші моменти поведінки 
людини не звертають уваги, саме тому немає на-
лежної якості лікування.

Є державні програми лікування тих чи інших 
захворювань, але про програму профілактики зга-
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дується напрочуд рідко. Реальної, дієвої, практич-
ної профілактики захворювань у нас немає. Такої, 
яка би навчала людину робити прості щоденні 
профілактичні дії легко, з задоволенням, зміню-
вати свої звички, продовжувати тривалість свого 
життя.

Немає державних програм заохочення довго-
ліття, як в інших розвинутих країнах, таких як 
Японія, де тривалість життя людей найбільша і де 
основну увагу держава приділяє профілактиці за-
хворювань.

«Майбутнє належить медицині профілактич-
ній. Ця наука, йдучи рука об руку з лікувальною, 
приносить безперечну користь людству» – сказав 
ще у 1800-их роках видатний хірург, анатом і пе-
дагог Микола Іванович Пирогов.

Цією статтею я хочу донести до читача важли-
вість впливу на здоров’я людини різних аспектів 
нашого життя, комплексного лікування, безме-
дикаментозного лікування. А в найкращому ви-
падку, навіть не розглядати лікування людини, а 
навчати людину бути здоровою. Тому що, коли є 
схильність до якоїсь хвороби, а ми продовжуємо 
поступати так, як і раніше, наші болячки поверта-
ються. Тільки змінивши свої звички, стереотипи 
поведінки та інше, про що написано нижче, можна 
вийти з замкнутого кола болячок.

В цій статті я ділюся своїми практичними на-
працюваннями за 39 років моєї діяльності. Я не 
посилаюся на інші статті чи книги, бо те, про що 
пишу вистраждано і відпрацьовано на собі, близь-
ких людях, потім на тисячах моїх пацієнтів. Коли 
служив в армії, моєю єдиною книгою була анато-
мія і ті базові знання, які отримав в медінституті 
та військовій академії. 

Часто в своїй практиці спеціалісти керуються 
лише тими знаннями, які їм викладали в інсти-
тутах. Я з повагою ставлюся до всіх викладачів, 
доцентів, професорів, я багато навчився в тих, 
хто вчив мене. Але ті знання, які вони дають сту-
дентам, погодьтеся, актуальні були в той момент. 
Хороший спеціаліст має вчитися все життя, бути 
спостережливим і робити свої власні висновки, 
не боятися переступати за ті рамки, які йому дали 
при навчанні. Саме так поступав я в своїй медич-
ній практиці.

Приведу приклад з життя. Коли я прийшов слу-
жити в армію, в мене в батальйоні на обліку було 
шість офіцерів і прапорщиків з виразковою хворо-
бою дванадцятипалої кишки. Це означало, що вони 
зобов’язані були проходити двічі на рік протиреци-
дивне лікування. Мене вчили, що одним з симпто-
мів наявності виразкової хвороби дванадцятипалої 
кишки є болючість в точках Боаса – це остисті від-
ростки 11-го і 12-го грудного хребця. Сівши і по-
думавши, я припустив, що може бути і навпаки. 
Я познімав блоки хребта, щоб він міг працювати 
правильно і до року всі ці люди були зняті з обліку. 
Виразка вилікувалася таким неочікуваним мето-
дом. Пізніше я практикував цю систему і на інших 
пацієнтах і завжди результат був позитивним.

Тільки коли спеціаліст виходить за рамки тих 
знань, які йому дали вчителі, спостерігає і робить 
свої висновки – з’являються нові методики, під-
ходи до лікування. В кожного має бути своя влас-

на думка, відповідальність, погляд на вирішення 
проблеми, тоді з’являються напрацювання. Осо-
бливу увагу потрібно приділяти спостережливості 
та документуванню тих процесів, які відбувають-
ся з пацієнтом. 

За роки своєї медичної діяльності я зробив чи-
мало висновків. Створив свою авторську методи-
ку лікування захворювань хребта та опоно-рухо-
вого апарату. Крім того,більше 20 років займаюся 
комплексним діагностуванням організму людини 
та її оздоровленням без медикаментів.

Отже, ділюся деякими з своїх напрацювань.
Для лікування людини, а не конкретної хворо-

би або хвороб, як це часто буває, необхідно врахо-
вувати в кожному випадку наступне:

– Харчування, в яке входить кількість їжі, її 
якість, режим прийому їжі, культура харчування 
та водно-сольовий баланс;

– Психологія людини – про що думає, читає, 
які програми дивиться по телебаченню, які відно-
сини та стосунки з близькими, знайомими;

– Фізичні навантаження , їх періодичність, 
кількість, специфіка, чи виконує людина зарядку;

– Положення тіла в ліжку під час сну по відно-
шенню до сторін світу та магнітного поля землі;

– Якість та розміри подушки;
– На ліжку якої якості проходить сон;
– Чи має місце наявність геопатогенної зони в 

кімнаті проживання;
– pH крові;
– Якість робочого місця;
– При наявності автомобіля – якість сидіння в 

ньому.
Не менш важливу частину лікування займає 

зміна стереотипу поведінки та способу життя, за-
міна одних звичок іншими. Без виконання цього 
пункту план лікування не приводить до повного 
видужання в більшості випадків. 

Як формуються людські звички?
Давайте візьмемо за приклад студентські роки. 

Вранці студент спішить на пари і не має часу по-
снідати, вдень «на ходу» перекушує, бо часто 
змушений перебігати з одного корпусу в інший, 
які розкидані по місту. А вже, коли приходить 
додому, часто після 18:00, сідає нормально їсти.  
За 5-6 років навчання і такого режиму студент вко-
рочує своє життя на десятки років… Але деколи 
така звичка залишається на все життя, бо людина 
не знає як можна поступати по-іншому. І я часто 
чую від пацієнтів: «Я не можу зранку їсти…». 

Враховуючи статистику факторів впливу на 
стан здоров’я людини: 

– 8% спадкові хвороби
– 6% стреси
– 11% екологія
– 75% харчування
можна сміливо задати запитання – «А при 

чому тут медикаменти?». І особливо призначення 
знеболюючих при больовому синдромі. 

Що таке біль? – Відповідь може бути різною. 
По моєму твердому переконанню, біль – це по-
рушення кровопостачання, починаючи з рівня мі-
кроциркуляції. 

Один з аспектів здорового хребта – якість 
нашого ліжка. Сьогодні ми намагаємось купува-
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ти дорогі, розрекламовані матраци, де основою 
служать пружинні блоки та синтетичні матеріа-
ли. Синтетика накопичує статичний струм, який 
в свою чергу порушує мікроциркуляцію шляхом 
спазму судин, а пружинні блоки порушують біо-
механіку хребта. Наші бабусі та дідусі спали на 
дерев’яних ліжках з солом’яними матрацами і, 
хоча важко фізично працювали, мали набагато 
менше проблем з хребтом.

Малорухомий спосіб життя, сидяча робота, 
тривале перебування за комп’ютером та кермом 
автомобіля – все це приводить до різкого знижен-
ня тонусу м’язів хребта.

Приведу один невеликий приклад. Чи бачили 
Ви, як прокидаються кішки, собаки та інші звірі? 
Вони потягуються та прогинаються, таким чином 
запускаючи тонус хребта, який потрібен для їх 
нормальної життєдіяльності. Але вони рухають-
ся горизонтально. Як же запустити тонус м’язів 
хребта людини після сну? Це все одно як спортс-
мен розминається перед змаганням. Чи пам’ятаєте 
Ви, як прокидаються немовлята?– Вони потягу-
ються і вигинаються. Всі ці рухи закладені в нас 
природою і мають відношення до інстинкту само-
збереження. Але тварини це роблять все життя, а 
люди нехтують законами природи.

Ще один приклад. У багатьох людей з віком 
починають боліти колінні суглоби. Вони зверта-
ються до лікаря, отримують призначення у вигля-
ді таблеток та мазей, фізіопроцедур, а ще гірше – 
у вигляді ін’єкцій в суглоб. І це на початкових 
стадіях виникнення болі в суглобі.

Вивчаючи причину виникнення болі в колін-
них суглобах, та і в інших суглобах теж, я дійшов 
висновку і довів це на практиці, що біль, в біль-
шості випадків, виникає при неповному об’ємі 
руху того чи іншого суглоба. Людина, піднімаючи 
річ з підлоги, нахиляється, а сідаючи на стілець, 
згинає колінні суглоби на половину можливості їх 
згинання, тобто люди рідко повністю присідають. 
В результаті людина робить неповний об’єм ру-
хів в кульшових, колінних та гомілково-стопних 
суглобах, які несуть максимальне фізичне наван-
таження. 

Отже, виходячи з причинно-наслідкового 
зв’язку багатьох захворювань, я зробив висно-
вок, що подібне забирається подібним. Якщо, по 
статистиці, причиною більшості захворювань є 
неправильне харчування, значить забирати ці при-
чини потрібно правильним харчуванням; якщо, 
причиною захворювання є недостатність рухів, то 
проблему можна усунути достатньою кількістю 
рухів, попередньо відновивши максимально мі-
кроциркуляцію. А це вже дає зменшення больово-
го синдрому або його повне зникнення.

Таким чином народились методики безмеди-
каментозного лікування остеохондрозу, остеоар-
трозів різних суглобів, сколіозу, безопераційного 
лікування привичного вивиху плеча.

Для відновлення роботи усіх суглобів хребта 
одночасно мною розроблена та впроваджена ме-
тодика активної динамічної витяжки, так звані 
АДВГ-90, АДВГ-135, АДВГ-180.

Протягом останніх 20 років цей вид лікування, 
зокрема хребта, при остеохондрозі, спондильо-

зі, сколіозі, міжхребцевих грижах та реабілітації 
хребта після оперативного втручання дає макси-
мальні позитивні результати, що доказує правиль-
ний шлях в цьому напрямку. З медикаментів для 
цього використовується лише одна зігріваюча 
мазь, без побічних дій, що доведено 27-річною 
практикою. 

Кожен новий пацієнт попереджається про не-
використання мною медикаментів, про жорстку 
дисципліну у виконанні елементарних речей, які я 
йому рекомендую та психологічною установкою, 
у більшості випадків, про забуття його проблеми. 
Тільки при позитивній домовленості по цих пара-
метрах прийому я починаю з пацієнтом працюва-
ти, фіксуючи важкі випадки на фото та відео. 

Досвід показує, про правильність та ефектив-
ність використання саме комплексного та індиві-
дуального підходу до кожного пацієнта. 

Хтось сказав, що крапля профілактики заміняє 
бочку медикаментів, ми є те, що ми їмо та дума-
ємо.

Профілактичною діяльністю повинні займа-
тись не тільки лікарі чи цілителі, а всі тверезо 
думаючі люди. Між іншим, спостереження по-
казують, що люди, з так званим художнім типом 
нервової системи набагато частіше хворіють, 
важче переносять хвороби, важко піддаються лі-
куванню. Є необхідність створити блок до нега-
тивних думок та переживань. Медикаментозно це 
зробити майже неможливо. Який є вихід? Адже 
для успішного лікування має бути тверда психо-
логічна установка на виздоровлення. Тільки віра 
та впевненість у своєму виздоровленні приводить 
до позитивних результатів, навіть після важких 
травм чи операцій, захворювань практично дове-
дено – якщо пацієнт після першого візиту до ліка-
ря отримує полегшення, навіть після довгих років 
лікування, у нього появляється надія на своє виду-
жання. Щоб запобігти негативним переживанням 
використовуємо старий провірений метод – паці-
єнт б’є себе по зап’ястю тонкою резинкою кожен 
раз, коли його переслідують негативні думки. Че-
рез 21 день мозок людини починає чітко розпізна-
вати, що на негативну думку отримуємо фізичний 
біль і починає формуватись блок від таких думок. 
Цю процедуру необхідно продовжувати 90 днів 
для вироблення стійкого внутрішнього блоку до 
сприйняття негативної інформації.

Ця методика підтверджує свою ефективність і 
використовується як доповнення до комплексного 
лікування.

Таким чином поява радості від ви здоровлен-
ня, правильна психологічна установка виклика-
ють викид гормонів – ендорфінів, чи як їх нази-
вають – гомонів радості. Ефект від лікування в 
такому випадку різко посилюється. 

Інколи використовуємо мантри НЛП по Довга-
ню:

З кожною хвилиною я стаю ще здоровішим
З кожною годиною я стаю ще здоровішим
З кожним днем я стаю ще здоровішим
З кожним роком я стаю ще здоровішим.
Цими мантрами формується ще більша пси-

хологічна установка на одужання. Особливе зна-
чення має оточення пацієнта у домашніх умовах, 
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на роботі чи в палаті в лікарні. Часті розмови, а 
разом з тим і думки про хвороби не приводять до 
ефективного лікування та видужання, не важливо 
яка хвороба у пацієнта. 

Саме тому кожен пацієнт у нас отримує відпо-
відні рекомендації під час лікування та на майбут-
нє, а також обов’язково навчається їх практично 
використовувати – це дуже важливо для недопу-
щення появи багатьох захворювань.

Отже, людський організм створений Богом та 
природою досконало. Але, нехтування людиною 
елементарних законів природи приводить до тяж-

ких, а іноді летальних наслідків. Потрібно лікува-
ти не остеохондроз, а людину; потрібно лікувати 
не гіпертонію, а людину, потрібно лікувати не га-
стрити або виразки, а треба лікувати людину, вра-
ховуючи її індивідуальні особливості. Без зміни 
старих стереотипів та негативних звичок немож-
ливо повністю вилікувати пацієнта. Крім цього, 
величезне значення має фізичний та морально-
психологічний стан самого лікаря чи цілителя. 

Вважаю за необхідне поділитися своїми напра-
цюваннями зі всіма дійсно бажаючими це знати 
та вміти.
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ 
НА РАННІХ ТЕРМІНАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

У статті наведено дані щодо змін підшлункової залози щурів на ранніх термінах експериментального стрепто-
зотоцинового цукрового діабету. Виявлено, що порушення при застосованій моделі відбуваються до 21-ї доби екс-
перименту, тоді як на 31-шу добу відмічаються спроби компенсувати ураження через гіпертрофію частин острівців 
Лангерганса.

Ключові слова: цукровий діабет, стрептозотоцин, підшлункова залоза.

В статье приведены данные, касающиеся изменений поджелудочной железы крыс на ранних этапах течения 
экспериментального стрептозотоцинового сахарного диабета. Определено, что наибольшие повреждения при ис-
пользованной модели наблюдаются до 21-х суток, тогда как на 31-е сутки появляются попытки компенсировать 
нарушения через гипертрофию частей островков Лангерганса.

Ключевые слова: сахарный диабет, стрептозотоцин, поджелудочная железа.

The article represents the data concerning changes in rats’ pancreas at the early stages of experimental diabetes in-
duced by streptozotocin. It has been revealed that the most significant changes at the given experimental model last until 
21 day, while in 31 day the attempts of compensation by hypertrophy of Langerhans’ islands appear. 

Key words: diabetes mellitus, streptozotocin, pancreas. 

Актуальність проблеми. Цукровий діабет 
(ЦД) є одним з найбільш розповсюджених неін-
фекційних захворювань у всьому світі [7; 9; 13]. 
Кількість хворих на цукровий діабет невпинно 
зростає, згідно прогнозів ВООЗ до 2030 року це 
захворювання посяде одне з перших місць серед 
причин смертності [8; 10]. Ранні та пізні усклад-
нення захворювання призводять до інвалідизації та 
втрати працездатності населенням країни [14; 15]. 
Одним з найбільш грізних ускладнень є діабетич-
на нефропатія або діабетична хвороба нирок, яка є 
провідною причиною захворюваності на хронічну 
ниркову недостатність у світі [2]. Та перш за все 
зміни торкаються підшлункової залози і є надійним 
маркером розвитку патологічного стану [3-6].

Дослідження патогенезу та механізмів розвитку 
ЦД ведеться у різних напрямках та із застосуван-
ням різноманітних експериментальних моделей. 
Застосування морфологічних методів дає змогу не 
лише досліджувати особливості патофізіологічних 
механізмів розвитку даного захворювання, а й з 
більшою вірогідністю оцінити ступінь ураженості 
окремих морфологічних структур в цілому та пан-
креатичних острівців зокрема [7; 8; 11; 12].

Мета дослідження. Встановити особливос-
ті змін підшлункової залози лабораторних щурів 
на ранніх термінах розвитку експериментального 
стрептозотоцинового цукрового діабету.

Матеріал та методи дослідження. Експери-
мент проведено на 32 статевозрілих нелінійних 
самцях білих щурів, масою 0,17-0,20 кг. Тварин 
поділяли на чотири групи. Перша (І) – контрольна 
група (n=7), яка перебувала на стандартному режи-
мі годування, освітлення та утримання. Дослідним 
групам тварин (ІІ–n=8; ІІІ–n=9 та IV–n=8) одно-
разово внутрішньоочеревинно уводили стрептозо-
тоцин (Sigma, США) у дозі 70 мг/кг [1]. У другій 
групи тварин забій та відповідні дослідження про-
водили через 11 діб після уведення стрептозотоци-
ну, показники тварин третьої групи досліджували 
через 21 добу, четвертої – через 31 добу відповідно. 

Рівень глюкози в крові визначали шляхом вимірю-
вання глюкометром, у дослід відбирали тварин з 
достовірним рівнем глюкози не нижче 10 ммоль/л.

Для дослідження основних показників забій тва-
рин проводили під легким ефірним знеболенням, 
дотримуючись положень Директиви ЄЕС №609 
(1986) та наказу МОЗ України №690 від 23.09.2009 
р. «Про заходи щодо подальшого удосконалення 
організаційних норм роботи з використанням екс-
периментальних тварин”. Із матеріалу, залитого в 
парафін, виготовляли серійні зрізи. Використана 
класична методика забарвлення гістологічних зрі-
зів за допомогою барвників гематоксиліну і еозину. 
Особливістю використання гістологічного методу 
було те, що виготовлялися і вивчалися послідовні 
гістологічні зрізи для правильного тлумачення роз-
мірів острівців Лангерганса [2]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Підшлункова залоза інтактних щурів характеризу-

Рис. 1. Підшлункова залоза інтактного 
щура. Острівці Лангерганса позначені 

стрілками. Забарвлення гістологічних зрізів 
гематоксиліном і еозином. Об.20х. Ок.10х.



50

№ 8 (08) / 2016 р.
♦

валася відсутністю патологічних змін з боку як ек-
зокринного так і ендокринного апаратів. Острівці 
Лангерганса мали переважно круглясту чи овальну 
(рис. 1), іноді – неправильну форму. Дуже видовже-
ні острівці траплялися зрідка, причому не у кожної 
експериментальної тварини.

Максимальна кількість клітин, які входили до 
складу острівців Лангерганса, не перевищувала 
число 348. Звичайно, вказаний показник є віднос-

ною оцінкою, адже кількість клітин підраховувала-
ся на гістологічному зрізі, тобто реальна кількість 
клітин острівців Лангерганса можливо була би зна-
чно вищою, якщо би підрахунок проводили по всіх 
серійних гістологічних зрізах.

Після уведення стрептозотоцину на 11-у добу 
експерименту у всіх тварин спостерігалася однотип-
на картина. Зокрема, всі острівці Лангерганса мали 
дуже дрібні розміри – не більше 80 мкм (рис. 2) та 
розміщувалися нерівномірно. Важливо зазначити, що 
максимальна кількість клітин, які входили до складу 
острівців Лангерганса, не перевищувала число 84. 

Малі розміри острівців Лангерганса воче-
видь пов'язані із їх пошкодженням та подаль-

Рис. 2. Підшлункова залоза щура  
при експериментальному цукровому 

діабеті на 11-у добу експерименту. Острівці 
Лангерганса позначені стрілками. Забарвлення 
гістологічних зрізів гематоксиліном і еозином. 

Об.20х. Ок.10х.

Рис. 3. Підшлункова залоза щура  
при експериментальному цукровому діабеті 

на 11-у добу експерименту. Некротичні 
центри острівців Лангерганса позначені 

стрілками. Забарвлення гістологічних зрізів 
гематоксиліном і еозином. Об.20х. Ок.10х.

Рис. 4. Підшлункова залоза щура  
при експериментальному цукровому 

діабеті на 21-у добу експерименту. Острівці 
Лангерганса позначені стрілками. Забарвлення 
гістологічних зрізів гематоксиліном і еозином. 

Об.20х. Ок.10х.

Рис. 5. Підшлункова залоза щура  
при експериментальному цукровому діабеті 

на 31-у добу експерименту. Дрібний острівець 
Лангерганса позначений білою стрілкою, 
гіпертрофований острівець Лангерганса 

позначений чорною стрілкою. Забарвлення 
гістологічних зрізів гематоксиліном і еозином. 

Об.20х. Ок.10х.
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шим розсмоктуванням раніше некротизованих 
клітин, на що вказувало виявлення острівців 
Лангерганса із залишками колікваційного не-
крозу, який визначався зазвичай у їхніх цен-
тральних відділах (рис. 3).

На 21-шу добу експерименту звертало на себе 
увагу у першу чергу відсутність некротичних змін, 
розміри ж острівців візуально дещо збільшувалися 
(рис. 4). Це положення можна підтвердити тим, що 
максимальна кількість клітин, які входили до скла-
ду острівців Лангерганса, була дещо більшою, але 
не перевищувала число 108.

На 31-шу добу експерименту виявлена харак-
терна закономірність, яка полягала у тому, що ра-
зом з присутністю острівців Лангерганса дрібних 
розмірів, де максимальна кількість клітин не пере-
вищувала число 135, регулярно виявлялися ост-
рівці Лангерганса різко збільшених розмірів, коли 
максимальна кількість клітин сягала кількох сотень 
чи навіть тисяч (рис. 5).

Пояснити наявність велетенських острівців 
Лангерганса можна тим, що у цей період експери-

менту активно розпочалися регенераторні проце-
си клітин острівців Лангерганса, внаслідок чого ті 
острівці, які були здатні до клітинної регенерації, 
гіпертрофувалися (компенсаторна гіпертрофія), 
що надає можливість компенсувати гормональ-
ну гіпофункцію підшлункової залози. Щодо ма-
леньких острівців, то оскільки проліферативна 
активність інсуліноцитів є низькою, збільшення 
кількості острівців малого розміру на 31 добу 
ймовірно є результатом їх новоутворення із про-
токового епітелію.

Висновок. Отже, уведення стрептозотоцину 
експериментальним щурам призвело у всіх до-
слідних групах до дегенеративного ушкодження 
β-клітин, кількаразового зменшення числа клітин 
острівців Лангерганса, їхнього некрозу та частко-
вої загибелі. Цей процес спостерігається повною 
мірою до 21-ї доби експерименту, тоді як на 31-шу 
добу відмічаються спроби компенсувати вказані 
ураження через гіпертрофію частин острівців Лан-
герганса, які були здатні включитися до регенера-
торних процесів.
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ОБЩИХ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ОДИНОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ

Установление норм времени стоматолога-ортопеда при изготовлении одиночных протезных конструкций с опо-
рой на имплантаты с различными способами фиксации на основании усредненных данных продолжительности изго-
товления одной протезной конструкции не отражает объективных показателей трудозатрат специалиста и не может 
служить основой для определения показателей УЕТ на данный вид стоматологической ортопедической помощи.

Ключевые слова: дентальные имплантаты, абатменты, норматив времени, зубные протезы, хронометраж.

Встановлення норм часу стоматолога-ортопеда при виготовленні поодиноких протезних конструкцій з опорою 
на імплантати з різноманітними засобами фіксації на підставі усереднених даних тривалості виготовлення однієї 
протезної конструкції не відображає об’єктивних показників трудових витрат фахівця і не може служити підґрунтям 
для визначення показників УОТ на данні види ортопедичної допомоги.

Ключові слова: дентальні імплантати, абатменти, норматив часу, зубні протези, хронометраж.

Establishing standard-time for orthopedist in the manufacture of single prosthetic designs relying on implants with dif-
ferent ways of fixation basing on the average data of one prosthetic design production duration does not reflect the objective 
indicators of labor specialist and cannot serve as a basis for defining standard units of labor input metrics for this type of 
dental orthopedic care.

Key words: dental implants, abutments, standard time, dentures, timing.

Актуальность. Анализ специализированной 
литературы, анализ Приказа МЗ Украины № 507 от 
28.12.2002 г. «Про затвердження нормативів надан-
ня медичної допомоги та показників якості медичної 
допомоги» и Приказа МЗ Украины № 566 от 
23.11.2004 г. «Про затвердження Протоколів надан-
ня медичної допомоги за спеціальностями «ортопе-
дична стоматологія», «терапевтична стоматологія», 
«хірургічна стоматологія», «ортодонтія», «дитяча 
терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна 
стоматологія»», опрос специалистов работающих 
в области «стоматология хирургическая», «стома-
тология ортопедическая» и «зуботехническое про-
изводство», наш клинический опыт и опыт коллег 
показали, что, на сегодняшний день, в Украине в 
практическом здравоохранении достаточно ши-
роко распространены, но не имеют полноценного 
официального статуса к применению медицинские 
вмешательства с использованием дентальных им-
плантатов [1; 2].

В качестве супраструктуры для фиксации не-
съемных протезных конструкций с опорой на им-
плантаты в клинике ортопедической стоматологии 

используются как стандартные абатменты про-
мышленного производства, так и индивидуальные 
конструкции, изготовленные на основе пластико-
вых выгораемых абатментов методом литья или по 
технологиям CAD/CAM.

При идеальной установке опорного импланта-
та, когда угол его отклонения от вертикальной оси 
близок к нулевой отметке и нет необходимости в 
индивидуализации абатмента, хорошие результаты 
дает применение монолитных вкручиваемых абат-
ментов, что не только упрощает проведение клини-
ческого и зуботехнического технологических про-
цессов, но и укорачивает их продолжительность. 

Кроме вкручиваемых абатментов, в зависи-
мости от ангулярности опорных имплантатов, в 
клинике ортопедической стоматологии широко 
применяются прикручиваемые абатменты с раз-
личными углами наклона и абатменты изготовлен-
ные на основе пластиковых выгораемых заготовок, 
а также абатменты с платформой для приклеивания  
[3 с. 295-335; 4 с. 200-224].

Цель исследования – установление объектив-
ных нормативов времени стоматолога-ортопеда на 
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изготовление одиночных несъемных протезных 
конструкций с опорой на имплантаты.

Материалы и методы исследования. Объект 
исследования – клинический процесс оказания 
специализированной стоматологической имплан-
тологической помощи специалистами соответ-
ствующего профиля при изготовлении одиночных 
несъемных протезных конструкций с опорой на 
имплантаты.

Предмет исследования – структура, последо-
вательность, продолжительность и объем соответ-
ствующей специализированной стоматологической 
имплантологической помощи, трудозатраты специ-
алистов на её оказание.

Методы исследования:
- аналитический – для определения структуры и 

характера трудовых затрат врача-стоматолога орто-
педа при изготовлении одиночных несъемных про-
тезных конструкций с опорой на имплантаты;

- хронометраж – для определения общей про-
должительности соответствующих клинических 
этапов изготовления одиночных несъемных про-
тезных конструкций с опорой на имплантаты;

- математический – для определения величины 
фактических нормативов времени врачей-стомато-
логов ортопедов и их усредненных ведомственных 
показателей на проведение соответствующей про-
тетической реабилитации пациентов с использова-
нием дентальных имплантатов;

- статистический – для математической обра-
ботки результатов исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Сотрудниками отдела ортопедической стоматоло-
гии Института стоматологии НАМН Украины были 
проведены хронометражные наблюдения клиниче-
ских процессов изготовления 9 стоматологами-ор-
топедами 43 одиночных протезных конструкций с 
опорой на имплантаты, из которых: 8 коронок на 
вкручиваемых монолитных абатментах, 10 коро-
нок на прикручиваемых абатментах, 17 индивиду-
альных абатментов и 8 прикручиваемых коронок 
на основе пластиковых выгораемых абатментов. 

Прежде всего выяснилось, что установка одной 
протезной конструкции в виде одиночной коронки 
или индивидуального абатмента одному пациенту 
не отражает объективных затрат рабочего времени 
стоматолога-ортопеда на изготовления одиночных 
конструкций, как таковых, в вопросе нормирова-
ния труда. 

В качестве примера расчета времени на из-
готовление несъемных одиночных конструкций с 
опорой на имплантаты приведем определение нор-
матива времени на изготовление индивидуальных 
абатментов врачом-ортопедом.

Определение общей величины затрат рабочего 
времени на изготовление индивидуальных абат-
ментов из стандартных пластиковых выгораемых 
заготовок, как отдельный вид ортопедического 
вмешательства, согласно применяемой нами мето-
дике [5 с.1-12], проводим по формуле:

НВизг.инд.абат. = Тп + К × Тпп, 
где НВизг.инд.абат. – норматив времени на из-

готовление индивидуальных абатментов;
К – количество индивидуальных абатментов;

Тп – постоянные затраты времени на изготовле-
ние индивидуальных абатментов;

Тпп – переменно-повторяемые затраты времени 
на изготовление индивидуальных абатментов.

Клинический процесс изготовления индивиду-
альных абатментов представляет собой механизм 
взаимодействия в детерминированной нелинейной 
системе, который описывается дифференциальным 
нелинейным уравнением и, соответственно, не под-
чиняется закону нормального распределения Гаусса-
Ляпунова, в связи с чем, при статобработке резуль-
татов исследования определяем только показатель 
средней арифметической взвешенной [6 с. 74].

 Примера расчета изготовления врачом-стома-
тологом ортопедом от одного до восьми индивиду-
альных абатментов одному пациенту:

Согласно полученным в результате проведения 
хронометражных исследований данным, постоян-
ные затраты рабочего времени (Тп) изготовления 
стоматологом-ортопедом одного индивидуального 
абатмента составляют 127,23 минуты, перемен-
но-повторяемые затраты времени (Тпп) того же 
специалиста равны 14,77 минуты. Следуя выше-
приведенной формуле расчета, продолжительность 
изготовления пациенту индивидуальных абатмен-
тов равна:

НВизг.инд.абат. = Тп + К × Тпп;
НВизг.1инд.абат. = 127,23 мин. + 1 абат. × 14,77 мин. = 

142,0 мин. (142,0 мин. на 1 абатмент); 
НВизг.2инд.абат. = 127,23 мин. + 2 абат. × 14,77 мин. = 

156,77 мин (78,3 мин на 1 абатмент); 
НВизг.3инд.абат. = 127,23 мин. + 3 абат. × 14,77 мин. = 

171,54 мин (57,18 мин на 1 абатмент); 
НВизг.4инд.абат. = 127,23 мин. + 4 абат. × 14,77 мин. = 

186,31 мин (46,6 мин на 1 абатмент); 
НВизг.5инд.абат. = 127,23 мин. + 5 абат. × 14,77 мин. = 

201,08 мин (40,21 мин на 1 абатмент); 
НВизг.6инд.абат. = 127,23 мин. + 6 абат. × 14,77 мин. = 

215,85 мин (36,0 мин на 1 абатмент); 
НВизг.7инд.абат. = 127,23 мин. + 7 абат. × 14,77 мин. = 

230,62 мин (33,0 мин на 1 абатмент); 
НВизг.8инд.абат. = 127,23 мин. + 8 абат. × 14,77 мин. = 

245,39 мин (30,7 мин на 1 абатмент). 
Проведя анализ приведенных выше расчетов 

можем констатировать, что с увеличением коли-
чества изготовленных одному пациенту индиви-
дуальных абатментов, среднее время изготовления 
одного абатмента в каждом конкретном случае 
уменьшается, что приводит к тому, что норму вре-
мени на изготовление одного изделия можно было 
бы считать как общую среднюю арифметическую 
взвешенную средней продолжительности изготов-
ления индивидуального абатмента в приведенных 
выше расчетах, а именно:

(142,0 мин + 78,3 мин + 57,18 мин + 46,6 мин + 
40,21 мин + 36,0 мин + 33,0 мин + 30,7 мин) ÷ 8 = 

463,99 мин ÷ 8 = 58,0 минут.
Иными словами, на изготовление одного ин-

дивидуального абатмента врач-ортопед в идеале 
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должен затрачивать в среднем 58,0 минут рабочего 
времени. Однако, данный показатель более-менее 
«справедливо» отражает трудозатраты специали-
ста лишь при изготовлении конкретно 3-х инди-
видуальных конструкций одному пациенту, когда 
же врачу необходимо изготовить одну, две, четыре, 
пять и так далее конструкций, что в клинической 
практике происходит чаще всего, чем изготовление 
именно трех соответствующих протезных единиц, 
то данный показатель вступает в противоречие с 
фактическими затратами рабочего времени стома-
толога-ортопеда следующим образом:

Если брать в виде показателя нагрузки среднее 
время изготовления одного индивидуального абат-
мента (58,0 минут), то разница между ним и фак-
тическим нормативом времени при изготовлении 

именно одного такого абатмента (142,0 минуты) 
составит 84,0 минуты «не в пользу врача».

При изготовлении двух индивидуальных абат-
ментов среднее время составит 58,0 минут × 2 абат-
мента = 116,0 минут, в то время, когда, согласно 
фактического норматива времени, оно составляет 
156,77 минуты. Разница времени при этом равна 
40,77 минуты опять таки «не в пользу врача». 

При изготовлении трех подобных конструкций 
одному пациенту показатель среднего времени из-
готовления соответствует 174,0 минуты, норматив-
ное же время данного ортопедического вмешатель-
ства – 171,54 минуты. Можно считать, что здесь всё 
нормально.

При изготовлении четырех индивидуальных 
абатментов время изготовления, согласно средним 

Таблица 1
Сравнение продолжительности изготовления стоматологом-ортопедом несъемных  

одиночных конструкций с опорой на имплантаты  
согласно норматива времени и усредненного показателя нормы времени

№ 
п/п

Вид зубного 
протеза

Условное количество 
протезных единиц у 
одного пациента (шт)

Условная средняя 
продолжительность протокола 
(норма времени) (в мин)

Фактический 
норматив времени 
(в мин.)

1 Индивидуальный 
абатмент

1
2
3
4
5
6
7
8

58,0
116,0
174,0
232,0
290,0
348,0
406,0
464,0

142,00
156,77
171,54
186,31
201,08
215,85
230,62
245,39

Шаг изменения 58,0 14,77

2

Цементируемая 
коронка на 
вкручиваемом 
монолитном 
абатменте

1
2
3
4
5
6
7
8

87,75
175,50
263,25
351,0
438,75
526,50
614,25
702,0

196,97
228,21
259,45
290,69
321,93
353,17
384,41
415,65

Шаг изменения 87,75 31,24

3

Цементируемая 
коронка на 
прикручиваемом 
стандартном 
абатменте

1
2
3
4
5
6
7
8

96,33
192,66
288,99
385,32
481,65
577,98
674,31
770,64

210,38
248,03
285,68
323,33
360,98
398,63
436,28
473,93

Шаг изменения 96,33 37,65

4

Прикручиваемая 
коронка на основе 
пластикового 
выгораемого 
абатмента

1
2
3
4
5
6
7
8

97,44
194,88
292,32
389,76
487,20
584,64
682,08
779,52

209,44
249,25
289,06
328,87
368,68
408,49
448,30
488,11

Шаг изменения 97,44 39,81
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показателям времени, составит 232,0 минуты, при 
нормативном времени в 186,31 минуты. Разница 
составляет 45,69 минуты теперь уже «в пользу вра-
ча». И так далее, вплоть до максимально возмож-
ного количества изготовления любых однотипных 
одиночных конструкций одному пациенту. Кроме 
того, структура ортопедических протоколов из-
готовления одиночных несъемных конструкций с 
опорой на имплантаты с различными видами абат-
ментов предусматривает не только различное коли-
чество трудовых элементов стоматолога-ортопеда, 
но и разную их продолжительность, напрямую за-
висящих от вида абатмента и конструкции зубного 
протеза, что говорит о необходимости дифферен-
цированного подхода к определению норм времени 
на тот или иной вид имплантологического вмеша-
тельства.

Важным показателем измерения продолжи-
тельности изготовления того или иного вида зубно-
го протеза является так называемый «шаг измене-
ния» – определенное значение величины отличия 
нормативных показателей процесса при изменении 
количества (но не качества) подобных входящих 
данных. В данном случае хорошо видно, что при 
установлении условной средней нормативной про-
должительности клинического протокола он равен 
показателю условной средней продолжительности 
изготовления одной единицы изделия, а при уста-
новлении фактического норматива времени – по-
казателю переменно-повторяемых затрат времени 
стоматолога-ортопеда (Тпп) на изготовления этой 
же единицы изделия. Исходя из полученных ре-

зультатов исследования можем констатировать, что 
установленные по фактическим затратам времени 
стоматолога-ортопеда ведомственные нормы вре-
мени (УЕТ) на изготовление одиночных конструк-
ций с опорой на имплантаты более объективно 
отражают объемы трудозатрат специалиста, чем 
нормы времени, установленные на основании ус-
редненных показателей нормативов времени. 

Данные о продолжительности изготовления 
стоматологом-ортопедом различных видов несъем-
ных одиночных конструкций с опорой на имплан-
таты приводим в таблице 1.

Вывод. Приведенные результаты исследо-
вания убедительно свидетельствуют о том, что 
установление норм времени стоматолога-ортопе-
да при изготовлении одиночных протезных кон-
струкций с опорой на имплантаты с различными 
способами фиксации на основании усредненных 
данных продолжительности изготовления одной 
протезной конструкции не отражает объективных 
показателей трудозатрат специалиста и не может 
служить основой для определения показателей 
УЕТ на данный вид стоматологической ортопеди-
ческой помощи.

Таким образом, общий норматив времени дол-
жен определяться не прямым умножением време-
ни, затраченного на изготовление одной протезной 
единицы на количество подобных протезных еди-
ниц, а последовательным суммированием затрат 
времени на изготовление необходимого количества 
однотипных конструкций, в зависимости от их 
структуры и характера трудовых затрат.
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ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ-КАНДИДАТІВ ТРОМБОЦИТАРНИХ РЕЦЕПТОРІВ  
У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

У статті проаналізовано результати вивчення розповсюдженості поліморфізму T924C (rs4523) гена рецептора 
тромбоксану A2 (TBXA2R) та C807T (rs1126643) гена глікопротеїну Ia (ITGА2) у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС). 

Ключові слова: поліморфізм, гени рецепторів тромбоцитів TBXA2R та ITGА2, ішемічна хвороба серця. 

В статье проанализированы результаты изучения распространенности полиморфизма T924C (rs4523) гена ре-
цептора тромбоксана A2 (TBXA2R) и C807T (rs1126643) гена гликопротеина Ia (ITGА2) у больных ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС).

Ключевые слова: полиморфизм, гены рецепторов тромбоцитов TBXA2R и ITGА2, ишемическая болезнь сердца.

The article analyzes the results of the study of the prevalence of polymorphisms T924C (rs4523) thromboxane recep-
tor gene A2 (TBXA2R) and polymorphism C807T (rs1126643) glycoprotein Ia gene (ITGA2) in patients with ischemic heart 
disease (IHD).

Key words: polymorphism, thromboxane receptor gene A2, glycoprotein Ia gene, ischemic heart disease.

Протягом останнього десятиріччя накопичені 
дані щодо вагомої ролі спадкової схильності в роз-
витку серцево-судинних захворювань (ССЗ). Ви-
явлення зв’язку поліморфізму певного гена із за-
хворюванням та наступна оцінка індивідуального 
генетичного ризику мають важливе значення для 
розробки диференційованого підходу до профі-
лактики та лікування в залежності від генетичних 
особливостей конкретного пацієнта. Серед таких 
генів-кандидатів особливу увагу привертає полі-
морфізм генів системи гемостазу, які відіграють 
важливу роль як в розвитку серцево-судинних за-
хворювань, так і у визначенні ефективності анти-
тромбоцитарної терапії, яка є невід’ємною складо-
вою комплексного лікування [1-8].

Вивчення алельного поліморфізму генів систе-
ми гемостазу у хворих на ІХС, та у здорових осіб 
загальної популяції дозволило знайти алелі, які 
асоційовані зі схильністю до розвитку цих захво-
рювань в різних етнічних групах [3; 5; 7].

Ґрунтуючись на інформації, отриманій в по-
передніх дослідження, нами були обрані гени та 
однонуклеотидні поліморфізми (SNP) у межах цих 
генів, які можуть потенційно впливати на актив-
ність тромбоцитів [9-14]. З переліку зазначених 
поліморфізмів були обрані поліморфізм T924C 
(rs4523) гена рецептора тромбоксану A2 (TBXA2R) 
та поліморфізму C807T (rs1126643) гена глікопро-
теїну Ia (ITGА2), що можливо задіяні як у механіз-
мах розвитку гіперактивності тромбоцитів взагалі, 
так і її збереження на тлі антитромбоцитарної тера-
пії ацетилсаліцілової кислоти (АСК).

Результати окремих досліджень підтверджу-
ють зв’язок підвищеної реактивності тромбоцитів 
з поліморфізмом генів тромбоцитарних рецепто-
рів. Але генетичне підґрунтя підвищеної активації 
тромбоцитів вивчалося недостатньо і переважно 
у здорових добровольців [5; 7], тоді як дані щодо 
впливу генетичного поліморфізму на реактивність 
тромбоцитів у хворих з ІХС залишаються доволі 
обмеженими. 

Мета дослідження – вивчити розповсюдже-
ність поліморфізму T924C (rs4523) гена рецепто-
ра тромбоксану A2 (TBXA2R) та поліморфізму 

C807T (rs1126643) гена глікопротеїну Ia (ITGА2) та 
їх можливий зв’язок з клініко-анамнестичними по-
казниками у хворих з ІХС. 

Матеріали та методи. Обстежено 327 осіб: 
контрольна група – 44 практично здорові особи 
та основна група – 283 хворих з хронічними фор-
мами ІХС (стабільна стенокардія напруження ІІ та 
ІІІ функціональних класів, післяінфарктний кардіо-
склероз). Діагноз встановлювали згідно рекоменда-
цій Європейського товариства кардіологів та відпо-
відних рекомендацій Асоціації кардіологів України. 

Таблиця 1
Клініко-анамнестична характеристика хво-

рих на ІХС, що були включені до дослідження 
(n=283)

Показник ІХС, n=283
Вік, роки, (М ±σ) 59,35±9,20

Чоловіки 
n (%) 205 (72,4)
Середній вік, роки, ((М ±σ)) 58,22±8,84

Жінки 
n (%) 78 (27,6)
Середній вік, роки, (М ±σ) 62,38±9,57

Вік маніфестації ІХС, роки (М ±σ) 53,94±9,87
Тривалість ІХС, роки (М ±σ) 7,59±6,17
Інфаркт міокарду (ІМ) в анамнезі, n (%) 202 (71,4)
Стенокардія напруження 190 (67,1)
Гіпертонічна хвороба (ГХ), n (%) 266 (93,9)
Обтяжена спадковість щодо раннього 
розвитку ССЗ, (%) 175 (61,8)

Цукровий діабет ІІ типу (ЦД), n (%) 139 (49,1)
Індекс маси тіла (ІМТ), кг/м2, (М ±σ) 31,17 ± 5,68
Ожиріння (ІМТ >30кг/м2), n (%) 143 (50,5)
Абдомінальне ожиріння (об’єм талії/ 
об’єм стегон>1) 95 (33,6)

Тютюнопаління, n (%) 115 (40,6)
Примітка: дані представлені у вигляді абсолютних 

та відносних частот – n (%) або середнє ± стандартна 
похибка середнього (М ±σ).



57

Медичний форум
♦

Усі хворі на ІХС отримували стандартну тера-
пію: ацетилсаліцилову кислоту (75 мг), статини 
(аторвастатин 10-40 мг чи розувастатин 10-20 мг), 
бета-блокатори (бісопролол 2,5-10 мг), інгібітори 
ангіотензинперетворюючого ферменту чи сартани 
у відповідних дозах. 

У відповідності до Гельсінської декларації, всі 
обстежені дали інформовану згоду на участь у клі-
нічному дослідженні, в тому числі і на визначення 
поліморфізму досліджуваних генів. 

Генотипування поліморфного сайту rs4523 
(T924C) гена TBXA2R здійснювали методом по-
лімеразної ланцюгової реакції з наступним аналі-
зом довжини рестрикційних фрагментів. ДНК для 
молекулярно-генетичних досліджень виділяли з 
цільної крові за допомогою комерційного набору 
«ДНК-сорб-В» («Амплісенс», Російська Феде-
рація). Ампліфікацію виділеної ДНК проводили 
в автоматичному режимі на термоциклері ТП4-
ПЦР-01 – «Терцик» з використанням комерційного 
набору реактивів «GenePak PCR Core» (Лаборато-
рія «NEOGENE», Україна) та специфічних прайме-
рів («Thermo Scientific», Литва). Для референтного 
SNP rs4523 (T924C) гена TBXA2R були використа-
ні праймери:

прямий: 5’-CAGGTCTTCATTGCCCAGAC-3’
зворотний: 5’-GTCAACCCAAAACCCTGCT-3’ [13]
Для референтного SNP rs1126643 (С807Т) гена 

ITGА2: були використані праймери:
прямий: 5’-GCCAATAATCCAAGAGTTGTGTT-3’
зворотний: 5’-TATTTTCTTGCATATTGAATTG

CTTC-3’ [3].
Для визначення генотипів зазначених полі-

морфних сайтів отримані ампліфікати піддавали 
гідролізу за допомогою специфічних ендонуклеаз 
рестрикції. Для rs4523 (T924C) гена TBXA2R ви-
користовували ендонуклеазу RsaI, 5 одиниць ак-
тивності/пробу («Thermo Scientific», Литва), для 
rs1126643 (С807Т) гена ITGА2 використовували 
ендонуклеазу рестрикції BstBI, 10 одиниць актив-
ності/пробу («Thermo Scientific», Литва). Продукти 
рестрикції поліморфних ділянок генів TBXA2R та 
ITGА2 розділяли за допомогою горизонтального 
електрофорезу із подальшими візуалізацією ре-
зультатів в УФ-світлі та фотографуванням. В якості 
маркерів молекулярної маси ДНК використовували 
«Set of 100bp DNA Ladder with stain» («SibEnzyme», 
Російська Федерація) та GeneRuler 50bp DNA 
Ladder («Thermo Scientific», Литва). Візуалізацію 
фрагментів здійснювали за допомогою ультрафіо-
летового випромінювача «ЕСХ-15.М» (Франція), 
відеосистеми «GEL ІMAGER 2» (НПФ «Біоклон», 
Російська Федерація) та програмного забезпечення 
«GEL EXPLORER».

Аналіз отриманих даних проведений за до-
помогою пакету статистичних програм Exсel for 
Windows и STATISTICA. Для кількісних показ-
ників перевірку гіпотези про нормальний закон 
розподілу проводили за показником асиметрії. 
У випадку нормального закону розподілу даних 
статистичні характеристики представляли у ви-
гляді: кількість спостережень (n), середнє ариф-
метичне (М) + σ. Міжгрупові відмінності якісних 
ознак оцінювали з використанням критерія χ2 

Пірсона.
Порівняння статистичних характеристик між 

групами проводили з використанням параметрич-
них та непараметричних критеріїв: оцінку до-
стовірності розбіжностей для не зв’язаних вибі-
рок – за критерієм та Mann-Whitney; для зв’язаних 
вибірок – критерію Вілкоксона. Для всіх видів ана-
лізу відмінності вважали статистично значимими 
при р<0,05.

Можливий вплив показників, що вивчалися, на 
вірогідність розвитку ІХС оцінювали за відношен-
ням шансів (OR, odds ratio) з довірчим інтервалом 
(Cl) 95%. 

Результати та обговорення. Для визначення 
частоти зустрічальності різних генотипів було про-
ведено генетичний аналіз всіх осіб, що були вклю-
чені до дослідження: групи контролю (44 особа) та 
хворих з ІХС (283 осіб). 

У нашому дослідженні при аналізі групи в ціло-
му встановлений наступний розподіл генотипів по-
ліморфізму T924C (rs4523) гена TBXA2R (табл. 2): 
ТТ-генотип – 11,6%; СТ-генотип – 47,7%, СС-
генотип – 40,7 %, який відповідав рівновазі Хар-
ді-Вайнберга (χ2 = 0,58) [15]. Розрахована частота 
Т-алеля та С-алеля дорівнювала 35,5% та 64,5%, 
відповідно. 

Відомо, що розповсюдженість поліморфізму 
T924C (rs4523) гена TBXA2R за даними літера-
тури виявляє суттєві міжетнічні розбіжності [16]. 
За даними 1000 Genomes Project A Deep Catalog of 
Human Genetic Variation (Phase 3) частота Т-алелю 
в обстеженій популяції (2504 геноми) загалом до-
рівнювала 46 %, C–алелю – 54 %, тоді як співвідно-
шення T/C алелів в азійській субпопуляції склало 
81 % проти 19 %, у південно-азійській – 54 % проти 
46 %, у американській – 48% проти 52 %, у євро-
пейській – 34 % проти 66 %, а в африканській суб-
популяції – 21% проти 79 %. Тож, за співвідношен-
ням розповсюдженості Т та С алелів отримані нами 
результати наближаються саме до європейської по-
пуляції: Т-алель є мінорним, тоді як С-алель – роз-
повсюдженим.

Порівняльний аналіз зустрічальності генотипів 
у групі хворих з ІХС та групі контролю виявив, 

Таблиця 2
Розподіл алелів і генотипів поліморфізму T924C (rs4523) гена TBXA2R у всіх осіб,  

що були включені до дослідження (n= 327)

Генотипи та алелі Всі включені до 
дослідження (n= 327)

Контроль 
(n= 44)

Обстежені 
пацієнти (n= 283) χ2, р

СС, n (%) 133 (40,7) 17 (38,6) 116 (41,0) 0,09, р=0,77
CT, n (%) 156 (47,7) 27 (61,6) 129 (45,6) 3,80, р=0,05
ТТ, n (%) 38 (11,6) 0 38 (13,4) 6,68, р=0,01
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що розповсюдженість СС генотипу в контрольній 
групі та в групі пацієнтів з ІХС не відрізнялась 
(χ2=0,09, р=0,77), СТ генотип частіше зустрічався 
в осіб контрольної групи (χ2=3,80, р=0,05), тоді як 
хворі з ІХС вірогідно частіше були носіями ТТ ге-
нотипу (χ2=6,68, р=0,01). 

З метою визначення можливості зв’язку полі-
морфізму T924C гена TBXA2R та клінічного пе-
ребігу захворювання для подальшого аналізу було 
відібрано групу пацієнтів, що мали верифіковану 
ІХС та проаналізовано основні клінічні характе-
ристики груп обстежених, в залежності від геноти-
пу та наявності певних алелів (табл. 3). 

Було виявлено, що вік маніфестації ІХС у но-
сіїв мінорного ТТ-генотипу був вірогідно нижчим 
як у порівнянні з носіями розповсюдженого СС-
генотипу (р=0,04), так і порівняно з пацієнтами з 
гетерозиготним СТ-генотипом (р=0,04). Незважа-
ючи на відсутність вірогідних розбіжностей між 
групами хворих на ІХС з різними генотипами за 
наявністю ЦД 2 типу та ІМТ, хворі з ТТ-генотипом 
частіше страждали на абдомінальне ожиріння  
(χ2 =4,22, р=0,04).

Відомо, що заміна 924T>C (попередні 
rs117734775 та rs57239889 були об'єднані під 
rs4523) є синонімічною мутацією, яка не призво-

дить до змін в амінокислотній послідовності кодо-
ваного білка та не має безпосереднього впливу на 
функцію рецептора. Однак, оскільки були отрима-
ні дані щодо участі в механізмах аспіринорезис-
тентності, зроблено припущення, що поліморфізм 
T924C може вплинути на стабілізацію мРНК і 
ефективність трансляції, або може знаходитись у 
нерівновісному зчепленні з мутацією, пов'язаної 
з функцією суміжного з ним поліморфізма. Без-
посередньо після 924T>C сайту присутній сайт 
альтернативного сплайсингу, який опосередковує 
синтез рецепторів ɑ або B-типу рецепторів. Хоча 
не були відзначені відмінності в зв'язуванні TXA2-
лігандів або активації фосфоліпази С між двома 
рецепторами, тим не менш відомо, що рецептори 
типу ɑ обумовлюють активацію аденілатциклази, 
тоді як рецептори типу β – пригнічення її актив-
ності [13].

Неоднозначний характер отриманих нами 
даних може бути обумовлений як недостатнім 
розміром досліджених груп, так і складним ха-
рактером взаємодії інших, не включених у наше 
дослідження, поліморфізмів генів, що знаходять-
ся у нерівновісному зчепленні із поліморфізмом 
T924C (rs4523) гена TBXA2R. Тому було про-
ведено вивчення ролі поліморфізму ще одного 

Таблиця 3
Порівняльна клінічна характеристика груп  

з різними генотипами поліморфізму T924C гена TBXA2R у хворих ІХС (n=283).

Показники СС (n=116) СТ (n=129) ТТ (n=38) χ2 , р
1 2 3 1-2 1-3 2-3

Вік, роки, (М ±σ) 59,0±9,3 59,6±8,9 59,6±9,9 р=0,65 р=0,77 р=0,99

Чоловіки, n (%) 78 (67,2) 98 (76,0) 29 (76,3) χ2 =2,30 
р=0,13

χ2 =1,11 
р=0,29

χ2 =0,00 
р=0,96

Жінки, n (%) 38 (32,8) 31 (24,0) 9 (23,7) χ2 =2,30 
р=0,13

χ2 =1,11 
р=0,29

χ2 =0,00 
р=0,96

Вік маніфестації ІХС, роки 
(М ±σ) 54,1±9,7 54,0±9,9 50,2±10,8 р=0,92 р=0,04 р=0,04

Тривалість ІХС, роки (М ±σ) 7,1±5,8 7,7±6,3 8,7±7,1 р=0,50 р=0,18 р=0,43

ІМ в анамнезі, n (%) 85 (73,3) 91 (70,5) 26 (68,4) χ2 =0,23 
р=0,63

χ2 =0,34 
р=0,56

χ2 =0,06 
р=0,80

Стенокардія напруження, n 
(%) 83 (71,6) 82 (63,6) 25 (65,8) χ2 =1,77 

р=0,18
χ2 =0,45 
р=0,50

χ2 =0,06 
р=0,80

ГХ, n (%) 107 (92,2) 124 (96,1) 35 (89,7) χ2 =1,71 
р=0,19

χ2 =0,00 
р=0,98

χ2 =1,04 
р=0,31

Обтяжена спадковість, n (%) 72 (62,1) 72 (55,8) 23(60,5) χ2 =0,99 
р=0,32

χ2 =0,03 
р=0,87

χ2 =0,27 
р=0,61

ЦД ІІ типу, n (%) 52 (44,8) 69 (53,5) 18 (47,4) χ2 =1,83 
р=0,18

χ2 =0,07 
р=0,78

χ2 =0,44 
р=0,51

ІМТ, кг/м2, (М ±σ) 30,86±5,38 31,34±5,81 31,54±6,24 р=0,51 р=0,53 р=0,86
Ожиріння (ІМТ >30/м2), n 
(%) 59 (50,9) 65 (51,2) 19 (50) χ2 =0,01 

р=0,94
χ2 =0,01 
р=0,94

χ2 =0,01 
р=0,93

Абдомінальне ожиріння, n 
(%) 41 (35,3) 38 (29,5) 18(47,4) χ2 =0,97 

р=0,32
χ2 =0,56 
р=0,45

χ2 =4,22 
р=0,04

Тютюнопаління, n (%) 56 (48,3) 42 (32,6) 17 (44,7) χ2 =6,29 
р=0,01

χ2 =0,14 
р=0,70

χ2 =1,91
р=0,17

Серйозні небажані явища 12 (10,3 %) 15 (11,6 %) 6 (15,8 %) χ2 =0,10 
р=0,75

χ2 =0,82 
р=0,36

χ2 =0,46 
р=0,50
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гена-кандидата C807T (rs1126643) гена ITGА2 
(табл. 4). 

При генотипуванні поліморфного сайту C807T 
(rs1126643) гена ITGА2 у 327 осіб, залучених до 
нашого дослідження, було виявлено наступне 
співвідношення носіїв СС, СТ та ТТ генотипів: 
35,1%, 45,9% та 19,0%, відповідно (табл. 4). Роз-
поділ генотипів в дослідженій групі в цілому від-
повідав рівновазі Харді-Вайнберга (χ2 = 1,09) [15]. 
Розрахована частота дикого С-алеля склала 0,645, 
а мутантного Т-алеля – 0,355, що узгоджується з 
результатами досліджень для європейської попу-
ляції [9]. У нашому дослідженні було встановлено, 

що питома вага носіїв мінорного ТТ генотипу по-
ліморфізму C807T гена ITGА2 у групі хворих на 
ІХС була суттєво вищою, ніж в контрольній групі, 
відповідно χ2=4,88 (р=0,03).

Оцінка клініко-анамнестичних показників но-
сіїв різних генотипів поліморфізму C807T гена 
ITGА2 в групі ІХС теж виявила вірогідні розбіж-
ності (табл. 5). 

Носії мінорного ТТ генотипу були молодши-
ми як за біологічним віком (р=0,05), так і за ві-
ком маніфестації ІХС (р=0,02) у порівнянні з но-
сіями СС-генотипу. В той же час, ожиріння було 
більш поширене серед носіїв С алеля, абдоміналь-

Таблиця 5
Порівняльна клінічна характеристика груп  

з різними генотипами поліморфізму C807T гена ITGА2 у хворих на ІХС (n=283)

Показники СС (n=96) СТ (n=128) ТТ (n=59) χ2 , р
1 2 3 1-2 1-3 2-3

Вік, роки, (М±s) 59,93±9,28 59,91±9,21 57,07±8,24 р=0,99 р=0,05 р=0,04

Чоловіки, n (%) 70 (72,9) 90 (70,3) 44 (74,6) χ2 =0,18 
р=0,67

χ2 =0,05 
р=0,82

χ2 =0,36 
р=0,55

Жінки, n (%) 26 (27,1) 38 (29,7) 15 (25,4) χ2 =0,18 
р=0,67

χ2 =0,05 
р=0,82

χ2 =0,36 
р=0,55

Вік маніфестації ІХС, роки 
(М ±s) 55,30±9,70 53,50±10,12 51,44±8,62 р=0,21 р=0,02 р=0,17

Тривалість ІХС, роки (М ±s) 6,57±5,05 8,20±6,83 7,96±6,24 р=0,07 р=0,17 р=0,83

ІМ в анамнезі, n (%) 74 (77,1) 89 (69,5) 39 (66,1) χ2 =1,58 
р=0,21

χ2 =2,23 
р=0,14

χ2 =0,22 
р=0,64

Стенокардія напруження, n 
(%) 66 (68,8) 86 (67,2) 38 (64,4) χ2 =0,06 

р=0,80
χ2 =0,31 
р=0,58

χ2 =0,14 
р=0,71

ГХ, n (%) 90 (93,8) 119 (93,0) 57 (96,6) χ2 =0,05 
р=0,82

χ2 =0,00 
р=0,98

χ2 =0,97 
р=0,33

Обтяжена спадковість, n (%) 58 (60,4) 75 (58,6) 34 (57,6) χ2 =0,08 
р=0,78

χ2 =0,12 
р=0,73

χ2 =0,02 
р=0,90

ЦД ІІ типу, n (%) 48 (50,0) 66 (51,6) 25 (42,4) χ2 =0,05 
р=0,82

χ2 =0,61 
р=0,43

χ2 =1,37 
р=0,24

ІМТ, кг/м2, (М ±s) 31,04±5,71 31,51±5,62 30,60±5,79 р=0,55 р=0,65 р=0,32
Ожиріння (ІМТ >30/м2), n 
(%) 49 (51,0) 70 (54,7) 23 (39,0) χ2 =0,29 

р=0,59
χ2 =1,58 
р=0,21

χ2 =3,98 
р=0,045

Абдомінальне ожиріння, n 
(%) 40 (41,7) 37 (28,9) 18 (30,5) χ2 =3,96 

р=0,046
χ2 =1,94 
р=0,16

χ2 =0,05 
р=0,82

Тютюнопаління n (%) 45 (46,9) 42 (32,8) 23 (39,0) χ2 =4,57 
р=0,03

χ2 =0,92 
р=0,34 χ2 =0,68

р=0,41
Серйозні небажані явища, 
n (%) 12 (12,5) 16 (12,5) 5 (8,5) χ2 =0 р=1 χ2 =0,61 

р=0,44
χ2 =0,66 
р=0,42

Таблиця 4
Розподіл алелів і генотипів поліморфізму C807T (rs1126643) гена ITGА2 у всіх осіб,  

що було включено до дослідження (n= 327)

Генотипи та алелі Всі включені до 
дослідження (n= 327) Контроль (n= 44) Обстежені 

пацієнти (n= 283) χ2, р

СС, n (%) 115 (35,1) 19 (43,2) 96 (34,0) 1,43, р=0,23
CT, n (%) 150 (45,9) 22 (50,0) 128 (45,2) 0,35, р=0,55
ТТ, n (%) 62 (19,0) 3 (6,8) 59 (20,8) 4,88, р=0,03
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не ожиріння та тютюнопаління – серед хворих з 
СС генотипом. Зазначені розбіжності дозволяють 
припустити що саме тютюнопаління та ожиріння 
суттєво підвищують ризик ІХС у носіїв пошире-
ного алеля С.

Оскільки адгезія тромбоцитів до фібриляр-
ного колагену через мембранні рецептори GP  
Ia/IIa (alpha2beta1) є ключовою подією в патогене-
зі артеріальних окклюзійних порушень, пацієнти 
з алелем 807T гена ITGA2, які експресують най-
вищу щільність рецептора, можуть мати підвище-
ний потенціал адгезії тромбоцитів та, як наслідок, 
збільшений ризик судинних захворювань, а також 
генетичної схильності до аспіринорезистентності 
[3; 11; 12].

Висновки:
1. Носії мінорного генотипу ТТ поліморфізму 

T924C (rs4523) гена TBXA2R мають достовірно 
вищу вірогідність розвитку ІХС. Маніфестація ІХС 
у хворих на ІХС-носіїв мінорного генотипу ТТ по-
ліморфізму T924C (rs4523) гена TBXA2R відбува-
ється у молодшому віці як у порівнянні з носіями 
як СС, так і СТ генотипів (p<0,05).

2. Носії мінорного ТТ генотипу поліморфізму 
C807T (rs1126643) гена ITGА2 мають підвищений 
ризик розвитку ІХС (χ2=4,88, р=0,03). ІХС у хворих 
на ІХС-носіїв мінорного генотипу ТТ поліморфіз-
му C807T (rs1126643) гена ITGА2 розвивається у 
вірогідно молодшому віці у порівнянні з носіями 
СС генотипу.
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У статті розглянуті причини воєнно-травматичного стресу учасників бойових дій, зазначені види соціально-пси-
хологічних порушень, типи адаптації військовослужбовців до перебування в екстремальних умовах, визначений 
зміст реабілітаційного процесу, що поєднує медичну, психологічну та соціальну складові як комплекс психотерапев-
тичних, психодіагностичних, психокорекційних та профорієнтаційних заходів.

Ключові слова: психологічна реабілітація, військовослужбовець, учасники війни, психотерапія.

В статье рассмотрены причины военно-травматического стресса участников боевых действий, указанные виды 
социально-психологических нарушений, типы адаптации военнослужащих к пребыванию в экстремальных усло-
виях, определено содержание реабилитационного процесса, представляющего собой комбинацию медицинской, 
психологической и социальной составляющих форм комплекса психотерапевтических, психодиагностических, пси-
хокоррегирующих и профориентационных мероприятий.

Ключевые слова: психологическая реабилитация, военнослужащий, участник войны, психотерапия.

The article describes the causes of military-traumatic stress combatants, these types of socio-psychological disorders, 
types of resettling to stay in extreme conditions defined content rehabilitation work in the unity of medical, psychological 
and social components and it forms a complex psychotherapy, psycho-diagnostic, psycho and career guidance activities.

Key words: psychological rehabilitation, soldier, member of anti-terrorist operations, psychotherapy.

Історія людства налічує понад 15 тисяч війн, які 
ставали дедалі масштабнішими, завдаючи страж-
дання, смерть і руйнування. Початок ХХІ століття 
позначився різким зростанням кількості збройних 
конфліктів і локальних війн. Медична статистика 
свідчить, що через тривалі фізичні й психологічні 
навантаження на психіку військовослужбовців, які 
часто перевищують захисні можливості організму, 
до 95% учасників бойових дій та цивільного на-
селення, котре опинилося в зоні збройного проти-
стояння, отримують різноманітні психічні травми. 
Останні частіше стають причиною дезадаптації, 
психотравматизації, головним внутрішнім бар’єром 
на шляху адаптації до мирного життя [1, с. 33].

Статистика російсько-японської війни (1904-
1905 р.) свідчить про те, що у структурі санітарних 
втрат психологічні розлади почали посідати значне 
місце. Так, за даними російського військово-сані-
тарного управління, на 10 тис. захворілих офіцерів 
психічні порушення становили 242, істерія та не-
врастенія – 744 випадки; на 10 тис. солдат – 22 і 
42 випадки, відповідно [2, с. 99-100].

За даними американських учених, під час Дру-
гої світової війни у 38% солдат, які безпосередньо 
брали участь у бойових діях, виявили психічні 
розлади, що утричі перевищило відповідні показ-
ники І світової війни. Відомо, що до лікувальних 
закладів армії США під час Другої світової війни 
потрапило близько мільйона людей із нервово-пси-
хічними розладами, зокрема 64% – з неврозами і 
7% – з психозами. Майже половина демобілізова-
них військовослужбовців США мала нервово-пси-
хічні захворювання [1, с. 33-34].

На сьогоднішній день в Україні, за свідченням 
психологів, майже половина опитаних військовос-

лужбовців, що приймали участь у бойових діях на 
сході країни, скаржилися на труднощі знайти розу-
міння в суспільстві, в родині. Порушення здатності 
підтримувати оптимальні соціальні контакти по-
значалися на сімейних відносинах: майже кожен 
четвертий проживає в розлученні з родиною, мали 
місце труднощі в спілкуванні з оточуючими, зрос-
тала схильність до алкоголізму, вживання наркотич-
них середників, антисоціальних дій. Надзвичайно 
гостру психологічну драму переживають інваліди 
війни, а також ті, хто втратив близьких [3, с. 123].

Проведені емпіричні дослідження адаптацій-
них ресурсів у військовослужбовців, які брали 
участь у проведенні бойових дій на сході країни, 
дозволило виявити чотири типи адаптації до їх пе-
ребування в екстремальних умовах: «тривожний» 
(68,38%), «відкритої небезпеки» (21,37%), «віктим-
ний» (роль жертви) (6,84%), «прихованого страху» 
(3,42%). За результатами оцінки адаптаційних ре-
сурсів, залежно від стійкості до бойового стресу, 
доцільно виокремити дві групи типів адаптації. 
Перша, це особовий склад з «тривожним» та «від-
критої небезпеки» відчуттям, з яких доцільно фор-
мувати ударні передові бойові підрозділи. У другу 
групу виділяти військовослужбовців, які сприй-
мають себе жертвою та осіб, які приховують свій 
страх; з них доцільно формувати підрозділи забез-
печення, які не беруть участі у бойових діях. 

За результатами психодіагностичних дослі-
джень доцільно визначати такі групи боєздатності 
військовослужбовців: з достатнім, задовільним та 
незадовільним рівнем адаптації. Військовослуж-
бовці з достатнім рівнем адаптаційних ресурсів 
особистості психологічної корекції не потребують, 
при задовільному рівні – психологам військових 
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частин потрібно проводити психологічну підго-
товку, при незадовільному рівні – вирішувати пи-
тання про доцільність перебування таких осіб у 
зоні бойових дій (військово-медичної експертизи) 
[5,с. 176-181; 8, с. 8]. Звичайно в практичних реалі-
ях, такий підхід виконати складно.

Аналіз наукових досліджень змісту реабіліта-
ційної роботи з учасниками бойових дій, свідчать 
про складність такої роботи та необхідність комп-
лексних зусиль з її організації медиків, соціальних 
працівників, психологів. Застосування специфіч-
них форм та методів відповідної роботи вимагає 
її проведення висококваліфікованими фахівцями 
в галузі медико-психологічної реабілітації, що за-
гострює потребу фахової підготовки спеціалістів 
«Соціальної роботи» за спеціалізацією «Соціаль-
но-психологічна реабілітація» [4, с. 230-233].

Сьогодні найбільш широке застосування в ар-
міях різних держав знаходять такі способи психо-
логічної реабілітації: фізіологічні (глибокий сон, 
якісна їжа, відпочинок тощо); аутогенні (аутотре-
нінг, саморегуляція, медитація); медикаментозні, 
організаційні; психотерапевтичні (раціональна 
психотерапія, музико-, бібліо-, імаго-, арттерапія 
тощо). Нині в Україні створюється система комп-
лексної реабілітації військових, яка включає в себе 
психологічний блок, медичний (психотерапевтич-
ний, неврологічний, кардіологічний) блок, соціаль-
ну реабілітацію.

Психологічна робота з пацієнтами реабіліта-
ційних центрів проводиться в умовах цілодобового 
стаціонару (впродовж 24 днів) і/або амбулаторно. 
Психолог повинен застосувати систему заходів, спря-
мованих на психологічну реабілітацію [4, с. 230-233].

В процесі організації психологічної допомоги 
не слід занижувати увагу питання самодопомо-
ги. Так як саморегуляція доцільна при появі явищ 
стомлення, тривожності та страху, первинних па-
нічних проявів, підвищеної емоційної збудливості, 
порушення сну тощо. Досить часто явища хроніч-
ного стомлення, перевтоми супроводжуються зни-
женням впевненості у своїх силах і вольової актив-
ності, підвищенням рівня тривожності й іншими 
відхиленнями. Для усунення подібних явищ реко-
мендована психологічна саморегуляція. Наявний 
досвід психологічної саморегуляції в медичних 
установах військових підрозділах показує, що на 
освоєння стандартного курсу при трьох групових 
заняттях у тиждень досить одного місяця. Психо-
логічна саморегуляція повинна складатися із двох 
частин: загальної і спеціальної. Тривалість одного 
заняття – 20–25 хвилин.

Загальна частина виробляє навички аутоген-
ного розслаблення – особливого фазового стану, 
що дозволяє значно підвищити дієвість викорис-
товування самонавіянь. Це дозволяє виробити на-
вички керування власною увагою (зосередження, 
концентрація, перемикання), цілеспрямовано опе-
рувати почуттєвими образами (відчуття важкості, 
тепла тощо), довільно регулювати м’язовий тонус 
і характер дихання, засвоїти навички швидкого 
аутогенного заглиблення й виходу із цього ста-
ну. Вправи загальної частини застосовуються для 
зняття напруги, утоми, відновлення сил, регуляції 
вегетативних функцій. 

Спеціальна частина являє собою комплекс 
форм самонавіювання, що дозволяють цілеспря-
мовано регулювати перебіг психічних процесів і 
власного емоційного стану, нормалізувати функції 
центральної нервової системи. Використання спе-
ціальних формул для корекції функціонального 
стану носить, як правило, індивідуальний характер. 
Навчання військовослужбовців прийомам психоло-
гічної саморегуляції здійснюється за стандартними 
загальними методиками, спосіб групових занять і 
виконання певних вправ [9, с. 153-162; 10, с. 37-42].

До способів індивідуального користування 
слід віднести й методику самомасажу біологічно 
активних точок (БАТ) шкіри, що сприяє цілеспря-
мованій корекції психофізіологічного стану вій-
ськовослужбовців, збереженню високої працездат-
ності при стомленні, підвищенню рівня психічної 
активності, оптимізації функціональної діяльності. 
Позитивний вплив самомасажу БАТ полягає в зба-
лансуванні основних нервових процесів (збуджен-
ня й гальмування), нормалізації кровообігу й по-
кращенні діяльності аналізаторів. Самомасаж БАТ 
найбільш ефективний при відчуттях утоми, сонли-
вості, при м’язовому дискомфорті, при «стомлен-
ні» зору [6, с. 469-483].

Ефективний реабілітаційний вплив на військо-
вослужбовця дозволяє здійснювати психокорекція 
та психотерапія. У широкому сенсі психотерапія – 
це сприятлива обстановка, добре організований ре-
жим, правильно використане дозвілля, а також чуй-
ний підхід до пораненого чи хворого [11, с. 290]. 

У вузькому сенсі під психотерапією розуміється 
планомірний психічний вплив на людину, що отрима-
ла психічну травму, словом або модифікацією пове-
дінки. Зазвичай використовується в цілях позитивного 
впливу на хворобливі прояви і для зміни неправильних 
установок травмованого військовослужбовця. В реабі-
літаційних заходах застосовують: загальну (непряму) 
та сфокусовану (пряму) психотерапію. 

Загальна (непряма) психотерапія/психокорек-
ція являє собою комплекс заходів, спрямованих 
на створення обстановки, яка сприятливо впливає 
на людину, що отримала психічну травму. До них 
відносяться раціональна організація її службової 
діяльності, а у разі потреби і зміна роду занять, 
створення в підрозділі (частині) здорового соціаль-
но-психологічного клімату, відволікання від непри-
ємних психотравмуючих переживань, застосуван-
ня активуючого режиму реабілітації та деякі інші.

Загальна (непряма) психотерапія є першоосно-
вою лікування травмованої психіки воїна в будь-
яких обставинах. 

Психотерапевтичний вплив на людину мають 
бесіди командирів і медичних працівників про 
її стан, зняття у неї тривоги і зміцнення надії на 
одужання, турбота про її відпочинок, харчування, 
лікування, увагу до всього, що займає війна, чим 
наповнені його переживання і думки. 

Спеціальна (пряма) психотерапія – це сукуп-
ність спеціальних прийомів словесного впливу на 
психіку військовослужбовця, який отримав психіч-
ну травму. 

На даний час в практиці утвердився цілий ряд 
психотерапевтичних методів, що застосовуються 
при здійсненні психологічної реабілітації. 
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До найбільш доступних для застосування у вій-
ськовій практиці методів психологічного впливу на 
психіку військовослужбовця належать: раціональ-
на (когнітивна) психотерапія; поведінкова (біхе-
віоральна); сугестивна психотерапія: навіювання 
(еріксоновський і класичний гіпноз), самонавію-
вання (саморегуляція і аутогенне тренування); нар-
копсихотерапія; працетерапія; естетотерапія; нату-
ротерапія та ін. [7, с. 101-103].

Таким чином, психологічна реабілітація уві-
йшла в наше життя разом з глибокими соціальни-
ми проблемами, економічною кризою, етнічним 
протистоянням і війною. Військовослужбовці, які 
безпосередньо приймали участь у бойових діях, 
перенесли важкий психоемоційний стрес, який у 

частини з них проявлявся психічною дезадаптацією 
у вигляді гострих чи хронічних психотичних після-
стресових реакцій. Дослідження адаптаційних ре-
зервів у військовослужбовців, які брали участь у 
бойових діях на сході країни, виявили чотири типи 
адаптації до їх перебування в екстремальних умо-
вах: «тривожний» (68,38%), «відкритої небезпеки» 
(21,37%), «віктимний» (6,84%), «прихованого стра-
ху» (3,42%). 

Тому медико-психологічна реабілітація, пови-
нна бути важливою складовою морально-психоло-
гічної підготовки військ, для підтримки належного 
стану боєздатності та здоров’я військовослужбов-
ців в умовах бойових дій, затяжної війни і у від-
новлювальний період, у тому числі в мирний час. 
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ОЦІНКА ЕМІСІЇ НАНОЧАСТИНОК У ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ СУЧАСНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

У сьогоденні проблематика охорони здоров'я в практиці лікарів-стоматологів тісно пов’язані з використанням су-
часних технологій із значним соціо-економічним впливом, а саме, з нанотехнологіями, через широке впровадження 
наноматеріалів. У нинішній ситуації, коли виробництво і використання наноматеріалів розвиваються дуже швидко, 
оцінка ризиків в області нанотехнологій, гігієнічне нормування, контроль впливу наноматеріалів на робочому місці ста-
ло пріоритетним завданням. Все це вимагає оцінки впливу наночастинок на робочих місцях працівників. Наші власні 
експериментальні дослідження показали, що наявність наночастинок у повітрі робочої зони можуть виникати в проце-
сах, у яких бере участь наноматеріали. В залежності від рівня викидів наночастинок у повітрі робочої зони електронно-
променевого синтезу в вакуумі наноструктурованих металевих порошків, а також традиційних виробничих процесів 
(використання сучасних стоматологічних матеріалів у медичній практиці) є найбільш потенційно небезпечними.

Ключові слова: наночастинки, стоматологія, робоча зона, електронно-променевий синтез, металеві порошки, 
композитні матеріали.

В нынешней ситуации, когда производство и использование наноматериалов развиваются очень быстро, оцен-
ка рисков в области нанотехнологий, гигиеническое нормирование, контроль воздействия наноматериалов на ра-
бочем месте стало приоритетной задачей. Все это требует оценки воздействия работников наночастиц на рабочих 
местах. Наши собственные экспериментальные исследования показали, что выбросов наночастиц в воздухе ра-
бочей зоны могут возникать в процессах, в которых участвует наноматериалы. В зависимости от уровня выбросов 
наночастиц в воздухе рабочей зоны электронно-лучевого синтеза в вакууме металлических наноструктурированных 
порошков, а также традиционных производственных процессов (использование современных стоматологических 
материалов в медицинской практике) являются наиболее потенциально опасными. 

Ключевые слова: наночастицы, стоматология, рабочая зона, электронно-лучевой синтез, металлические по-
рошки, композитные материалы.

In the present situation, when production and use of nanomaterials are developing very quickly, assessment of risks 
in the field of nanotechnologies, hygienic regulation, exposure control for nanomaterials at workplace became a task of 
high priority. All of these require an assessment of workers’ exposure to nanoparticles in occupational settings. Our own 
experimental results showed that nanoparticle emission to the air of the working zone may occur in processes, in which 
nanomaterials are involved, as well as traditional processes, which are not related to nanomaterial processing or produc-
tion. According to levels of nanoparticle emissions to the air of the working zone, the E-beam synthesis in vacuum of metal 
nanostructure powders as well as traditional industrial process (use of advanced dental materials in medical practice) are 
the most potentially dangerous.

Key words: nanoparticles, dentistry, work zone, electron beam synthesis, metal powders, composite materials.

Вступ. Сьогодні як світовими, так і вітчизня-
ними дослідженнями підтверджено наявність фо-
нового рівня наночастинок у виробничих примі-
щеннях, якісний склад якого залежить від тих чи 
інших виробничих процесів, що відбуваються в 
ньому. При цьому емісією наночастинок в повітря 
робочої зони можуть супроводжуватися як техно-
логічні процеси, кінцевим продуктом яких є власне 
наноматеріали, так і традиційні процеси, що не є 
суто нанотехнологічними (електрозварювання, пе-
реробка рослинної сировини та ін.) [1]. Також є всі 
підстави вважати, що емісією нанорозмірних фрак-
цій в повітрі робочої зони може супроводжуватися 
використання нанокомпозитних та наноструктуро-
ваних композитів, що використовуються в сучасній 
стоматологічній практиці.

Слід зазначити, що сучасні реставраційні ма-
теріали (наприклад, нанокомпозити), що містять 

наночастинки (1-100 нм), не володіють клінічними 
перевагами перед традиційними стоматологічними 
матеріалами [2]. Натомість, створення наноплі-
вок на поверхні зуба, інструменту або об'єкту, що 
імплантується, є перспективним шляхом впрова-
дження нанотехнологій в стоматології. Зокрема, 
покриття з фторованого гідроксиапатиту в вигляді 
нанострижнів приблизно 10 нм в поперечному пе-
ретині та 50-100 нм в довжину може використову-
ватися для реконструкції емалі [3]. Також перспек-
тивним напрямком використання наноматеріалів у 
стоматології є застосування біоактивних іонів на 
поверхні дентальних імплантів, здатних стимулю-
вати остеогенез. Серед біоактивних покриттів най-
частіше використовують трикальційфосфат, тетра-
кальційфосфат та гідроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2), 
розмір кристалів якого варіює в межах 5-40 нм. Ві-
домо, що біоактивні іони гідроксиапатиту можуть 
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підвищувати адсорбцію та індукувати конфірма-
ційні зміни таких білків як фібронектин (один з 
ключових білків міжклітинного матріксу), що в 
свою чергу, може спричиняти каскад компліменту 
та викликати запалення [4]. 

Таким чином, не викликає сумнівів не тільки 
необхідність поглиблених досліджень біологічних 
властивостей наноматеріалів, але й оцінка експо-
зиції нанорозмірними фракціями нанокомпозит-
них матеріалів на робочих місцях працівників сто-
матологічних служби. Останнє є вкрай важливим 
й через те, що застосування нових матеріалів та 
технологій може супроводжуватись емісією в пові-
тря робочої зони значної кількості нанорозмірних 
металів (хром, кремній, титан, срібло тощо). Як 
відомо, фізико-хімічні властивості речовин в нано-
діапазоні можуть ініціювати умови для утворення 
так званого про-оксидантного середовища в кліти-
нах та індукувати токсичну відповідь в біологічних 
структурах [5]. Останнє, в свою чергу, може підви-
щувати потенційні ризики як для фахівців стомато-
логічної служби різних спеціальностей (терапевтів, 
ортопедів, техніків), так і для пацієнтів. 

Отже, мета роботи полягала в оцінці експози-
ції нанорозмірними фракціями нанокомпозитних 
матеріалів на робочих місцях працівників стомато-
логічної служби.

Матеріали та методи досліджень. Проби від-
биралися на робочих місцях зубного техніка, лікаря 
стоматолога-терапевта, лікаря стоматолога-ортопе-
да комунального підприємства «Стоматологія Свя-
тошинського району м. Києва».

Концентрацію наночастинок в повітрі робочої 
зони вимірювали на дифузійному аерозольному 
спектрометрі ДАС-2702 (Росія).

Для дослідження масової концентрації зваже-
них частинок і концентрації хімічних речовин пові-
тря з об'ємною витратою 0,5 л/хв аспірували за до-
помогою пробовідбірника ТАЙФУН Р-20-2 через 
поглинач Зайцева, що містить 10 мл деіонізованої 
води. Відібрану пробу відфільтровували за допомо-
гою шприцу, до якого приєднаний фільтротримач із 
мембранним дисковим фільтром «Domnick Hunter» 
(Англія) діаметром 25 мм і розміром пор 100 нм [6]. 

Хімічний склад проб повітря вивчали мето-
дом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно 
зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП), за допомогою атом-
но-абсорбційного спектрофотометру «Орtima 2100 
DV» («Perkin-Elmer», США).

Розрахунок орієнтовно безпечних рівнів впли-
ву (ОБРВ) для хімічних речовин в нанорозмірно-
му стані здійснювали за допомогою коефіцієнтів, 
рекомендованих Британським Інститутом Стан-
дартів [7].

Отримані результати досліджень статистично 
обробляли методами варіаційної статистики з ви-
користанням пакету програм Microsoft Excel.

Результати та їх обговорення. Використан-
ня дифузійного аерозольного спектрометру ДАС-
2702 дозволило встановити, що в терапевтичному 
відділенні концентрація частинок в діапазоні роз-
мірів 1-100 нм на початку вимірювань становила 
63 000 частинок/см3 (півтори години з початку ро-
бочої зміни) та протягом 27 хвилин коливалась в 
межах 63 000-97 000 частинок /см3 (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Загальна концентрація наночастинок  
в терапевтичному відділенні (початок зміни)

 
 

Рис. 2. Пофракційний розподіл наночастинок  
в терапевтичному відділенні (початок зміни)
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Рис. 3. Загальна концентрація наночастинок  
в терапевтичному відділенні (кінець зміни)

 
 

Рис. 4. Пофракційний розподіл наночастинок  
в терапевтичному відділенні (кінець зміни)

Слід зазначити, що наприкінці зміни (після 
волого прибирання та ретельного провітрювання) 
спостерігалося зниження загальної концентрація 
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від 61 000 частинок/см3 до 44 000 частинок/см3 
(рис. 3, 4). При цьому як в середині, так і наприкін-
ці зміни найбільший внесок в загальну концентра-
цію наночастинок належав фракціям до 35-45 нм 
(рис. 2, 4). 

В свою чергу, в ортопедичному відділенні за-
гальна концентрація частинок від 1 до 100 нм на по-
чатку вимірювань становила 26 711 (частинок/см3).  
На цей момент ніяких медичних маніпуляцій в кабі-
неті не відбувалося. Після шліфування протезів на 
1 робочоиу місці вже через 3 хвилини було зафік-
совано концентрацію 32 990 частинок/см3. Загалом, 
після початку маніпуляці концетрація поступово 
збільшувалась та через 28 хвилин (після першо-
го шлифування) становила 78 452 частинки/см3.  
При цьому слід брати до уваги той факт, що зі 
збільшенням загальної концентрації відбуваються 
зміни у пофракційному розподілу частинок в діа-
пазоні 1-100 нм (рис. 5, 6).

 
Рис. 5. Динаміка концентрації наночастинок  

в ортопедичному відділенні 

 

Рис. 6. Пофракційний розподіл наночастинок  
в ортопедичному відділенні 

Слід зазначити, що порівняно із терапевтич-
ним віділенням, наночастинки розподіляються по 
фракціях більш рівномірно. Виключення стано-
вить збільшення кількості наночастинок розміром 
15-35 нм після послідовних операцій, що викону-
валися трьома фахівцями (пришліфування зубних 
протезів, препарування тощо). 

Щодо лабораторії, де протягом зміни відбува-
ється обробка-препарування металу, пластмаси та 
гіпсу, в середині зміни загальна концентрація на-
ночастинок становила 45 000 частинок/см3. Через  
3 хвилини після початку досліджень відбулась ви-
робнича операція з препарування гіпсових стовпчи-
ків. Проби відбирались в зоні дихання лаборанта. 
Через 12 хвилин після початку маніпуляції концен-
трація наночастинок становила 53 870 частинок/см3  

та залишалась сталою до початку маніпуляції з 
грубого обрізання металу (через 23 хвилини піс-
ля початку вимірювань). Натомість через 7 хвилин 
тривалості цієї маніпуляції загальна концентрація 
наночастинок вже становила 62 000 частинок/см3, 
поступово збільшуючись до 77 235 частинок/см3 че-
рез (11 хвилин після початку маніпуляції) (рис. 7, 8).

Щодо по фракційного розподілу, то в процесі 
грубого обрізання металу спостерігалось збіль-
шення фракцій від 50 до 100 нм. 

 
 Рис. 7. Динаміка концентрації наночастинок  

в лабораторії

 
 Рис. 8. Пофракційний розподіл наночастинок  

в лабораторії

Отримані результати можна порівняти з наступ-
ним тестовими рівнями. Зокрема, для металів, окси-
дів металів та інших біологічно стійких дисперсних 
наноматеріалів із щільністю > 6 000 кг/м³, кіль-
кісна концентрація частинок у діапазоні 1-100 нм  
не повинна перевищувати 20 000 частинок/см³. 
Для біологічно стійких дисперсних наноматеріалів 
із щільністю < 6 000 кг/м³, кількісна концентрація 
частинок у діапазоні 1-100 нм не повинна переви-
щувати 40 000 частинок/см³. При цьому фахівцями 
Національного інституту професійної безпеки та 
здоров’я США (NIOSH) та Управління соціально-
го страхування Німеччини (IFA) наголошується на 
тому, що навіть там, де експозиція не перевищує 
зазначені рівні, ризик для здоров’я працівників все 
одно може існувати [8].

Таким чином, на всіх робочих місцях та у всіх 
відділеннях, де проводились дослідження, емісія 
наночастинок в повітря робочої зони суттєво пере-
вищує рекомендовані тестові рівні.

За допомогою методу АЕС-ІЗП у пробах пові-
тря було виявлено наступні метали в нанорозмір-
ному стані (менше 100 нм): кальцій, хром, срібло, 
арсен, титан, кремній (табл. 1).
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Як видно з таблиці 1, концентрація нанорозмір-
них частинок хрому, арсену та кремнію є такою, що 
перевищує розрахункові значення ОБРВр.з. для ре-
човин в нанодіапазоні. Привертає увагу й той факт, 
що в терапевтичному відділенні вміст нанорозмір-
них хрому, арсену та кремнію зменшується після 
вологого прибирання та провітрювання приміщен-
ня. Особливо це стосується нанорозмірних хрому 
та арсену, концентрація яких після зазначених за-
ходів не перевищує розрахункові значення ОБРВр.з.. 
Останнє свідчить на користь розробки та вжиття 
заходів щодо зниження потенційного ризику як для 
працівників, так і для пацієнтів. 

Висновки:
1. Встановлено, що виробнича діяльність ліка-

ря-стоматолога, лікаря-ортопеда та зубного техніка 
супроводжується емісією в повітря робочої зони 
частинок нанодіапазону.

2. Встановлено, що в повітрі виробничих 
приміщень стоматологічної клініки присутні 
наступні хімічні елементи в нанорозмірному 
стані: кальцій, хром, срібло, арсен, титан, крем-
ній. При цьому концентрація хрому, арсену та 
кремнію є такою, що перевищує розрахункові 
значення орієнтовно безпечних рівнів впливу 
для наноматеріалів.

Таблиця 1 
Нанорозмірні метали в повітрі виробничих приміщень стоматологічної клініки (мг/м3) 

№ Ca Cr Ag As Ti Si
1 1,95±0,031 0,089±0,0002 0,01±0,0003 0,004±0,003 <0,0002 1,05±0,002
2 <0,00005 0,075±0,001 <0,003 0,0043±0,003 <0,0002 1,05±0,001
4 <0,00005 0,049±0,0001 <0,003 0,0044±0,0004 0,011±0,003 1,65±0,007
5 0,014±0,002 0,077±0,0005 <0,003 0,0034±0,0012 0,0011±0,0002 0,32±0,004
6 0,23±0,003 <0,0002 0,0038±0,0004 0,0011±0,0006 0,001±0,0009 0,90±0,001
ОБРВ* р.з., 
мг/м3 - 0,001 0,1 0,001 0,6 0,1

* - розрахункова величина
1 - хірургія, 2 - терапія (середина зміни), 4- ортопедія, 5- лабораторія, 6 (терапія – кінець зміни після вологого 

прибирання та провітрювання)
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ТА МОЛЕКУЛ 
КЛІТИННОЇ АДГЕЗІЇ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Оскільки серцево-судинні захворювання, насамперед артеріальна гіпертензія, є серйозною проблемою, збе-
рігаючи першість у структурі смертності населення в більшості розвинених країн світу, профілактика та лікування 
резистентної форми артеріальної гіпертензії є одним із важливих завдань вітчизняною охорони здоров’я.

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, артеріальна гіпертензія, лівий шлуночок, ремоделювання.

Поскольку сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего артериальная гипертензия, являются серьезной 
проблемой, сохраняя первенство в структуре смертности населения в большинстве развитых стран мира, профи-
лактика и лечение резистентной формы артериальной гипертензии являются одной из важных задач отечественно-
го здравоохранения.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, левый желудочек, ремоде-
лирование.

Since cardiovascular diseases, especially hypertension, is a serious problem, while maintaining the primacy in the struc-
ture of mortality in most developed countries, prevention and treatment of resistant forms of hypertension is one of the 
important tasks of national health care.

Key words: cardiovascular diseases, hypertension, left ventricular, remodeling.

Актуальність теми. Серцево-судинні захворю-
вання і, перш за все, артеріальна гіпертензія (АГ) є 
серйозною проблемою, так як продовжують збері-
гати першість у структурі смертності населення у 
більшості розвинутих країн світу. У зв’язку з цим 
профілактика та лікування резистентної форми АГ 
є однією з важливих задач, які стоять перед вітчиз-
няною охороною здоров’я [1, с. 1]. Таким чином, 
проблема АГ є особливо актуальною у сучасній 
кардіології поскільки вона має схильність до по-
ширення та істотно впливає на тривалість і якість 
життя поскільки є самостійним і прогностично не-
залежним фактором ризику розвитку таких захво-
рювань як інсульт, ІХС, а також передчасної смерті 
[2, с. 1]. 

У ряді досліджень останніх років у механізмах 
розвитку та прогресу-вання АГ надається вели-
ке значення особливостям ремоделювання лівого 
шлуночка (ЛШ).

Постановка проблеми. При аналізі розподі-
лу різних типів ремоделювання лівого шлуночка 
дослідники відмічали, що у хворих з [4, с. 2] АГ 
І ступеня концентрична гіпертрофія зустрічається 
відносно рідко і більш часто при АГ ІІ ступеня , а 
серед пацієнтів з гіпертонічною хворобою І ступе-
ня більш часто діагностується нормальна геометрія 
лівого шлуночка та ексцентрична його гіпертрофія. 
Наведені дані розподілу варіантів ремоделювання 
свідчать про те, що процеси ремоделювання за-
лежать від рівня артеріального тиску та давності 
захворювання. При цьому відмічалось також, що 
ексцентрична гіпертрофія міокарда частіше спо-

стерігається при менш високому артеріальному 
тиску [3, c. 1]. 

Однією з головних задач гіпертрофії лівого шлу-
ночка, як, напевно, і інших варіантів ремоделювання 
лівого шлуночка при артеріальній гіпертензії, що і 
послугувало метою даного дослідження.

Матеріал і методи дослідження. Під спосте-
реженням знаходилось 102 хворих на АГ в серед-
ньому віці 48,6±5,2 роки, з яких у 50 хворих була 
діагностовано АГ І ступеня і у 52 АГ - ІІ ступеня. 
Контрольну групу склали 30 здорових осіб. Хворі 
обстежувались до початку лікування та 2 рази піс-
ля лікування: через 2 тижні і 6 місяів після лікуван-
ня телмісартаном і бісопрололом.

Рівень реніну нейрогуморальних факторів, 
кінцевих метаболітів азоту (NO), s-ICAM-1 і 
L-селектину визначались методами імунофермент-
ного аналізу, а добова секреція катехоламінів біо-
хімічним методом.

Матеріали досліджень оброблемі методами ва-
ріаційної статистикми «Statistica» for Windows 6.0» 
(№ ліцензії АХХR712D833214FAN5).

Виклад основного матеріалу. Проведений 
нами аналіз вмісту реніну, альдостерону і вазопре-
сину плазми крові та добової екскреції катехола-
мінів, плазмового вмісту матриксної металопро-
теїнази-9 (ММП-9) і кінцевих метаболітів азоту 
та s-ICAM-1 і L-селектину в залежності від типу 
ремоделювання лівого шлуночка. 

Дослідження нейрогуморальних факторів по-
казало (табл. 1), що найбільш високі показники 
реніну відносно контролю відмічались у групі 
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хворих з ексцентричною гіпертрофією лівого шлу-
ночка (50,0%, р<0,001), і в меншій мірі дані зміни 
відмічались в групах хворих з концентричною гі-
пертрофією міокарду (38,9%, р<0,001) та нормаль-
ною геометрією лівого шлуночка (9,3%, р<0,001). 
Водночас вміст альдостерону найбільш істотно був 
збільшений при концентричній (100,0%, р<0,001) 
і ексцентричній (87,5%, р<0,001) гіпертрофії мі-
окарда. В групі обстежених з нормальною його 
геометрією також відмічалось підвищення вмісту 
альдостерону, однак воно було виражене в меншо-
му ступені і, відповідно, складало 84,3% (р<0,001) 
і 12,5% (р<0,01). Зміни динаміки добової екскре-

ції катехоламінів показали, що найбільш істотне 
зростання добової екскреції відмічалось у групі 
хворих з ексцентричною гіпертрофією лівого шлу-
ночка, що відносно здорових для адреналіну скла-
дало 84,6% (р<0,001), для норадреналіну – 45,9% 
(р<0,001). В групах хворих з нормальною геометрі-
єю лівого шлуночка, концентричною гіпертрофією 
лівого шлуночка дані зміни були менш істотними 
і складали, відповідно, для адреналіну – 18,9% 
(р<0,001); 90,7% (р<0,001); для норадреналіну – 
36,0% (р<0,001); 45,4% і 43,1% (р<0,001).

При аналізі вмісту ММП-9 в залежності від 
характера ремоделювання лівого шлуночка най-

Таблиця 1
Особливості змін нейрогуморальних факторів та показників клітинної адгезії  

в залежності від типу ремоделювання лівого шлуночка

Показники Контроль Нормальна 
геометрія ЛШ

Концентрична
гіпертрофія ЛШ

Ексцентрична
гіпертрофія ЛШ

Ренін
(в одиницях 
ангіотензину 1мкг 
/л/год)

5,4±0,1 5,9±0,1
p2-3<0,001

7,5±0,2
p2-4<0,001
p3-4<0,001

8,1±0,2
p2-5<0,001
p3-5<0,001
p4-5<0,05

Альдостерон
(пмоль/л) 3,2±0,1 3,6±0,1

p2-3<0,01

6,4±0,2
p2-4<0,001
p3-4<0,001

6,0±0,1
p2-5<0,001
p3-5<0,001
p4-5>0,05

Вазопресин
(пммоль/л) 3,5±0,1 3,7±0,2

p2-3>0,05

4,9±0,2
p2-4<0,001
p3-4<0,001

5,2±0,3
p2-5<0,001
p3-5<0,001
p4-5>0,05

Адреналін
(нмоль/добу) 60,9±2,2 72,4±1,8

p2-3<0,001

81,2±2,5
p2-4<0,001
p3-40,001

112,4±4,1
p2-5<0,001
p3-5<0,001
p4-5<0,001
p5-6<0,001

Норадреналін
(нмоль/добу) 91,2±2,4 124,1±3,7

p2-3<0,001

132,6±4,0
p2-4<0,001
p3-4>0,05

133,1±4,6
p2-5<0,001
p3-5>0,05
p4-5>0,05

sICAM-1
(нг/мл)

605,33±
13,07

632,18±
11,05
р2-3>0,05

752,24±
12,06
p2-4<0,001
p3-4>0,05

802,11±
10,15
p2-5<0,001
p3-5<0,001
p4-5<0,01

L-селектин
(мкг/мл) 1,06±0,03 1,18±0,04

р2-3<0,02

1,21±0,02
р2-4<0,001
р3-4>0,05

1,24±0,05
р2-5<0,02
p3-5>0,05
p4-5>0,05

ММП-9 (нг/мл) 101,48±
5,60

119,62±
3,28
p2-3<0,01

184,58±
4,33
p2-4<0,001
p3-4<0,001

236,27±
4,75
p2-5<0,001
p3-5<0,001
p4-5<0,001

NOx 26,48±0,21 22,14±0,22
p2-3<0,001

20,43±0,19
p2-4<0,001
p3-4<0,001

17,35±0,17
p2-5<0,001
p3-5<0,001
p4-5<0,001
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більш високі рівні ММП-9 відмічались при ексцен-
тричному варіанті змін геометрії лівого шлуночка 
(р<0,001) і концентричній гіпертрофії (р<0,001). 
При цьому рівен sICAM-1 і L-селектину були віро-
гідно підвищені, а показники кінцевих метаболітів 
азоту були вірогідно знижений: хворі з нормаль-
ною геометрією лівого шлуночка 16,4% (р<0,001); 
хворі з концентричною гіпертрофією лівого шлу-
ночка – 22,8% (р<0,001) і хворі з ексцентричною 
гіпертрофією – 34,5% (р<0,001).

Аналізуючи наведені дані, слід відмітити, що 
найбільш несприятливим в гуморальному плані є 
ексцентричний варіант гіпертрофії лівого шлуноч-
ка [5. c.5], при якому відмічаються найбільш висо-
кі показники рівня альдостерону, добової екскреції 
катехоламінів, ММП-9 та найбільш низькі показни-
ки кінцевих метаболітів азоту. При визначенні кое-
фіцієнтів кореляції було відмічено, що індекс маси 
міокарда лівого шлуночка достовірно корелював 
з показником альдостерону (r = + 0,479; p<0,02) 
і з даними дістоличного артеріального тиску  
(r = + 0,387; p<0,05). Водночас було встановлено, 
що активність реніну достовірно корелює з рівнем 
матриксної металопротеїнази-9 (r = + 0,428; p<0,01)  
та з даними індексу маси міокарду (r = + 0,331; 
p<0,02), що свідчить про участь ренін-ангіотензи-
нової системи в механізмах формування гіпертро-
фії лівого шлуночка та ремоделюванні структур 
позаклітинного матрикса.

Таким чином, розвиток та прогресування АГ 
супроводжується активацією молекул клітинної 
адгезії та L-селективну на тлі збільшення вмісту 
ММП-9 і зниження рівня нітрогену. 

Подальший аналіз показників адгезивної дис-
функції ендотелію в процесі лкування показав, що 
у хворих на АГ І і ІІ ступеня застосуванням телмі-
сартану та бісопрололу дало можливість досягнути 
цільових рівнів АТ. Водночас, у пацієнтів з феноме-
нами реактивації синтезу ангіотензину ІІ та альдос-

терону в комплекс лікування включався і прямий 
інгібітор реніну – аліскірен. 

При застосуванні аліскірена в комбінації з 
іншими засобами нейтралізується негативнbq 
зворотнsq зв'язок, в результаті чого знижується 
активність реніну плазми крові, а також рівні ангі-
отензину I і ангіотензину II. Аліскірен призначав-
ся у дозі 150-300 мг на добу. Відомо, що аліскірен 
рівномірно розподіляється в організмі. Він помір-
но зв'язується з білками плазми крові, незалежно 
від концентрації і нейтралізує ефекти «вислизан-
ня» синтезу альдостерону особливо у пацієнтів з 
резистентною АГ. 

У підгрупі пацієнтів з високим рівнем вазопре-
сину пацієнтам для подолання резистентності в 
США рекомендують призначати самска 15 мг один 
раз на день.

Застосування трьох антигіпертензивних пре-
паратів в комплексі лікування дало можливість 
досягнути не тільки цільових рівнів АТ, а і норма-
лізувати ріень нітрогену та істотно знизити вміст 
sICAM-1 на17,8% (р<0,001), L-селектину – на 5,8% 
(р<0,001) і ММП-9 – на 29,0% (р<0,001).

Таким чином, проведені дослідження дозволи-
ли показати, що алгоритм діагностики та лікування 
АГ особливо її резистентних форм потребує дослі-
дження вмісту реніну, альдостерону, вазопресину 
та рівня молекул клітинної адгезії, L – селективну і 
ММП-9, а також застосування адаптованих методів 
лікування. 

Висновки:
1. Розвиток резистентної форми артеріальної 

гіпертензії доволі часто може бути обумовленим 
феноменами вислизання контролю синтезу реніну 
та альдостерону, а також підвищеною продукцією 
вазопресину і їх комбінацією.

2. З метою подолання рефрактерності до ліку-
вання хворим необхідно признчати аліскірен і сам-
ка на протязі 2-х тижнів.

Таблиця 2
Особливості змін показників адгезивної дисфункції ендотелію,  

рівня NO ми активності ренін-ангіотензин-альдостеронової і симпатикоадреналової системи  
хворих на резистентну АГ в процесі лікування

Показники Здорові
Хворі на АГ (у яких не були 
досягнуті цільові рівні АТ)
після лікування 

Хворі на АГ після лікування, 
з додатковим включенням 
аліскірену та самка

NOx (пг/мл) 26,48±0,21 18,22±0,10
p2-3 <0,001

22,36±0,39
р3-4 <0,001

sICAM-1 (нг/мл) 605,31±28,39 858,24± 20,62
p2-5<0,001

705,31±21,56
р5-6<0,001

L-селекти-н (мкг/мл) 1,07±0,03
1,25± 0,02
p2-3 <0,001 1,14±0,03

р3-4>0,05

ММП-9 (нг/мл) 102,16±4,33 155,24±7,31
p2-3 <0,001

110,15±6,18
р3-4<0,01
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ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ  
У ПАТОГЕНЕЗІ РОЗВИТКУ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ

Діабетична ретинопатія (ДР) є головною причиною сліпоти у хворих на цукровий діабет 2-го типу працездатного 
віку в розвинутих країнах. У патогенезі ДР важливе значення має дисфункція ендотелію (ДЕ) та різноманітні біо-
хімічні процеси. Відбувається зменшення вироблення вазодилатуючого фактора - оксиду азоту, при одночасному 
збільшенні ендотеліну, що обумовлює вазоконстрикцію. Ключові процеси, що лежать в основі розвитку ДР, такі як 
збільшення проникності судинної стінки, набряк, неоваскуляризация, запалення пов'язують і з ефектами калікреїн-
кінінової системи.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, діабетична ретинопатія, дисфункція ендотелію.

Статья посвящена вопросам изучения дисфункции эндотелия, как одному из ведущих патобиохимических зве-
ньев развития диабетической ретинопатии (ДР). Уменьшение выработки вазодилатирующего фактора - оксида 
азота, при условии одновременного увеличения уровня эндотелина, обусловливает вазоконстрикцию на начальных 
стадиях ДР. Ключевые процессы, лежащие в основе развития ДР, такие как увеличение проницаемости сосудистой 
стенки, отек, неоваскуляризация, воспаление связывают с эффектами калликреин-кининово

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, диабетическая ретинопатия, дисфункция эндотелия.й системы.

Diabetic retinopathy (DR) is known to be a leading cause of blindness in the capable of working patients with type-2 
diabetes mellitus in the developed countries. In the pathogenesis of DR is important to endothelial dysfunction and a variety 
of biochemical processes . There is a decrease in generation vasodilating factors, nitric oxide, with a simultaneous increase 
of endothelin, which causes vasoconstriction. 

Key words: type 2 diabetes mellitus, diabetic retinopathy, Endothelial dysfunction.

Цукровий діабет (ЦД) – глобальна медико-со-
ціальна проблема XXI століття. Прогнозується, що 
до 2035 року загальна чисельність хворих на ЦД 
збільшиться на 55% і становитиме 592 млн. людей, 
при цьому більше 90% з них матимуть ЦД 2 типу. 
Соціальна значущість ЦД визначається важкими су-
динними ускладненнями (інфаркт міокарда, інсульт, 
гангрена нижніх кінцівок, нефропатія та ін.), що 
призводять до ранньої інвалідизації і високої леталь-
ності [6]. У структурі ЦД хворі на ЦД 2 типу скла-
дають 95% і лише 5% це пацієнти з ЦД 1 типу [11].

Хворі на ЦД 2 типу – це частіше люди старші 
40 років, але в останньому десятилітті спостері-
гається тенденція до «омолодження» пацієнтів з 
цією недугою, що супроводжується зростанням 
передчасної інвалідизації осіб працездатного віку. 
Слід зауважити, що випадки виникнення ЦД 2 типу 
стали реєструватися навіть серед дітей та підлітків. 
Нажаль, через пізню діагностику (малосимптом-
ний перебіг захворювання) ЦД 2 типу до моменту 
встановлення діагнозу майже у 50% пацієнтів вже 
є одне або більше ускладнень [1].

Результати проведених багатоцентрових клі-
нічних досліджень DSST, UKPDS, ADVANCE [21; 
26] показують, що частота розвитку пізніх усклад-
нень пов’язана з якістю компенсації ЦД. Вивчення 
природи захворювання, метаболічних та клінічних 
наслідків хронічної гіперглікемії дозволяє ствер-
джувати, що адекватний глікемічний контроль 
необхідний на будь-якому етапі ведення хворих на 
ЦД, проте за різними даними якість компенсації 

вуглеводного обміну більш ніж у половини пацієн-
тів залишається незадовільною [5]. Таким чином, 
у більшості пацієнтів хворих на ЦД створюють-
ся сприятливі умови для формування судинних 
ускладнень.

В останні роки ведеться активне вивчення 
функціональних і структурних змін, що розвива-
ються в судинах різного калібру в умовах хронічної 
гіперглікемії. Доведено, що вплив кінцевих про-
дуктів глікозилювання змінює метаболізм основної 
речовини сполучної тканини, викликаючи спочат-
ку порушення проникності базальної мембрани 
судин, а в подальшому структурні пошкодження 
судинної стінки [8; 23]. Зміна цитокінового статусу 
у пацієнтів з ЦД підтверджує участь хронічного за-
палення й імунопатологічних реакцій в патогенезі 
діабетичної ангіопатії (ДАП) [20].

Ранніми морфологічними змінами ДР є стон-
шення базальної мембрани, проліферація клітин 
ендотелію судин і втрата перицитів – опорних 
клітин капілярів сітківки. В результаті цих патоло-
гічних змін відбувається розширення капілярів та 
формування мікроаневризм. Виникає дисфункція 
ендотелію (ДЕ), яка має значний вплив на гемоди-
наміку ока [9; 12; 13].

Вивчення ролі ДЕ в розвитку генералізованого 
ураження судинного русла різної етіології, в тому 
числі ДАП, дозволило припустити, що початкові 
структурні та функціональні зміни судин відбува-
ються задовго до формування клінічних ознак ан-
гіопатії [15].
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Впродовж тривалого часу ендотеліальна ви-
стилка судин вважалася лише механічним бар’єром, 
що відділяє кровотік від глибших структур крово-
носної системи і прилеглих тканин, що функціонує 
як напівпроникна мембрана для рідини, клітинних 
елементів і макромолекул. З точки зору морфології 
ендотелій є одношаровим пластом клітин мезенхі-
мального походження, що вистилає кровоносні і 
лімфатичні судини, дане розташування робить їх 
первинною мішенню для будь-якої метаболічної 
агресії [4].

Відповідно до сучасних уявлень, завдання ен-
дотеліальної регуляції – підтримання динамічної 
рівноваги різноспрямованих процесів вазокон-
стрикції і вазодилатації, тромбоутворення і фібри-
нолізу, синтезу і пригнічення факторів проліфера-
ції, про- та протизапальної активності. Адаптацію 
судин до мінливих біохімічних і гемодинамічних 
характеристик кровотоку забезпечують біологічно 
активні речовини, що синтезуються ендотеліальни-
ми клітинами [16]. Найбільш важливою функцією 
ендотелію довгий час вважали регуляцію судинно-
го тонусу. За фізіологічних умов в ендотеліальних 
клітинах відбувається постійна секреція оксиду 
азоту NO, необхідного для розслаблення гладень-
ких клітин і вазодилатації [3].

У фізіологічних умовах в ендотелії судин від-
бувається безперервна, «базальна» секреція окси-
ду азоту. NO утворюється в ході реакції окиснен-
ня під дією ферменту NO-синтази з амінокислоти 
L-аргініну в присутності тетрагідробіоптеріну [19].

З ендотеліальних клітин оксид азоту шляхом 
дифузії проникає в клітини гладеньких м’язів. 
Будучи найпотужнішим серед вазодилататорів, 
оксид азоту підтримує нормальний базальний 
тонус судин. Також слід ззначити, що найбільша 
кількість NO синтезується в судинах малого калі-
бру [10]. Таким чином, порушення синтезу оксиду 
азоту або зниження його біодоступності призво-
дить до вазоконстрикції, підвищенню загального 
периферичного опору та системного артеріально-
го тиску.

Синтез NO та відповідно його активність сти-
мулює брадикінін – поліпептид, який синтезується 
в крові під дією ферментів (протеіназ) калікреїну 
і XII фактора згортання крові. Брадикінін займає 
центральне місце в калікреїн-кініновій системі 
(ККС). Останні дослідження показали, що компо-
ненти ККС присутні в скловидному тілі, сітківці, 
циліарному м’язі та в трабекулярному апараті хво-
рих на ДР. Ключові процеси, що лежать в основі 
розвитку ДР, такі як збільшення проникності су-

динної стінки, набряк, неоваскуляризація, запален-
ня пов’язують з ефектами ККС [24; 19].

Зменшення синтезу вазодилатуючого факто-
ра NO відбувається при одночасному підвищенні 
синтезу ендотеліну. Це може сприяти підвищенню 
реактивності мікросудин, що реалізується в по-
силенні відповіді на судинозвужувальні агенти та 
виражається вазоконстрикцією. Одним з найбільш 
сильних вазоконстрикторів є ангіотензин II (АТ II), 
який утворюється в результаті активації ренін-ан-
гіотензинової системи (РАС) [27; 18]. АТ II є най-
важливішим медіатором ангіогенезу та підвищення 
проникності судин, асоційованих з проліфератив-
ною ДР та набряком макули.

Перераховані вище патологічні процеси пору-
шують регуляцію гемоваскулярного гомеостазу. 
Пошкодження ендотелію, збільшення адгезивної 
здатності тромбоцитів і активація факторів коагу-
ляції сприяють оклюзії капілярів сітківки, що при-
зводить до її ішемії [12; 25]. У відповідь на гіпок-
сію та дію прозапальних цитокінів перицити судин 
сітківки, клітини Мюллера, нейрони гангліонарно-
го, внутрішнього і зовнішнього ядерних шарів сіт-
ківки починають продукувати VEGF (фактор росту 
ендотелію судин), який є ключовим медіатором ак-
тивації росту судин – ангіогенезу [14; 7].

VEGF, джерелом якого служать ретинальні 
клітини, зв’язується з ендотеліальними клітинами 
стінок кровоносних судин. Він вибірково стимулює 
проліферацію та міграцію ендотеліальних клітин, 
їх попередників і моноцитів, що синтезують ре-
цептори до нього. Відбувається ріст новоутворених 
судин сітківки [2; 29]. Однак ці судини є функці-
онально неповноцінними і мають схильність до 
підвищеної проникності, що провокує рецидивні 
кровотечі [17].

Таким чином, хронічна гіперглікемія, являєть-
ся ініціаторним фактором розвитку ДР, викликає 
ряд біохімічних порушень. Слідом за цим розвива-
ються функціональні зміни сітківки: уповільнення 
швидкості кровотоку та гіпоксія, порушення елек-
трофізіології сітківки, підвищення проникності ка-
пілярів. Все це призводить до морфологічних змін 
судин сітківки: втрати перицитів, потовщення ба-
зальної мембрани, розвитку ацелюлярності капіля-
рів, їх запустіванння, формування мікроаневризм і 
крововиливів, проліферації ендотелію, неоваскуля-
ризації. Виникає дисбаланс ключових ангіогенних 
факторів і їх антагоністів (гіперпродукція VEGF і 
дефіцит PEDF), що, в свою чергу, запускає меха-
нізм прогресування ДР з формуванням важких нео-
васкулярних ускладнень.
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ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ТА ТЕСТУВАННЯ  
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті розглядаються різні аспекти використання ситуаційних задач та тестування в навчальному процесі. Тес-
тування є важливою складовою частиною навчального процесу, одним з головних засобів діагностики рівня освітньо-
професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Сьогодення вимагає від нас використання нових методів 
та методик, впровадження новітніх технологій, різноманітності підходів і поліпшення якості викладання. Використання 
ситуаційних задач та тестування залишається на сьогодні традиційно провідною формою контролю якості знань, за-
своєння теоретичного матеріалу у ВНЗ. Метою нашого дослідження було визначення значимості використання ситуа-
ційних задач та тестування на сучасному етапі навчання студентів вищого медичного навчального закладу. 

Ключові слова: тестування, ситуаційні задачі, тест, навчальний процес.

В статье рассматриваются различные аспекты использования ситуационных задач и тестирование в учебном 
процессе. Тестирование является важной составной частью учебного процесса, одним из главных средств диа-
гностики уровня образовательно-профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений. Настоящее 
требует от нас использования новых методов и методик, внедрение новейших технологий, разнообразия подходов 
и улучшения качества преподавания. Использование ситуационных задач и тестирование остается на сегодня тра-
диционно ведущей формой контроля знаний, усвоения теоретического материала в вузе. Целью нашего исследо-
вания было определение значимости использования ситуационных задач и тестирование на современном этапе 
обучения студентов высшего медицинского учебного заведения.

Ключевые слова: тестирование, ситуационные задачи, тест, учебный процесс.

The article deals with the various aspects of situational tasks and testing in educational process. Testing is an import-
ant part of the learning process, one of the main diagnostic tools of education and training college students. The present 
requires us to use new methods and techniques, introduction of new technologies, diversity of approaches and improve the 
quality of teaching. Using of situational problems and test traditionally is currently the leading form of quality control knowl-
edge, mastering theoretical material in HEE. The aim of our study was to determine the significance of the use of situational 
problems and test at this stage of training students of higher medical educational institution.

Key words: testing, situational problems, test, educational.

Вступ. Питання якості вищої освіти та підготовка 
висококваліфікованих фахівців у вищих навчальних 
закладах України є на сьогоднішньому етапі досить 
актуальним. Запровадження Болонської системи 
освіти зумовило зсув акценту на усне опитування, 
рішення тестових завдань і ситуаційних задач та са-
мостійну роботу студента, які безперечно мають ве-
лике значення, в навчальному процесі, проте певною 
мірою обмежують час на вдосконалення практичних 
навичок у студентів та роботу із хворими. 

У сучасних умовах науково-педагогічні кадри 
шукають моделі навчально-виховного процесу, які 
закріплювали б якісно нові взаємовідносини між 
його учасниками. Ці моделі мають бути спрямова-
ні на гуманізацію та активізацію навчально-пізна-
вальної діяльності студентів, на оволодіння необ-
хідним комплексом знань, умінь і навичок.

Для здійснення контролю навчального процесу 
слід виявити якість засвоєння знань, виміряти її ве-
личину та привласнити цій якості певну оцінку.

Перевірка й оцінка знань студентів є активним 
процесом. Ми намагаємось не тільки пасивно реє-
струвати фактичні знання студентів, а й впливати 
на хід і результати всього навчального процесу, за-
вдання якого – знайти найефективніший засіб пере-
вірки знань [1]. 

Традиційні методи перевірки й оцінки знань у 
поєднанні з новими технологіями відкривають пе-
ред нами, викладачами, широкі можливості.

Основна частина. Організація навчального 
процесу потребує виконання вимог програм від-
повідно 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, адапто-
ваної до нових вимог сучасності. Головною рисою 
нової парадигми освіти стає перехід від концепції 
набуття знань, умінь і навичок до концепції освіти, 
що розвиває особу. У сучасних умовах у вищому ме-
дичному навчальному закладі найоптимальнішим є 
контроль знань за допомогою тестування. Тестовий 
контроль знань сприяє інтенсифікації навчального 
процесу. Без використання технічних засобів в наш 
час зробити повноцінним навчання у вищому ме-
дичному навчальному закладі просто неможливо. 
Болонський процес взяв чіткий курс на інформати-
зацію навчального процесу, широке використання 
Інтернет та інтенсивного розвитку науково-техніч-
ного прогресу. Потрібно використовувати такі ме-
тоди навчання, які є найбільш ефективними відпо-
відно до дисципліни, заняття, вікових особливостей 
студентів, методи, які дадуть позитивний наслідок, 
будуть сприятливо впливати на науково-технічний 
прогрес, поліпшать педагогічні технології. 

Тестовий контроль – це процедура визначення 
рівня підготовки фахівців у певній галузі знань, 
психологічного, фізичного та розумового стану, 
професійної придатності, обдарованості та інших 
якостей особи за допомогою системи спеціально 
підготовлених знань. Тестування – це метод пе-
дагогічної діагностики, за допомогою якого вибір 
поведінки, що презентує передумови чи результати 
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навчального процесу, повинен максимально від-
повідати принципам зіставлення, об'єктивності, 
надійності та валідності вимірів, повинен пройти 
обробку, інтерпретацію й бути прийнятним для за-
стосування в практиці.

Тестовим називається завдання, для якого може 
бути попередньо визначена єдино можлива пра-
вильна відповідь. 

У педагогічній практиці у вищому навчальному 
медичному закладі використовують два види тестів:

1. Тести досягнень, які призначені для 
з'ясування рівня засвоєння знань, умінь у процесі 
навчання, по завершенні вивчення теми, розділу, 
або всієї навчальної дисципліни, під час атестації 
випускників по закінченні навчального закладу. 
Використовують їх на всіх етапах дидактичного 
процесу. Вони можуть забезпечити всі види контр-
олю, облік успішності й академічних досягнень.

2. Тести інтелекту, які повинні з'ясувати стан 
мислення, пам'яті, уваги та інших характеристик 
психічного розвитку особи. Тести інтелекту вико-
ристовуються на оцінку впливу навчання, на фор-
мування логічного мислення, вміння міркувати, 
робити висновки на основі певного обсягу знань, 
на виявлення обсягу пам'яті, міцності та тривалості 
запам’ятовування [1-2]. 

У процесі навчання ми застосовуємо «тести на-
вченості». Тест навченості – це сукупність знань, 
орієнтованих на вимірювання рівня засвоєння пев-
них аспектів змісту навчання.

Правильно складені тести навченості не пови-
нні вимагати великих затрат часу. Вони мають бути 
однозначними – не допускати вільного тлумачен-
ня тестового завдання; правильними – виключати 
можливість формування багатозначних відповідей; 
відносно короткими – вимагати стислих відпові-
дей, а також інформаційними та зручними – давати 
змогу здійснювати швидку обробку результатів.

Важливими критеріями тестів навченості є ді-
євість, надійність, диференційованість. Під час 
складання тестів обов'язково враховуємо всі роз-
діли навчальної програми, підручники, цілі та за-
вдання навчання.

У педагогічній практиці застосовуємо такі види 
тестів: тест-альтернатива, тест-відповідність, мно-
жинний вибір [3]. 

Тест-альтернатива – це вибір однієї з двох від-
повідей. Найчастіше є форма «так – ні». Може бути 
варіант «правильно-неправильно».

Тест-відповідність – може складатися з двох 
паралельних колонок, де якомусь слову, символу 

чи фразі однієї колонки потрібно знайти правиль-
ну відповідність у другій колонці. Такий тест може 
складатися з двох послідовних частин, між пункта-
ми яких слід установити відповідність.

Тест множинного вибору – складається із за-
вдання та відповідей до нього. Студент повинен 
вибрати той варіант відповіді, який на його думку є 
найбільш правильним або єдиним.

Іноді тестове завдання вимагає, щоб студент ви-
брав порядок дій, зробив висновок. У своїй прак-
тичній діяльності використовуємо тести, які вима-
гають від студента розв'язати проблему, перевірити 
його здібності до аналізу, синтезу, вміння приймати 
рішення [4].

Під час проведення тестування, коли перевіря-
ється весь обсяг матеріалу з дисципліни, студенти 
показують об'єктивні знання. Це означає, що тес-
тування є найоптимальнішим методом перевірки 
знань і його потрібно ширше впроваджувати в на-
вчальний процес. Саме при поєднанні ефективного 
управління пізнавальним процесом і систематич-
ним тестуванням знань студентів досягається під-
вищення якості навчального процесу [4-5]. 

Важливим завданням викладачів є формування 
клінічного мислення, пізнавальних здібностей сту-
дента, спостережливості на основі глибоких знань 
організму людини. З цією метою широко використо-
вуються ситуаційні задачі Клінічні ситуації виступа-
ють важливою ланкою формування уяви, навичок і 
вмінь. Вони допомагають оцінити отримані знання, 
удосконалити систему контролю знань, навичок і 
вмінь майбутнього медичного фахівця [6]. 

Ситуаційні задачі дозволяють використовува-
ти набуті теоретичні знання про особливості діа-
гностики, лікування різноманітних внутрішніх за-
хворювань під час розв'язання реальних клінічних 
ситуацій. Студентам подається вихідний рівень ін-
формації, який містить вік пацієнта, стать, скарги, 
короткі дані анамнезу, об’єктивні дані, дані лабора-
торних методів дослідження [7]. 

Умови завдання повинні бути лаконічно і чітко 
сформовані, завжди дотримуючись мети – допомогти 
студенту краще зрозуміти тему, її ключові моменти.

Висновки. Отже, результати оцінювання за до-
помогою тестів виявляють глибину знань студентів 
і можуть бути використані на всіх етапах засвоєння 
навчального матеріалу. Тематика ситуаційних задач 
чітко випливає з програмних положень дисципліни, 
сприяє закріпленню знань. Навчальний матеріал, ви-
кладений у ситуаційних задачах, має інтеграційний 
зв’язок з іншими клінічними дисциплінами.
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ДІАГНОСТИКА ШКІЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті розглядаються проблеми шкільної дезадаптації дітей з патологією опорно-рухового апарату, що навча-
ються у спеціалізованому навчальному закладі. Описані методики для визначення рівня шкільної адаптації першоклас-
ників. Надані результати проведених досліджень серед учнів першого класу спеціалізованого навчального закладу.

Ключові слова: шкільна адаптація,спеціалізований навчальний заклад,першокласники, захворювання опорно-
рухового апарату.

В статье рассматриваются проблемы школьной дезадаптации детей с патологией опорно-двигательного ап-
парата, обучающихся в специализированном учебном заведении. Описанны методики для определения уровня 
школьной адаптации первоклассников. Представлены результаты проведенных исследований среди учащихся 
первого класса специализированного учебного заведения.

Ключевые слова: школьная адаптация, специализированное учебное заведение, первоклассники, заболева-
ния опорно-двигательного аппарата.

The article is devoted to solving the problems of the school adaptation of elementary school students of specialized-board-
ing school for children with disablement and musculoskeletal disorders. The article studies spesial materials and metods for 
diagnosis of school disadaptation. The author presented the research results of the scool disadaptation diagnosis.

Key words: school adaptation, a specialized-boarding school, elementary school students musculoskeletal disorders.

Школа – важливий етап у житті школярів, 
оскільки саме в цей період відбувається перебудова 
свідомості дитини, її емоційної сфери, соціальна та 
психологічна адаптація до умов школи.

Незадовільні показники стану здоров'я дітей і 
підлітків, що навчаються в навчальних закладах, 
є актуальною проблемою сьогодення. Неухильне 
зниження числа практично здорових дітей, зроста-
ючий потік дітей, що страждають хронічною пато-
логією та інвалідів, розглядається багатьма дослід-
никами сьогодні як національна трагедія кожної 
країни.

Збереження здоров'я підростаючого покоління, 
вдосконалення фізіологічних систем зростаючо-
го організму в процесі його навчання і виховання, 
розробка шляхів і засобів збереження високої пра-
цездатності учнів є одним із найважливіших за-
вдань сучасного суспільства. 

Гуманістична парадигма сучасної освіти і ви-
ховання ставить перед школою завдання не тільки 
всебічного розвитку особистості дитини, а й збере-
ження і зміцнення її психічного здоров'я. В останні 
роки визначається поміжна тенденція до погіршен-
ня психічного здоров'я дітей і підлітків. Встанов-
лено, що негативний вплив на психічне здоров'я 
учнів здійснює шкільна дезадаптація.

З поняттям »шкільної дезадаптації» пов'язують 
будь-які відхилення у навчальній діяльності шко-
лярів. Шкільна дезадаптація, згідно з науковим 
визначенням, – це утворення неадекватних меха-
нізмів пристосування дитини до школи, які прояв-
ляються у вигляді порушень навчальної діяльності, 
поведінки, конфліктних відносин з однокласника-
ми і дорослими, підвищеного рівня тривожності, 
порушень особистісного розвитку і т.д. 

За даними досліджень, синдром шкільної деза-
даптації спостерігається у 20-30% учнів, причому 

відзначається тенденція до подальшого зростання 
їх кількості. На перших етапах шкільного життя 
дезадаптація, як зазначають учені, спостерігається 
у 40-50% учнів. З урахуванням таких масштабів, а 
також подальших негативних наслідків цього яви-
ща, які проявляються, зокрема, у виникненні стій-
ких видів соціальної психологічної дезадаптації, 
порушень поведінки, що досягають рівня клінічної 
і кримінальної вираженості, стає очевидною акту-
альність проведення психогігієнічної діагностики 
учнів для виявлення та попередження шкільної де-
адаптації [1, c. 42-45].

Вступ до школи і перший період адаптації до її 
вимог за напруженням дослідники часто вважають 
найдраматичнішими подіями у житті дитини. Про-
блема особистісного розвитку молодшого школяра 
тісно пов’язана з особливостями його адаптації до 
школи.

Рання шкільна дезадаптація – негативне явище, 
що заважає своєчасній повноцінній соціалізації 
дитини, гармонійному розвитку особистості, пере-
шкоджає подальшій успішності в навчанні, загаль-
ній соціально-психологічній адаптації. Тому зна-
ходження шляхів подолання шкільної дезадаптації 
є важливою і актуальною проблемою як для пси-
хологів так і для лікарів клінічного та гігієнічного 
профілю [2, c. 37-40].

Більшість дослідників виокремлюють шкільну 
дезадаптацію в «самостійний феномен», що ви-
никає в результаті невідповідності соціопсихоло-
гічного чи психофізіологічного статусу дитини до 
вимог нової, соціальної ситуації, тобто ситуації 
шкільного навчання. Помилкова оцінка характе-
ру та причин труднощів, які виникають в учнів на 
початку навчання в школі, запізніле виявлення ді-
тей, не готових до навчальної діяльності, породжує 
більш складні проблеми. Невирішені в дошкільно-
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му та молодшому шкільному віці проблеми стають 
основою для різноманітних відхилень у психосоці-
альному розвитку на наступних етапах онтогенезу, 
з особливою гостротою виявляючись у підлітково-
му віці, коли ефективність колекційної допомоги 
знижується.

З поняттям «шкільної дезадаптації» пов'язують 
будь-які відхилення у навчальній діяльності шко-
лярів. Шкільна дезадаптація, згідно з науковим 
визначенням, – це утворення неадекватних меха-
нізмів пристосування дитини до школи, які прояв-
ляються у вигляді порушень навчальної діяльності, 
поведінки, конфліктних відносин з однокласника-
ми і дорослими, підвищеного рівня тривожності, 
порушень особистісного розвитку і т.д. 

Природа шкільної дезадаптації може бути пред-
ставлена самими різними чинниками.

1. Недоліки в підготовці дитини до школи, со-
ціально-педагогічна занедбаність.

2. Соматичне ослаблення дитини.
3. Порушення формування окремих психічних 

функцій і пізнавальних процесів.
4. Рухові порушення.
5. Емоційні розлади.
Всі перераховані фактори представляють без-

посередню загрозу, перш за все для інтелекту-
ального розвитку дитини. Залежність же шкіль-
ної успішності від інтелекту не потребує доказів  
[3, c. 68-72; 4, c. 21-18].

Оцінка адаптаційних можливостей дитячого 
організму являє собою одну з найскладніших і най-
важливіших проблем сучасної медицини, зокрема 
гігієни дітей та підлітків.

Діагностика адаптації першокласників ґрунту-
ється на використанні різних методів, які дозволя-
ють виявити рівень адаптації дитини до школи і 
побудувати певну стратегію розвиваючої та корек-
ційної роботи.

Діагностика адаптації першокласників характе-
ризується такими основними змінами:

– Фізіологічне підстроювання організму пер-
шокласника до нових навантажень і нового режиму.

– Формування способу і прийому навчально-
го процесу.

– Зміна та оцінка емоційної сфери першо-
класника.

Щоб оцінити рівень адаптації першокласника 
до школи необхідно отримати якісні показники да-
них змін [5, c. 180-183; 6, c. 139-145].

В ході виконання дисертації на здобуття науко-
вого ступеня кандидата медичних наук за темою: 
«Психогігієнічна оцінка адаптації дітей з патологією 
опорно-рухового апарату до умов навчання в спеці-
алізованому навчальному закладі» були проведені 
дослідження стану адаптації учнів початкових кла-
сів КЗ «Харківський санаторний навчально-вихов-
ний комплекс № 13» Харківської обласної ради. 

Метою дослідження є розробка та впроваджен-
ня профілактичних заходів для попередження пору-
шень адаптації дітей з патологією опорно-рухового 
апарату за результатами гігієнічної діагностики 
умов навчання дітей в спеціалізованій школі-інтер-
наті з урахуванням сучасних технологій.

Для оцінки успішності адаптації першокласни-
ків було проведено опитування батьків та групове 

обстеження першокласників за допомогою спеці-
ально-орієнтованих методик.

Для дослідження адаптації першокласників 
було використано наступні методики: 

– Методика коректурна проба Бурдона для ви-
міру показників переключення і розподілу уваги з 
заданим часом виконання.

– Анкета для оцінки рівня шкільної мотива-
ції. Спосіб оцінки рівня шкільної мотивації учнів 
початкових класів затверджений технічною радою 
ВНДІ гігієни дітей та підлітків в якості раціоналі-
заторської пропозиції (Н.Г. Лусканова, рацпропози-
ція № 138 від 07.06.1985 р). 

– Методика «Градусник». Методика розроблена 
Н.П. Фетіскіним і призначена для виявлення емоцій-
них станів «тут і зараз». Вона може використовувати-
ся у процесі навчальних занять і трудової діяльності. 
Перевагою методики є швидка фіксація станів в їх 
динаміці. Це дозволяє визначити ступінь тривожнос-
ті першокласників, яка пов'язана з навчальною діяль-
ністю, у відношенні до навчальних предметів.

– Методика «Сонце, хмаринка, дощик». Діа-
гностична методика «Сонце, хмаринка, дощик» 
дозволила визначити, як себе відчуває дитина в різ-
них ситуаціях. Кожен учень класу отримує аркуш 
паперу, на якому намальовані сонце, хмаринка, до-
щик в трьох варіантах. Учням пропонується визна-
чити їхнє самопочуття в класі, вдома, з друзями за 
допомогою погодних явищ. Учням потрібно відпо-
вісти на питання і підкреслити той стан, який від-
повідає їх настрою.

– Анкета для батьків першокласників «Адап-
тація дитини до школи» (Битянова М.Р.) Дана анке-
та спрямована на визначення рівня сформованості 
передумов навчальної діяльності та адаптації пер-
шокласника до шкільного навчання. 

В результаті проведених досліджень виявлені 
наступні показники.

Aдаптація дитини до школи: адаптація до шко-
ли виявлена у 41% учнів; верогідна дезадаптація у 
54,5% учнів; дезадаптація у 5% учнів.

Рівень шкільної мотивації. Високий рівень 
шкільної мотивації, навчальної активності виявле-
ний у 14% учнів. У таких дітей є пізнавальний мо-
тив, прагнення найбільш успішно виконувати всі 
пред'явлені школою вимоги.

Добра шкільна мотивація виявлена у 23% учнів. 
Подібний рівень мотивації є середньою нормою.

Позитивне ставлення до школи, але школа при-
ваблює таких дітей позанавчальної діяльністю ви-
явлено у 41% учнів. Пізнавальні мотиви у таких ді-
тей сформовані в меншій мірі, і навчальний процес 
їх мало приваблює. 

Низька шкільна мотивація діагностована у 18% 
учнів. Ці діти відвідують школу неохоче, воліють 
пропускати заняття, відчувають серйозні труднощі 
у навчальній діяльності. Перебувають у стані не-
стійкої адаптації до школи. 

Негативне ставлення до школи має місце у 4% 
учнів. Такі діти відчувають серйозні труднощі у 
навчанні: вони не справляються з навчальною ді-
яльністю, відчувають проблеми у спілкуванні з 
однокласниками, у взаєминах з учителем. Часто у 
подібних школярів відзначаються нервово-психіч-
ні порушення. 
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За результатами проведення коректурної 
проби Бурдона виявлено, що показник пере-
ключення і розподілу уваги становить у 100% 
досліджуваних дуже низький рівень. Концен-
трація уваги дуже висока у 91% учнів, висока 
у 9% учнів.

Ставлення до навчальних предметів.
Відсутність інтересу особливо викликають на-

ступні предмети: фізична культура у 41% учнів; ан-
глійська мова у 32% учнів; музика у 23% учнів та 
російська мова у 18% учнів.

Тривожність викликають: природознавство 
та труд у 14% учнів, математика, музика, основи 
здоров’я, малювання відповідно у 10% учнів.

Однак у більшості учнів (73%-85,5%) всі на-
вчальні предмети викликають зацікавленість. 

За результатами досліджень буде проаналізована 
можливість доцільності розробки гігієнічних реко-
мендації, спрямованих на поліпшення адаптації та 
зміцнення загального і психічного здоров'я учнів 
початкових класів спеціалізованої школи-інтернату 
для дітей з патологією опорно-рухового апарату. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  
НЕСОВЕРШЕННОГО ДЕНТИНОГЕНЕЗА В ПОЛОСТИ РТА

На практике, детский стоматолог обнаружил такое заболевание, как несовершенный дентиногенез, который 
характеризуется различными нарушениями в зубочелюстной системе ребенка. Эта статья дает возможность про-
следить проявления несовершенного остеогенеза в зубочелюстной системе у детей.

Ключевые слова: несовершенный дентиногенез, детский стоматолог.

На практиці, дитячий стоматолог виявив таке захворювання, як недосконалий дентиногенез, який 
характеризується різними порушеннями в зубощелепної системі дитини. Ця стаття дає можливість простежити про-
яви недосконалого остеогенезу в зубощелепної системі у дітей.

Ключові слова: недосконалий дентиногенез, дитячий стоматолог. 

In practice, pediatric dentist found such disease as dentinogenesis imperfecta is characterized by various disturbances 
in bone and, therefore, in the dentition of the child, on the background of the underlying disease. This article gives you the 
opportunity to trace the manifestation of osteogenesis imperfecta in the dentition in children.

Key words: dentinogenesis imperfecta, pediatric dentist.

Актуальность. В практике детского стоматоло-
га встречается такое заболевание как несовершен-
ный дентиногенез, сопряженный с теми или иными 
нарушениями в костной ткани и, соответственно, в 
зубочелюстной системе ребёнка, на фоне основно-
го заболевания. 

Данная статья дает возможность проследить 
проявление несовершенного дентиногенеза в зубо-
челюстной системе у детей. 

Несовершенный остеогенез (НО) (osteogenesis 
imperfecta; греч. osteon кость + genesis зарождение, 
происхождение; син.: врожденная ломкость ко-
стей, периостальная дистрофия, внутриутробный 
рахит, остеопсатироз, болезнь Вролика, болезнь 
Лобштейна) – наследственное заболевание с пре-
имущественным нарушением процесса костеобра-
зования, проявляющееся генерализованным осте-
опорозом, мягкостью и повышенной ломкостью 
костей. В зависимости от тяжести патологическо-
го процесса, времени проявления клинических 
признаков выделяют две формы : врожденный и 
поздний несовершенный остеогенез. На практике 
это означает, что ребёнок с самого рождения под-
вержен частым переломам костей, которые про-
исходят при минимальных воздействиях и даже в 
отсутствие травм. Хотя ключевые моменты – па-
тологическая ломкость костей, нарушение роста, 
мышечная слабость, характерные психологические 
особенности – и позволяют объединить эти забо-
левания в группу, они существенно различаются в 
прогнозе и ответе на лечение [1, с. 25; 2, с. 51].

Остеогенез несовершенный связывают с на-
рушениями белкового или минерального обмена, 
снижением функции остеобластов или повыше-
нием активности остеокластов. При НО отмеча-
ют нормальное или даже повышенное количество 
остеобластов и остеоцитов при обычном количе-
стве остекластов, достаточную минерализацию и 

выраженную базофилию основного вещества ко-
сти, что свидетельствует о нормальном развитии 
процессов резорбционного моделирования кости. 
То есть речь идет не об изменениях количественно-
го состава клеточных элементов, а о качественных 
сдвигах их функциональной активности. Большое 
количество остеобластов, обладающих высокой 
пролиферативной активностью, вырабатывают 
мало костного вещества, быстро превращаясь в 
остеоциты [3, с. 78; 15, с. 99]. Этим НО отличает-
ся от рахита, при котором, напротив, малое коли-
чество остеобластов вырабатывает значительные 
массы остеоидной субстанции, не подвергающейся 
достаточной минерализации. Высокая пролифе-
ративная активность остеобластов обусловливает 
хорошее заживление костных переломов при НО. 
Так, при исследовании кусочка ткани ребра боль-
ного несовершенным остеогенезом с помощью 
тетрациклиновой метки установил, что скорость 
формирования кости при данном заболевании в 
три раза превышает обычную, однако поперечный 
размер ребра остается при этом в два раза меньше 
нормального. Этот факт свидетельствует о том, 
что принципиальная возможность роста костного 
скелета при НО не нарушена [9, с. 13; 15, с. 47]. 
В результате чрезмерной податливости костей че-
репа при НО они не влияют на рост заключенных 
в них органов, поэтому происходит увеличение 
глазного яблока и через растянутую и истончен-
ную склеру просвечивает сетчатка, придающая 
ей голубой оттенок; вследствие водянки желу-
дочков увеличивается масса головного мозга, что 
придает голове характерную шаровидную форму. 
Дисгармонией роста костного каркаса внутрен-
него уха и остальных костей черепа объясняли и 
развитие прогрессирующей глухоты при НО. Это 
объяснение основано на том, что при НО речь идет 
о локальной несостоятельности мезенхимальной 
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системы только костных органов. Однако некото-
рые исследователи показали, что неполноценность 
мезенхимы носит генерализованный характер и 
проявляется слабой продукцией коллагена фибро-
бластами кожи, связок, оболочек глазного яблока и 
др. Такая позиция позволяет объединить большую 
группу синдромов и заболеваний, в основе кото-
рых лежит общий генетический дефект мезенхи-
мы с преимущественным поражением при каждом 
синдроме тех или иных ее сегментов, – остеоге-
нез несовершенный, десмогенез несовершенный, 
хондрогенез несовершенный, Марфана синдром, 
дентиногенез несовершенный. Слабым образова-
нием дентина в зачатках зубов при НО объясняют 
несовершенное развитие зубов, очень быстро под-
вергающихся кариесу. Современные исследования 
показали, что при НО происходит недостаточная 
выработка коллагена. При НО вырабатываются 
преимущественно преколлагеновые волокна, ко-
торые не подвергаются созреванию, или коллаген 
особого качественного состава. Гистохимические 
исследования свидетельствуют о том, что коллаге-
новые волокна при НО имеют необычно высокое 
содержание пролина и что такой коллаген угнетает 
in vitro процессы кальцификации, хотя определяе-
мые светооптические процессы минерализации ко-
сти при НО остаются неизмененные. 

В основе заболевания лежат генетические на-
рушения, приводящие к недостаточной выработке 
или нарушению структуры коллагена I типа – ос-
новного белка костной ткани. Вследствие недоста-
точности этого белка плотность костей оказывается 
резко сниженной, что приводит к частым перело-
мам, нарушению роста и осанки, развитием харак-
терных инвалидизирующих деформаций и сопут-
ствующим проблемам, включающим дыхательные, 
неврологические, сердечные, почечные наруше-
ния, потерю слуха и прочее. При некоторых типах 
и подтипах отмечается также несовершенный ден-
тиногенез – нарушение формирования зубов. Кро-
ме того, часто наблюдается обесцвечивание белков 
глаз, так называемые «голубые склеры».

Дети с НО в целом отличаются цепким умом, 
эмоциональной лабильностью, креативностью и 
целеустремлённостью, однако психологическое со-
стояние, развитость и мотивированность каждого 
отдельного ребёнка сильно зависит от обстановки 
в семье. Примерно в половине семей, где растут 
дети с НО, наблюдаются психологические пробле-
мы разной степени выраженности, что серьёзно 
влияет на успешность лечения.

В настоящий момент описано больше десяти 
типов НО, первые пять из которых распространены 
значительно чаще и передаются по аутосомно-до-
минантному типу. Для некоторых типов существу-
ет генетическая диагностика, однако чаще диагноз 
ставится на основании клинических признаков. 
Для всех типов с установленной генетической по-
ломкой возможна пренатальная диагностика, одна-
ко медицинским показанием для прерывания бере-
менности может служить только диагностирование 
НО II типа – самого тяжёлого из всех.

Наиболее благополучным течением отличается 
НО I типа. Он обусловлен количественным недо-
статком формирующего кости белка, тогда как при 

всех остальных типах возникают качественные 
нарушения. Даже при отсутствии лечения люди с 
I типом НО часто вырастают относительно здоро-
выми, заводят семьи и рожают детей, каждый из 
которых имеет 50%-ный шанс родиться с таким же 
заболеванием. Иногда они узнают о своём заболе-
вании, только приводя на диагностику ребёнка. Из-
вестны не только семьи, но даже поселения, в кото-
рых НО I типа встречается значительно чаще, чем 
в популяции в целом. При адекватном лечении дети 
с НО I типа практически ничем не отличаются от 
здоровых, и даже могут превосходить их в спорте.

Второй тип, напротив, самый тяжёлый и на-
зывается «летальным перинатальным НО». Он 
обусловлен как нехваткой коллагена I типа, так и 
нарушением его структуры. Более 60% детей с НО 
II типа умирают в первые 24 часа жизни и более 
80% – на первом месяце жизни. До своего первого 
дня рождения такие дети доживают чрезвычайно 
редко. Сразу после рождения у них развиваются тя-
жёлые дыхательные расстройства, которые, наряду 
с респираторными инфекциями и внутричерепны-
ми кровоизлияниями, являются основной причи-
ной смерти. В клинической практике всех таких де-
тей, выживших на первом году жизни, причисляют 
к III типу НО, поскольку эти типы весьма схожи, за 
исключением исхода. Таким образом, 2-3-хлетних 
детей с НО II типа попросту не бывает.

Остальные типы формируют группу прогрес-
сивно деформирующих среднетяжёлых НО. В их 
основе лежит нарушение структуры коллагена 
I типа, обусловленное повреждением различных 
генов. Эти типы характеризуются разной степе-
нью тяжести – от относительно умеренных IV, V и 
VI типов до более тяжёлых III, VII и VIII типов – и 
разной частотой встречаемости – аутосомно-до-
минантные формы встречаются гораздо чаще ре-
цессивных. Некоторые типы различаются только 
гистологически, а у иных есть характерные кли-
нические особенности. Например, для НО V типа 
характерно окостенение лучелоктевой межкостной 
мембраны, а также выраженные костные разраста-
ния («псевдосаркомы») в местах переломов.

Клиническая картина несовершенного остеоге-
неза довольно типична и проявляется характерной 
триадой симптомов: повышенной ломкостью ко-
стей, синими склерами и зубами янтарной окраски. 
Заболевание встречается одинаково часто как у де-
вочек, так и у мальчиков. В зависимости от формы 
несовершенного остеогенеза переломы появляют-
ся сразу же после рождения или в первые месяцы 
жизни ребенка. Возможны множественные перело-
мы ребер, ключицы и костей конечностей в момент 
родов при прохождении плода через тазовое коль-
цо или при применении различных акушерских по-
собий. Чем раньше возникают переломы, тем тяже-
лее протекает заболевание.

У некоторых больных в течение жизни насчи-
тывается несколько десятков переломов. Наибо-
лее часто при этом страдают длинные трубчатые 
кости: диафизы бедра, голени, плеча и предпле-
чья. Никогда при несовершенном остеогенезе не 
ломаются основание черепа, позвоночник и гру-
дина. Переломы возникают от самых ничтожных 
причин, например во время купания, пеленания, 
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одевания ребенка, вставания, игр и т. п. Характер-
ным для них является отсутствие больших смеще-
ний отломков по длине из-за слабости мышц, хотя 
в большинстве случаев наблюдаются полные пе-
реломы. Срастание происходит в обычные сроки. 
При отсутствии своевременного лечения после 
многократных переломов одной и той же конеч-
ности развиваются резкие деформации ее – варус-
ные, вальгусные, саблевидные и галифеобразные. 
Несмотря на правильный равномерный рост ко-
стей в длину, как правило, наблюдается укороче-
ние конечностей, обусловленное неправильным 
(угловым) срастанием отломков на месте перело-
мов. В тяжелых случаях после множественных пе-
реломов ребер наступают значительные деформа-
ции грудной клетки. Наблюдаются значительная 
атрофия, дряблость и слабость мышц, недоразви-
тие суставных сумок и всего связочного аппарата 
суставов. В результате этого у больных, помимо 
костных изменений, выявляется еще и разболтан-
ность суставов. Больные имеют довольно типич-
ный внешний вид: на фоне отставания в общем 
физическом развитии отмечается увеличение голо-
вы, при ощупывании которой у новорожденных и 
грудных детей создается впечатление мягкого по-
датливого кожистого мешка (caput membranaceum). 
Череп широкий и уплощенный с крайне медленно 
окостеневающими родничками. Волосы на голове 
часто редкие и ломкие. Весьма характерна синяя 
или голубая с сероватым отливом окраска склер. 
Это обусловлено недоразвитием мезенхимной тка-
ни в поддерживающих волокнах склер (лептоскле-
рия) и просвечиванием через них пигмента. Ресни-
цы, как правило, длинные и редкие. Зубы мелкие, 
крошащиеся, появляются поздно, эмаль их желтой, 
янтарной окраски с сероватым оттенком. С насту-
плением половой зрелости развивается резкое сни-
жение слуха в результате отосклероза, причиной 
которого является прогрессирующий фиброзный, 
а затем костный анкилоз между мелкими костями 
(молоточек, наковальня и стремечко) в полости 
среднего уха). Отосклероз наблюдается значитель-
но реже, чем лептосклерия и янтарные зубы, по-
этому не может считаться постоянным признаком 
при несовершенном остеогенезе. Перечисленные 
симптомы – это проявления недостаточности ме-
зенхимы. При исследовании внутренних органов 
и крови (биохимические анализы) каких-либо па-
тологических изменений не отмечается. Однако 
довольно часто обнаруживаются умеренное сни-
жение гемоглобина и ускоренная РОЭ. Умствен-
ное и половое развитие при этом заболевании не 
страдает. Имеются наблюдения, когда у больных 
с наступлением половой зрелости переломы ста-
новятся реже или совсем прекращаются (В.Н. 
Блохин). При врожденной форме несовершенно-
го остеогенеза в наиболее тяжелых случаях дети 
рождаются мертвыми (osteogenesis imperfecta 
letalis Vrolik) или умирают в течение первого года 
жизни; у детей, выживших, как правило, наблюда-
ются тяжелое нарушение физического развития с 
резким отставанием их роста и веса, значительное 
снижение защитных сил организма; поэтому они 
часто погибают в первые 3–5 лет жизни от других 
заболеваний (особенно инфекционных).

Согласно общепринятой классификации, пред-
ложенной Сайлленсом (D.О. Sillence, 1979), разли-
чают 4 генетических варианта заболевания: 

тип I характеризуется голубыми, синими или 
аспидно-серыми склерами, ранней тугоухостью и 
костными изменениями умеренной тяжести; насле-
дуется по доминантному типу; 

тип II – перинатально-летальный; предпола-
гается аутосомно-рецессивный тип наследова-
ния; 

тип III проявляется тяжелыми прогрессирую-
щими деформациями, несовершенным дентиноге-
незом, склеры нормальные; тип наследования ау-
тосомно-рецессивный; 

тип IV характеризуется широкой вариабельно-
стью клинических проявлений, склеры нормаль-
ные; наследуется по доминантному типу. Однако 
возможность идентификации генетических вари-
антов НО на основании клинического фенотипа 
весьма сомнительна. Полагают, что эти варианты 
являются отражением различной экспрессивности 
заболевания; особое внимание привлекает вопрос 
о распределении в семьях пробандов внекостных 
признаков НО (голубые, синие или аспидно-серые 
склеры, ранняя тугоухость, несовершенный ден-
тиногенез). У родителей, имеющих один из этих 
признаков или их сочетание, но не страдающих 
ломкостью костей, могут быть дети с разными, 
в т.ч. тяжелыми, формами поражения костно- 
суставного аппарата, что должно приниматься во 
внимание при медико-генетическом консультиро-
вании таких семей.

Из всей представленной выше информации 
нам, как врачам- стоматологам, наиболее интере-
сен III тип несовершенного остеогенеза, проявляю-
щийся тяжелыми прогрессирующими деформация-
ми и несовершенным дентиногенезом.

Несовершенный дентиногенез (НД) наблюдает-
ся более чем в 50% случаев у пациентов, страдаю-
щих от НО. НД – это наследственное нарушение 
зубных тканей мезенхимного происхождения, на-
рушение образования дентина, которое передается 
по аутосомно-доминантному типу [14, с. 121].

Причиной несовершенного дентиногенеза 
считаются патологии мезодермальных клеточных 
образований, то есть часть зародышевого листка, 
из которой со временем формируются позвоноч-
ник, кости, хрящи, почки и кровеносные сосуды 
человека.

Принято различать следующие типы заболева-
ния:

I тип несовершенного дентиногенеза,
II тип несовершенного дентиногенеза, он же на-

следственный опалесцирующий дентиногенез или 
дисплазия Капдепона,

корневая дисплазия дентина, она же дисплазия 
дентина I типа (в обиходе заболевание нередко на-
зывают бескорневыми зубами),

коронковая дисплазия дентина, она же диспла-
зия полости зуба или дисплазия дентина II типа 
[16, с. 44].

Цель – выявить клинические признаки несо-
вершенного дентиногенеза I и II типов у детей.

Объект исследования дети 8-12 лет, 20 чело-
век:
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1 группа – дети с I типом несовершенного ден-
тиногенеза

2 группа – дети со II типом несовершенного 
дентиногенеза

Результаты исследования. Во время исследо-
вания детей с несовершенным дентиногенезом I и 
II типов были получены следующие результаты.

Несовершенный дентиногенез (НД) I типа про-
является в полости рта нехваткой образования кол-
лагена и часто ассоциируется с несовершенным 
остеогенезом. При НД I типа поражаются как мо-
лочные, так и постоянные зубы, причем времен-
ный прикус страдает гораздо больше. Наиболее 
частое проявление НД на зубах это изменение их 
цвета (серый, мутный, желто-коричневый) и ско-
лы эмали. Рентгенологически коронки выглядят 
шаровидно из-за значительного сужения шейки 
зуба, корни короткие и дефектный дентин покрыт 
тонким слоем эмали. Микроскопически изменения 
при трех типах НД выглядят примерно одинаково. 
При гистологическом исследовании обнаружива-
ются поверхностные слои нормального дентина, 
деформированный околопульпарный дентин с ано-
мальными дентинными канальцами, а также зоны с 
полным отсутствием дентинных канальцев.

Гипоплазия средних отделов лица, III класс 
нарушения прикуса, односторонний или двусто-
ронний перекрестный прикус, эктопическое про-
резывание первого и второго постоянных моляров, 
отсутствие второго премоляра – наиболее частые 
признаки у таких больных. Однако сроки прорезы-
вания зубов у них остаются в норме.

II тип несовершенного дентиногенеза – наи-
более распространенная форма заболевания. Его 
характерным признаком является просвечивание 
зубов, так называемая опалесценция.

Цвет зубной эмали – водянисто-серый. Пациен-
ты с несовершенным дентиногенезом второго типа 
страдают от повышенной стираемости зубов осо-
бенно в области смыкания зубных рядов. Коронки 
зубов могут быть нормального размера либо фор-
мируются укороченными и шаровидной формы.

При корневой дисплазии зубов форма зубных 
коронок не изменена. Возможны также минималь-
ные отличия в цвете коронки от здорового оттен-
ка зубов. Однако при этом у пациентов с корневой 
дисплазией корни зубов часто малоразвиты либо 
полностью закупорены. Это приводит к раннему 
расшатыванию и выпадению зубов.

Для пациентов с коронковой дисплазией харак-
терны просвечивание зубной эмали и янтарный 
цвет молочных зубов. Постоянные зубы, как пра-
вило, нормального оттенка.

Явление голубоватого цвета зубов у больного с 
несовершенным дентиногенезом объясняется уве-
личенными объёмами пульпы (нервно-сосудистого 
пучка зуба). Кровеносные сосуды зубов пациента 
легко подвержены травмам. В результате разрыва 
сосудов возникают небольшие местные кровотече-
ния. Так со временем зубы больного окрашиваются 
продуктами распада крови в янтарный или серо-ко-
ричневый цвет.

Выводы. На основании результатов исследо-
вания можно сделать вывод о встречаемости боль-
шого количества скелетных и зубных аномалий 
у пациентов с несовершенным дентиногенезом, 
сопряженным с несовершенным остеогенезом. 
В связи с этим лечение таких больных является 
трудным как для больных, так и для стоматолога. 
Осведомленность о возможных осложнениях, воз-
никающих в процессе лечения, несколько упроща-
ет задачу доктора.
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НАСЛІДКИ ПЕРЕБІГУ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ У ВАГІТНИХ

У статті представлено клінічне та лабораторне обстеження та лікування 100 вагітних з бактеріальним вагінозом 
та 20 здорових вагітних у різних термінах вагітності. Ефективність лікування бактеріального вагінозу не залежить від 
терміну вагітності. При відсутності проведення лікування кількість ускладнень є достовірно вищою. Значно збільшу-
ється відсоток загрози переривання та невиношування вагітності, внутрішньоутробного інфікування плода та інших 
ускладнень. При відсутності лікування частота ускладнень зростає із збільшенням терміну вагітності.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, внутрішньоутробне інфікування плода, невиношування вагітності.

В статье представлены клиническое и лабораторное обследование и лечение 100 беременных с бактериальным 
вагинозом и 20 здоровых беременных в различных сроках беременности. Эффективность лечения бактериального 
вагиноза не зависит от срока беременности. При отсутствии проведения лечения количество осложнений является 
достоверно выше. Значительно увеличивается процент угрозы прерывания и невынашивания беременности, вну-
триутробного инфицирования плода и других осложнений. При отсутствии лечения частота осложнений возрастает 
с увеличением срока беременности.

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, внутриутробное инфицирование плода, невынашивание беремен-
ности.

The article presents clinical and laboratory examination and treatment of 100 pregnant women with bacterial vaginosis 
and of 20 healthy pregnant women, at different stages of pregnancy. The effectiveness of bacterial vaginosis treatment is 
independent of gestational age. In the absence of treatment, complication rate is significantly higher. The percentage of 
threats of termination and miscarriage, intrauterine infection and other complications significantly increases. Without treat-
ment, the frequency of complications increases with gestational age.

Key words: bacterial vaginosis, intrauterine infection, miscarriage.

Незважаючи на сучасні можливості ранньої 
діагностики та широкий спектр лікувальних засо-
бів запальні захворювання жіночої статевої сфери 
у вагітних та гінекологічних хворих посідають зна-
чне місце. Це призводять до різноманітних усклад-
нень вагітності: переривання та не виношування 
вагітності, негативних наслідків для плода і ново-
народженого. Генітальні інфекції в структурі мате-
ринської та перинатальної захворюваності склада-
ють близько 70-80%. Вагінальні та плодові інфекції 
взаємопов’язані між собою, оскільки внутрішньоу-
тробні інфекції є вторинним захворюванням і для 
їхнього розвитку необхідним є наявність первин-
ного вогнища в матері [1, с. 8-14; 3, с. 63-66].

Особливістю інфекційних захворювань є їхня 
поліетіологічність – одночасно умовно патогенні ае-
робні та анаеробні мікроорганізми, віруси, найпро-
стіші, а це ускладнює імунну відповідь [2, с. 60-66].

Але при відсутності лейкоцитів, як індуктора за-
пальної реакції, зниженої кількості лактобактерій, 
надмірної колонізації піхви мікроорганізмами ліку-
вання під час вагітності не завжди проводиться.

Постановка проблеми. Найбільш розповсю-
дженим порушенням вагінальної мікрофлори при 
вагітності є бактеріальний вагіноз (10–20%), що 
характеризується значним зниженням нормаль-
ної мікрофлори і заміною її флорою, яка склада-
ється із анаеробних умовно-патогенних бактерій. 
Більше, ніж у 50% жінок бактеріальний вагіноз 
перебігає безсимптомно. У піхві виявляють мікро-
організми, які можуть бути навіть у практично здо-
рових жінок – Gardnerella vaginalis, Mycoplasma 
hominis, Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp., 
Fusobacterium spp. та інші [2, с. 60-66].

Бактеріальний вагіноз у вагітних викликає роз-
виток різноманітних ускладнень, негативно впли-
вати на перебіг вагітності, ріст та розвиток плода. 
Це є однією з причин невиношування вагітності, 
перинатальної захворюваності. Вплив мікроор-
ганізмів на плід залежить від терміну гестації. 
У зв’язку із відсутністю сформованого плацентар-
ного бар’єра в І триместрі вагітності небезпечні 
любі види інфекцій. Тому частим ускладненням є 
не виношування вагітності, викидні [1, с. 8-14]. Зі 
збільшенням терміну вагітності змінюється вплив 
мікроорганізмів на плід, розвивається внутрішньо-
утробне інфікування плода, багатоводдя, дисфунк-
ція плаценти [3, с. 63-66].

Бактеріальний вагіноз значно збільшує ризик 
розвитку самовільного переривання вагітності, 
передчасних пологів, передчасного відшарування 
нормально розташованої плаценти, хоріонамні-
оніту. У післяродовому періоді у породіллі може 
виникнути метроендометрит, перитоніт, сепсис. 
Мікроорганізми в шийці матки і піхві є джерелом 
інфікування новонародженого при проходженні че-
рез родові шляхи [1, с. 8-14].

Наявність вагінальних інфекцій у матері може 
призводити до внутрішньоутробної загибелі плода, 
мертвонародження, розвитком у нього синдрому за-
пальної відповіді та деструктивними змінами в пла-
центі. Ця роль належить цитолізину – токсину, який 
синтезує Gardnerella vaginalis. Він пошкоджує ендо-
теліальні клітини пупочної вени плода, викликає де-
сквамацію ендотеліоцитів піхви, пригнічує запальну 
відповідь у матері. Тому є очевидним необхідність 
проведення лікування бактеріального вагінозу за на-
явності безсимптомного перебігу [2, с. 60-66].
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Діагностика бактеріального вагінозу прово-
диться за допомогою клінічного і лабораторних 
методів дослідження. Вона базується на визначенні 
рівня рH вагінальних виділень та проведенні амі-
нотесту з 10% КОН. Відсутність або зменшення 
кількості лактобацил у піхві призводить до змін рH 
у бік лужного середовища, сприяє зростанню кіль-
кості грамнегативних анаеробних мікроорганізмів.

Тому вчасне виявлення бактеріального вагі-
нозу, проведення санації піхви зможе попередити 
ускладнення вагітності, відновити нормальний 
мікробіоценоз піхви. Провідну роль при лікуванні 
бактеріального вагінозу відіграє антибіотикотера-
пія, яка в І триместрі вагітності переважно нада-
ється місцево. Лікувальні препарати повинні мати 
комплексний етіотропно-патогенетичний характер, 
низьку токсичність, високу біодоступність, володі-
ти достатнім антибактеріальним спектром, різно-
направлену дію, мінімальною кількістю побічних 
ефектів, відсутністю тератогенної та ембріотоксич-
ної дій на плід.

Постановка завдання. Визначити перебіг, 
ефективність лікування та вплив бактеріального 
вагінозу при вагітності.

Виклад основного матеріалу. Нами було об-
стежено 120 вагітних. До основної групи входило 
100 вагітних з бактеріальним вагінозом. У залеж-
ності від терміну вагітності вони були розділені на 
дві підгрупи: 50 вагітних (до 12 тижнів вагітності – 
І підгрупа та 50 вагітних (12-24 тижні вагітності) – 
ІІ підгрупа. До контрольної групи увійшло 20 здо-
рових вагітних (до 24 тижнів вагітності).

У вагітних для обстеження брали виділення з 
піхви, цервікального каналу. Виділення обстежува-
ли методом мікроскопії, бактеріології. Також про-
водилося ультразвукове дослідження плода.

Критеріями включення в дослідження було від-
сутність інфекційного процесу та екстрагеніталь-
ної патології в організмі.

Вагітним проводилося клініко-лабораторне об-
стеження. Діагноз бактеріального вагінозу вистав-
лявся на підставі анамнезу, клінічного та лабора-
торного дослідження вагінальних мазків виділень 
(зменшення або відсутність лактобактерій, наяв-
ність «ключових клітин», позитивного амінотесту 
(рибний запах при проведення тесту з 10% розчину 
КОН), рівня рH > 4,5, наявність умовно патогенних 
мікроорганізмів. Вагітним проводилось бактеріо-
логічне дослідження до та після лікування з визна-
ченням колоній утворюючого числа.

Усім вагітним основної групи (з бактеріальним 
вагінозом) запропоновано курс місцеве лікування 
згідно стандартних схем лікування бактеріального 
вагінозу (7-10 днів), з послідуючим відновлення еу-
біотиками мікробіоценозу піхви (5-7 днів). Загаль-
не лікування не проводилося через тератогенний 
вплив метронідазолу на плід. Для лікування вико-
ристовували свічки з діючою речовиною імідазолу 
та деквалінію хлориду.

Критеріями одужання були зникнення клініч-
них ознак бактеріального вагінозу, нормалізація 
виділень з піхви, даних мікроскопічного та біоло-
гічного методів (кількість мікроорганізмів – 102-
103, відсутність «ключових» клітин, домінування 
лактобактерій).

Для оцінки стану плода проводили ультразву-
кове дослідження з урахуванням наявності ознак 
внутрішньоутробного інфікування плода, (бага-
товоддя, підвищена ехогенність вентрикулярної 
системи, кісти судинних сплетінь, гепатомегалія, 
нефромегалія, піелоектазія, гіпоплазія грудної по-
рожнини, легень), загрози переривання вагітності, 
невиношування.

У всіх вагітних контрольної групи у піхвових 
виділеннях виявлялися лактобактерії. Серед ва-
гітних контрольної групи загроза переривання ва-
гітності була у 3 випадках (15%), при проведенні 
ультразвукового дослідження ознак внутрішньоу-
тробного інфікування плода не виявлено. Пологи 
настали у термін 38-41 тиждень, передчасне ви-
лиття навколоплідних вод спостерігалося у 1 ви-
падку (5%).

У вагітних першої підгрупи відмічено прогре-
сування перебігу у 37 вагітних (74%). Рецидиви 
бактеріального вагінозу, проведення повторного 
курсу лікування була у 13 вагітних (26%), з них у 
10 (20%) були ознаки загрози переривання вагіт-
ності, що не відрізнялося з контрольною групою. 
Повторний курс лікування проведено 13 вагітним 
до 12 тижнів вагітності, у двох з них з’являлися 
повторні прояви бактеріального вагінозу. Ознак 
інфікування плода не виявлено. Передчасне від-
ходження навколоплідних вод спостерігалося у 
4 (8%) вагітних, що достовірно не відрізнялося в 
контрольній групі.

У вагітних другої підгрупи діагностовано 
бактеріальний вагіноз вперше у терміні вагіт-
ності 12-24 тижні, при їх зверненні у жіночу 
консультацію. У 30 (60%) були періодичні пато-
логічні виділення до та впродовж вагітності, у  
8 (16%) патологічні виділення вперше з’явилися 
під час вагітності (не лікувалися), у 12 (24%) 
скарг не було, але діагноз бактеріального вагіно-
зу виставлено на підставі додаткових методів до-
слідження. Повторного курсу лікування потребу-
вали 15 (30%) вагітних. Ефективність лікування 
бактеріального вагінозу не залежить від терміну 
вагітності. Ознаки загрози переривання вагіт-
ності спостерігалися у 42 (84%) вагітних даної 
підгрупи, що було вищим, ніж у першій підгрупі 
та контрольній групі. Невиношування вагітності 
було у двох (4%), внутрішньоутробне інфікуван-
ня плода, діагностоване на УЗД, було у 36 (72%) 
вагітних, що не спостерігалося у контрольній 
групі та першій підгрупі вагітних. Передчасне 
вилиття навколоплідних вод було у 14 (28%) ва-
гітних, у 12 випадках – це вагітні з повторними 
проявами бактеріального вагінозу.

Бактеріальний вагіноз ускладнює нормальний 
перебіг вагітності, є причиною невиношування ва-
гітності, внутрішньоутробного інфікування плода, 
передчасного відходження навколоплідних вод. 
Попередити ускладнення можна при негайному та 
своєчасному лікуванні наявних ознак та лаборатор-
но підтвердженого бактеріального вагінозу.

Висновки:
1. Бактеріальний вагіноз викликає появу 

ускладнень перебігу вагітності, невиношування 
вагітності, внутрішньоутробне інфікування плода, 
передчасне відходження навколоплідних вод.
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2. Лікування бактеріального вагінозу у першо-
му триместрі вагітності попереджає розвиток наве-
дених ускладнень.

3. Лікування бактеріального вагінозу у другому 
триместрі вагітності зменшує кількість випадків 
загрози переривання вагітності, невиношування 

вагітності, попереджає передчасне відходження 
навколоплідних вод, але не попереджає внутріш-
ньоутробне інфікування плода.

4. Своєчасно розпочате лікування бактеріально-
го вагінозу може попередити ускладнений перебіг 
вагітності.
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ВИВЧЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ  
ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК ЕКСТРАКТІВ DUSCHEKIA VIRIDIS

Досліджено антибактеріальну дію поліфенольних сполук Duschekia viridis на музейні та клінічні штами мікроор-
гвнізмів. Етилацетатний екстракт зі стиглих суплідь має протимікробну дію стосовно широкого спектру мікроорга-
нізмів та в подальшому може бути використований для отримання нового антибактеріального препарату.

Ключові слова: мікроорганізми, рослинні екстракти, антибактеріальна активність

Изучена антибактериальная активность полифенольных соединений Duschekia viridis относительно музейных и 
клинических штаммов микроорганизмов. Етилацетатный екстракт из зрелых соплодий обладает противомикроб-
ным действием в отношении широкого спектра микроорганизмов и в дальнейшем может быть использован для 
получения нового антибактериального препарата.

Ключевые слова: микроорганизмы, растительные экстракты, антибактериальная активность.

Studied antibacterial activity of polyphenolic compounds Duschekia viridis in the Museum and clinical strains of microo-
ganisms. Ethylacetative extract of ripe stems of antimicrobial activity against wide spectrum of microorganisms and can be 
used to obtain a new antibacterial drug.

Key words: microorganisms, plant extracts, antibacterial activity.

Стрімкі темпи урбанізації, інтенсивне викорис-
тання хімічних речовин (фармацевтичні препарати, 
харчові добавки, побутова хімія тощо) та значний 
вплив фізичних факторів (електормагнітне та інше 
випромінювання) останнім часом призводять до 
зростання алергічних реакцій при незначних за-
хворюваннях. Тому лікарі все частіше стали звер-
татися до ліків рослинного походження, які можна, 
по-перше, застосовувати у відносно великих дозах, 
і, по-друге, в разі потреби, – досить тривалий час. 
При цьому забезпечувається належний терапевтич-
ний ефект та знижується ризк алергічного впливу.

Інтерес багатьох дослідників до антимікробних 
засобів рослинного походження виявив ряд анти-
біотиків, дозволених для застосування в медицині. 
Синтетичні антибіотики, що зараз використову-
ються в клінічній практиці, можуть сприяти роз-
витку деяких побічних ефектів (алергічні реакції, 
пригнічуючий вплив на імунологічну реактивність 
організму, дизбіоз ротоглотки, кишкового тракту 
та ін.). Властивості рослинних антибіотиків підви-
щувати імунобіологічну реактивність організму та 
нормалізувати деякі його фізіологічні функції обу-
мовлюють значимість і перспективність пошуку 
антибіотичних препаратів серед рослин для потреб 
клінічної медицини [1-2].

Серед численних представників лікарської 
флори в народній медицині здавна використову-
ються відвари й настої з різних частин рослин роду 

Вільха (Alnus g.). Вільха клейка розповсюджена на 
більшості території Європи, а також в багатьох міс-
цях Азії й Північної Америки. Відомо, що вільха 
клейка містить тритерпеноїди, дубильні речови-
ни, органічні кислоти, цукри та багато інших ре-
човин. За даними вітчизняних публікацій початку  
2000-х рр., біологічно активні речовини (поліфе-
нольні сполуки, полісахаріди та інші), вилучені з 
кори, листків, зелених та стиглих суплідь вільхи 
клейкої, мають протизапальну, антимікробну, репа-
ративну, антиоксидантну дію та інші фармакологіч-
ні властивості [3-4].

Однак на території України є ще один рід Віль-
хи – Duschekia viridis (Душекія зелена), розпо-
всюджена в Карпатах, де екологічні умови значно 
кращі, ніж у промислових районах Центральної та 
Східної України. Саме тому проведено експери-
мент щодо отримання діючої речовини з Душекія 
зелена, у процесі якого шляхом спиртової екстра-
кції суплідь при заданих параметрах створено 
екстракт із вираженою антимікробною та проти-
запальною дією.

Матеріали і методи. Для вирішення поставле-
ного завдання влітку та восени зібрано кору, листя 
та супліддя Душекії зеленої. Водорозчинні фракції 
полісахаридів з листя, стиглих та зелених суплідь, 
етілацетатні та спиртові екстракти отримано шля-
хом екстрагування 70% етанолом або дистильва-
ною водою протягом 13–15 годин при співвідно-
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шенні сировина – екстраген 1:9–1:11 з подальшою 
фільтрацією упаренного екстракту і обробкою ети-
лацетатом у співвідношенні 1:2. Всього було отри-
мано 9 композицій:

1) розчинна фракція полісахаридів кори Душе-
кії зеленої;

2) ВРПС (водорозчинні полісахариди) з сти-
глих суплідь;

3) ВРПС зелених суплідь;
4) етілацетатний екстракт із стиглих суплідь;
5) 30% спиртовий екстракт із стиглих суплідь;
6) водний екстракт із стиглих суплідь;
7) 50% спиртовий екстракт із стиглих суплідь;
8) ПР із стиглих суплідь;
9) ПР з зелених суплідь.
Всі композиції мали вигляд випареної речови-

ни зелено-коричневого кольору. Препарати розчи-
нювали у воді та 70о спирту і перевіряли на анти-
бактеріальну активність по відношенню до штамів, 
які є збудниками запальних інфекцій. Антибакте-
ріальну дію препаратів перевіряли відповідно дро 
нормативних документів методом дифузії в агар та 
серійних розведень. Дослідна концентрація скла-
дала 1,0% розчину [5].

Прототипом досліджуваних речовин (контроль-
ним препаратом) взято альтан, який являє собою 
екстракт з суплідь вільхи клейкої та є комплексом 
речовин поліфенольної природи – похідних ела-
готанінів. Механізм фармакологічної дії альтану 
пов’язаний зі спроможністю елагатанінів у малих 
дозах впливати на клітини мембрани й стан цито-
плазми. Антиоксідантний ефект препарату зумов-
лено наявністю гідроксильних груп у молекулах 
елагатанінів, а також особливостями будови самих 
молекул. Відомо, що перспективу кожного анти-
бактеріального препарату, впровадженого в систе-

му охорони здоров’я, крім вираженої антибактері-
альної активності, визначають завдяки наявності 
етіоспецифічності (широкого спектру дії щодо різ-
них таксономічних груп мікроорганізмів), пере-
важної чи обраної бактерицидної дії, наявності чи 
відсутності мінімальної вираженої селективної дії 
на чутливість мікроорганізмів [6-8].

Отримані дані про фармакодинаміку та теоре-
тичні відомості про властивості елаготанінів до-
зволили обгрунтувати доцільність застосування 
екстрактів Душекії зеленої при хронічних захво-
рюваннях шлунково-кишкового тракту та санації 
носоглотки бактеріоносіїв.

Дослідження антибактеріальної активності 
проведено з використанням стандартних тест-
штамів мікроорганізмів, рекомендованих ВОЗ: 

1) S. aureus ATCC 25923;
2) E. coli ATCC 25922;
3) P. vulgaris ATCC 4636;
4) P. aeruginosa ATCC 27853;
5) C. albicans ATCC 885/653.
Додаткові дослідження проведено стосовно му-

зейних та клінічних штамів мікроорганізмів.
Результати та обговорення. Дані дослідження 

свідчать, що з-поміж поліфенольних сполук, отрима-
них із екстрактів Душекії зеленої, найбільш виражену 
антибактеріальну дію мають етілацетатний, спирто-
вий та водний екстракти стиглих суплідь. Діаметри 
зон затримки росту стафілококів, кишкової палички, 
протею та палички синьо-зеленого гною складали на 
рівні 18-27 мм, що вказувало на вираженну або висо-
ку протимікробну активність. Найбільшу активність 
розчини показали стосовно стафілококів (25-27 мм); 
також чутливість спостерігалась у грамнегативних 
бактерій (18-25 мм). Крім антибактеріальної дії, вста-
новлено слабку протигрибкову дію зазначених препа-

 
Таблиця 1 

Антибактеріальна активність різних сполук Душекії зеленої  
по відношенню до штамів різних мікроорганізмів 

Сполуки
S. aureus
ATCC
25923

E. coli
ATCC
25922

P .vulgaris 
ATCC
4636

P. aeruginosa 
ATCC
27853

C. albicans 
ATCC
885/653

Діаметр зони затримки росту в мм M±m
Розчинна фракція полісахаридів кори 
Душекії зеленої 14±0,1 12±0,2 11±0,1 ріст ріст

ВРПС (водорозчинні полісахариди) 
зі стиглих суплідь 14±0,1 15±0,1 16±0,2 13±0,1 ріст

ВРПС зелених суплідь 15±0,2 16±0,2 17±0,3 13±0,1 ріст
Етілацетатний екстракт із стиглих 
суплідь 27±0,5 25±0,3 24±0,6 22±0,4 15±0,2

30% спиртовий екстракт із стиглих 
суплідь 24±0,4 22±0,3 21±0,5 19±0,2 14±0,1

Водний екстракт із стиглих суплідь 25±0,7 21±0,5 20±0,4 20±0,4 14±0,2
50% спиртовий екстракт із стиглих 
суплідь 25±0,5 23±0,4 21±0,2 18±0,3 14±0,2

ПР із стиглих суплідь 15±0,2 18±0,3 16±0,2 14±0,1 ріст
ПР з зелених суплідь 15±0,2 17±0,2 12±0,1 ріст ріст
Контроль – альтан 25±0,5 21±0,3 14±0,1 12±0,1 14±0,2

Примітка: р< 0,05
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ратів (14-16 мм). Ще більшими виявилися діаметри 
зон затримки росту при застосуванні етлацетатного 
екстракту стиглих суплідь. В порівнянні з контроль-
ним препаратом – альтаном, за виключенням стафі-
локока та кандиди, по відношенню до грамнегативної 
флори у екстрактів зони затримки були вищими. Дані 
про це наведено в таблиці 1.

З метою поглибленого вивчення антибактері-
альних властивостей розчинів наступним етапом 
дослідження стає визначення мінімально-пригні-
чуючої (МПК) та мінімальної бактерицидної кон-
центрації (МБК) методом серійних розведень у 
бульйоні. Встановлено, що середнє арифметичне 
значення МПК розчинів з кори, зелених суплідь та 
листя складало 0,5 млг/мл, причому цей показник 
достовірно не відрізнявся для різних штамів мікро-
організмів, за винятком палички синьо-зеленого 
гною та протею – 1,0 млг/мл. МПК для екстрактів 
зі стиглих суплідь складало 0,2-0,35 млг/мл. Для 
контрольного препарату зазначені показники були 
на рівні 0,35 млг/мл.

Також було встановлено, що МБК знаходилась у 
межах від 0,2 до 1,5 млг/мл (для розчинів з стиглих 
суплідь – 0,5 млг/мл, для інших – 0,8-1,5 млг/мл,  
для альтану – 0,6 млг/мл).Таким чином, у дослідах 
in vitro була вивчена антимікробна активність різ-
номанітних сполук, отриманих різними способами 
екстрактів з кори, листя та суплідь Душекії зеленої. 

Встановлено, що етілацетатні та спиртові екстра-
кти зі стиглих суплідь мають високу антибактері-
альну дію по відношенню до штамів мікроорганіз-
мів, які є збудниками гнійно-запальних процесів. 

У подальшому вирішено розширити спектр 
мікроорганізмів і перевірити дію етілацетатного 
та спиртових екстрактів на патогенні штами, які 
викликають інфекційні захворювання (дифтерію, 
сальмонелез, дизентерію).

Для визначення антибактеріальної дії досліджу-
ваних речовин стосовно патогенних штамів (сальмо-
нела, шигела, коренебактерія дифтерії) – збудників 
інфекційних захворювань, проводили методом ди-
фузії в агар та серійних розведень. Для досліджен-
ня взято тільки музейні штами. Встановлено, що 
спиртові екстракти поліфенольних сполук Душекії 
зеленої мають антимікробну дію стосовно штамів 
дифтерії, сальмонел та шигели. Діаметри зон затрим-
ки росту складали: стосовно дифтерії 20-22 мм, сто-
совно грамнегативної флори (сальмонела і шигела) –  
17-19 мм. Данні дослідження наведені в таблиці 2.

МПК було на рівні 1,0 – 1,5 млг/мл, а МБК – 
1,2 – 1,8 млг/мл.

З метою поглибленого вивчення антибактері-
альної активності було вирішено провести досліди 
на клінічних штамах мікроорганізмів, які виділя-
лись від хворих з різними гнійно-запальними про-
цесами (стафілококи, кишкова паличка та паличка 

Таблиця 2
Антибактеріальна активність екстрактів стиглих суплідь  

по відношенню до мікроорганізмів, що викликають інфекційні захворювання

Мікроорганізми

Діаметри зон затримки росту в мм М±м
Етилацетатний 
екстракт із 
стиглих суплідь

30% спиртовий 
екстракт із 
стиглих суплідь

Водний екстракт  
із стиглих суплідь

50% спиртовий 
екстракт із 
стиглих суплідь

S. flexneri 170 21±0,4 17±0,2 17±0,1 18±0,3
S. paratyphy A 290 20±0,3 18±0,2 17±0,1 18±0,1
S. paratyphy B 42 18±0,1 15±0,3 16±0,1 17±0,3
S. typhimurium 144 19±0,1 16±0,2 16±0,1 18±0,2
E. aerogenes 418 23±0,4 18±0,2 16±0,1 17±0,1
C. diphtheria mitis 6 23±0,4 20±0,3 18±0,1 19±0,2
C. diphtheria gravis 14 24±0,5 20±0,3 18±0,2 19±0,2

Примітка: р< 0,05

Таблиця 3
Антибактеріальна активність препаратів по відношенню до клінічних штамів мікроорганізмів, 

виділених від хворих із запальними процесами

Мікроорганізми

Діаметри зон затримки росту в мм М±м
Етилацетатний 
екстракт із стиглих 
суплідь

30% спиртовий 
екстракт із стиглих 
суплідь

Водний екстракт із 
стиглих суплідь

50% спиртовий 
екстракт із стиглих 
суплідь

S. aureus 20±0,5 16±0,2 15±0,1 15±0,1
E. coli 18±0,2 15±0,1 12±0,1 17±0,2
P. vulgaris 17±0,1 15±0,2 14±0,1 14±0,1
P. aeruginosa 15±0,1 13±0,1 14±0,1 14±0,1
C. albicans 14±0,1 13±0,1 14±0,1 15±0,1
S. pyogenes 19±0,1 15±0,1 17±0,1 16±0,2

Примітка: р< 0,05
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синьо-зеленого гною, кандиди, протей, стрептоко-
ки). Однак ми не змогли отримати клінічні штами 
патогенних бактерій (дифтерії, сальмонели, шиге-
ли) за відсутністю їх або по запобіганню порушень 
санітарно-епідемічного режиму.

Вивчення антибактеріальної активності дослі-
джуваних препаратів стосовно клінічних штамів 
показало, що ці сполуки володіють чутливістю до 
отриманих бактерій. Діаметри зон затримки росту 
складали 13-20 мм і відрізнялись по цим показни-
кам від стандартних. Однак у етілацитатного та 
спиртових екстрактів ці показники відрізнялись на 
2-3 мм і не впливали на загальні результати дослі-
дів (табл. 3). 

Висновки:
1. Отримані поліфенольні сполуки з різних 

частин рослин Душекії зеленої демонструють по-
мітну антибактеріальну активність.

2. Етилацетатний екстракт із стиглих суплідь 
Душекії зеленої виявив високі антибактеріальні 
властивості стосовно ширшого спектру мікроорга-
нізмів різних таксономічних груп порівняно з пре-
паратом альтан, створеного на основі вільхи клейкої 
(випускається фармацевтичною промисловістю).

3. Етилацетатний екстракт, отриманий із 
стиглих суплідь Душекії зеленої може бути за-
стосований при розробці антибактеріального 
препарату.
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ОСОБЕННОСТИ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ  
ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ФОРМЕ АВТОНОМНОЙ НЕЙРОПАТИИ  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Статья посвящена оценке особенностей кардиогемодинамики при кардиоваскулярной форме автономной ней-
ропатии у больных с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ишемической болезнью сердца. Изучены основные 
показатели кардиогемодианмики, углеводного и липидного обмена. На основе проведенных исследований выяв-
лены более выражены нарушения диастолической функции ЛЖ, увеличение объёмных параметров сердца, повы-
шением массы миокарда ЛЖ у пациентов с ИБС на фоне СД2 типа. Целесообразно всем больным СД2 проводить 
исследование ТИМ с целью раннего выявления атеросклероза и своевременного лечения, а также мониторирова-
ние ЭКГ по Холтеру для раннего выявления безболевой ишемии миокарда. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, кардиоваскулярная форма автоном-
ной нейропатии.

Стаття присвячена оцінці особливостей кардіогемодинаміки при кардіоваскулярній формі автономної 
нейропатії у хворих з цукровим діабетом 2 типу, що поєднується з ішемічною хворобою серця. Вивчені основні по-
казники кардіогемодинаміки, вуглеводного та ліпідного обмінів. На основі проведених досліджень виявлені більш 
виражені порушення діастолічної функції ЛШ, збільшення об’ємних параметрів серця, підвищення маси міокарду 
ЛШ у пацієнтів з ІХС на фоні ЦД 2 типу. Доцільно усім хворим ЦД 2 проводити дослідження ТІМ з метою раннього 
виявлення атеросклерозу та своєчасного лікування, а також моні торування ЕКГ по Холтеру для раннього виявлення 
безбольової ішемії міокарда. 

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, ішемічна хвороба серця, кардіоваскулярна форма автономної нейропатії. 

The article evaluates the peculiarities of cardiac hemodynamics in cardiovascular form of Autonomous neuropathy in 
patients with diabetes type 2 diabetes in combination with coronary heart disease. The basic indicators cardiohemodynam-
ic, carbohydrate and lipid metabolism. Based on the conducted studies revealed more pronounced diastolic dysfunction, 
the increase in volumetric parameters of the heart, increased myocardial mass of left ventricle in patients with CHD on the 
background of type 2 diabetes mellitus type. It is advisable in all patients of T2DM to conduct the research team with the 
goal of early detection of atherosclerosis and treatment, as well as the ECG monitoring by Holter for early detection of silent 
myocardial ischemia. 

Key words: diabetes mellitus type 2, coronary heart disease, cardiovascular form of Autonomous neuropathy.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является 
глобальной проблемой здравоохранения. На сегод-
ня в мире приблизительно 300 млн человек стра-
дают на СД2, из них уже 88 млн имеют осложне-
ния данного заболевания. В Украине официально 
зарегистрировано 1,2 млн пациентов с СД2, тогда 
как их реальное количество, по оценке экспертов,  
в 2-3 раза превышает статистические данные. Еже-
годно в нашей стране выявляют около 100 тыс. 
новых случаев заболевания [4]. Наряду с эндо-
кринной патологией ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) так же представляет собой серьезную меди-
ко-социальную проблему, являясь одной из глав-
ных причин постоянной или длительной утраты 
трудоспособности [3; 5]. 

Современные научные данные свидетельству-
ют о том, что распространенность сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) среди больных диа-
бетом достигает 50% [6]. Кроме того, СД является 
независимым фактором риска развития ССЗ и их 
осложнений как в целой популяции, так и, что бо-
лее важно, среди больных уже имеющих кардио-
васкулярную патологию. В ряде эпидемиологиче-
ских исследований было продемонстрировано, что 

при СД смертность от ССЗ повышена в 2-3 раза у 
мужчин и в 3-5 раз у женщин по сравнению с тако-
вой в контрольной группе [7].

Многочисленные перспективные исследования 
показывают, что больные СД умирают от ИБС в  
2-4 раза чаще, чем лица контрольной группы, у ко-
торых нет диабета. При этом отмечается неуклон-
ный рост заболеваемости ИБС у больных СД.

Постановка проблемы. В последнее время 
внимание исследователей все больше приковы-
вает проблема диабетической автономной ней-
ропатии (ДАН), которая является одной из при-
чин более тяжелого течения и плохого прогноза 
сердечно-сосудистых осложнений у больных 
СД. Наиболее прогностически неблагоприятной 
и клинически значимой формой ДАН является 
кардиоваскулярная. Даже доклиническая стадия 
кардиоваскулярной формы ДАН ухудшает про-
гноз жизни, увеличивает риск развития безбо-
левой ишемии миокарда, внезапной смерти. Не-
смотря на значительное отрицательное влияние 
на выживаемость и качество жизни пациентов 
с диабетом, ДАН остается наименее изученным 
осложнением СД. 
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При СД повышен риск развития острого ин-
фаркта миокарда в 3 раза в сравнении с общей 
популяцией. Это во многом обусловлено особен-
ностями механизмов формирования инфаркта при 
СД, включающими наряду с атеросклерозом коро-
нарных артерий, нейропатическую дисрегуляцию 
и микроангиопатию сосудов сердца. Поэтому на-
рушения функции сердца, особенно левого желу-
дочка, выявляются уже на ранних стадиях разви-
тия СД. Структурно-функциональные особенности 
миокарда у больных СД представлены в литературе 
достаточно полно [1; 2]. Что касается изменений 
внутрисердечной гемодинамики при сочетанной 
патологии – НС и СД, то этот раздел является наи-
менее изученным.

Цель. Оценить особенности кардиогемодини-
мики у больных СД2 с кардиоваскулярной формой 
автономной нейропатии и определить корреляци-
онные связи с другими факторами кардиоваскуляр-
ного риска у данных пациентов. 

Материалы и методы. Обследовано 54 боль-
ных СД, находившихся на лечении в терапевти-
ческом отделении Запорожской городской кли-
нической больницы №9. Все больные СД были 
разделены на 2 группы: 1 – составили больные СД 
2 типа с ИБС (n = 35), 2 – составили больные ИБС 
без СД 2 типа (n = 19). Средний возраст больных 
составил 55,6±7,4 лет. Контрольную группу соста-
вили 25 практически здоровых лиц. 

Диагноз верифицировали согласно действую-
щих критериев МОЗ Украины (приказ № 436 от 
03.07.2006г. МОЗ Украины «Протокол оказания ме-
дицинской помощи больным с острым коронарным 
синдромом без подъемов ST»). Диагноз СД 2 типа 
устанавливался в соответствии с совместных реко-
мендаций American Diabetes Association (ADA) и 
Европейской Ассоциации по изучению СД (EASD) 
относительно критериев диагностики СД. 

При обследовании больных проводился анализ 
жалоб, кардиологического анамнеза, факторов со-
судистого риска, данных объективного обследова-
ния, клинико-лабораторных и клинико-инструмен-
тальных методов обследования, включающих ЭКГ, 
холтеровское мониторирование ЭКГ и Эхо-КГ. 

Для диагностики кардиоваскулярной формы 
ДАН всем больным СД выполнены вегетативные 
ЭКГ-тесты: дыхательная проба, проба Вальсаль-
вы, ортостатическая проба. При сомнительных 
результатах рефлекторных ЭКГ-тестов, с целью 
подтверждения ДАН, проводилась кардиоинтер-
валография по методике Баевского Р.М. с оценкой 
показателей сердечного ритма в покое и при пере-
ходе в ортостаз. При анализе результатов и опре-
делении степени тяжести вегетативной нейропатии 
использовались критерии, предложенные D.Ewing 
(1985): нет поражения – результаты всех тестов от-
рицательные; начальное поражение – результаты 
одного теста положительные или результаты двух 
тестов пограничные; несомненное поражение – ре-
зультаты двух тестов положительные; грубое по-
ражение – положительные результаты всех тестов. 

Всем пациентам проведено суточное монито-
рирование ЭКГ по Холтеру для выявления эпи-
зодов депрессии сегмента ST, ультразвуковое 
исследование сердца для выявления структурно-

функциональных изменений сердца. Использова-
ли стандартную одномерную и мультисканерную 
двухмерную эхокардиографию с определением ли-
нейных размеров и объёма предсердий и желудоч-
ков в систолу и диастолу по стандартной методи-
ке, рекомендованной Ассоциацией американских 
кардиологов (1987 г.) в В- и М-режиме. Изучение 
изменений сосудов проводили на примере общей 
сонной артерии (ОСА). Ультразвуковые признаки 
утолщения стенки ОСА позволяют выявлять ран-
ние признаки атеросклероза и используются в ка-
честве одной из характеристик поражения органов-
мишеней. 

При клинико-лабораторном анализе определя-
ли содержания гликозилированного гемоглобина 
(HbA1с), глюкозы, общего холестерина (ОХС) и 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), три-
глицеридов (ТГ). 

Полученные результаты представлены в виде 
среднего значения ± стандартное отклонение от 
среднего значения (М ± m). Статистическую об-
работку данных осуществляли с помощью пакета 
Statistica, версия 6,0. Оценку различий между груп-
пами при распределении, близком к нормальному, 
проводили с помощью критерия Стьюдента. Для 
анализа корреляционных связей вычисляли коэф-
фициенты корреляции Пирсона. Статистически до-
стоверными считали различия при р <0,05.

Результаты и обсуждения. В обследованной 
группе пациентов отмечена высокая частота кар-
диоваскулярной ДАН – 69,5%, при этом у 16,7% 
больных зарегистрированы начальные проявления 
ДАН, несомненная ДАН у 27,4% и у 25,4% чело-
век – грубая кардиоваскулярная форма ДАН. Веге-
тативные нарушения отсутствовали у 30,5% боль-
ных СД2.

Развитие диастолической дисфункции левого 
желудочка (ЛЖ) является ранним признаком из-
менений сердца при СД2. Распространенность 
диастолической дисфункции ЛЖ среди больных 
СД2 без ИБС составляет от 50 до 75% [7]. При со-
четании СД2 и ИБС частота диастолической дис-
функции ЛЖ достигает 85% [8-9]. В проведенном 
данном исследовании нарушение диастолической 
функции ЛЖ, по данным ЭХО-КГ, зарегистрирова-
но у 79% больных СД2 с ИБС и у 64% пациентов с 
ИБС без нарушения углеводного обмена (р<0,05). 
Показатели диастолической функции ЛЖ у боль-
ных СД2 без вегетативных нарушений достоверно 
не отличались от группы сравнения, в то же время 
у больных СД2 с кардиоваскулярной формой ДАН 
наблюдаются более выраженные изменения, при-
чем при нарастании степени выраженности веге-
тативных нарушений тяжесть диастолической дис-
функции увеличивалась. 

Повышение активности симпатической нерв-
ной системы у больных СД сопровождается увели-
чением сердечного выброса, повышением общего 
периферического сопротивления, повышением 
реабсорбции натрия и жидкости [11], приводит к 
увеличению объёма циркулирующей жидкости и 
повышению артериального давления. Снижение 
активности парасимпатмической системы увели-
чивает ЧСС и сопровождается снижением эластич-
ности и растяжимости сосудистой стенки вслед-
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ствие гемодинамического удара. Все эти изменения 
способствуют формированию структурно-функци-
ональных изменений сердца с увеличением массы 
миокарда ЛЖ, дилятацией полостей сердца, разви-
тию диастолической дисфункции и снижению си-
столической функции ЛЖ [12], быстрому развитию 
и прогрессированию сердечной недостаточности. 

У больных СД2 без кардиоваскулярной фор-
мы ДАН по сравнению с пациентами, имеющими 
только ИБС, выявлено достоверное увеличение 
толщины задней стенки ЛЖ, межжелудочковой 
перегородки, относительной толщины стенки ЛЖ 
и массы миокарда ЛЖ. Развитие автономной ней-
ропатии сопровождалось не только увеличением 
показателей, отражающих гипертрофию ЛЖ, но и 
увеличением объёмных параметров сердца (конеч-
ные систолический и конечный диастолический 
объёмы) (табл. 1).

Анализ структурных изменений сердца у боль-
ных СД2 в зависимости от степени тяжести кар-
диоваскулярной формы ДАН показал увеличение 
объёмов сердца в группе больных СД с грубой 
кардиоваскулярной формой ДАН по сравнению с 
больными контрольной группы и больными СД2 
без ДАН (р<0,05). При проведении многофактор-
ного регрессионного анализа было установлено, 
что увеличение объёмным параметров ЛЖ у боль-
ных СД2 ассоциировано с изменением коэффици-
ента Вальсальвы (р=0,017), отражающего повыше-
ние симпатической активности, а масса миокарда 
ЛЖ и индекс массы миокарда ЛЖ – с увеличением 
частоты сердечных сокращений (р=0,001). 

Структурные изменения сосудистой стенки при 
СД связаны с атеросклерозом. Для оценки степени 
сосудистого ремоделирования используют такой 
показатель, как толщина комплекса интима-медиа 
(ТИМ) ОСА, надежно отражающий процесс атеро-
склеротического поражения сосудов, в том числе 
на его раннем этапе. Доказано, что по чувствитель-
ности и специфичности в качестве маркера атеро-
склероза ТИМ превосходит все показатели липид-
ного спектра [10]. При изучении ТИМ у больных 
СД2 выявлено достоверное увеличение ТИМ 

(1,27±0,18 мм) по сравнению с пациентами без 
СД2 (1,10±0,14 мм) (р<0,05), что свидетельствует 
о более выраженном атеросклерозе при диабете. 
Развитие кардиоваскулярной формы ДАН у боль-
ных СД2 сопровождалось статистически значимым 
увеличением ТИМ, по сравнению с пациентами без 
вегетативных нарушений. 

На увеличение ТИМ у больных СД2 влияли 
длительность диабета (r=0,203, p<0,05), уровень 
систолического артериального давления (r=0,234, 
p<0,05), частота эпизодов безболевой депрессии 
сегмента ST, гипергликемия натощак (r=0,213, 
p<0,05), низкий уровень ЛПВП (r= -0,287, p<0,05) 
и изменение вегетативных ЭКГ-тестов (дыхатель-
ного коэффициента) (r= -0,236, p<0,05).

При проведении многофакторного регрессион-
ного анализа было установлено, что увеличение 
диаметра ОСА у больных СД2 сопровождалось 
увеличением частоты сердечных сокращений 
(р=0,026), а детерминантами ТИМ оказалось изме-
нение дыхательного коэффициента, отражающего 
снижение влияний парасимпатической нервной си-
стемы на сердечно-сосудистую систему (р=0,019). 

При проведении суточного мониторирования 
ЭКГ эпизоды безболевой ишемии миокарда были 
обнаружены статистически значимо чаще у па-
циентов с СД2, чем у пациентов с изолированной 
ИБС, что подтверждает необходимость проведения 
данного исследования всем больным СД, даже без 
клиники ИБС.

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что развитие кардиоваскулярной формы 
ДАН у больных СД2 сопровождается: повышени-
ем массы миокарда ЛЖ и обьемных параметров 
сердца, нарушением диастолической функции ЛЖ, 
увеличением диаметра ОСА за счет ТИМ. Выяв-
ленные структурно-функциональные изменения 
сердца и сосудов у больных СД2 с кардиоваскуляр-
ной ДАН диктуют необходимость диагностировать 
диастолическую дисфункцию ЛЖ и изменение 
ТИМ у данной категории больных, с целью выявле-
ния ранних признаков атеросклероза и сердечной 
недостаточности. 

Таблица 1
Основные структурно-функциональные показатели у больных СД2  

в зависимости от наличия кардиоваскулярной ДАН

Показатели Группы, количество больных
Без ДАН, (n=10) С ДАН, (n=25) Контрольная группа (n = 25)

КДО, мл 113,21 ± 15,89 122,43 ± 11,21* 115,5 ± 9,43
КСО, мл 43,22 ± 12,43 53,41 ± 15,17 46,49 ± 15,69
ФВ, % 48,53 ± 1,18 44,23 ± 1,57* 59,34 ± 2,78
КДР, см 4,48 ± 0,67 5,43 ± 0,54* 4,83 ± 0,38
КСР, см 3,14 ± 0,36 3,31 ± 0,44* 3,10 ± 0,52
ЗСЛЖ, см 1,08 ± 0,15* 1,09 ± 0,14* 1,08 ± 0,13
МЖП, см 1,23 ± 0,18* 1,26 ± 0,18* 1,14 ± 0,21
ОТС, см 0,45 ± 0,07* 0,53 ± 0,08* 0,37 ± 0,02
ММЛЖ, г 237,9±52,9* 253,4±50,1* 204,3±68,2
ИММЛЖ, г/м2 122,9±21,7 128,1±21,6* 106,8±32,23

Примечание. * – значимость различий показателей в первой и второй группах (Р < 0,05).
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Выводы:
1. Развитие кардиоваскулярной формы ДАН у 

больных СД2 сопровождается нарушением диасто-
лической функции ЛЖ, увеличением обьемных па-
раметров сердца, повышением массы миокарда ЛЖ.

2. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 
имеющих клинических проявлений ИБС, по ре-
зультатам суточного мониторирования ЭКГ асим-

птомная ишемия встречается в 2 раза чаще, чем 
больных с клиникой ИБС без СД.

3. Структурные изменения ОСА у больных СД2 
с кардиоваскулярной формой ДАН характеризует-
ся увеличением общего диаметра за счет ТИМ.

4. Необходимо всем больным СД2 проводить 
исследование ТИМ с целью раннего выявления 
атеросклероза и своевременного лечения.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЇ МІОКАРДА  
У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ

У 50 хворих хронічним легеневим серцем, які отримували ділтіазем (група порівняння) і амлодипін (основна гру-
па), досліджували внутрішньосерцеву гемодинаміку і скорочувальну функцію міокарду лівого шлуночка, гази крові, 
функцію зовнішнього дихання, показники ліпідів і ліпопротеїдів, цитокіновий профіль, а також динаміку ендотелі-
ну–1. Відзначалося зниження тиску в легеневій артерії. Поліпшення показників гемодинаміки супроводжувалося 
зниженням рівня ендотеліна–1, інтерлейкіну–1β, фактора некрозу пухлин – α. Відзначалася тенденція підвищення 
інтерлейкіну–4. Зазначені позитивні клініко–біохімічні та функціональні зміни позитивно характеризують застосу-
вання амлодипіну в терапії хворих хронічним легеневим серцем з ішемією міокарда.

Ключові слова: хронічне легеневе серце, ішемія міокарда, антагоністи кальцію.

У 50 больных хроническим легочным сердцем, получавших дилтиазем (группа сравнения) и амлодипин (основ-
ная группа), исследовали внутрисердечную гемодинамику и сократительную функцию миокарда левого желудочка, 
газы крови, функцию внешнего дыхания, показатели липидов и липопротеинов, цитокиновый профиль, а также ди-
намику эндотелина–1. Отмечалось снижение давления в лёгочной артерии. Улучшение показателей гемодинами-
ки сопровождалось снижением уровня эндотелина–1, интерлейкина–1β, фактора некроза опухоли – α. Отмечалась 
тенденция к повышению интерлейкина–4. Полученные положительные клинико–биохимические и функциональные 
изменения положительно характеризуют применения амлодипина в терапии больных хроническим легочным серд-
цем с ишемией миокарда.

Ключевые слова: хроническое лёгочное сердце, ишемия миокарда, антагонисты кальция.

The study involved 50 patients with chronic pulmonary heart treated by diltiazem (group of comparison) and amlodipine 
(main group). Studied rates of intracardiac hemodynamics and myocardial contractility of the left ventricle, gas composition 
of the blood, ventilation lung function, rates lipids and lipoproteins, cytokine profile, and changes of endothelin–1. After the 
treatment, there was a decrease in pulmonary artery pressure, increase percent of ejection fraction, and increase in the 
volume forced expiratory for the first second. Improve of hemodynamic performance was accompanied by a decrease in the 
level of endothelin–1, interleukin–1β and tumor necrosis factor – α. There was a trend to increase of interleukin–4. Received 
clinical and laboratory improvement makes positive characteristic of using of amlodipine in therapy of chronic pulmonary 
heart with myocardial ischemia.

Key words: chronic pulmonary heart, myocardial ischemia, calcium antagonists.

Вступ. Хронічні обструктивні захворювання 
легень створюють умови для формування хроніч-
ного легеневого серця з ішемією міокарду [1, с. 94; 
2, с. 262; 3, с. 138], що обумовлено активацією сим-
пато-адреналової та ренін-ангіотензинової систе-
ми (РАС), які здійснюють свої регуляторні впливи 
через мембрано–асоційовані рецептори міокарда 
і легень. Крім того відомо, що загострення захво-
рювання супроводжується накопиченням в ендо-
теріоцитах ліпопротеїнів. Окислені ліпопротеїни 
спонукають до розвитку імунної відповіді, що при-
зводить до змін нормальної добової варіабельності 
симптомів, погіршення газообміну, зниження пери-
феричного судинного опору [3, с. 96; 4]. Зниження 
ефективної циркуляції крові в малому колі крово-
обігу стимулює продукцію вазоактивних речовин, 
які підвищують середній тиск у легеневій артерії 
(СТЛА), який виступає як фактор ризику форму-

вання метаболічних, функціональних і структур-
них змін в судинах хворих ХЛС [2, с. 262]. Таким 
чином, легенева і системна вазоконстрикція, гіпер-
гемокоагуляція та зміни у тубулярній системі ни-
рок є важливою частиною патогенетичного кільця, 
на яке необхідно цілеспрямовано впливати, засто-
совуючи лікарські засоби з широким спектром дії. 
Таким широким спектром дії володіють антагоніс-
ти кальцію (АК). Особливе місце серед них займає 
амлодипін [5–6].

Амлодипін – АК III покоління, блокує повільні 
кальцієві канали і гальмує гіперкальціємію та ско-
рочення гладком’язових волокон, зменшує ендоте-
ліальну дисфункцію. Тривала дія препарату дозво-
ляє застосовувати його 1 раз на добу. Максимальна 
концентрація в крові досягається через 6-12 годин. 
У лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, ар-
теріальну гіпертензію, АV блокаду II–III ступеню 
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та інших захворювань, він займає першорядне зна-
чення. Амлодипін вірогідно знижує епізоди ішемії 
міокарду. Відрізняє його від інших АК те, що він 
не впливає на частоту серцевих скорочень (ЧСС), 
підвищення якої в період фізичного навантаження 
провокує локальну ішемію, що підтверджує бага-
тоцентрове дослідження CAPE [6]. Крім того, да-
ний препарат може бути додатково включений до 
інших лікарських засобів при лікуванні серцевої 
недостатності [3, с. 96; 7]. Амлодипін позитивно 
впливає на нирковий кровообіг, підвищує швид-
кість клубочкової фільтрації, та має нефропротек-
торну активність.

Метою дослідження була оцінка антиішеміч-
ного ефекту амлодипіна у терапії хворих ХЛС з 
ішемією міокарду.

Матеріали та методи дослідження. 50 хворим 
ХЛС з ішемією міокарду у віці 55±5 років проводи-
лася комплексна терапія. Хворим 1ї групи (21 чол.) 
додатково призначали ділтіазем (діакордін) 90 мг 
2 рази на добу. Хворим 2-ї групи (29 чол.) додат-
ково був включений амлодипін (Лекхим) у дозі 
10 мг добу. Проводили добовий моніторинг ЕКГ з 
метою підтвердження ішемії міокарду. Стан вну-
трішньосерцевої гемодинаміки та СТЛА оцінюва-
ли за допомогою ЕхоКГ і ДопЕхоКГ. Вміст загаль-
ного холестерину (ХС), ХС ліпопротеїнів низької 
щільності (ХС ЛПНЩ), ХС ліпопротеїнів високої 
щільності (ХС ЛПВЩ) визначали по А.Н. Климо-
ву (1999). Показники РАС, эндотеліну–1, цитокінів 
досліджували імуноферментним методом.

Отримані результати та їх обговорення. На 
тлі проведеної комплексної терапії з включенням 
АК у хворих 1-ї і 2-ї групи на ЕКГ зменшилась 
кількість проявів ішемії міокарду, що клінічно су-
проводжувалось зменшенням ядухи, інтенсивності 
ангінального синдрому та підвищенням порогу пе-
ренесення фізичного навантаження без помітного 
приросту ЧСС. Показники СТЛА і ЧСС у хворих 
ХЛС з ішемією міокарду представлені на рис. 1. 
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Рис. 1. Зміни показників СТЛА і ЧСС у хворих 
ХЛС з ішемією міокарду під впливом АК
Примітка. * – Р <0,05 – відмінності достовірні в 

порівнянні з даними до лікування. Тут та на рис. 2–4.

Зміни гемодинаміки на тлі комплексної терапії 
з включенням АК супроводжувалось змінами ста-
ну РАС і ендотеліну–1, що представлено на рис. 2. 

Зміна показників РАС на тлі терапії АК свід-
чать, що свої ефекти препарати реалізують через 
механізм релаксації коронарних судин, обумовле-
ний підвищенням оксиду азоту. Зниження рівня 

реніну і ендотеліну–1, особливо у 2-й групі, є тому 
підтвердженням. 
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Рис. 2. Зміни показників реніну, ангіотензину 
II, ендотеліну–1 у сироватці крові хворих ХЛС  

з ішемією міокарду під впливом АК

Поліпшення клінікофункціональних і лабора-
торних показників у хворих ХЛС з ішемією міокар-
ду супроводжувалось змінами профілю цитокінів, 
що представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Вміст цитокінів у сироватці крові хворих 
ХЛС з ішемією міокарду під впливом АК

У сироватці крові хворих до лікування був від-
значений дисбаланс цитокінів. Після проведеного 
лікування відзначалось вірогідне зниження ІЛ–1β, 
ФНП-α і підвищення ІЛ–4, особливо у 2-й групі 
спостереження. Це свідчить, що проведена терапія 
з включенням АК створила сприятливі умови для 
зниження тиску у легеневої артерії та гальмування 
імунозапального процесу у хворих ХЛС з ішемією 
міокарду. 

 

3,64

5,915,585,87 5,23
4,61

3,32
4,5

1,29
1,011,181,15

0
1
2
3
4
5
6
7

до лікування після лікування до лікування після лікування

ділтіазем амлодипін

1 група  (n=21) 2 група  (n=29)

Загальний ХС, ммоль/л ХС ЛПНЩ, ммоль/л ХС ЛПВЩ, ммоль/л

*

*

*

*

*

*

Рис. 4. Зміни ліпідного спектру  
у сироватці крові хворих ХЛС  

з ішемією міокарду під впливом АК

У сироватці крові хворих ХЛС з ішемією міо-
карду до лікування відмічалось підвищення загаль-
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ного холестерину (ХС), ХС ЛПНЩ і зниження ХС 
ЛПВЩ. Проведене комплексне лікування з вклю-
ченням АК сприяло зниженню рівня загального 
ХС, ХС ЛПНЩ і підвищення ХС ЛПВЩ, особливо 
у 2-й групі спостереження. 

Таким чином, комплексна терапія з включенням 
АК позитивно впливає на тиск у легеневій артерії, 
який є основним фактором розвитку атеросклерозу 
і ішемії міокарду у хворих ХЛС. 

Висновки:
1. Застосування антагоністів кальцію у комп-

лексній терапії хворих ХЛС з ішемією міокарду 
супроводжувалось поліпшенням клініко-функціо-
нальних проявів захворювання та зниженням іму-
нозапальної активності, особливо у групі призна-
чення амлодипіну. 

2. Амлодипін у терапії хворих ХЛС з ішемією 
міокарду гальмує ендотеліальну дисфункцію, яка 
є фактором формування атеросклерозу і, як наслі-
док, ішемії міокарду, що є основним механізмом 
його впливу на патологічний процес у цій категорії 
хворих.
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БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТІВ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА  
ТЕОРЕТИЧНОЇ І ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ

Розглядаються наукові підходи до поняття та сутності безпеки пацієнтів як детермінанти теоретичної і доказової 
медицини. Акцентується увага на тому, що забезпечення безпеки пацієнтів є однією з основних проблем, яка ви-
никає при впровадженні новітніх технологій у лікувально-діагностичний процес. Зазначається, що вирішення цієї 
проблематики ускладнюється відсутністю загальноприйнятого категорійно-поняттєвого апарата таких понять як 
безпека пацієнтів, медична/клінічна помилка, а також впровадженням методик виміру і моніторингу рівня безпеки 
пацієнтів в клінічну практику.

Ключові слова: безпека пацієнтів, механізм забезпечення безпеки пацієнтів, лікувально-діагностичний процес, 
таксономія «медична/клінічна помилка».

Рассматриваются научные подходы к понятию и сущности безопасности пациентов как детерминанты теоре-
тической и доказательной медицины. Акцентируется внимание на том, что обеспечение безопасности пациентов 
есть одной из основных проблем, возникающей при внедрении новейших технологий в лечебно-диагностический 
процесс. Отмечается, что решение этой проблематики усложняется отсутствием общепринятого категориально-
понятийного аппарата таких понятий как безопасность пациентов, медицинская/клиническая ошибка, а также вне-
дрением методик измерения и мониторинга уровня безопасности пациентов в клиническую практику.

Ключевые слова: безопасность пациентов, механизм обеспечения безопасности пациентов, лечебно-диаг-
ностический процесс, таксономия «медицинская/клиническая ошибка».

The article is dedicated to scientific approach to the notion and subject matter of patients' safety as a determiner of 
theoretical and evidence-based medicine.The attention is focused upon the fact that ensuring patients' safety is one of 
the main problems arousing during implementation of up-to-date technology into diagnostic and treatment process. It has 
been noted that the solution of such problems get more complicated with the lack of common categorical and conceptual 
framework as well as of such notions as patients' safety, medical clinical error, and also with introducing new practices of 
monitoring and measuring the level of patients'' safety into clinical experience.

Key words: patients' safety, facility for ensuring patients' safety, diagnostic and treatment process, taxonomy "medical/
clinical error".

Актуальність дослідження. Аналіз методоло-
гічних основ визначення змісту і сутності «безпека 
пацієнтів» має як своє загальнотеоретичне, так і 
спеціально-наукове обґрунтування. Загалом, спі-
віснування декількох методологічних підходів до 
дослідження базових науково-медичних термінів є 
об’єктивним явищем. Проте до медичної терміно-
логії висувається низка вимог, основна з яких по-
лягає у використанні термінів з чітко окресленим 
змістом. Тому, висвітлюючи проблематику забез-
печення безпеки пацієнтів, слід насамперед, визна-
читися із застосованим для цього термінологічним 
апаратом.

Нехтування об'єктивними обставинами і пере-
думовами щодо впровадження ефективних меха-
нізмів забезпечення безпеки пацієнтів в системі 
охорони здоров’я призводить до неминучих не-
бажаних явищ в процесі надання медичної до-
помоги, при цьому ненавмисна шкода здоров’ю 
пацієнта може бути заподіяна як на етапі при-
йняття клінічного рішення, так і під час клінічної 
процедури. Водночас предметом наукового пошу-
ку обрано окремі аспекти та особливості змісту 
регулювання безпеки пацієнтів у сфері надання 
медичної допомоги. Ми приєднуємося до групи 
вітчизняних учених-медиків, які цілеспрямовано 
роблять вагомий внесок у дослідження проблеми 
безпеки пацієнтів. На розвиток здобутих даними 
науковцями висновків і розглядається фундамен-
тальна науково-практична проблема методологіч-
них засад забезпечення безпеки пацієнтів у систе-
мі охорони здоров'я.

Постановка проблеми. Належна якість медич-
ної допомоги має бути пріоритетним завданням 
будь-якого лікувально-профілактичного закладу, 
якому підпорядковується вся управлінська діяль-
ність. Дотримання максимально можливої безпеки 
пацієнтів є однією із основних проблем, що вини-
кають при впровадженні індустріальних техноло-
гій в управління якістю лікувально-діагностичного 
процесу в багатопрофільному стаціонарі.

Вирішення цієї проблеми ускладнюється тим, 
що дотепер відсутні надійні показники безпеки 
пацієнтів у системі охорони здоров’я, які можна 
використовувати для ідентифікації проблем безпе-
ки, оцінки ефективності втручань, спрямованих на 
покращення безпеки пацієнтів, а також спрощення 
міжнародних порівнянь. У цьому сенсі для досяг-
нення максимально можливої безпеки пацієнтів 
необхідні спільні зусилля як управлінців системи 
охорони здоров’я, так і лікарів-клініцистів, щодо 
розробки і впровадження методик виміру і моніто-
рингу рівня безпеки пацієнтів.

Мета статті полягала в дослідженні теоретич-
них аспектів змісту моделей забезпечення безпеки 
пацієнтів, а також на основі системного аналізу ви-
значення проблем їх практичного впровадження.

Методи дослідження. У процесі досліджен-
ня використовувався комплекс загальнонаукових 
і спеціальних методів, спрямованих на отримання 
об'єктивних результатів: метод функціонально-
структурного аналізу; метод порівняльного (ком-
паративного) аналізу; системний і комплексний 
підходи, які, по-перше, забезпечили цілісність до-
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слідження, а по-друге, дали змогу розглянути систе-
му безпеки пацієнтів як комплекс взаємопов'язаних 
підсистем, з'ясувати їх внутрішні та зовнішні 
зв'язки у забезпеченні безпеки пацієнтів.

Виклад основного матеріалу. Насамперед за-
значимо, що зміст поняття «безпека пацієнта» в на-
уковому сенсі повною мірою ще не досліджений. 
Наразі можна говорити, що дискутуються та роз-
глядаються різні підходи у визначенні та розумін-
ні таких базових понять пов'язаних із категорією 
«безпека пацієнтів», як критерії та методи оцінки 
безпеки пацієнтів; характеристика можливих не-
безпек та їх структуризація; принципи побудови 
ефективного механізму забезпечення безпеки паці-
єнтів в системі охорони здоров'я.

З огляду на це, для вирішення проблеми забез-
печення безпеки пацієнтів потрібен комплексний 
підхід, який включає оцінку всіх параметрів жит-
тєдіяльності людини. Нині доведено, що параметри 
якості життя людини наділені незалежною прогнос-
тичною цінністю і є не менш точними критеріями 
визначення стану пацієнта в процесі лікування чим 
показники оцінки загальносоматичного статусу.

Головним спонукальним мотивом такого під-
ходу у галузі стало те, що характеристика якості 
життя з точки зору медицини має два напрямки 
розвитку: 1) використання специфічних засобів до-
слідження, сконцентрованих на вивченні патологій 
або окремих особливостей здоров’я суспільства; 
2) неспецифічні – які використовується для ви-
вчення патологій у всіх їхній різноманітності, та 
змінюються залежно від стану здоров'я, психоло-
гічного стану та соціального об'єкта дослідження 
[1, с. 14]. Крім того, з позицій клінічної медицини 
акцентується увагу на тому, що якість життя є го-
ловною метою лікування при захворюваннях, що 
не обмежують тривалість життя, додатковою – при 
захворюваннях, що обмежують тривалість життя, 
і єдиною – для пацієнтів в інкурабельній стадії за-
хворювання [2, с. 15].

Загальне науково-теоретичне значення пошуку 
шляхів удосконалення забезпечення безпеки па-
цієнтів в системі охорони здоров'я, не може бути 
повними без аналізу статусу такого важливого 
суб'єкта медико-правових відносин, як пацієнт. 
Саме пацієнт у галузі медичної діяльності є клю-
човою фігурою, з якою так чи інакше пов'язані всі 
інші суб'єкти, які беруть участь в організації, забез-
печенні або безпосередньому наданні допомоги. 
Звідси, без пацієнтів – осіб, які вступають у право-
ві відносини з медичним працівником (медичним 
закладом), і наділені у зв'язку з цим специфічними 
правами і обов'язками суб'єкта медико-правових 
відносин, функціонування всієї системи охорони 
здоров'я значною мірою втрачає сенс.

Ще один важливий момент такого підходу по-
лягає в тому, що проблема безпеки пацієнтів за-
вжди знаходиться у тісному зв'язку з дотриманням 
принципів медичної етики і медичної деонтології 
в практичному вимірі. При цьому деонтологічний 
регуляторами діяльності медичного працівника є 
закони та підзаконні нормативно-правові акти, по-
кликані регламентувати дії і відносини всередині 
системи охорони здоров'я, а також визначати харак-
тер відносин між системами. Метою деонтологіч-

них регуляторів професійної діяльності медичного 
працівника є перерозподіл відповідальності з осо-
бистості на систему.

Справді, сьогодні лікар працює у складній ор-
ганізаційній структурі і від того, наскільки добре 
вона організована, в значній мірі залежить ефек-
тивність і дієвість лікування, яке отримує пацієнт. 
Відтак, основною метою лікувально-діагностич-
ного процесу залишається досягнення найкращо-
го клінічного результату при забезпеченні макси-
мальної з безпеки пацієнтів. Втім, як видається, 
надмірне «звуження» змісту безпеки пацієнта не 
є виправданими ані в практичному, ані в науко-
вому сенсі, адже, аналізуючи найважливіші про-
блеми медичної галузі, слід зазначити, що до них 
належить рятування і продовження життя людини; 
зменшення чи усунення об'єктивних проявів захво-
рювання; скорочення періодів загострення; продо-
вження ремісії; зменшення страждань пов'язаних з 
хворобою; підвищення якості життя пацієнта.

У цьому сенсі для реалізації перерахованих 
чинників існує комплекс профілактичних, діагнос-
тичних, лікувальних і медико-реабілітаційних за-
ходів, метою яких є досягнення певного клінічного 
результату. Це, безперечно, позитивна сторона ор-
ганізації амбулаторно-поліклінічного стаціонару, 
що виражається у кількості пацієнтів з позитивним 
наслідком і кількістю пацієнтів, задоволених ме-
дичною допомогою. При цьому в системі охорони 
здоров'я існують численні медичні, управлінські, 
психоемоційні (психогенні), економічні та інші ри-
зики, реалізація яких може привести до негативних 
наслідків медичних та інших втручань у вигляді 
ускладнень різної тяжкості, і в кінцевому варіанті 
до невідповідності лікувально-діагностичного про-
цесу очікуванням пацієнта.

З цього погляду, надзвичайно важливо оціню-
вати не лише окремі «класичні» напрями медичної 
діяльності (скажімо, в аспекті їх ефективності або 
неефективності), які потенційно можуть виявлятись 
більш або менш успішними, а й певні загальні на-
прями функціонування системи охорони здоров'я, 
що охоплюють доволі широкий спектр медичних 
відносин, але при цьому мають спільну мету.

Із факту належної теорії медичної науки випли-
ває, що базовими предметоутворюючими чинни-
ками безпеки пацієнтів слід вважати: ускладнення 
медичних втручань (ускладнення медикаментозної 
терапії; ускладнення медичних маніпуляцій; усклад-
нення діагностичних втручань; ускладнення пара-
клінічних лікувальних втручань; ускладнення осно-
вного захворювання, що розвинулося після початку 
лікування); психологічний конфлікт (може виникати 
безпосередньо між пацієнтом і лікарем, родичами і 
медичним персоналом відділення); незадоволеність 
пацієнта медичною допомогою (незадоволеність до-
ступністю лікувально-діагностичного процесу; не-
задоволеність перебігом лікувально-діагностичного 
процесу; незадоволеність результатом лікувального 
процесу в уявленні пацієнта).

Однак, незважаючи на можливість різних кри-
теріїв класифікації забезпечення безпеки пацієн-
тів, для медичної науки і практики, на наш погляд, 
найбільш базовими є їх розподіл на основі того, 
як саме у медичній діяльності співвідноситься по-
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няття «медичний заклад – лікар – пацієнт (безпека 
пацієнта)».

У цьому сенсі доказова медицина має спирати-
ся виключно на ті методи в діагностиці і лікуванні, 
ефективність яких доведена науковими досліджен-
нями високого методологічного рівня клінічних ре-
комендацій (метаанліз декількох правильно вико-
наних контрольованих рандомізованих клінічних 
досліджень; переконлива статистика правильно 
виконаного контрольованого рандомізованого клі-
нічного дослідження; дані спланованих нерандомі-
зованих клінічних досліджень визначених когорт, 
ряду послідовних спостережень чи зіставлених 
пар випадок-контроль; дані нерандомізованих до-
сліджень з історичним контролем більш чим однієї 
наукової установи чи отримані більш чим однією 
науковою групою; думки авторитетних спеціаліс-
тів, основані на клінічному матеріалі; описові до-
слідження чи звіти комітетів експертів) [3].

 Так само не викликає заперечень те, що нові 
фундаментальні теоретичні знання виражаються 
відповідною клінічною концепцією, яка визна-
чає стратегічні і тактичні принципи діагностики і 
лікування, а відтак, з позицій клінічної концепції 
плануються подальші клінічні дослідження, які до-
зволяють отримати клінічний результат ще більш 
високого рівня доказовості [4, с. 3-4]. Такий підхід 
формує цілісне уявлення розуміння рівня доказової 
медицини, за якого простежується безперервний 
зв’язок послідовних дій. Тобто, проведення клініч-
них досліджень можливе лише на основі наукових 
теорій і попередніх клінічних досліджень. Саме на 
основі даних доказової медицини в сучасному ме-
дичному світі формується система медичних стан-
дартів, які покликані поліпшувати та контролювати 
якість медичних послуг.

Таким чином, вже на найбільш загальному рів-
ні окреслюється наукова модель взаємообумовле-
ності детермінації забезпечення безпеки пацієнтів. 
Очевидно, що такі теоретичні моделі повинні базу-
ватися на принципах необхідної мінімальної шкоди 
від медичного втручання. Тобто, ризик від засто-
сування діагностичного методу повинен бути ви-
правданий очікуваною від нього інформацією або 
її практичною необхідністю; при виборі методів лі-
кування можлива шкода має бути меншою, ніж при 
бездіяльності/не лікуванні; водночас шкода пови-
нна бути меншою, ніж ті блага, які одержує пацієнт 
у результаті медичного втручання.

Що ж до класифікаційних моделей, то плюра-
лізм критеріїв класифікації слід вважати цілком 
прийнятним, оскільки залежно від виокремлення 
тих чи інших ознак, можна говорити, що ризикова-
ні методи діагностики, профілактики або лікування 
визнаються допустимими, якщо вони відповідають 
сучасним науково-обґрунтованим вимогам, спря-
мовані на відвернення реальної загрози життю та 
здоров’ю пацієнта; застосовуються за інформо-
ваною згодою про їх можливі негативні наслідки 
для пацієнта, а лікар вживає всіх належних у таких 
випадках заходів для запобіганню шкоди життю і 
здоров’ю пацієнта.

Нині як у вітчизняній, так і зарубіжній медич-
ній науці, проблематика безпеки пацієнтів вже на-
була окреслених рис. Також можна стверджувати 

про формування певного загального доктриналь-
ного розуміння як сутності цього явища, так і тих 
форм, в яких вона проявляється. Так, міжнародні 
медичні інституції зазначають, що безпека пацієн-
та – це уникнення, попередження або пом'якшення 
несприятливих наслідків лікування або пошко-
джень, завданих у процесі лікування [5].

Наразі для класифікації подій з безпеки пацієн-
тів використовується багато різних систем, які на-
зиваються ще «таксономіями». В їх основу покла-
дено такі чинники як тип помилки (помилкова доза, 
помилковий діагноз тощо); стан пацієнта (рівень 
завданої шкоди – від незначної до смерті); можливі 
базові причини (брак знань, інформації, навичок), 
стадія процесу медичної допомоги (обстеження, 
діагностика, лікування) тощо. Ці таксономії мож-
на поділити на три групи: класифікація за подією, 
ризиком або причиною. Деякі національні системи 
охорони здоров’я використовують таксономії для 
оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних 
видів діяльності.

Зараз відомо про 11 різновидів таксономій, які 
були розроблені у різних країнах та є специфічни-
ми для різних сфер медицини: наприклад, сімейної 
медицини, клінічних процедур або первинної допо-
моги, основу яких становить: 1) Несприятлива подія 
(Adverse Event) або Інцидент (Incident); 2) Медична 
помилка (Medical Error); 3) Друга жертва (Second 
Victim); 4) Контрольна карта (Checklist); 5) Госпі-
тальна інфекція (Healthcare – Associated); 6) Гру-
па швидкого реагування (Rapid Response Team); 
7) Аналіз основної причини (Root Cause Analysis); 
8) Культура безпеки (Safety Culture); 9) Система 
інцидент-звітування (Incident Reporting System); 
10) Хибне втручання (Wrong Patient /Site/ Procedure 
Surgery); 11) Ніколи-подія (Never-event) [6]. 

Водночас між цими таксономіями існують 
суттєві розбіжності, тому дані з різних систем не 
завжди можна порівнювати та запозичувати. Це 
обумовлено різницею у розставленні акцентів при 
дефінуванні безпеки пацієнтів як детермінанти 
системи охорони здоров'я. Так, вітчизняна сис-
тема сприймає їх через забезпечення соціально-
економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів 
та засобів, спрямованих на забезпечення життя і 
здоров'я і працездатності людини, натомість за-
рубіжна – як забезпечення життя, здоров'я і пра-
цездатності людини шляхом вжиття відповідних 
лікувальних заходів, де основною детермінантою 
виступає безпека пацієнтів при отриманні медич-
ної допомоги. Звідси, використання зарубіжного 
досвіду у повному обсязі видається неможливим, у 
зв'язку із значними розбіжностями в структурі ор-
ганізації стаціонарної медичної допомоги.

Наразі ми зосередимо увагу на такій таксоно-
мії, як «медична/клінічна помилка». Принагідно 
зазначимо, що аналіз таких таксономій (прайме-
рів) як несприятлива подія, госпітальна інфекція, 
система інцидент-звітування, ніколи-подія, вже 
ставали предметом наукових розвідок вітчизняної 
медичної доктрини (Р.М. Федосюк, О.М. Ковальо-
ва, 2013) [7].

Зазначимо, що проблема оцінки помилок ме-
дичних працівників є гострою як в Україні, так і 
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в державах ЄС. Але там, на відміну від України, 
навіть клінічні дослідження здійснюються за зго-
ди пацієнтів (роз'яснюються наслідки, обговорю-
ються протипоказання тощо). Це ті помилки, які 
трапляються через те, що професійні можливості 
завжди є обмеженими досягнутим рівнем розвитку 
медичної науки й клінічної практики. Водночас в 
Україні офіційної статистики лікарських помилок 
немає. Це відбувається через те, що в нас відсутня, 
по суті, система охорони здоров’я, а є тільки її за-
лишки, які не працюють на пацієнта. З іншого боку, 
в нас не введені стандарти і протоколи лікування, 
які є обов’язковими для виконання в західних кра-
їнах, і відсутня система обов’язкового медичного 
страхування, яка стимулює контроль за лікарськи-
ми помилками [8].

Аналіз наукового доробку присвяченого так-
сономії (праймеру) «медична/клінічна помилка» 
виявив широкий спектр підходів до визначення 
цієї категорії. Насамперед, ця таксономія має між-
галузевий характер, а звідси, вибудовується власна 
модель цього явища за допомогою категорійно-по-
няттєвого апарату та методів дослідження в галузі. 
Це пов'язано з тим, що нормативно не визначено 
поняття «медичної/клінічної помилки», і відповід-
но виникає низка суперечок, щодо класифікації та-
ких помилок.

Слід погодитися, що у програмах гарантуван-
ня безпеки пацієнтів необхідно використовувати 
одну мову, узгоджену термінологію і зосереджува-
тись навколо однакових понять. Наразі «Інцидент 
пов'язаний із безпекою пацієнта», сприймається як 
будь-який ненавмисний та/чи неочікуваний інци-
дент, який міг призвести чи призвів до заподіяння 
шкоди одному чи більше пацієнтам, яким недо-
статньо надається медична допомога. Тобто, це по-
няття позначається різними терміносполученнями, 
включаючи «небажане явище (побічний ефект)», 
«медична/клінічна помилка» та «інцидент без на-
слідків» [9].

У теоретичному аспекті це стає очевидним, 
якщо проаналізувати ті доктринальні підходи до 
поняття «медичної/клінічної помилки», які наразі 
використовуються у медичній науці. Відповідно до 
найпоширенішої в доктрині позиції медична/ клі-
нічна помилка – це небажана медична подія, якій 
можна запобігти [10, с. 17]. Більш розлогою є дум-
ка зарубіжних колег, які вважають медичною/клі-
нічною помилкою необхідність, допущену (здій-
снену) фахівцем із охорони здоров'я, внаслідок якої 
пацієнту було завдано шкоди [11].

Такий підхід є виправданим, з огляду на те, що 
дії або бездіяльність медичного працівника, які при-
звели до негативних для здоров'я чи життя пацієнта 
наслідків можуть бути викликані об'єктивними чи 
суб'єктивними факторами. Ці дві групи факторів 
мають бути покладені в основу класифікації ме-
дичних помилок [12, с. 101]. Застосування такого 
критерію дає змогу виявити основні причини ме-
дичних/клінічних помилок за структурою: іденти-
фікація проблеми; формування проблеми; усвідом-
лення проблеми; ідентифікація головної причини; 
моніторинг симптомів [13, с. 9].

Такий зв’язок проявляється у тому, що до по-
милок, викликаних суб’єктивними факторами, від-

носяться помилки, яких припускаються медичні 
працівники, що необґрунтовано відступають від 
встановлених медичних стандартів, діють необе-
режно, самовпевнено чи допускають необґрунто-
ваний ризик при недостатності досвіду чи знань. 
Такі помилки можливі, наприклад, при неуважно-
му обстеженні, неадекватній оцінці клінічних та 
лабораторних даних, неврахуванні чи переоцінці 
результатів консультацій інших спеціалістів, а та-
кож при недбалому виконанні операцій та інших 
лікувально-профілактичних заходів, догляді та 
спостереженні за пацієнтом, загальній незадовіль-
ній організації різних етапів медичної допомоги 
в ме¬дичному закладі, зокрема при веденні доку-
ментації, при порушенні деонтологічних та інших 
вимог щодо інформування пацієнта про стан його 
здоров’я. До помилок, що спричинені об'єктивними 
факторами, відносяться дії (бездіяльність) медич-
них працівників, що не порушують встановлені 
законом та підзаконними актами правила, але запо-
діяли шкоду здоров'ю пацієнта чи його смерть, вна-
слідок: недосконалості медичної науки на даному 
етапі її розвитку; несприятливих умов або обста-
вин здійснення медичного втручання; об'єктивних 
складнощів діагностики деяких захворювань; ак-
тивного ризику захворювання, індивідуальних 
аномалій будови тіла чи функціонування організму 
пацієнта; алергічних реакцій, які неможливо було 
передбачити при стандартному медичному втру-
чанні (діагностуванні чи лікуванні) [14, с. 61].

Попри свою очевидну теоретико-методологіч-
ну відмінність у тлумаченні поняття медичних/
клінічних помилок, їх системи та обґрунтування їх 
генезису, слід визнати, що у структурному плані ці 
методології доволі схожі, адже фактично їх голо-
вна відмінність полягає у виборі вихідного чинни-
ку в аналізі змісту цієї таксономії (поділ на реле-
вантні та нерелевантні медичні/клінічні помилки). 
Зокрема, це простежується у тлумаченні понять 
«медична/клінічна помилка» та «дефект медичної 
допомоги». Вироблення деталізованих визначень 
і наскільки це можливо, логічне і схематичне роз-
межування цих дефініцій знаходиться в площині 
дослідження їх видів і природно-онтологічних осо-
бливостей.

Слід звернутися до уточнення змісту поняття 
«дефект медичної допомоги». Так, цей термін роз-
глядається як ненадання або неякісне надання ме-
дичної допомоги, що полягає в різних порушеннях 
процесу діагностики, лікування або організації ме-
дичної допомоги, які призвели чи можуть призвес-
ти до погіршення здоров'я пацієнта. За такого під-
ходу термін «дефект медичної допомоги» є збірним 
і рекомендується використовувати для кваліфікації 
діяльності різних працівників лікувально-профі-
лактичних закладів, а не лише лікарів, а поняття 
«медична/клінічна помилка» відрізняється від за-
гальноприйнятих його дефініцій спрямованістю на 
виявлення наявності чи відсутності вини лікаря у 
завданні шкоди здоров'ю пацієнта [15, с. 6].

Цей аспект видається важливим, з огляду на те, 
що оскільки відсутність вини лікаря в діях, що ква-
ліфікуються як медична/клінічна помилка, не може 
відмінити наявність об'єктивно виявленого ефекту 
медичної допомоги, тобто настання негативних 
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наслідків, не виключає можливості оцінки якості 
надання медичної допомоги в цьому випадку як де-
фектної, і не виключає необхідності встановлення 
і реалізації відповідальності медичного закладу за 
дефект медичної допомоги. 

Щоправда, говорячи про безпеку пацієнтів у 
побудові сучасних теорій її розвитку, слід зауважи-
ти на тому, що вона визначає структуру діяльності, 
тобто засоби і закономірності організації елемен-
тів лікувального процесу як складаної за будовою 
системи.

Так, з клінічної і методологічної точки зору лі-
карська діагностична помилка, може кваліфікува-
тися за рядом критеріїв: за змістом діагнозу осно-
вного захворювання; за нозологічними одиницями 
(чи групами) у відповідності до єдиної класифіка-
ції хвороб; за формою помилки діагнозу основно-
го захворювання (фактична і формально-логічна 
помилка); за обсягом розбіжностей діагнозу; за 
характером діагностичної помилки (гіподіагности-
ка, коли діагноз не розпізнаний, і гіпердіагностика, 
коли діагноз встановлено надмірно); за критерієм 
верифікації діагнозу (достаціонарний і заключний 
клінічний щодо секційного); за своєчасним вста-
новленням діагнозу (формальні/специфічні крите-
рії); за причинами діагностичної помилки; за на-
слідками діагностичної помилки [16, с. 6].

Водночас класифікація лікувально-профілак-
тичних дефектів медичної допомоги має більш 
велику складність, чим діагностичні помилки. На-
явність різних медичних шкіл і не завжди співпа-
даючих патогенетичних уявлень про те чи інше 
захворювання, накладає свій відбиток і на різний 
характер терапевтичних заходів. Ймовірно, це про-
являється і у відсутності уніфікованого підходу в 
оцінці якості лікувального процесу. Саме тому до-
сягнення медичних досліджень, «заснованих на 
доказах», доводить ефективність лише окремих 
лікарських засобів чи їх поєднування, але не ліку-
вально-профілактичного процесу в цілому. Тому 
при впровадженні сучасних інновацій в організа-
цію амбулаторно-поліклінічної допомоги також ви-
никають проблеми класифікації і аналізу медичної 
/клінічної помилки.

Варто наголосити, що такий підхід визначає по-
няття «дефект медичної допомоги», «лікарська по-
милка» і «помилка лікаря» такими, що фактично є 
взаємовиключними. Помилкові дії лікаря, що не 
мають негативних наслідків, можна розглядати як 
порушення методики лікування. Правильність ме-
тодики визначається на основі думки більшості чи 
впливу тієї чи іншої медичної школи. Звідси слідує, 
що одна медична школа може успішно застосову-
вати свої методики лікування, а інша – вважати їх 
помилковими. Так, в процесі повсякденної клінічної 
практики виявляються суперечності між прийнятим 
у науковому співтоваристві теоретичному уявленні 
про досліджуваний об’єкт (парадигму) і емпірич-
ними фактами, які виражають сутність конфлікту. 
Цей конфлікт стає підставою для критичного ана-
лізу попередніх клінічних рекомендацій. Крім того, 
не визнані на якомусь етапі розвитку суспільства 
методики лікування з часом можуть ставати загаль-
ноприйнятими і навпаки. Це пов'язано з постійним 
розвитком медицини [17, с. 8].

Загалом, щоб уникнути редукції, для емпірич-
ної узгодженості проводяться клінічні досліджен-
ня, що визначаються в клінічному експерименті як 
інтерпретація. Це вид обсерваційного дослідження 
за якого в процесі перебігу хвороби докладно ви-
вчаються окремі властивості об’єкта. На практиці 
це корелюється тим, що серії клінічних досліджень 
з їхнім історичним контролем наповнюють зміс-
товним описом раніше створені моделі патології, 
які в клінічній практиці ще визначаються як « ти-
пові клінічні ситуації», і саме до таких клінічних 
ситуацій в подальшому будуть застосовуватися ті 
чи інші клінічні рекомендації (стандарти дії).

У цьому контексті принциповим видається під-
хід, за якого клініцисти мають обґрунтоване право 
вирішувати в межах медичної науки та практи-
ки питання про визначення помилок у лікуваль-
но-діагностичному процесі суб'єктивними або 
об'єктивними, а також проведення їх аналізу і клі-
нічно-анатомічної оцінки.

Отже, не сперечаючись із методологією функ-
ціонального аналізу таксономії «медична/клінічна 
помилка», варто все ж таки наголосити на тому, що 
цей праймер може бути використаний не тільки для 
характеристики несприятливих наслідків хірургічних 
втручань, проведення певних маніпуляцій а й в окре-
мих випадках фармакотерапії. Так, за кордоном коли 
йдеться про фармакотерапію для характеристики по-
милки найчастіше вживається термін medication error, 
тобто ліко-пов'язана помилка, яка може бути медич-
ною помилкою, але може нею і не бути.

Однак, усі визначення поняття «ліко-пов'язана 
помилка» передбачають, що вона могла або нега-
тивно вплинути, або потенційно може вплинути 
при проведенні лікування, навіть на етапі відпуску 
ліків. Проте, ліко-пов'язана помилка завжди стає 
причиною несприятливих наслідків лікування, зо-
крема побічних реакцій, хоча потенційно могла б 
нею не бути. У разі, якщо лікар при призначенні 
декількох лікарських засобів не врахував резуль-
тати їх взаємодії, таку побічну реакцію теж слід 
розцінювати як медичну помилку [18, с. 5-7]. Саме 
тому в доктрині в аспекті аналізу ліко-пов'язаних 
помилок щодо їх класифікації застосовують кон-
текстуальний підхід [19].

Втім, говорячи про ліко-пов'язану помилку, слід 
пам'ятати, що цей зв'язок може реалізовуватись у 
тому, що нині відсутній належний контроль за 
безпекою лікарських засобів. Тобто, ефективність 
лікарських засобів, безпосередньо пов'язана із їх-
ньою безпекою. Йдеться про те, що серед профе-
сійних медичних ризиків виділяють медикаментоз-
ні (обумовлені застосуванням лікарських засобів), 
які можуть розвиватися при використанні практич-
но будь-якого з них [20].

 У цьому сенсі квінтесенцією стає базисний 
чинник – «доказова фармація» (Evidense-based 
Pharmacy), як інтегральний показник з фармакоеко-
номіки та фармацевтичної опіки, що зосереджується 
на встановленні достовірних даних про використан-
ня лікарських засобів із доведеною ефективністю, 
безпечністю, економічною вигодою, а також дока-
зових результатах фармацевтичної опіки протягом 
всього періоду фармакотерапії, починаючи від мо-
менту відпуску лікарського засобу до повного завер-
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шення терапевтичної дії препарату [21; 22]. За тако-
го підходу, суб'єкт нерелевантної медичної/клінічної 
помилки той самий, що й при релевантній – медич-
ний працівник. Однак, для визнання помилки ліко-
пов'язаною повинен бути встановлений хоча б той 
фактор, що обраний апробований варіант медичної 
допомоги, не дав очікуваного позитивного результа-
ту впродовж усього ліко-пов'язаного процесу. 

З цього погляду, йдеться про різні методологіч-
ні підходи та класифікаційні моделі, які відобража-
ють найрізноманітніші аспекти не лише окремих 
складових таксономії «медична/клінічна помилка», 
а й тих форм та методів, які використовуються для 
їх усунення. Недооцінювання або взагалі невра-
хування цього аспекту призводить до того, що не-
рідко під одним і тим самим терміном розуміються 
різні явища, що, зрештою, перетворює безпеку па-
цієнтів на сукупність імперативних приписів тех-
нічного характеру.

Однак, кажучи про забезпечення безпеки паці-
єнтів в цілому, було б не зовсім коректно перево-
дити цю проблематику виключно у площину функ-
ціонування спеціальних механізмів. Річ у тому, що 
поняття «безпека пацієнтів» являє собою складний 
предмет дослідження і не вичерпується лише ін-
ституційною побудовою, а передбачає загальну не 
заорганізовану відкритість надання медичної допо-
моги (медичних послуг) протягом усього лікуваль-
но-діагностичного процесу.

Специфіка вживаної категорії дає підстави го-
ворити про складний структурний комплекс забез-
печення безпеки пацієнтів при наданні медичної 
допомоги. У цьому сенсі, поза увагою не повинні 
залишатися взаємопов’язані групи прав пацієнтів: 
комплекс прав пацієнтів на отримання медичної 
допомоги, її якість і своєчасність; комплекс специ-

фічних прав пацієнтів, пов’язаних з їх здоров’ям; 
комплекс прав пацієнтів на превенцію медичної 
допомоги; комплекс прав пацієнтів на безпеку ме-
дичної допомоги; комплекс інформаційних прав 
пацієнтів; комплекс прав пацієнтів на гідне став-
лення і комфортні умови; комплекс прав пацієнтів, 
споріднених з правами пацієнтів тощо.

Таким чином, як ми бачимо на основі прове-
деного вище аналізу різних понять, які пов’язані з 
висвітленням проблематики забезпечення безпеки 
пацієнтів у медичній галузі, вже на суто терміноло-
гічному рівні відбувається конкретизація предмета 
дослідження, коли з одного боку, окреслюється 
безпека пацієнтів як максимально можлива відпо-
відність клінічних результатів очікуванням лікаря і 
пацієнта при мінімальному ризику негативних на-
слідків лікування і діагностики, а з іншого – вста-
новлюється комплексний обсяг прав пацієнтів, що 
споріднений з правами і обов’язками лікаря.

Висновки. Сучасна концепція забезпечення 
безпеки пацієнтів потребує наукового обґрунту-
вання з критичним переосмисленням досвіду її 
функціонування. Вона повинна спиратись на пре-
вентивний підхід та систематичний аналіз зво-
ротної інформації з різних систем звітності. Вод-
ночас управління ризиком у медичних закладах 
повинно бути обов’язковим і контрольованим. 
Стратегія гарантування безпеки пацієнтів має ста-
ти невід’ємним компонентом всієї тривалої про-
грами поліпшення якості у галузі охорони здоров’я 
(QIS). Тому її науково-коректне розуміння потребує 
розробки стандартизованих індикаторів безпеки 
пацієнтів; розробки стандартизованої номенкла-
тури/таксономії для безпеки пацієнтів і безпеки 
процесів догляду, та впровадження цих методів у 
клінічну практику. 
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СУЧАСНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ ЩОДО МОРФОЛОГІЇ  
ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЖУВАЛЬНИХ М'ЯЗІВ

Вивчення морфології та особливостей функціонування жувальної мускулатури є актуальним у теоретичній і прак-
тичній медицині. З функціональним станом жувальних м'язів пов'язані конфігурації нижньої третини обличчя і мож-
лива асиметрія, за якої заховуються неврологічні і стоматологічні проблеми, що потребують детального обстеження 
та коректного лікування. У статті представлені результати літературного пошуку щодо особливостей розвитку та 
морфології жувальних м'язів.

Ключові слова: розвиток, морфологія, жувальні м'язи.

Изучение морфологии и особенностей функционирования жевательной мускулатуры является уместным и акту-
альным в теоретической и практической медицине. С функциональным состоянием жевательных мышц связанные 
конфигурации нижней трети лица и возможная ассиметрия, при которой скрываются неврологические и стомато-
логические проблемы, которые нуждаются в детальном обследовании и корректном лечении. В статье представ-
ленные результаты литературного поиска относительно особенностей развития и морфологии жевательных мышц.

Ключевые слова: развитие, морфология, жевательные мышцы.

A study of morphology and features of functioning of masticatory musculature is appropriate and actual in theoretical 
and practical medicine. With the functional state of masseters the constrained configurations of lower one third of person 
and possible asymmetry, at that neurological and stomatological problems that need the detailed inspection and correct 
treatment are hidden. Results of literary search about features of development and morphology of masseters muscles are 
presented in article. 

Key words: development, morphology, masseters muscles.

Актуальність статті. Жування є однією з най-
важливіших функцій ротової порожнини, що спри-
яє процесу травлення та регулює баланс енергії 
у життєдіяльності всього організму [6, с. 1362;  
17, с. 2409; 24, с. 208]. М'язи жувального апарату 
забезпечують рух нижньої щелепи, язика, губ, щік, 
подрібнення їжі, функцію мови та міміку обличчя 
[14, с. 3039; 24, с. 209]. Крім того, жувальні м'язи 
не тільки надають рух нижній щелепі, але й вико-
нують функцію статичного характеру. Завдяки їм 
встановлюється фізіологічна рівновага кісткової 
системи черепа [13, с. 23; 20, с. 1426].

Постановка проблеми. З функціональним 
станом жувальних м'язів пов'язані конфігурації 
нижньої третини обличчя і можлива асиметрія, за 
якої приховуються неврологічні і стоматологічні 
проблеми [9, с. 297; 11, с. 59; 18, c. 458; 22]. Тому 
поглиблене вивчення морфології та особливостей 
функціонування жувальної мускулатури є дореч-
ним та актуальним у теоретичній і практичній ме-
дицині.

Формулювання цілей статті. Метою даної ро-
боти є вивчення морфології та особливостей розви-
тку жувальних м’язів.

Виклад основного матеріалу. До жувальних 
м'язів, які спричиняють рух нижньої щелепи, на-
лежать власне жувальні, скроневі, присередні та 
бічні крилоподібні м'язи [ 2, с. 63; 6, с. 1364; 8, с. 5;  
15, с. 1203]. Жувальні м'язи на кожній стороні 
пов'язані між собою генетично (походять з однієї 
зябрової дуги – нижньощелепної), морфологічно 
(всі прикріплюються до нижньої щелепи, які при-
водять її в рух при своїх скороченнях) і функціо-
нально (здійснюють жувальні рухи нижньої ще-
лепи, що й визначає їх розташування) [5, с. 391;  
6, с. 1370; 10, с. 5; 14, c. 3038; 24, c. 208]. 

Власне жувальний м'яз має форму неправиль-
ного прямокутника та складається з поверхнево-
го і глибокого шарів. Найбільшим є поверхневий 
шар, який має косий напрямок та починається біля 
виличного відростка верхньої щелепи і передніх 
двох третин нижнього краю виличної дуги та при-
кріплюється до бічної поверхні гілки нижньої 
щелепи [2, c. 111; 3, c. 183; 5, c. 333]. Глибокий 
шар має прямий напрямок волокон і починається 
від внутрішньої поверхні виличної дуги та при-
кріплюється до верхньої половини гілки нижньої 
щелепи і бічної поверхні вінцевого відростка. Та-
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кож виділяють середній шар, що бере початок на 
глибокій поверхні передніх двох третин виличної 
дуги і прикріпляється до середини гілки нижньої 
щелепи [8, c. 4; 16, c. 41 ]. Кут, утворений напрям-
ком волокон власне жувального м'язу нахилений 
вперед [3, c. 251; 7, c. 238]. Поверхнево м'яз меж-
ує з підшкірним м'язом шиї і привушною зало-
зою, глибше з скроневим м'язом і нижньою ще-
лепою, вентрально з щічним м'язом і дорсально 
з привушною залозою. [8, c. 5; 16, c. 39] Власне 
жувальний м'яз покритий глибокою шийною фас-
цією і оточений жировим прошарком. У новона-
роджених жувальний м'яз за об'ємом більший за 
скроневий [23, c. 185]. Отже, скроневий м'яз, а 
саме його задня частина, у дитини погано розви-
нена, що пов’язано із смоктальним рефлексом у 
новонароджених [12, c. 36]. 

При двобічному скороченні жувальних м'язів 
нижня щелепа піднімається (основна функція), при 
однобічному – зміщується в бік м'яза, який скоро-
чується (додаткова функція) [8, c. 4].

Окрім жувальних рухів, власне жувальний м'яз 
разом з мімічними м'язами бере участь в артику-
ляції звуків мови, міміці, зіванні, ковтанні. Вважа-
ють, що даний м'яз знаходиться в стані «хронічного 
фітнесу» [19, c. 114]. Надмірна тривала активність 
жувальних м'язів призводить до їх гіпертрофії, яка 
характеризується збільшенням сили і м'язової маси 
[7, c. 238; 16, c. 41; 18, c. 452].

Скроневий м'яз має плоску і віялоподібну фор-
му. Даний м'яз заповнює скроневу ямку і утворює 
скроневу площину з відповідними ділянками при-
кріплення [2, c. 119; 5, c. 489]. У новонароджених 
вона простягається до верхньої межі лускової час-
тини скроневої кістки. З початком прорізування зу-
бів його прикріплення зміщується вище по бічній 
стінці черепа, на якій виділяють дві скроневі лінії. 
Початок даного м'язу варіює: спереду від вилично-
го відростка лобової кістки, знизу від підскроне-
вого гребеня і зверху від соскоподібного відростка  
[3, c. 198]. Волокна відходять трьома пучками: 
переднім, що має нахил уперед, середнім, що 
має майже вертикальний нахил, і заднім, волокна 
якого мають горизонтальний напрямок. Ці пучки 
сходяться разом й утворюють товстий сухожилок, 
який проходить під виличною дугою і прикрі-
плюється до вінцевого відростка нижньої щелепи  
[1, c. 2; 8, c. 8]. Кут, що утворений напрямком пуч-
ків скроневого м'язу нахилений назад. Таким чи-
ном, скроневий м'яз в процесі росту всього орга-
нізму виявляє тенденцію нахилу назад [3, c. 232].

Скроневий м'яз досягає свого достатнього роз-
витку тільки з появою зубів. Разом з розвитком зуб-
ної системи розвивається функція відкушування 
їжі і в зв'язку з цим краще розвиваються задні пуч-
ки скроневого м'язу, які, скорочуючись, переміщу-
ють нижні передні зуби по піднебінних поверхнях 
верхніх передніх зубів [6, c. 1371; 8, c. 3; 12, c. 35]. 
Скроневий м'яз, підтягуючи вінцевий відросток 
догори, притискає нижні передні зуби до верхніх, 
переміщує нижню щелепу догори і завдяки цьому 
збільшується сила відкушування.

При двобічному скороченні скроневого м'яза 
нижня щелепа піднімається догори (основна функ-
ція). Допоміжною функцією цього м'яза є відтягу-

вання нижньої щелепи трохи назад при скороченні 
задніх пучків [3, c. 82; 5, c. 521].

У окремих випадках спостерігається наявність 
лобової головки скроневого м'яза, волокна якої 
частково прикріплюються до вінцевого відростка, 
а частково (поворотні волокна) – до суглобового. 
Значення прикріплення до суглобового відростка 
полягає в більш точному контролі змикання зубів 
[5, c. 456].

Присередній крилоподібний м’яз розташо-
ваний на внутрішній стороні нижньої щелепи і є 
синергістом власне жувальному м'язу, з'єднуючись 
з ним міцною сухожилковою перетинкою і тому в 
ділянці кута нижньої щелепи утворюється петля 
(крилоподібно-жувальна). Дана петля охоплює не 
лише основу нижньої щелепи, але і задній край її 
гілки, утворюючи мішок [3, c. 12; 5, c. 21], який 
знаходиться приблизно на тому ж рівні, що й жу-
вальний м'яз, але в два рази менший за його шири-
ною та в двічі тостіший. Починається м'яз в ямці 
крилоподібного відростка клиноподібної кістки 
і пірамідного відростка піднебінної кістки, при-
кріплюється до крилоподібної горбистості на вну-
трішній поверхні кута нижньої щелепи. Волокна 
присереднього крилоподібного м'яза часто пере-
плітаються з волокнами нижньої головки бічного 
крилоподібного м'яза [5, c. 28; 21, c. 133]. У ново-
народженого присередній крилоподібній м'яз, поді-
бно до жувального, складається також з двох окре-
мих шарів. При двобічному скороченні цих м'язів 
нижня щелепа переміщується догори (основна 
функція), при однобічному – вбік, протилежний від 
м'яза, що скоротився (додаткова функція) [8, c. 7; 
13, c. 33].

При скороченні трьох м'язів – скроневого, жуваль-
ного і присереднього крилоподібного – нижня щеле-
па зміщується лише вгору, оскільки інші напрямки дії 
цих м'язів взаємно нейтралізуються [2, c. 92].

Бічний крилоподібний м 'яз має дві головки – 
верхню і нижню. Кожна з них має власний початок, 
прикріплення та індивідуальний хід м'язових воло-
кон [1, c. 1].

Нижня головка за формою нагадує косо розта-
шовану піраміду, що лежить в підскроневій ямці. 
Дана головка бере початок від зовнішної поверхні 
бічної пластинки крилоподбіного відростка клино-
подібіної кістки і підскроневої фасції. Нижня го-
ловка прикріплюється до крилоподібної ямки, яка 
розташована на передній поверхні вінцевого від-
ростка. Волокна нижньої головки часто перепліта-
ються з волокнами присереднього крилоподібного 
м'яза [19, c. 112].

Верхня головка починається від підскронево-
го гребеня і підскроневої поверхні великого крила 
клиноподібної кістки та прикріплюється до сугло-
бової капсули і суглобового диска, що забезпечує 
його рухомість. Дистальний відділ верхньої голо-
вки представлений трьома групами волокон. Пе-
редні волокна прикріплюються до переднього по-
люса суглобового диска в ділянці його екватора, 
присередні волокна прикріплюються до верхньої 
капсули суглоба на його присередній поверхні, 
верхні волокна – до передньої поверхні верхньої 
капсули в місці переходу його в окістя скроневої 
кістки [1, c. 3; 3, c. 123].
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Отримані нами дані про те, що окремі головки 
бічних крилоподібних м'язів характеризуються 
асинхронністю розвитку і мають власне місце по-
чатку і прикріплення, ізольовані фасції, міжфасці-
альний простір, різне просторове розташування, 
що дозволяють розглядати бічний крилоподібний 
м'яз, який містить дві структурно і функціонально 
різні частини.

При двобічному скороченні бічних крилоподіб-
них м'язів нижня щелепа висувається вперед, а при 
однобічному – вона зміщується вбік, протилежний 
скороченому м'язу [2, c. 12; 9, c. 297].

Висновки. Таким чином, під час онтофілоге-
нетичного розвитку жувальна мускулатура про-
ходить ряд морфологічних змін, які перебувають 
в тісній залежності від тієї функції, яка викону-
ється ротовою порожниною. Варто зазначити, що 
процеси розвитку і росту жувальних м'язів відбу-
ваються паралельно з розвитком нижньої щелепи 
та всього лицевого відділу черепа. Перспективи 
подальших досліджень полягають у детальном 
вивченні змін у морфології м'язових волокон 
жувальної мускулатури при різних патологічних 
процесах.
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МОРФОГЕНЕЗ ЩИТОПОДІБНОЇ ТА ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ  
В ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ

У зв’язку з великою кількістю оперативних втручань на щитоподібній та прищитоподібних залозах, а також вна-
слідок природжених вад та аномалій розвитку в плодів, новонароджених, дітей і дорослих, значно підвищився інтер-
ес хірургів та дослідників до більш детального вивчення морфогенезу і морфології даних ендокринних залоз.

Ключові слова: щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, розвиток, онтогенез, людина.

В связи с большим количеством оперативных вмешательств на щитовидной и паращитовидных железах, а так-
же в результате врожденных пороков и аномалий развития у плодов, новорожденных, детей и взрослых, значи-
тельно повысился интерес хирургов и исследователей к более детальному изучению морфогенеза и морфологии 
данных эндокринных желез. 

Ключевые слова: щитовидная железа, паращитовидные железы, развитие, онтогенез, человек.

Due to the large number of surgical interventions on the thyroid and parathyroid glands, and as a result of birth defects 
and developmental abnormalities in fetuses, infants, children and adults, significantly increased the interest of surgeons and 
researchers to a more detailed study of morphogenesis and morphology of these endocrine glands.

Key words: thyroid, parathyroid glands, development, ontogenesis, human.

Актуальність статті. Захворювання щитоподіб-
ної та прищитоподібних залоз набувають значного 
поширення, що визначається широким розповсю-
дженням серед населення різноманітних форм зобів, 
гіпо- і гіпертиреозу, гіпоплазію або аплазію прищи-
топодібних залоз, аутоімунних і онкологічних ура-
жень даних органів і їхньою залежністю від загроз-
ливого екологічного становища [1, c. 357].

У зв’язку зі зростанням у світі захворюваності 
на патологію ендокринних залоз щорічно збільшу-
ється й кількість оперативних втручань [1, c. 456; 
7, c. 132]. Упродовж останніх десятиріч негативні 
наслідки урбанізації та радіаційного впливу (осо-
бливо Чорнобильська катастрофа) призвели до того, 
що кількість захворювань щитоподібної та прищи-
топодібних залоз збільшується [9, c. 12; 15, c. 100]. 
Радіаційне випромінювання стало невід’ємною час-
тиною нашого життя. До природнього радіаційного 
фону, який існував завжди, останнім часом додалося 
і радіоактивне випромінювання як продукт життєді-
яльності людини [8, c. 75; 14, c. 125]. До групи ризи-
ку належать також ті, хто проживає в районах з низь-
ким вмістом йоду у воді та ґрунті, на забруднених 
радіонуклідами територіях, та люди, які працюють у 
виробництві важких металів [7, c. 132]. 

Постановка проблеми. За сучасними даними 
20% усіх аномалій щитоподібної та прищитоподіб-
них залоз мають спадкову природу – хромосомні та 
генні порушення [1, c. 7; 2, c. 12].

Зростання захворювань щитоподібної та при-
щитоподібних залоз зумовлює підвищену зацікав-
леність дослідників до вивчення передумов їх пато-
логічного морфогенезу та виявлення природжених 
вад розвитку [4, c. 41; 5, c. 13; 6, c. 15]. Усі органи 
формуються у внутрішньоутробному періоді жит-
тя, тому будова організму дитини і дорослої люди-
ни може бути зрозумілою, якщо всебічно вивчити 
його ембріональний розвиток [18, c. 67]. 

Формулювання цілей статті. Морфологіч-
ні дослідження з метою з’ясування причин і часу 
можливого виникнення природжених вад та варі-
антів будови органів і структур організму сприя-
ють визначенню процесів органогенезу [12, c. 14; 
13, c. 177]. Значно зросла роль прикладної морфо-
логії для розуміння причин і механізмів виникнен-
ня варіантів будови органів, різноманітних приро-
джених аномалій, причину яких необхідно шукати 
в процесах порушення нормального ембріогенезу 
[14, c. 16]. 

Головною метою цієї роботи є детальне вивчен-
ня морфогенезу та формування можливих приро-
джених вад розвитку щитоподібної та прищитопо-
дібних залоз.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, щи-
топодібна залоза з’являється на 4-му тижні ембрі-
огенезу як епітеліальний виріст нижньої частини 
глоткової кишки між компонентами зачатка язика 
(непарним горбком і скобою) у точці, що відпові-



109

Медичний форум
♦

датиме сліпому отвору [1, c. 56; 2, c. 128; 3, с. 57]. 
Згодом щитоподібна залоза опускається спереду 
від глоткової кишки у вигляді роздвоєного дивер-
тикула. Упродовж цієї міграції залоза залишається 
сполученою з язиком вузьким каналом – щито-
язиковою протокою (ця протока пізніше зникає). 
Щитоподібна залоза досягає своєї кінцевої лока-
лізації на 7-му тижні ембріогенезу. Вже тоді вона 
складається з маленького перешийка і двох час-
ток. Щитоподібна залоза починає функціонувати 
приблизно наприкінці третього місяця, коли у ній 
з’являються перші фолікули, що містять колоїд 
[2, c. 129; 4, c. 42]. У немовлят маса щитоподібної 
залози дорівнює 5-6 г, до першого року життя вона 
зменшується до 2-2,5 г. Потім маса залози поступо-
во збільшується, досягаючи у дітей 12-14-річного 
віку – 10-14 г, а до 25 років – 20-50 г. Після 65 років 
маса залози зменшується [2, c. 356]. 

Порушення в процесі міграції щитоподібної 
залози в ембріогенезі може призвести до її непра-
вильного положення, а саме: язикового, передтра-
хейного та загруднинного положеннь. Із залишків 
щито-язикової протоки може утворюватися щито-
язикова кіста, яка іноді сполучається із зовнішнім 
середовищем каналом – щито-язиковою норицею 
[10, c. 120; 11, c. 346].

Щитоподібна залоза дуже часто стає об’єктом 
оперативних втручань, а саме тиреоїдектомії і 
близькі до них за обсягом операції з приводу різних 
форм багатовузлового зоба [12, c. 14]. Захворюва-
ність на рак щитоподібної залози щорічно зростає, 
а середній показник зростання на рік становить 3% 
[3, c. 12; 5, c. 15].

Прищитоподібні залози починають розвива-
тись на 7-му тижні ембріогенезу з епітелію глот-
кової кишки (ентодерми) – з третьої і четвертої пар 
зябрових кишень. Епітеліальні зачатки залоз від-
окремлюються від стінок зябрових кишень, в про-
цесі росту переміщуються каудально і займають 
постійне положення на задній поверхні правої та 
лівої часток щитоподібної залози [13, c. 178]. У не-
мовлят маса всіх прищитоподібних залоз не пере-
вищує 10 мг, у однорічних дітей їхня маса досягає 

20-30 мг, до 5 років – подвоюється, до 10 років – по-
троюється, а в 20-річному віці маса залоз досягає 
постійної величини, що не змінюється впродовж 
життя людини. Найбільша функціональна актив-
ність прищитоподібних залоз спостерігається у ді-
тей віком 4-7 років [14, c. 167; 16, c. 52]. З аномалій 
розвитку частіше зустрічається гетеротопія прищи-
топодібних залоз (нижня пара прищитоподібних 
залоз може бути розміщена у товщі щитоподібної 
залози, в передньому середостінні, в перикарді) 
[2, c. 75]. Рідкісною аномалією є синдром Ді Джор-
джі (синдром Ш-ІУ зябрових кишень), який вклю-
чає гіпоплазію або аплазію прищитоподібних залоз 
або гіпоплазію та аплазію тимуса. Пацієнти з по-
вним синдромом Ді Джорджі мають імунологічні 
проблеми, гіпокальциємію та поганий прогноз в ці-
лому. Синдром Ді Джорджі трапляється спорадич-
но і може бути спричинений тератогенами, зокрема 
ретиноїдами [17, c. 18].

На секреторну активність прищитоподібних за-
лоз не впливають гіпофізарні гормони [15, c. 101; 
17, c. 16]. Паращитоподібна залоза за принципом 
зворотного зв’язку швидко реагує на найменші ко-
ливання у рівні кальцію в крові. Її діяльність по-
силюється при гіпокальціємії і послаблюється при 
гіперкальціємії [18, c. 68]. Паратироцити мають 
рецептори, здатні безпосередньо сприймати прямі 
впливи іонів кальцію на них. У разі зниження або 
повного виключення функції прищитоподібних за-
лоз (наприклад, якщо помилково видалити їх під 
час операції на щитоподібній залозі) розвивається 
тетанія, що характеризується судомами посмуго-
ваних м’язів. Коли не вжити невідкладних заходів, 
цей стан призводить до смерті [3, c. 67].

Висновки. Невизначеність у джерелах заклад-
ки щитоподібної та прищитоподібних залоз та осо-
бливостей їх синтопії, мала кількість досліджень 
та фрагментарність щодо їх будови, відсутність 
комплексного підходу до вивчення морфогенезу 
та особливостей становлення форми і топографії 
щитоподібної та прищитоподібних залоз впродовж 
онтогенезу людини зумовлює актуальність даної 
проблеми та потребу їх вивчення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРИХОМОНІАЗУ  
ЗАЛЕЖНО ВІД ПРОЯВІВ ЗАХВОРЮВАННЯ

Проведено клініко-лабораторне обстеження та лікування 100 жінок із трихомоніазом. Встановлено, що ефек-
тивність лікування залежить від вираженості запального процесу, наявності лейкоцитарної реакції, умовно-патоген-
них та патогенних мікроорганізмів. За наявності клінічних та лабораторних ознак вираженого запального процесу 
ефективними у 72% є призначення, як короткої схеми лікування (одноразово метронідазол 2,0 на добу per os та  
1,0 місцево у вигляді вагінальних свічок), так і довгої схеми лікування (метронідазол 1,0 на добу per os та 0,5 місцево 
у вигляді вагінальних свічок впродовж 10-14 днів). При не вираженій клінічній симптоматиці, незначній лейкоцитар-
ній відповіді ефективними є тільки довгі схемами лікування впродовж кількох менструальних циклів.

Ключові слова: трихомоніаз, запальні захворювання жіночих статевих органів.

Проведено клинико-лабораторное обследование и лечение 100 женщин с трихомониазом. Установлено, что 
эффективность лечения зависит от выраженности воспалительного процесса, наличия лейкоцитарной реакции, 
условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. При наличии клинических и лабораторных признаков выра-
женного воспалительного процесса эффективными в 72% является назначение, как короткой схемы лечения (одно-
кратно метронидазол 2,0 в сутки per os и 1,0 местно в виде вагинальных свечей), так и длинной схемы лечения 
(метронидазол 1,0 в сутки per os и 0,5 местно в виде вагинальных свечей в течение 10-14 дней). При не выраженой 
клинической симптоматике, незначительной лейкоцитарной реакции эффективны только длинные схемам лечения 
в течение нескольких менструальных циклов.

Ключевые слова: трихомониаз, воспалительные заболевания женских половых органов.

A clinical and laboratory examination and treatment of 100 women with trichomoniasis. It was established that the ef-
fectiveness of treatment depends on the severity of inflammation, the presence of leukocyte reaction and opportunistic 
pathogens. If clinical and laboratory signs of the inflammatory process is effective appointment as a short regimen (once 
daily metronidazole 2.0 and 1.0 per os topically in the form of vaginal suppositories) and long treatment regimen (metronida-
zole 1.0 per day 0.5 os and topically in the form of vaginal suppositories for 10-14 days) (72%). If clinical symptoms are not 
severe, minor leukocyte response is only effective long treatment regimens for several menstrual cycles.

Key words: trichomoniasis, pelvic inflammatory disease.

Найбільш поширеним захворюванням жіночих 
статевих органів є урогенітальний трихомоніаз 
(УТ), частота захворювання коливається в межах 
30-80%, в структурі запальних гінекологічних за-
хворювань сягає до 90%, характеризуються висо-
кою контагіозністю та швидким розповсюдженням, 
як статевим, так і побутовим шляхом при недотри-
манні правил асептики. Збудником захворювання є 
піхвові трихомонади Trichomonas vaginalis –джгу-
тикові найпростіші, будова яких сприяє швидко-
му поширення по статевих органах. Існує більше 
20 видів і більше 120 штамів Trichomonas vaginalis. 

Постановка проблеми. В основному, урогені-
тальний трихомоніаз є змішаним протозойно-бак-
теріальним процесом, що ускладнює діагностику 
та лікування. Практично всі мікроорганізми, які 
присутні у піхві (за виключенням лакто- та біфі-
добактерій), можуть сприяти розвитку запального 
процесу, зокрема, асоціації трихомонад із умовно 
патогенними мікроорганізмами (стафілококами, 
стрептококами, кишковою паличкою, коринебак-
теріями), внутрішньоклітинними збудниками (ди-
плококами, хламідіями, уреаплазмами, мікоплаз-
мами), а також з вірусами. 

Однією з важливих особливостей паразиту-
вання Trichomonas vaginalis, що сприяє розвитку 

хронічного, рецидивуючого запального процесу є 
збереження всередині клітин паразита інших пато-
генних мікроорганізмів, захищаючи їх від антибак-
теріальних засобів, антитіл, лімфоцитів, що робить 
змішану трихомонадно-бактеріальну інфекцію 
надзвичайно резистентною до лікування. 

Місцем паразитування Trichomonas vaginalis 
є піхва, шийка матки та нижні відділи сечоста-
тевих органів. Завдячуючи наявності джгутика, 
Trichomonas vaginalis легко поширюється по ста-
тевих шляхах, одночасно вражаючи різні відділи 
урогенітальної системи та внутрішніх статевих 
органів: у 10-20% поширюються у матку, маткові 
труби, черевну порожнину [2, c. 8].

Клінічна картина захворювання має ряд специ-
фічних ознак: пінисті виділення з піхви від мізерних 
до рясних, різкий специфічний запах, дизуричні 
симптоми, свербіж вульви, болі внизу живота, розви-
ток вульвовагініту, кольпіту, цервіциту, екзоцервікс 
при цьому нагадує поверхню полуниці («полунична 
шийка матки»). Однак, діагностика утруднюється у 
випадку змішаного інфекційого процесу, коли вира-
женість симптомів є незначною [4, c. 52].

Перебіг захворювання може мати гострий, під-
гострий, торпедний (малосимптомний), хронічний 
і асимптомний характер. Гострий перебіг з вира-
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женою клінічною картиною є короткочасним, що 
перешкоджає своєчасній діагностиці, лікуванню, 
та пояснює високу частоту хронічних форм із за-
тяжним, нерідко стертим перебігом, схильність до 
рецидивів, наявність ускладнень (безпліддя, пору-
шення менструальної функції, виникнення поза-
маткової вагітності, тазовий біль), резистентність 
до терапії [1, c. 64].

У лікуванні трихомоніазу ефективними є нітро-
імідазольні препарати – метронідазол, тинідазал. 
Курс лікування може бути одноденним з викорис-
танням великої дози препарату (одноразово ме-
тронідазол 2,0 на добу per os та 1,0 місцево у ви-
гляді вагінальних свічок) та тривалим впродовж  
7-14 днів (метронідазол 1,0 на добу per os та 0,5 міс-
цево у вигляді вагінальних свічок) [5, c. 152]. При 
тривалому курсі терапії підвищується ризик розви-
тку побічних реакцій, порівняно з застосуванням 
одноразової дози препарату. Ефективність інтра-
вагінальних форм нижча. Доволі часто виникає 
потреба в повторних курсах лікування впродовж  
3-6 місяців, у окремих випадках збудник виявля-
ється у мазках до одного року [3, c. 255].

Постановка завдання. Визначення раціональ-
ної дози препарату та тривалості лікування при 
застосуванні різних схем лікування трихомоніазу, 
залежно від особливостей патологічного процесу.

Виклад основного матеріалу. Проведено клі-
ніко-лабораторне обстеження та лікування 100жі-
нок основної групи із УТ. Для порівняння стану 
мікроцинозу піхви та впливу Trichomonas vaginalis 
на жіночі статеві органи, сформовано контрольну 
групу 20 жінок, які не скаржилися на появу пато-
логічних виділень, дизуричні явища, відсутні в 
анамнезі запальні захворювання жіночих статевих 
органів, що було критерієм включення їх до контр-
ольної групи. При дослідженні мазків жінок контр-
ольної групи вивлено лактобактерії. У двох жінок 
контрольної групи (10%) виявлялися дріжджопо-
дібні гриби роду Candida, КУО 102. Жінки основної 
та контрольної груп були соматично здоровим.

Матеріалом для дослідження були виділення з 
піхви та цервікального каналу, зішкріб циліндрич-
ного епітелію з цервікального каналу. Методи до-
слідження – клініко-лабораторний, бактеріоскопіч-
ний, бактеріологічний, статистичний.

Сиптоми, які спостерігалися у жінок основної 
групи: скарги на періодичні патологічні виділення 
з піхви, різноманітні за інтенсивністю та характе-
ром (100%), епізоди виділень самостійно минали 
лікування не проводилося, через певні проміж-
ки часу симптоми захворювання з’являлися знову 
(82%), явища дизурії (30%), періодичні болі внизу 
живота (76%), порушення менструальної функції – 
нерегулярні рясні менструації (68%).

Характерною особливістю трихомонадного ін-
фікування слизової оболонки піхви та цервікально-
го каналу була наявність полімікробних асоціацій 
з умовно-патогенними мікроорганізмами у 42% 
(Candida аlbicans 34%, S.aureus 22%, S.epidermidis 
36%, E. сoli 28%), з умовно-патогенними та пато-
генними мікроорганізмами у 48%, з патогенними 
мікроорганізмами у 10% (Chlamydia trachomatis 
26%, грам – негативні диплококи, морфологічно 
схожі на гонокок 38%).

Серед внутрішньоклітинних паразитів виявля-
лися також Mycoplasma hominis 16%, Ureaplasma 
urealyticum 12%, папілома вірус 6%, герпес вірус 
8% випадків.

Отже, Trichomonas vaginalis сприяє розвитку 
стійкого патологічного процесу в жіночих статевих 
органах, навіть, за наявності тільки умовно-пато-
генних мікроорганізмів.

Всім жінкам призначено лікування УТ у від-
повідності до загальних рекомендацій. Це короткі 
схеми лікування великими дозами метронідазолу 
(2,0 на добу per os та 1,0 місцево у вигляді вагіналь-
них свічок) та довгі схеми лікування середніми 
дозами (1,0 на добу per os та 0,5 місцево у вигляді 
вагінальних свічок) впродовж 10-14 днів. За наяв-
ності патогенної мікрофлори призначалася анти-
бактеріальна терапія у відповідності з виділеним 
збудником.

При аналізуванні ефективності лікування вста-
новлено ряд особливостей. При лікуванні трихо-
моніазу у 28% жінок за наявності скарг на рясні 
пінисті виділення із неприємним запахом, болей 
внизу живота, у мазках, поряд з трихомонадами, 
підвищена кількість лейкоцитів, патогенні та умов-
но-патогенні мікроорганізми, достатньо застосу-
вання одноразової дози метронідазолу (2,0 на добу 
per os та 1,0 місцево у вигляді вагінальних свічок) 
та застосування антибактеріального препарату, за-
лежно від збудника. Лікування було ефективним у 
71% жінок.

У решти 72% жінок наявні скарги на періодич-
ні виділення із неприємним запахом, ниючі болі 
внизу живота, нерегулярні менструації при бакте-
ріоскопічному дослідженні трихомонади, умовно-
патогенні та патогенні мікроорганізми, лейкоцити 
в межах норми, виявлялися іноді поодинокі лакто-
бактерії. 

У даному випадку одноразове застосування ко-
роткої та довгої схеми лікування було не ефектив-
ним. Впродовж трьох менструальних циклів ліку-
вання, короткі схеми також були не ефективними. 
Довгі схеми лікування впродовж трьох менструаль-
них циклів були ефективними у 72,2% (54 жінок). 
Отже, у випадку наявності Trichomonas vaginalis 
при зниженій імунній відповіді організму та від-
сутності лактобактерій, ефективними є довгі три-
валі схеми лікування. 

Лікування УТ повинно проводитися у відповід-
ності з клінічною картиною, отриманими резуль-
татами бактеріоскопічного та бактеріологічного 
методів дослідження, наявності лактобактерій, що 
свідчить про незначні порушення мікробної еколо-
гії піхви, патогенних мікроорганізмів, з врахуван-
ням стану організму та його імунореактивності. 

Висновки:
1. Трихомонади, паразитуючи у жіночих стате-

вих органах, сприяють розвитку змішаного прото-
зойно-бактеріального процесу, з різним ступенем 
порушення мікробної екології піхви та лейкоцитар-
ної реакції на запальний процес.

2. За наявності клінічних та лабораторних ознак 
вираженого запального процесу достатньо призна-
чення короткої схеми лікування (лікування ефек-
тивне у 72%), так як ефективними є як короткі, так 
і довгі схеми лікування.
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3. При скудній клінічній симптоматиці, по-
рушенні менструального циклу, незначній лейко-
цитарній відповіді перевагу слід надавати довгим 

схемам лікування урогенітального трихомоніазу 
впродовж кількох менструальних циклів. Однора-
зове застосування метронідазолу є не ефективним.
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ПАРТНЕРСЬКІ ПОЛОГИ: «ЗА» ЧИ «ПРОТИ»

У статті розкрито закономірності впливу партнерських пологів на самопочуття породіллі, її психоемоційний стан, 
больові відчуття та виникнення акушерських ускладнень.

Ключові слова: партнерські пологи, психоемоційний стан, больові відчуття, вагінальна кровотеча, розрив ший-
ки матки, розрив промежини.

В статье раскрыты закономерности влияния партнерских родов на самочувствие роженицы, ее психоэмоцио-
нальное состояние, болевые ощущения и возникновения акушерских осложнений.

Ключевые слова: партнерские роды, психоэмоциональное состояние, болевые ощущения, вагинальное кро-
вотечение, разрыв шейки матки, разрыв промежности.

The article reveals the patterns of influence on health partnerships birth mothers, its psycho-emotional state, the pain 
and the occurrence of obstetric complications.

Key words: affiliate birth, psycho-emotional condition, pain, vaginal bleeding, cervical tear, tear of the perineum.

Актуальність статті. Партнерські пологи 
є питанням, що викликає пожвавлену дискусію 
серед породіль та медичного персоналу. Сут-
ність цього питання в тому: чи впливає присут-
ність партнера в пологах на частоту виникнення 
ускладнень пологів та зміни психоемоційного 
стану породіллі та як вони вплинуть на подальші 
відносини в сім’ї. 

Не існує єдино визначеного підходу з приводу 
партнерських пологів, як і немає даних про від-
далені наслідки присутності чоловіка на пологах, 
впливу таких пологів на подальші сімейні та сек-
суальні стосунки, тому жінка сама має вирішува-
ти народжувати їй самій чи з підтримкою коханої 
людини. Серед медичних працівників також існує 
суперечливе відношення до даного підходу, адже 
ще 10 років тому присутність партнера на пологах 
вважалось порушенням норм, тому частина акуше-
рів-гінекологів активно підтримує впровадження 
сімейних пологів, інша – є їхніми опонентами, і не 
визнає це доцільним.

Ми маємо розуміти, що очікування пологів є 
психоемоційним навантаженням, яке спричиняє 
стан напруження та стресу. Психоемоційний стрес, 
перенесений в період вагітності, порушує всі ланки 
регулювання, в тому числі скоротливої діяльності 
матки, тому пологи, які відбуваються на тлі такої 
стресової реакції, частіше є ускладненими.

Неспокій при пологах сприяє викиду в кров 
надмірної кількості катехоламінів ( адреналін та 
норадреналін), що знижує скоротливу здатність 
матки, сприяє затягуванню процесу та впливає на 
серцеву діяльність плоду [1, с. 54]. 

У 1971 році на Лондонському міжнародному 
конгресі психосоматичної медицини Дж. Сасмор 
подала результати спостереження за 4500 пологів 
в присутності батька. Згідно з дослідженням було 
опубліковано наступні висновки:

• присутність чоловіка захищає породіллю 
від почуття страху і самотності;

• чоловік є найкращим посередником між 
дружиною і медичним персоналом;

• переважна більшість жінок вважає присут-
ність чоловіка під час пологів бажаною.

• підтримка партнера підвищує здатність пе-
реносити біль, знижує частоту ускладнень у мами 
і малюка позитивно впливає на перебіг пологового 
процесу.

• сприяє ранній адаптації жінки до післяполо-
гового періоду, покращує лактацію і грудне вигодо-
вування [2].

Але ми не маємо права ігнорувати те, що парт-
нерські пологи можуть допомогти тільки у тих ви-
падках якщо:

1. Чоловік усвідомлює важливість народження 
своєї дитини та свою роль як партнера у цьому про-
цесі.

2. Партнер сам виявляє бажання бути присут-
нім під час пологів.

3. Стосунки породіллі з чоловіком побудовані 
на довірі й вона почуватимите себе вільно в його 
присутності й не думатимите про свій зовнішній 
вигляд.

4. Партнер точно знає, які функції має викону-
вати, адже суть партнерських пологів саме у під-
тримці, а не в сторонньому спостереженні. Тому 
він повинен вивчити матеріали, або ж відвідувати 
спеціальні курси разом з породіллею, щоб бути дій-
сно корисним.

5. Чоловік має адекватно реагувати на все, що 
відбуватиметься. Навряд породілля зможе перед-
бачити та продумати все детально, тому поруч має 
бути людина, яка б не розгубилась в екстремальній 
ситуації. Ще дуже важливо, щоб партнер розумів 
стан і спокійно реагував на викиди агресії, тому що 
багато жінок під час пологів спрямовують свої емо-
ції на чоловіка.

Постановка проблеми. Пологи – це най-
відповідальніший етап, яким закінчується ва-
гітність. Щоб пологи пройшли успішно і для 
породіллі і для дитини, є необхідність пошуку 
нових підходів до принципів надання акушер-
ської допомоги, використовуючи досвід та дані 
світової науки та практики. Одним з таких за-
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собів є збільшення відсотку партнерських по-
логів.

Формування цілей статті. Виявлення за-
кономірностей впливу партнерських пологів на 
самопочуття породіллі, її психоемоційний стан, 
больові відчуття та виникнення акушерських 
ускладнень.

Основний матеріал. Дослідження було прове-
дене серед 60 породіль, які були розділені на дві 
групи: першу групу складали породіллі, які наро-
джували в партнерських пологах, друга група − без 
присутності партнера. Критеріями вибірки до груп 
були наступні пункти:

1. Вік 20-25 років
2. Перша вагітність та перші пологи
3. Правильне положення плоду
4. Відсутність ускладнень під час протікання 

вагітності
5. Передбачуванна маса плоду 2500 гр-3500 гр.
6. Відсутність екстрагенітальної патології
7. Партнерами в пологах виступали чоловіки 

даних жінок, шлюб зареєстрований.
8. Подружня пара проходила курси по підго-

товці до партнерських пологів
9. Рівний соціальний статус, освітній рівень.
Дослідження проводилось в ранній післяпо-

логовий період за наступними критеріями оціню-
вання:

1. Наявність розривів промежини, вагінальної 
кровотечі(досліджували за допомогою огляду по-
логових шляхів у дзеркалах).

2. Рівень болю за візуально аналоговою 
шкалою(визначали за допомогою опитування).

3. Показники болю за опитувальником Мак-
Гілла.

4. Показники за опитувальником САН(самопо
чуття,активність,настрій). 

У ході дослідження було виявлено, що в першій 
групі досліджуваних розриви промежини спосте-
рігались у 5 (16,8%) породіль, у другій групі по-
роділь, розриви промежини виникали у 11 (36,7%) 
досліджуваних (діаграма 1). 

 

0,367 

0,168 

Розрив промежини 
1 група 

2 група 

Розриви шийки матки в першій групі досліджу-
ваних не виникали,у другій групі в 1 жінки (3,33%).

У другій групі вагінальна кровотеча виникла у 
2 (6,7%) з 30 жінок,у першій групі вагінальна кро-
вотеча – не виникала.

Показники інтенсивності болю за візуально-
аналоговою шкалою з партнерськими пологами 
18 (60%) породіль оцінили в 5-6 балів, що від-
повідає рівню сильного болю, 9 (30%) жінок – 
дуже сильний біль (за шкалою 7-8 балів) та 3 
(10%) жінки 8-10 балів – нестерпний біль (діа-
грама 2).   
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Рівень болю за шкалою ВАШ у 
породіль з партнером 

Без партнерських пологів складала у 8 (26.7%) 
породіль 6-7 балів-сильний біль, у 16 (53,3%)  
породіль 7-8 балів, відповідно, рівень дуже силь-
ного болю та у 8 (26,7%) породіль 8-10 балів –  
нестерпний біль(діаграма 3). 

Отримані дані вказують на меншу інтенсив-
ність болю у жінок,які народжували в партнер-
ських пологах, порівняно з жінками,які народжу-
вали без партнера. 
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За опитувальником Мак-Гілла та САН у першій 
групі жінок ми отримали наступні результати:

При аналізі показників болю за опитуваль-
ником Мак-Гілла спостерігалися наступні ре-
зультати, ЗРІБ=19,36±0,72, кількість обраних 
дескрипторів болю (Д)-10,32±0,53, РІБ сенсор-
ної шкали=14,37±0,74, РІБ для афективного під-
класу=3,38±0,22, РІБ для евалюативної шка-
ли=3,2±0,12.

За опитувальником САН: 3 (10%) жінок оцінили 
своє самопочуття як задовільне, 15 (50%) – добре, 
12 (40%) – відмінне; активність: 3 (10%) задовіль-
на, 9 (30%) – добра, 18 (60%) – відмінна; настрій: 
2 жінки (2,67%) задовільний, 6 (20%) – добрий,  
22 (77,33%) -відмінний.

У другій групі породіль:
При аналізі показників болю за опитуваль-

ником Мак-Гілла спостерігалися наступні ре-
зультати, ЗРІБ=26,36±0,68, кількість обраних 
дескрипторів болю (Д)-19,86±0,48, РІБ сенсор-
ної шкали=16,67±0,56, РІБ для афективного під-
класу=4,63±0,37, РІБ для евалюативної шка-
ли=4,7±0,16.

За опитувальником САН: 7 (23,3%) жінок оці-
нили своє самопочуття як задовільне, 17 (56,7%) – 
добре, 6 (20%) – відмінне; активність: 11 (36,6%) 
жінок – задовільна, 15 (50%) – добра, 4 (13,4%) – 
відмінна ; настрій: 7 (23,3%) задовільний, 
14 (46,7%) – добрий, 9 (30%) -відмінний.

Отримані дані при аналізі показників з опиту-
вальником Мак-Гілла свідчать про більшу силу та 
інтенсивніші характеристики болю у другій групі 
досліджуваних.
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За опитувальником САН жінки першої групи 
оцінюють своє почуття,активність і настрій вище, 
ніж жінки, які народжували без партнера.

Нами доведено, що присутність партнера в по-
логах позитивно впливає на психоемоційний стан 
породіллі, їх самопочуття, активність та настрій, що 
підтверджено отриманими даними дослідження.

При дослідженні частоти виникнення вагіналь-
них кровотеч достовірної різниці в двох групах до-
сліджуваних жінок виявлено не було (р<0,05), тому 
це питання потребує більш детального вивчення та 
проведення додаткових досліджень.

Частота виникнення розривів промежини у 
першій групі є меншою ніж частота виникнення 

цієї ж патології у другій групі, ці дані є досто-
вірно значимими, у першій групі 16,8% у другій 
36,7%.

Під час дослідження було виявлено, що жін-
ки, які народжували в партнерських пологах від-
чували біль менш інтенсивно, ніж жінки другої 
групи, згідно даних візуально-аналогової шкали 
болю та больового опитувальника Мак-Гілла.

Висновок. Враховуючи вищезазначене, мо-
жемо зробити висновок, що партнерські пологи 
є ефективним методом профілактики зменшення 
частоти виникнення акушерської патології та по-
зитивно впливають на психоемоційний стан по-
роділлі.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВІКО-СТАТЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

В роботі показано, що на сучасному етапі розвитку профілактичної медицини для всебічної характеристики 
динаміки формування здоров’я дітей, поряд з традиційними показниками захворюваності, які по своїй суті є «не-
прямими» показниками здоров’я, необхідно враховувати і «прямі», такі як рівень соматичного здоров’я. При аналізі 
«непрямих» показників здоров’я школярів – захворюваності – встановлена негативна вікова динаміка, в той час як 
динаміка зміни «прямого» показника – рівня соматичного здоров’я – характеризується позитивною тенденцією, зо-
крема у хлопців. 

Ключові слова: діти шкільного віку, показники здоров’я, захворюваність, рівень соматичного здоров’я.

В работе показано, что на современном этапе развития профилактической медицины для всесторонней харак-
теристики динамики формирования здоровья детей, наряду с традиционными показателями заболеваемости, ко-
торые по своей сути являются «непрямыми» показателями здоровья, необходимо учитывать и «прямые», такие как 
уровень соматического здоровья. При анализе «непрямых» показателей здоровья школьников – заболеваемости – 
установлена негативная возрастная динамика, в то время как динамика изменения «прямого» показателя – уровня 
соматического здоровья – характеризуется позитивной тенденцией, в частности, у мальчиков. 

Ключевые слова: дети школьного возраста, показатели здоровья, заболеваемость, уровень соматического 
здоровья.

The article shown that on the modern stage of development of prophylactic medicine for all-round description of dynam-
ics forming health of children, along with the traditional indexes of morbidity, that on the essence are the "indirect" indexes 
of health, it is necessary to take into account "lines", such as a level of somatic health. At the analysis of "indirect" indexes of 
health of schoolchildren – morbidity – the negative age-related dynamics is set, while change of dynamic of "direct" index – 
level of somatic health – characterized by a positive tendency, in particular, for boys. 

Key words: children of school age, indexes of health, morbidity, level of somatic health.

Актуальність. Здоров’я населення є одним з 
головних елементів національного багатства дер-
жави. В той же час, соціальні та економічні зміни, 
що мають місце в Україні протягом останніх років, 
неефективна система охорони здоров’я, зниження 
ролі профілактичної діяльності обумовлюють по-
гіршення стану здоров’я, зростання захворюванос-
ті і смертності населення, низький рівень народжу-
ваності, погіршення стану здоров’я дітей. 

Протягом останніх років показники захво-
рюваності дітей в нашій країні погіршились: 
поширеність захворювань зросла на 11,0%, за-
хворюваність – на 13,0%. Негативна динаміка за-
хворюваності дитячого населення та щорічне її 
збільшення свідчать про необхідність посилення 
уваги до проблеми як на державному, так і на га-
лузевому рівні, передусім забезпеченням дієвого 
профілактичного компоненту, адже 75% хвороб 
дорослої людини формується саме в цьому віці 
[1, c. 23]. 

Навчальний заклад є важливим соціально- 
детермінуючим фактором формування здоров’я 
дітей. Інформаційні перевантаження, стресогенні 
ситуації, модернізація учбового процесу вимага-
ють від дитячого організму великого напруження, 
що, разом з іншими негативними факторами, веде 
спочатку до функціональних порушень, а згодом і 
до формування органічної патології. За період на-
вчання більшість дітей з групи ризику переходять в 
ІІІ-ІV групи здоров’я, що свідчить про формування 
у них хронічної патології. Також знижується кіль-
кість здорових та практично здорових дітей – якщо 
серед першокласників виявляють 12,4% здорових 
дітей, то серед старшокласників їх вже втричі мен-
ше (лише 4%) [2, c. 10]. 

Погіршення стану здоров’я особливо характер-
не для шкіл з підвищеним учбовим навантаженням 
(гімназії, ліцеї тощо), в яких більшість дітей мають 
поліорганні, поєднані порушення [2, c. 10, 3, c. 210, 
4, c. 53].
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Постановка проблеми. Традиційно для харак-
теристики здоров’я дитячого населення найчасті-
ше використовуються показники захворюваності, 
частоти порушень функціонального стану і фізич-
ного розвитку організму, тобто показники, які ха-
рактеризують вже порушене здоров’я. Відповідно 
до цього, більшість профілактичних заходів тради-
ційно спрямовані на попередження захворювань, а 
не на підтримку здоров’я.

Але медицина третього тисячоліття повинна 
розвиватися в новому напрямку – центром її має 
стати не хворий, а здорова людина, охорона і зміц-
нення її здоров'я, тобто, медична наука і практика 
потребує переходу від системи, орієнтованої на лі-
кування хворих і профілактики хвороб до системи, 
основаної на підтриманні і формуванні культури 
здоров’я.

Все це робить очевидною необхідність переорі-
єнтації суспільної свідомості на принципово інший 
підхід до здоров’я населення – не лікування вини-
каючих захворювань, а збереження здоров’я здоро-
вої людини, що і є одним з найважливіших завдань 
профілактичної медицини, а саме її напрямку – 
«сприяння здоров’ю» (health promotion). 

Враховуючи вищевказане, використання тради-
ційних підходів до оцінки здоров’я за показниками 
захворюваності та інвалідності виправдано лише з 
точки зору можливості використання даних обліко-
во-звітних медичних форм, але немає прямого від-
ношення до оцінки рівня здоров’я [5, c. 18].

Оскільки визначення здоров’я, базується на 
протиставленні понять «здоров’я» та «хвороба», 
показники, які традиційно використовуються 
нібито для його характеристики, є показника-
ми, що характеризують частоту та поширеність 
різних видів патології (як за показниками захво-
рюваності, так і смертності) та передпатологіч-
них станів. Ці показники є т.з. «негативними», 
оскільки характеризують не наявність здоров’я, а 
його відсутність. Їх називають «непрямими» або 
«опосередкованими». До групи «позитивних», 
або «прямих» показників відносяться, наприклад, 
показники фізичного розвитку, адаптаційного по-
тенціалу тощо. На жаль, в більшості досліджень, 
зокрема, і гігієнічних, використовуються саме 
«негативні» показники, які не дозволяють оцінити 
рівень здоров’я населення (або окремої людини) 
[6, c. 125, 7, c. 7, 8, c. 18].

Враховуючи сказане, метою даної роботи було оха-
рактеризувати динаміку формування здоров’я школя-
рів за «непрямими» та «прямими» показниками.

Виклад основного матеріалу. Комплексна 
програма досліджень реалізовувалась в декіль-
ка послідовних етапів. Завданням 1-го етапу був 
аналіз динаміки захворюваності дітей молодшого, 
середнього та старшого шкільного віку. Для цього 
проводилося викопіювання результатів медичних 
диспансерних оглядів школярів з первинних облі-
кових документів.

На сьогодні в медичних пунктах шкіл практич-
но відсутня реєстрація випадків гострих захворю-
вань, зокрема, гострих респіраторних інфекцій, а 
саме ці захворювання складають близько 60-70% 
випадків серед усіх хвороб у дітей. Тому наявні 
дані не дозволили нам повно та адекватно оцінити 

фактичний рівень захворюваності. В зв’язку з цим, 
для оцінки здоров’я були використані показники 
патологічної ураженості (point prevalence), тобто 
ми використовували такі показники здоров’я, які 
можливо отримати за результатами медичних огля-
дів – хронічна патологія, передпатологічні пору-
шення і лише частково – випадки гострої патології 
та травми. 

Було встановлено, що спільним для всіх обсте-
жених нами віко-статевих груп дітей було форму-
вання рівнів сумарної захворюваності переважно 
за рахунок хвороб органів дихання. 

Виявлені певні статеві розбіжності в поши-
реності захворювань. Так хлопці всіх вікових 
груп достовірно частіше, ніж дівчата, хворіли на 
хвороби органів дихання, ГРІ, тонзиліт, хвороби 
кістково-м’язової системи; у дівчат молодшого 
шкільного віку в 1,6 разів частіше, ніж у хлопців, 
виявлялись хвороби органів травлення (31,1 випад-
ків на 100 обстежених дівчат проти 19,1 випадків 
на 100 обстежених хлопців; р≤0,001). В той же час, 
у хлопців, на відміну від дівчат, у 2,5 рази частіше 
спостерігались хвороби кровообігу (7,0 випадків 
проти 2,8; р≤0,05); у хлопців старшого шкільного 
віку у 2,6 рази частіше, ніж у дівчат, виявлені хво-
роби кровообігу (3,6 проти 1,4; р≤0,05). 

Аналіз показників захворюваності школярів 
дозволив встановити тенденції погіршення стану 
здоров’я школярів підліткового віку, в порівнян-
ні з дітьми молодшого шкільного віку, що в ціло-
му співпадає з даними багатьох авторів [4, c. 53, 
10, c. 471, 11, c. 30, 12, c. 13]: зростання хвороб 
кістково-м’язової системи – з 22,4 випадків на 
100 обстежених у дітей молодшого шкільного віку 
до 48,5 у дітей середнього шкільного віку (р≤0,001) 
та до 40,8 у дітей старшого шкільного віку 
(р≤0,001); хвороб ока та придаткового апарату – з 
3,4 до 9,0 (р≤0,001) та до 13,1 (р≤0,001) відповідно.

В той же час, встановлено, що поширеність 
хвороб органів дихання ( у тому числі, ГРІ), інфек-
ційних хвороб, хвороб алергійної природи з віком 
знижується. Причиною такої картини може бути 
не істинне зниження рівня захворюваності, а не-
доурахуванням захворюваності гострими видами 
патології, які є більш розповсюдженими у дітей 
молодшої школи (в порівнянні з дітьми старшого 
шкільного віку), а з віком у дітей знижується часто-
та гострої захворюваності та починається накопи-
чення хронічної патології [10, c. 471]. 
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Як свідчать отримані дані, левову частку ви-
явлених при медичних оглядах хронічних станів 
складають хвороби трьох класів: хвороби органів 
дихання (зокрема, хронічний тонзиліт), хвороби 
кістково-м’язової системи та хвороби органів трав-
лення.

Звертає на себе увагу різна спрямованість змі-
ни рівнів патологічної ураженості по цих групах та 
класах хвороб при переході з молодшої до серед-
ньої та старшої школи (рис. 1).

Так, поширеність хронічного тонзиліту досто-
вірно зменшується, що відповідає загальновідомій 
закономірності, адже цей вид патології притаман-
ний молодшим віковим групам. В той же час, сут-
тєво зростає поширеність хвороб кістково-м’язової 
системи, зокрема, сколіозу, який традиційно від-
носять до т.з. шкільних хвороб. При цьому така 
картина спостерігається як у хлопців, так і у дівчат 
(табл. 1).

Формування хвороб кістково-м’язової системи 
безумовно пов’язано з організацією навчального 
процесу та виникає під впливом багатьох чинників 
(невідповідність шкільних меблів зросто-віковим 
вимогам учнів, перевага статичної пози під час 
навчання та проведення дозвілля, відсутність фіз-
культхвилинок під час уроків, незбалансоване за 
вмістом мікроелементів харчування дітей, початок 
шкільних занять у 6-річному віці, коли більшість ді-
тей не готові до навчання в наявних умовах тощо). 
Погіршення здоров’я дітей протягом навчання у 
початковій школі може розглядатись як невідповід-
ність адаптаційного потенціалу дітей молодшого 
шкільного віку вимогам навчальної діяльності. 

Залишаються високими рівні захворюваності 
хворобами органів травлення школярів як молод-
шого, так і більш старшого шкільного віку, однак 
змінюється структура поширеності хвороб дано-

го класу: якщо в молодшому шкільному віці спо-
стерігаються переважно функціональні розлади 
(наприклад, дискінезії жовчовивідних шляхів) та 
інші стани, яких ще можна позбутися при відпо-
відній корекції способу життя, то у підлітковому 
віці вже починає накопичуватись хронічна пато-
логія, з якою підліток переходить в подальше до-
росле життя. 

Таким чином, при аналізі «непрямих» показни-
ків здоров’я сучасних школярів – захворюванос-
ті – встановлена негативна вікова динаміка, а саме, 
зростання рівнів захворюваності за окремими кла-
сами хвороб; накопичення хронічної патології та 
зростання частки школярів з поліорганною патоло-
гією. При цьому виявлені певні статеві особливості 
формування рівнів захворюваності.

На 2-ому етапі роботи визначався рівень со-
матичного здоров'я школярів, оцінений за мето-
дикою бальної оцінки рівня соматичного здоров’я 
[9, c. 248] на підставі результатів морфо-функці-
онального обстеження. При аналізі отриманих 
матеріалів було встановлено наступне, що більша 
частина обстежених дітей мають низький рівень 
соматичного здоров’я (в молодших класах – 63,6%; 

Таблиця 1
Патологічна ураженість дітей обстежених ЗНЗ різних вікових груп  

(за матеріалами медоглядів – на 100 дітей, P±m)

Групи та класи хвороб
Вікова група
молодший шкільний вік
хлопці дівчата усього

Хронічний тонзиліт 48,4±5,0 45,2±4,8 46,8±3,5
Хвороби органів травлення 19,1±3,9 31,1±4,5### 25,3±3,0
Хвороби кіст.-м’язової с-ми 23,2±4,2 21,6±3,9 22,4±2,9

середній шкільний вік
Хронічний тонзиліт 19,4±2,6 13,5±2,4## 16,6±1,8*
Хвороби органів травлення 25,3±2,9 28,5±3,2 26,8±2,2
Хвороби кіст.-м’язової с-ми 50,8±3,4 46,0±3,5 48,5±2,4*

старший шкільний вік
Хронічний тонзиліт 15,1±1,5 11,4±1,3# 13,2±1,0*
Хвороби органів травлення 19,7±1,7 17,7±1,6 18,7±1,2*
Хвороби кіст.-м’язової с-ми 45,4±2,1 36,7±2,0### 40,8±1,5*

Примітки:
– * – різниця між молодшими та старшими і між молодшими та середніми школярами достовірна при 

р≤0,001;
– # – різниця між хлопцями та дівчатами достовірна при р≤0,05;
– ## – різниця між хлопцями та дівчатами достовірна при р≤0,01;
– ### – різниця між хлопцями та дівчатами достовірна при р≤0,001.
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у середніх – 66,5%; у старших – 57,5%). При цьому, 
якщо в молодшій та середній школі рівні соматич-
ного здоров’я дівчат і хлопців практично не від-
різняються, то в старших класах вже проявляється 
суттєва статева різниця. Зокрема, частка хлопців 
з низьким рівнем здоров’я з віком зменшується 
(р≤0,05), а у дівчат всі показники не зазнають до-
стовірних змін (рис. 2). Підвищення рівня соматич-
ного здоров’я свідчить про покращення резервних 
можливостей та рівня аеробного енергопотенціалу 
організму.

Підсумовуючи результати аналізу розподілу 
дітей різних класів на групи в залежності від їх 
рівня соматичного здоров’я (тобто характеристи-
ки за «прямими показниками»), слід підкреслити, 

що чисельність т.м. «сприятливих» груп у дівчат 
весь час знаходиться практично на одному рівні, 
а у хлопців має місце зменшення чисельності цих 
груп в середніх класах з підвищенням у старших. 
Причинами такої різної динаміки можуть бути, з 
одного боку, особливості статевого дозрівання ді-
тей різної статі, а з іншого – особливості їх спо-
собу життя. 

Висновок. В систему динамічного спостере-
ження за станом здоров’я дитячого населення ма-
ють бути включені як «непрямі» (захворюваність), 
так і «прямі» (соматичне здоров’я тощо) його по-
казники, оскільки вони характеризують різні сто-
рони процесу формування здоров’я, а їх поєднання 
дає змогу оцінити цей процес всебічно.
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СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ МІСТА ЧЕРНІВЦІ  
ЩОДО ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ОН-ЛАЙН ІГРАМИ

В умовах стрімкого розвитку цифрових технологій реалії, які виникли внаслідок присутності у цивілізованому сві-
ті новітніх технологій загалом та інформаційних систем зокрема, мають надзвичайний вплив не тільки на середови-
ще існування homo sapiens як біологічного виду, але кардинально змінюють соціум. На сьогоднішній день кількість 
он-лайн ігор збільшується, разом із прогресом цифрових технологій. Важливим чинником є збереження балансу між 
ігроманією та проведення вільного часу.

Ключові слова: ігроманія, он-лайн ігри, залежність, вільний час, цифрова техніка, прогрес, нові технології, мо-
лодь, студенти, комп’ютер і молодь.

В условиях стремительного развития цифровых технологий реалии, которые возникли вследствие присутствия 
в цивилизованном мире новейших технологий в целом и информационных систем в частности, имеют чрезвычай-
ное влияние не только на среду обитания homo sapiens как биологического вида, но кардинально меняют социум. 
На сегодняшний день количество онлайн игр увеличивается, вместе с прогрессом цифровых технологий. Важным 
фактором является сохранение баланса между игроманией и проведения свободного времени.

Ключевые слова: игромания, он-лайн игры, зависимость, свободное время, цифровая техника, прогресс, 
новые технологии, молодежь, студенты, компьютер и молодежь.

With the rapid development of digital technology realities caused by the presence in the civilized world of new technol-
ogies in general and information systems in particular, have extraordinary influence not only the habitat of homo sapiens as 
a species, but radically changing society. Today the number of online games is increasing, along with the progress of digital 
technologies. The important factor is to maintain a balance between gambling and leisure time.

Key words: gambling, online game, addiction, free time, digital technology, progress, new technologies, young people, 
students and youth computer.

Акутальність теми. В умовах інформаційного 
суспільства, коли відбувається створення своєрід-
ного середовища знань, все більше зростає зацікав-
леність новітніми комп’ютерними технологіями та 
системами. Безперечно, що сучасні технічні засо-
би допомагають людині розвивати та збагачувати 
свої знання, але водночас проблемі «комп’ютер і 
молодь» відводиться недостатньо уваги, особливо 
на фоні зростання застосування комп’ютера як у 
процесі навчання, так і засобу проведення дозвілля 
молоді. Представники нової генерації намагаються 
використовувати можливості комп’ютерної техніки 
максимально, оскільки їх потреба в контакті й роз-
ширенні інформаційного простору відповідає віко-
вим особливостям. Це, у свою чергу, призводить до 
залежності,так званої адикції, яка негативно впли-
ває на соціальний розвиток особистості та від якої 
важко позбавитися [1, с. 56]. 

Перебування у віртуальному світі дозволяє мо-
лодим людям отримати масу задоволень, абстра-
гуватися від психологічних проблем у реальному 
житті, але, на жаль, це відбувається лише на мо-
мент перебування у віртуальному світі. Для ігрово-
го середовища реальний світ нецікавий і сповнений 
небезпеки, оскільки більшість залежних – це люди, 
яким важко адаптуватися в соціумі. Таким чином, 
людина намагається жити у віртуальному світі, де 
все дозволено, де вона сама встановлює правила 
гри. Але вихід у реальний світ для залежної люди-
ни є досить важким процесом: вона знову стикаєть-
ся з таким явищем, як ненависть до реальності, що 
викликає зниження настрою, соціально активності, 
виникнення поганого самопочуття [1, с. 57].

На сьогодні у світі настільки розвинена інду-
стрія віртуальних ігор, що вона поглинає все біль-
ше і більше людей. Захоплення іграми однозначно 

може викликати залежність. Cимптоми патологіч-
ного гравця такі:

1) захоплення, заклопотаність грою (згадує 
про минулі ігри, планує майбутні ставки, думає про 
те, як знайти гроші на наступну гру);

2) граючи, відчуває збудження;
3) відчуває труднощі при спробах перервати 

гру або зусиллях контролювати її хід;
4) відчуває тривогу або роздратування при 

необхідності зупинити гру або обмежити ставки;
5) грає, щоб втекти від своїх проблем або під-

няти настрій (піти від почуття провини, тривоги, 
депресії);

6) робить спроби відігратися на наступний 
день після програшу;

7) обманює рідних та друзів з метою прихова-
ти справжню ступінь своєї залученості в гру;

8) ризикує через пристрасть до гри (ризик 
втратити близьких, друзів, роботи, можливість 
отримання освіти).

І, як наслідок, руйнується все: взаємини в сім’ї, 
навчання, робота, стосунки з коханими, друзями. 
Практично неможливо перебувати наодинці з са-
мим собою, переслідує відчуття безвиході, думки 
про самогубство, алкоголь, емоційний розлад і 
симптоми божевілля [2].

В умовах стрімкого розвитку цифрових техно-
логій реалії, які виникли внаслідок присутності у 
цивілізованому світі новітніх технологій загалом 
та інформаційних систем зокрема, мають надзви-
чайний вплив не тільки на середовище існування 
homo sapiens як біологічного виду, але кардинально 
змінюють соціум. Сучасна людина фізично прово-
дить все більше часу «спілкуючись» саме з обчис-
лювальною технікою, машиною, «неживою матері-
єю», тому первинне поняття «спілкування» із собі 
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подібною «живою матерією», постійно відкритою і 
до кінця непередбачуваною системою переходить 
на зовсім інший якісний рівень. У контексті про-
блематики нашої теоретико-аксіологічної розвідки 
необхідно, насамперед, визначити зміст і форми 
взаємодії техногенних та антропогенних чинників, 
що породжують доки незрозумілі соціально-гума-
нітарні явища, які обов’язково змінюють статус 
людини у природному та культурно-антропологіч-
ному просторі.

Подібні виклики сучасності актуалізують тему 
про перегляд філософської парадигми стосовно 
людського існування в інформаційному середови-
щі [3]. Реалії науково-технічного прогресу створю-
ють нагальні підстави для осмислення і подолання 
низки кризових явищ, що в останні десятиліття 
набули ознак стихійних, некерованих з боку гума-
нітаристики, процесів. Адже вплив технологічних 
нововведень впливає на всі царини людського бут-
тя. Відтак, потреба у розвитку нової галузі знань – 
техноетики – очевидно покладає на філософію ев-
ристичну, пізнавально-інформаційну, інтегруючу, 
ідеологізуючу та соціально-комунікативну функції 
у дослідженні впливу електронно-інформаційних 
систем на середовище існування homo sapiens і фе-
номену інформаційної культури як нової цивіліза-
ційної реалії. Останню ми розуміємо як здатність 
суспільства ефективно використовувати інфор-
маційні ресурси, оптимізувати техногенні та ан-
тропогенні чинники у комунікативній діяльності, 
застосовувати передові досягнення у царині інфор-
маційних технологій.

Без огляду на те, які саме технічні засоби ви-
користовує людина задля передачі інформації, за 
змістом цей процес, поза сумнівом, є соціально-
гуманітарним. Адже прикінцеве значення для но-
осферного розвитку має не те, що носій розуму 
на планеті робить, а як (тобто спосіб виробництва 
матеріальних і духовних благ вказує на рівень ци-
вілізованості як особистості, так і спільноти). Ін-
формаційна діяльність спрямована не стільки на 
розповсюдження інформації з науково-дослідниць-
кою чи управлінською метою, скільки формує ін-
формаційне середовище як осередок культури, що 
забезпечує відповідний рівень засвоєння знань та 
відповідальне ставлення до їх застосування. У кон-
тексті нашого розуміння загальнолюдської та кор-
поративної культури погоджуємося із тверджен-
ням: «Інформаційне середовище – це лише один з 
можливих зрізів людської культури, і розглядається 
з цієї точки зору, настільки воно сприяє процесам 
відчуження знання, перетворення його в інформа-
цію і передачі інформації» [4, с. 26]. Тож, виявити 
вплив інформаційних систем на культурно-антро-
пологічний простір означає розкрити нові соці-
ально гуманітарні реалії через способи обробки, 
зберігання, відтворення та тлумачення інформації. 
ХХІ століття з новими інформаційними технологі-
ями спрощує процес навчання у порівнянні з мину-
лим у сотні разів. Проте вважаємо, що її підґрунтям 
має стати не навчання роботі з електронно-інфор-
маційними системами, а, скоріш усього, виховання 
відповідальної особистості, яка може та хоче не 
стояти на місці, здатна до самонавчання, стараєть-
ся критично осмислювати виклики сучасності у по-

літичній, економічній, правовій, морально-етичній, 
релігійній царинах суспільного життя, аналізувати 
свої помилки, працювати із строкатою інформаці-
єю та використовувати набуті знання і вміння задля 
вирішення поставлених гуманітаристикою світо-
глядно-антропологічних і теоретико-пізнавальних 
завдань. 

Тож, можемо визначити концептуальні осно-
ви інформаційної культури особистості: вміння 
критично мислити, опрацьовувати інформацію, 
формувати насамперед громадянський підхід до 
вирішення центральної суперечності між прин-
ципово протилежними (як соціальне і біологічне) 
людським і природним світами.

Наразі існують два способи впливу на форму-
вання специфічного інформаційного культурного 
простору: опосередковано користувача та безпо-
середньо комп’ютерно-корпоративної індустрії. 
Загалом вони взаємозалежні та тісно пов’язані між 
собою.

Сьогодні в світовій спільноті багато батьків зі-
штовхнулися із дуже серйозною проблемою: їхні 
юні нащадки цілими днями та вечорами сидять у 
залах ігрових автоматів. Це захоплення не вважа-
ється таким шкідливим, як, наприклад, вживання 
алкоголю чи наркотиків, але наслідки можуть бути 
не менш фатальними.

Звісно, не кожен, кому подобаються азартні ігри 
на гроші, автоматично потрапляє в залежність, але 
з багатьма це все ж таки трапляється.

Мета. Дослідити проблему розповсюдження 
такого явища, як зацікавленість он-лайн іграми у 
молодіжному середовищі. Ігроманія – це надмірне 
захоплення рольовими віртуальними іграми, в яких 
гравець відіграє роль свого персонажа і живе його 
життям, відчуваючи себе в реальності дискомфорт-
но (А. Г. Шмельов). Проблема ігроманії – це ще 
проблема у втраті довіри до оточуючих. Якщо лю-
дину, на її думку, постійно обдурювали та зраджу-
вали, то вона буде намагатися уникати повторення 
негативного досвіду й обирати такі стосунки, які 
захистять її від негативних переживань.

Студентами ВДНЗ України «Буковинський дер-
жавний медичний університет» було проведено 
дослідження на тему: «Соціологічне дослідження 
серед студентів м.Чернівці щодо зацікавленості он-
лайн іграми». Отримані результати дають змогу оці-
нити сучасні погляди молоді щодо цієї проблеми.

Матеріал і методи дослідження. Для визначен-
ня наявності ігрової залежності проведено опиту-
вання 520 студентів різних курсів та спеціальностей 
(«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», 
«Фармація», «Сестринська справа»).

Результати. Встановлено, що серед 520 опи-
таних 208 осіб (40%) грають в онлайн-ігри, з яких 
43% дівчат і 57% юнаків, віком 18-25 років. Гра-
ють в онлайн-ігри більше одного року 63,5%, двох 
років 7,7%, трьох років 5,8%, чотирьох років 3,8%, 
більше 5 років 19,2% опитаних. Приділяють іграм 
більше 5 годин в день 1,9%, 3 години – 3,8%, 2 го-
дини – 11,5%, грають близько 1 годин – 21,5% та 
відповідно 61,5% взагалі не грають. Восьмеро 
студентів (3,8%) грали коли-небудь на платних 
серверах. Коли-небудь студенти витрачали гроші 
на онлайн-ігри в 15,4 % грають, з яких витрати 
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становили близько 100 гривень на місяць у 5,8%, 
200 гривень – 1,9%, до 300 гривень на місяць – 
1,9% і взагалі не витрачають коштів на он-лайн 
ігри 90,4% респондентів. Нейтральне відношення 
до ігор мають 63,5% опитаних, позитивне – 9,4%, 
негативне – 26,9%. Не мають проблем з навчанням 
пов’язаних через витрачання часу в он-лайн ігри 
42,3% , мають деякі проблеми з навчанням 5,8% 
(пропуски занять, несвоєчасна і не здача іспитів, 
заліків) та взагалі не грають 51,9%. Чи не нехту-
ють домашніми справами 73,1%, іноді нехтують 
домашніми справами 11,5%, не переймаються – 
15,4% опитаних студентів. При прохання батьків 
спокійно відволікаються від гри 88,5%, ігнорують 
їх 3,8%, зляться в таких випадках 7,7% студентів. 
Припинити грати в онлайн-ігри при необхіднос-
ті можуть 82,7%, не замислювалися про це 17,3% 
опитаних. 

Висновки. Приділяючи помірна кількість часу 
он-лайн іграм студенти отримують можливість від-
воліктися і відпочити від навчання. Крім того, ігри 
розвивають ряд навичок і позитивних якостей, які 
можуть допомогти студенту в процесі навчання і в 
подальшому житті: поліпшення уваги, тренування 
пам'яті, кмітливості, швидкості мислення і сприй-
няття, швидке прийняття рішень керівниками, 
дрібної моторики рук та інше.

Таким чином, переважна більшість студентів 
БДМУ не мають ігрової залежності, контролюю-
чи свого часу і навчальну діяльність. І лише деякі 
з опитаних мають ігрову залежність – приділяють 

іграм більше 5 годин в день 1,9%, 3-4 години – 
3,8% – ці студенти входять в групу ризику. У сту-
дентів заняття комп'ютерними іграми впливають 
на успішність і 5,8% мають проблеми з навчанням. 
Студенти в 15,4% грали коли-небудь на платних 
серверах. На нашу думку необхідно своєчасно ви-
являти осіб, групи ризику, проводити відповідну 
профілактичну роботу з метою попередження у 
студентів ігроманії.

Ефективність запобігання даному негативному 
явищу залежить насамперед від своєчасного вияв-
лення і усунення причин злочинності неповноліт-
ніх та умов, що цьому сприяють, а також виявлення 
неповнолітніх, зважаючи на поведінку яких можна 
очікувати скоєння злочину і вжиття відповідних за-
побіжних заходів [5].

При цьому в переважній більшості комплекс 
«важкості» (педагогічної занедбаності), яка поля-
гає у неналежній успішності, порушеннях дисци-
пліни, проступках, найчастіше має місце, коли умо-
ви несприятливі для прояву позитивних якостей. 
У зв'язку з цим А. Макаренко слушно зазначав, що 
підліткам однаково: красти яблука у чужому саду 
чи охороняти його, їм важливо наповнити життя 
цікавим змістом, оптимальними уявленнями.

Таким чином, ігроманія – це прогресуюча хво-
роба, яку неможливо повністю вилікувати. На пев-
ний період у людини може наступити ремісія (пері-
од, коли людина незалежна), тривалість якої може 
бути різною (від кількох місяців до всього наступ-
ного життя). 
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ВПЛИВ ОДНОГОДИННОГО ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ  
НА ЦИРКАДІАННІ ХРОНОРИТМИ ПОКАЗНИКІВ  
ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ В БІЛИХ ЩУРІВ

Вивчено особливості циркадіанних хроноритмів імуноглобулінів IgA, IgG, IgM у сироватці крові білих щурів в умо-
вах фізіологічної норми, а також при дії іммобілізаційного стресу. Встановлено, що одногодинний іммобілізаційний 
стрес викликає порушення хроноритмологічної організації вмісту всіх досліджуваних класів антитіл з ознаками де-
синхронозу. 

Ключові слова: іммобілізаційний стрес, ціркадіанні хроноритми, кров, імуноглобуліни IgA, IgG, IgM, білі щури, 
десинхроноз.

Изучено особенности циркадианных хроноритмов иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM в сыворотке крови белых 
крыс в условиях физиологической нормы, а также при действии иммобилизационного стресса. Установлено, что 
одночасовой иммобилизационный стресс вызывает нарушения хроноритмологической организации содержания 
всех исследуемых классов антител с признаками десинхроноза. 

Ключевые слова: иммобилизационный стресс, циркадианные хроноритмы, кровь, иммуноглобулины IgA, IgG, 
IgM, белые крысы, десинхроноз.

The circadian chronorythms features of immunoglobulins IgA, IgG, IgM in serum of albino rats under physiological norm, 
and the action of immobilization stress was studding. Found that one hover immobilization stress cause a violation of circa-
dian rhythms of all investigated antibodies classes with features of desynchronosis.

Key words: immobilization stress, circadian chronorythms, blood, immunoglobulins IgA, IgG, IgM, albino rats, 
desynchronosis.

Проблема наслідків стресу зберігає сьогодні 
досить велике значення. З’ясовано, що стрес є про-
відною причиною багатьох захворювань [6; 8]. 

Стрес – це комплекс загальних універсальних 
неспецифічних реакцій на агенти, які загрожують 
життю та благополуччю цілісного організму та 
реалізуються за обов’язковою участю нейроендо-
кринної системи [2; 3].

Рухова активність є важливою властивістю тва-
рин і людини, це одна з умов їхнього нормального 
існування та розвитку. Обмеження рухової актив-
ності (гіпокінезія, або іммобілізація) – потужний 
стресорний чинник, який викликає різноманітні 
патологічні процеси, включаючи й стан імунної 
системи [1; 4; 8].

Механізми неспецифічного імунного захисту 
організму з’явилися у процесі еволюції значно ра-
ніше, ніж інші. Вони є досить чутливими до змін 
внутрішнього і зовнішнього середовища [10]. 

При дії на людину шкідливих факторів навко-
лишнього середовища в неї можуть порушуватися 
пристосувальні реакції, що призводить до імунопа-
тологічного процесу [7; 8].

Імунна система людини при контакті з різни-
ми інфекційними агентами (бактеріями, вірусами) 
виробляє захисні білки (антитіла), так звані іму-
ноглобуліни, які специфічно взаємодіють із мікро-
організмами і допомагають клітинам крові швидше 
впоратися з інфекцією. 

Найбільші молекули – імуноглобуліни класу М, 
вони першими виробляються при контакті з мікро-
організмами, тому їх називають імуноглобулінами 
первинної імунної відповіді. Наявність у крові іму-
ноглобулінів М (IgM) говорить про гостру стадію 
інфекційного процесу в організмі людини. Цей 
клас імуноглобулінів починає вироблятися ще до 

народження, а ось через плаценту IgM не проника-
ють через свій розмір, тому наявність у пуповинній 
крові новонародженого IgM свідчить про внутріш-
ньоутробні інфекції [1; 8]. 

Імуноглобуліни класу G виробляються на більш 
пізніх стадіях захворювання, а також при заго-
стренні хронічних інфекцій. Вони менші за роз-
міром, ніж IgM; виділяють чотири субкласи IgG. 
Наявність у крові IgG говорить про тривалість 
патологічного процесу. До речі, цей клас імуно-
глобулінів проникає через плаценту, забезпечуючи 
імунітет дитини в перші місяці життя (до 3-6 міс). 
А от сам малюк починає виробляти антитіла цього 
класу в достатній кількості ближче до року, тому 
наявність у крові немовляти імуноглобулінів кла-
су G говорить лише про можливість внутрішньоу-
тробного інфікування, оскільки мати малюка має ці 
антитіла. Дитина потребує подальшого обстеження 
для визначення його статусу. 

Імуноглобуліни класу А переважно знаходять-
ся у слизових оболонках та захищають організм 
на першому етапі контакту з інфекцією, з молоком 
матері малюк отримує саме ці імуноглобуліни. Ці 
імуноглобуліни забезпечують захист від найрізно-
манітніших інфекцій, за наявністю у крові таких 
антитіл можна судити про наявність або відсут-
ність інфекції та її активність [4; 10]. 

У зв’язку з викладеним вище, дослідження впли-
ву іммобілізаційного стресу на стан імунної системи 
з урахуванням хронобіологічного аспекту є актуаль-
ним питанням сучасних біології та медицини.

Мета дослідження. Мета даної роботи – до-
слідження особливостей ціркадіанних змін імуно-
логічної реактивності у статевозрілих білих щурів 
після дії на них одногодинного іммобілізаційного 
стресу.
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Матеріал і методи. Дослідження виконані на 
96 статевозрілих нелінійних білих щурах-самцях 
масою тіла 0,20-0,25 кг. Тварин утримували за зви-
чайних умовах віварію на стандартному харчовому 
раціоні з вільним доступом до води та їжі, при тем-
пературі приміщення 20-22ºС.

Під час досліджень дотримувалися Директиви 
ЄЕС №609 (1986) та наказу МОЗ України № 281 
від 01.11.2000 р. «Про заходи щодо подальшого 
вдосконалення організаційних норм роботи з ви-
користанням експериментальних тварин». Досліди 
проведені відповідно до вимог комісії з біоетики 
Буковинського державного медичного університе-
ту (протокол № 3 від 16.02.2005 р.). 

Проведено дві серії експериментів: І серія – ви-
значення показників циркадіанних хроноритмів 
вмісту імуноглобулінів IgA, IgG, IgM у сироватці 
крові в інтактних щурів; ІІ серія – визначення по-
казників циркадіанних хроноритмів вмісту імуно-
глобулінів у сироватці крові після одногодинного 
іммобілізаційного стресу. Тварин обох серій розпо-
діляли на шість груп по вісім щурів у кожній.

Стрес моделювали шляхом фіксування тварин 
упродовж однієї години у спеціальних пластикових 
клітках-пеналах, пристосованих для іммобілізації.

Щурів забивали шляхом декапітації під легким 
ефірним наркозом о 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 24.00 
та 04.00 годинах. Для досліджень використовували 
сироватку крові, в якій визначали рівень імуногло-
булінів IgA, IgG, IgM за методом [9].

Отримані цифрові дані обробляли методами 
варіаційної статистики за допомогою пакету про-
грам «Biostat» і «Excel» з використанням для оцін-
ки достовірності відмінностей окремих груп даних 
критерію Стьюдента. Статистично достовірними 
вважали зміни за р<0,05.

Обговорення результатів дослідження. У ре-
зультаті проведених досліджень встановлено, що 
показники кількості антитіл, які вивчалися, в інтак-
тних щурів впродовж доби періодично змінюються.

Так, максимальне значення вмісту імуноглобу-
лінів класів IgA та IgM у сироватці крові реєстру-
вали о 12.00 (у цьому часовому відрізку він досягав 
відповідно 0,58±0,031 та 1,36±0,101 г/л), а кількість 
IgG – о 16.00 (3,81±0,151 г/л). Батифази хронорит-
мів антитіл як IgA, так й IgG, мали місце в 04.00 
й склали відповідно 0,47±0,044 та 3,14±0,142 г/л,  
а IgM – о 24.00 (1,18±0,124 г/л).

Мезор циркадіанних ритмів IgA досягав 
0,53±0020 г/л з амплітудою коливань 10,5%, IgM – 
1,29±0,036 г/л (7,3%), IgG – 3,51±0,092 г/л (7,9%).

Динамічна рівновага імунної системи може по-
рушуватися в результаті прямого або опосередкова-
ного впливу стресорних чинників. Їхня дія на різні 
ланки імунної системи може виявляти як імуносу-
пресорний, так й імуностимулюючий ефекти [7; 8].

Реакція імунної системи у відповідь на різні 
стрес-реакції часто супроводжується підвищенням 
концентрації імуноглобулінів у плазмі (переважно 
класів G і А) за рахунок викиду їх із депо. Великі хі-
рургічні операції, що дають сильну стрес-реакцію, 
ведуть, навпаки, до зменшення рівнів імуноглобу-
лінів усіх класів за рахунок їх сорбції на клітинах 
і пошкоджених тканинах. Такі зрушення зникають 
відносно швидко [8; 10].

Більш постійними є зміни співвідношення іму-
ноглобулінів у процесі реакції імунної системи на 
сторонні тіла. При запальній реакції, пов’язаній із 
первинним контактом організму з цим антигеном, 
у ранні терміни запалення підвищується вміст lgM, 
а потім вже наростає рівень lgG. При повторному 
контакті з цим антигеном навіть на ранніх етапах 
розвитку запальної реакції йде наростання рівнів 
lgG і lgA [1; 4].

Відомо, що іммобілізація щурів супроводжу-
ється виникненням оксидативного стресу у тка-
нинах їхніх органів, проявом чого є накопичення 
в них продуктів перекисного окислення ліпідів і 
карбонільованих білків. Важливу роль у стимуля-
ції вільнорадикального окиснення ліпідів і білків 
у щурів при іммобілізації набувають зрушення з 
боку активності ферментів першої лінії антиок-
сидантного захисту, підвищення чутливості до дії 
прооксидантів, а також зміна стану окислювально-
відновних процесів у мітохондріях [5].

Нами виявлено, що дія одногодинного іммо-
білізаційного стресу викликає в досліджуваних 
тварин порушення хроноритмологічної організації 
вмісту всіх досліджуваних класів антитіл з ознака-
ми десинхронозу. 

Зокрема, акрофази кількості імуноглобулінів 
IgA та IgM перемістилися з денного періоду доби 
на нічний. О 24.00 вище згадані показники ста-
новили відповідно 0,38±0,022 та 0,56±0,088 г/л. 
Найменшу кількість цих антитіл реєструва-
ли: IgA – о 16.00 (0,28±0,041 г/л), IgM – о 20.00  
(0,35±0,112 г/л).

Середньодобові рівні цих показників імуні-
тету досягали таких значень: IgA – 0,31±0,022 г/л 
(p<0,001 порівняно із групою інтактних щурів), 
амплітуда коливань – 16,3%; IgM – 0,44±0088 г/л 
(p<0,001), амплітуда – 23,4%.

Найвищий рівень вмісту IgG при іммобілізацій-
ному стресі виявлено о 24.00 – 3,65±0,112 г/л, ба-
тифаза перемістилася на 12.00 й склала 2,95±0,092 
г/л. Мезор добових коливань кількості цих анти-
тіл досягав 3,19±0,084 г/л (p<0,05 в порівнянні з 
контролем), амплітуда – 21,8%. 

Висновок. Аналіз циркадіанних хроноритмів 
показників імунного статусу щурів виявив імуно-
супресивну дію іммобілізаційного стресу, що су-
проводжується ознаками десинхронозу.
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CИНДРОМ ЕВАНСА ПРИ СИСТЕМНОМУ ЧЕРВОНОМУ ВОВЧАКУ 

У статті описана клініка та лабораторні особливості синдрому Еванса у хворих на системний червоний вовчак. 
Синдром Еванса визначений у 10 (9,5%) серед 105 хворих на СЧВ. У більшості пацієнтів імунна тромбоцитопенія та 
аутоімунна гемолітична анемія спостерігались перед розвитком клінічної картини СЧВ. У хворих СЧВ з синдромом 
Еванса висока активність хвороби супроводжувалась артритом (100%) еритемою метеликом (100%), фоточутли-
вістю (100%), нефритом (70%), серозитом ( 30%), неврологічними (40%) та легеневими (30%) проявами. Синдром 
Еванса проявляється у пацієнтів з тяжким перебігом та високою активністю СЧВ. 

Ключові слова: синдром Еванса, системний червоний вовчак, імунна тромбоцитопенія, аутоімунна гемолітична 
анемія.

В статье описана клиника и лабораторные особенности синдрома Эванса у больных системной красной волчан-
кой. Синдром Эванса определен в 10 (9,5%) среди 105 больных СКВ. У большинства пациентов иммунная тромбоци-
топения и аутоиммунная гемолитическая анемия наблюдались перед развитием клинической картины СКВ. У больных 
СКВ с синдромом Эванса высокая активность болезни сопровождалась артритом (100%) эритемой бабочкой (100%), 
фоточувствительностью (100%), нефритом (70%), серозитом (30%), неврологическими (40%) и легочными (30%) про-
явлениями. Синдром Эванса проявляется у пациентов с тяжелым течением и высокой активностью СКВ.

Ключевые слова: синдром Еванса, системная красная волжанка, имунная тромбоцитопения, аутоиммунна ге-
молитическая анемія.

To article the clinical, laboratory and outcome features of Evans syndrome in systemic lupus erythematosus. We iden-
tified ES in 10 of 105 (9.5%) SLE patients. In the majority of patients (92%), immune thrombocytopenia and AIHA appeared 
simultaneously at the beginning of SLE. Active features of SLE were a frequent finding concomitant to ES, especially arthritis 
(100%), malar rash (100%), photosensitivity (100%), nephritis (70%), serositis (30%), neuropsychiatric (40%) and pulmo-
nary (30%) manifestations. ES occurring in patients with severe multisystemic SLE manifestations. 

Key words: Evands syndrome, systemic lupus erythematosus, thrombocytopenia, aytoimmunic hemolityc anemia.

Актуальність. Системний червоний вовчак 
(СЧВ) – є прототипом системних aутоімунних 
хвороб з різним мультисистемним ураженням 
внутрішніх органів та гетерогенною клінічною 
картиною, з активністю від легкої до небезпечної 
для якості і тривалості життя. СЧВ не має золотого 
діагностичного стандарту, що робить діагностику 
даного захворювання складною і дороговартісною.

На даний час діагноз СЧВ підтверджують кри-
теріями американського коледжу ревматологів (АСR 
1997) та новими міжнародними клінічними критері-
ями (SLICC, 2012), які включають 11 клінічних та 
6 імунологічних критеріїв. Aутоімунна гемолітич-
на анемія (AIГA), лейкопенія та тромбоцитопенія є 
частинами обох ACR та SLICC критеріїв [1]. 

Постановка проблеми. Синдром Еванса ха-
рактеризується наявністю аутоімунної гемолітич-
ної анемії з одночасним або послідовним розви-
тком тромбоцитопенії. Вперше цей синдром був 
описаний Еvans і Duane 1949 році [2] та зустрі-
чається 0,8-3,7% пацієнтів з АІГА та ідіопатич-
ною тромбоцитопенічною пурпурою[3]. Синдром 
Еванса рідко зустрічається при СЧВ у 2,7% у хво-
рих на СЧВ [4]. У цьому році в літературі описа-
ний випадок тяжкого синдрому Еванса з розви-
тком гострої ниркової недостатності у хворого на 
СЧВ [5].

Мета роботи – оцінити частоту синдрому Еван-
са та його зв'язок з активністю та перебігом систем-
ного червоного вовчака 

Таблиця 1

№ Назва тесту Лабораторні тести Значення тестів % позитивних 
хворих 

1 Тромбоцитопенія 
(тромбоцитоліз)

1.Число тромбоцитів в 1 мкл, в 
мазку крові (по Фоніо)
2.Антитромбоцитарні антитіла

3. Мієлограма

Кількість менша 
150 • 109 клітин в 1 мкл
Позитивний тест  
на поверхневі Ig G
Збільшення 
мегакаріоцитарного ростка

 100%

80%

100%

2 Гемолітична анемія

1.Нормохромна анемія
2.Ретикулоцитоз
3. Проба Кумбса 
4. Мієлограма

Еритроцити менше 3,5 • 10 
12 г\л, КП-0,9
40% і більше
+/-
Розширення еритроїдного 
ростка

100%
100%
50%
100%

3 Гібербілірубінемія Біохімічні тести крові
Біохімічні тести сечі

Непрямий білірубін
Вільний гемоглобін +/-

100%
50%
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Виклад основного матеріалу. Для наукової 
роботи було відібрано 105 хворих з підтвердже-
ним діагнозом СЧВ, серед них 90 (86,6%) жінок 
та 15 (13,4%) чоловіків, віком від 17 до 71 року. 
Cередній вік хворих склав 37,7±1,8 року. Пацієнти 
хворіли на СЧВ від 1 місяця до 35 років (в серед-
ньому 6,4±1,1 року). Діагноз СЧВ виставляли згідно 
рекомендацій АСR (1997), що показано у табл. 1. 

Методи: підтвердження діагнозу синдрому 
Еванса базується на основі загального аналізу кро-
ві з лейкоцитарною формулою та підрахунком аб-
солютного числа лімфоцитів, прямої проби Кумбса 
та визначення рівня прямого і непрямого білірубі-
ну, що показано у таблиці 1. 

Визначення концентрації антиядерних антитіл 
(ANA, anti-dsDNA, anti-Sm, anti-Ro, anti-La, anti-
Sm) у хворих на СЧВ проводили імуноферментним 
методом.

Із 105 хворих на СЧВ: 7 (6,6%) мали гострий 
перебіг, 23 (21,9%) підгострий, а 75 (71,5%) хворих 
хронічний прогресуючий перебіг захворювання. 

Як показано, у табл. 2, гематологічні уражен-
ня у хворих на СЧВ зустрічалися в середньому в 
24,4%, а синдром Еванса у 10 (9,5%) хворих.

Всі хворі з синдромом Еванса були жінками. 
Серед них гострий перебіг хвороби спостерігався в 
п’яти (50%), і у п’яти (50%) хворих хронічно-про-
гресуючий. У даної групи хворих спостерігалася 
вища активність хвороби, порівняно з хворими 
на СЧВ без синдрому Еванса, зокрема активність 
2 ступеня була у чотирьох (40%), активність 3 у 
шести (60%) хворих.

Серед 10 хворих з синдромом Еванса: 10 (100%) 
мали ураження суглобів; 10 (100%) – ураження 
шкіри, сім (70%) – ураження нирок; 10 (100%) – 
ураження системи крові, п’ять (50%) – ураження 
судин; п’ять (50%) – ураження легень, сім (70%) 
ураження серця; чотири (40%) – ураження нервової 
системи, два (20%) хворих – ураження шлунково-
кишкового каналу, і жодна з хворих не мала анти-
фосфоліпідного синдрому.

У хворих на СЧВ з синдромом Еванса, та ура-
женням шкіри, спостерігали: еритему в 10 (100%) 
хворих, алопецію у двох (20%), фотосенсибілі-
зацію у 10 (100%), афтозний стоматит у одного 
(10%), дискоїдні вогнища у трьох (30%) хворих. 
Ураження суглобів спостерігалось у вигляді ар-
тритів та артралгій у 10 (100%) хворих. На міалгії 
скаржилися вісім (80%) хворих.

У хворих на синдром Еванса з ураженням вну-
трішніх органів необхідно відмітити ураження сер-
ця, яке спостерігалося у вигляді: кардіоміопатії у 
шести (60%) хворих, перикардит у трьох (30%), 
міокардит – у 10 (10,5%) хворих, ендокардит у 
трьох (30%) хворих. Ураженням легень спосте-
рігалося в п’яти (50%) хворих у вигляді пневмо-
ніту в чотирьох (40%) та ексудативного плевриту 
в трьох (30%) хворих. Серед двох (20%) хворих з 
ураженням органів шлунково-кишкового каналу 
переважали особи з ураженням печінки у вигляді 
аутоімунного гепатиту в двох (20%) хворих, Най-
частіше з внутрішніх органів уражалися нирки у 
семи (70%), причому з протеїнурією в семи (70%) 
хворих, з гематурією у шести (60%), лейкоцитурі-
єю у п’яти (50%) та циліндрурією у трьох (30%) 
хворих. 

Ураження нервової системи, що є одним із фак-
торів несприятливого прогнозу, спостерігалось в 
чотирьох (40%) у вигляді: енцефалопатії переваж-
но змішаного ґенезу з болем голови чотирьох (40%) 
хворих. Також, у чотирьох (40%) хворих спостері-
галася вторинна поліневропатія.

Серед хворих, які мали ураження системи кро-
вотворення у 10 (100%) хворих виявлена анемія, у 
п’яти (50%) лейкопенія та у 10 (100%) тромбоцито-
пенія. Ураження судин при СЧВ мали як системний 
так і органоспецифічний характер, і спостерігалося 
переважно у вигляді синдрому Рейно у п’яти (50%) 
хворих. Прояви васкулітів були у вигляді систем-
ного васкуліту – двох (20%), кріоваскуліту –у двох 
(20%), геморагічного васкуліту у одного (10%) 
хворих. Антифосфоліпідний синдром, як особлива 
форма васкулопатії не спостерігався у даних хво-
рих на СЧВ. Лихоманка вище 38˚С спостерігалась 
у трьох (30%) хворих. Орган зору поражався у од-
ного (10%) хворих. Ураження лімфатичних вузлів у 

Таблиця 2
Діагностичні критерії  

у хворих на СЧВ (n=105), ACR, 1997)

Критерій Результат (%)
Еритема "метелик" 80 (76,2%)
Дискоїдний вовчак 9 (8,5%)
Фотосенсибілізація 13 (12,3%)
Виразки порожнини рота або 
носоглотки (переважно не болючі).

11 (10,5%)

Артрити (не ерозивний артрит, 
який уражає >2 периферичних 
суглоба, який проявляється 
болючістю, набряком та випотом).

103 (98%)

Серозити
*Плеврит (плевральна біль, і/
або шум тертя плеври, і/або 
плевральний випіт)
*Перикардит (шум тертя 
перикарду при аускультації і/
або ознаки перикардита при 
ехокардіографії)

10 (9,5%)

12 (11,4%)

Ураження нирок
*персистуюча протеїнурія не 
менше 0,5 г/д;
*і/або циліндрурія 
(еритроцитарна, зерниста або 
змішана);

46 (43,8%)
 
12 (11,4%)

Ураження нервової системи
*судоми
*психоз

2 (1,9%)
1 (0,95%)

Гематологічні порушення
*гемолітична анемія з 
ретикулоцитозом
*лейкопенія 
*тромбоцитопенія

34 (32,4%)

24 (22,8%)
19 (18,1%)

Імунологічні порушення
*anti-dsDNA 99 (94,3%)

ANA 86 (81,8%)
*Діагноз СЧВ вважається достовірним, коли 4 із 11 

критеріїв, є позитивними.
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вигляді реґіонарної лімфаденопатії спостерігалось 
у двох (20%) не хворих на СЧВ з синдромом Еван-
са. Щитоподібна залоза уражалась у двох (20%) 
хворих у вигляді аутоімунного тиреоїдиту.

У даній роботі, також досліджено кореляцію 
титрів ауто-АТ з ураженням різних органів та сис-
тем. ANA (ІФА, кількісний метод) позитивно віро-
гідно корелювали з афтозним стоматитом (r=0,40; 
p<0,05), плевритом (r=0,44; p<0,05) та лейкоциту-
рією (r=0,40; p<0,05). ANA (ІФА, якісний метод) 
негативно корелювали з васкулітом (r=-0,46) з ві-
рогідною залежністю (p<0,05). 

Таким чином, найбільші позитивна кореляція 
спостерігались між аnti-SS-А та афтозним стома-
титом, алопецією, ураженням судин та між аnti-
SS-В гематурією, ураженням нервової системи, 

судомами і антифосфоліпідним синдромом. Вира-
жена позитивна кореляція спостерігались між ANA 
(кількісний метод) з афтозним стоматитом, плев-
ритом та лейкоцитурією і між аnti-RNP з міокар-
дитом, пневмонітом, що мали вірогідну залежність 
(p<0,05). 

Висновки. У даній роботі синдром Еванса ви-
значався у 10 (9,5%) хворих на СЧВ. Активність 
і перебіг хвороби у хворих на СЧВ з синдромом 
Еванса є вищою і гострішою в порівняні з хвори-
ми на СЧВ без синдрому Еванса. На основі про-
ведених досліджень ми змогли верифікувати, що 
найбільш часто при СЧВ з синдромом Еванса ура-
жаються кістково-м'язова, кровотворна системи, 
шкіра та судини, із внутрішніх органів провідне 
місце займають ураження нирок, легень та серця. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПІДГОТОВКИ ШПИТАЛІВ ДО РОБОТИ У 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА ЛОКАЛЬНИХ ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ

У статті обґрунтовується провідна роль шпиталів у виконанні завдань медико-санітарного забезпечення насе-
лення в умовах надзвичайних ситуацій. При плануванні роботи шпиталів у надзвичайній ситуації необхідно врахову-
вати низку організаційних особливостей. Пропонується комплексний план заходів переводу шпиталів у режим під-
вищеної готовності та в режим надзвичайних ситуацій в умовах локальних воєнних конфліктів.

Ключові слова: медико-санітарне забезпечення, надзвичайна ситуація, підготовка шпиталів, локальний воєн-
ний конфлікт.

В статье обосновывается ведущая роль госпиталей в выполнении задач медико-санитарного обеспечения 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций. При планировании работы госпиталей в чрезвычайной ситуации 
необходимо учитывать ряд организационных особенностей. Предложен комплексный план мероприятий пере-
вода госпиталей в режим повышенной готовности и в режим чрезвычайной ситуации в условиях локальных во-
енных конфликтов.

Ключевые слова: медико-санитарное обеспечение, чрезвычайная ситуация, подготовка госпиталей, 
локальный военный конфликт.

The article substantiates the leading role of hospitals in performing the tasks of medical and sanitary support for the 
population in emergency situations. In planning the work of hospitals in an emergency situation it is necessary to take into 
account a number of organizational features. A comprehensive plan of measures for transferring hospitals on high alert 
mode and an emergency mode in local military conflicts is proposed.

Key words: medical and sanitary support, emergency, preparation of hospitals, a local military conflict.

Актуальність. Останні десятиріччя характери-
зуються збільшенням кількості надзвичайних ситу-
ацій (НС) техногенного, природного, соціального 
характеру. Особливістю поточного часу для Украї-
ни є виникнення і продовження протягом двох років 
бойових дій в Донецькій і Луганській областях, що 
можна позначити як війну або НС воєнного харак-
теру. Різноманітні НС характеризуються значними 
безповоротними та медико-санітарними втратами 
серед населення та військовослужбовців, що по-
требує організації і надання значній кількості по-

страждалих екстреної медичної допомоги (ЕМД). 
Для ефективної роботи шпиталів у період масового 
надходження постраждалих, необхідно розробити 
план дії медичного персоналу в умовах локальних 
воєнних конфліктах.

Постановка проблеми. Під організацією захо-
дів підготовки шпиталів до роботи у надзвичайних 
ситуаціях та локальних воєнних конфліктах слід 
розуміти завчасну цільову підготовку об’єкта, яка 
об’єднує адміністративно-організаційні, інженер-
но-технічні, матеріально-економічні та санітарно-
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протиепідемічні заходи, в результаті яких має бути 
організація захисту особового складу шпиталів і 
матеріальних засобів від впливу вражаючих факто-
рів НС із урахуванням прогнозованої обстановки; 
підвищення стійкості функціонування шпиталів в 
умовах НС. Досліджена та проаналізована фахова 
вітчизняна й іноземна наукова література та сві-
товий досвід з проблем стратегії, планування та 
організації роботи шпиталів в НС та локальних 
воєнних конфліктах з використанням системного 
підходу, контент-методу, методів термінологічного 
та когнітивного моделювання, порівняння, істори-
ко-інформаційного та OSINT-аналізу (Open source 
intelligence).

Мета статті. Розробити науково обґрунтовану 
оптимальну систему організації та планування робо-
ти шпиталів у НС та локальних воєнних конфліктах.

Виклад основного матеріалу. Загальними за-
вданнями для шпиталів із підготовки до роботи в 
умовах НС є: прогнозування медико-санітарної об-
становки та її оцінка при виникненні НС; організа-
ція заходів щодо підготовки шпиталів до роботи в 
НС; планування роботи шпиталів у НС; організація 
захисту особового складу шпиталів і матеріальних 
засобів від впливу вражаючих факторів НС із ура-
хуванням прогнозованої обстановки; підвищення 
стійкості функціонування шпиталів в умовах НС. 

Для забезпечення планової цілеспрямованої 
підготовки шпиталів до роботи в умовах НС регі-
ональні органи управління охорони здоров’я вида-
ють їх керівництву завдання, у яких стисло викла-
дена можлива (прогнозована) обстановка в межах 
адміністративної території при виникненні НС, які 
формування швидкої медичної допомоги (ШМД), у 
тому числі лікувальні відділення шпиталю будуть 
задіяні та в який термін їх необхідно привести у 
стан готовності з надання кваліфікованої й спеціа-
лізованої ЕМД в екстремальних умовах при виник-
ненні НС. У завданні також визначається порядок 
забезпечення шпиталів медичним, санітарно-гос-
подарським та спеціальним майном, транспортом. 
У тих випадках, коли за умовами прогнозованої 
обстановки НС не виключена можливість евакуації 
шпиталю, у завданні визначають місце його роз-
ташування після евакуації і порядок забезпечення 
транспортом. 

Відповідальність за створення структури ор-
ганів управління у лікувально-профілактичному 
закладі (ЛПЗ), підготовку лікувальних відділень 
та формувань у шпиталях до роботи в умовах НС 
несуть головні лікарі, які згідно з чинним законо-
давством є начальниками цивільного захисту своїх 
об’єктів. У ЛПЗ наказом головного лікаря створю-
ється орган управління – штаб об’єкта. Склад шта-
бу залежить від структури та потужності ЛПЗ, його 
можливостей, розв’язуваних завдань з надання 
кваліфікованої та спеціалізованої ЕМД у НС. Осно-
вний принцип створення органу управління в ЛПЗ 
на випадок НС – включення до його складу керів-
ників основних структурних і функціональних під-
розділів із визначенням їх професійних обов’язків 
відповідно до характеру виконуваної повсякденної 
роботи згідно з посадою [7]. 

При підготовці до роботи в умовах виникнен-
ня НС керівництво шпиталю вирішує два основні 

завдання. Перше – якщо шпиталь зазнає впливу 
вражаючих факторів НС, необхідно перш за все за-
безпечити захист хворих, персоналу, обладнання та 
інших матеріальних засобів. Далі, залежно від об-
становки, приступити до надання кваліфікованої та 
спеціалізованої ЕМД постраждалому населенню, у 
тому числі персоналу шпиталю, а також хворим, які 
можуть зазнавати впливу вражаючих факторів НС. 
Природно, що шпиталь може приступити до робо-
ти, опинившись у зоні НС, тільки за певних умов. 
Друге завдання – якщо шпиталь не зазнає впливу 
вражаючих факторів НС, то відповідно до плану 
перепрофілює ліжко фонд окремих лікувальних від-
ділень, створює і забезпечує медичними кадрами 
безперебійну діяльність приймально-сортувального 
відділення шпиталю, надає ураженому населенню 
кваліфіковану та спеціалізовану ЕМД, приводить у 
готовність створені на його базі спеціалізовані бри-
гади постійної готовності другої черги. 

Медичні формування (медичні бригади та ме-
дичні загони), створені у шпиталі, використову-
ються відповідно до сформованої обстановки й 
отриманих керівних розпоряджень територіаль-
ного органу управління охорони здоров’я. Праця 
медичних та технічних працівників у шпиталях 
є більш інтенсивною, особливо при НС, оскіль-
ки вимагає більшого напруження при розв’язанні 
визначальних, життєво важливих питань великої 
кількості ушкоджених стосовно тактики ліку-
вання, виведення зі станів, що загрожують жит-
тю, виконання складних і об’ємних оперативних 
втручань, можливих ускладнень у післяопера-
ційному періоді, застосування складних медико-
лікарняних технологій інтенсивного лікування, 
виходжування. Навантаження лікарів, медичних 
сестер, молодшого медичного персоналу в умовах 
повсякденної шпитальної діяльності значно вище, 
ніж в інших міських лікарнях, та ще більше зрос-
тає при виникненні НС. Суттєвою особливістю 
й актуальним є питання перегляду та наукового 
обґрунтування штатних нормативів для роботи в 
умовах повсякденної лікарняної діяльності та при 
виникненні НС [3].

Провідними організаційними особливостями 
при плануванні роботи шпиталів у НС є:

1) розподіл ургентних хворих і постраждалих 
на три потоки – тих, які доставляються бригадами 
ШМД, тих, що надходять за направленнями амбу-
латорно-поліклінічних закладів, і тих, які зверта-
ються самостійно; 

2) взаємопов’язане групування клінічних відді-
лень та максимальне наближення їх до приймаль-
ного відділення; 

3) максимальне скорочення відстані між клініч-
ними відділеннями з метою швидкого транспорту-
вання хворих (постраждалих); 

4) установлення зручного, простого і надійно-
го зв’язку між співробітниками шпиталю різних 
спеціальностей для проведення консультацій і кон-
силіумів у приймальному, діагностичному, реані-
маційному або спеціалізованих клінічних відділен-
нях. Ці наявні організаційні особливості шпиталів 
необхідно враховувати й ефективно використову-
вати при наданні кваліфікованої й спеціалізованої 
ЕМД у НС. 
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При плануванні заходів щодо підготовки до ро-
боти в умовах виникнення НС керівництво шпита-
лю незалежно від профілю використовує такі ви-
хідні дані: можливу прогнозовану обстановку на 
адміністративній території; характеристику шпита-
лю та його кадрового складу; стан оснащення функ-
ціональних підрозділів об’єкта охорони здоров’я 
медичним майном з урахуванням завдань, покладе-
них на них; стан захисту шпиталю від можливого 
впливу вражаючих факторів прогнозованої НС. Ра-
зом із тим залежно від профілю і призначення шпи-
талю необхідно враховувати і специфічні вихідні 
дані, що характеризують особливості його роботи 
з урахуванням завдань у НС. Так, при плануванні 
заходів у шпиталях істотне значення має вивчення 
планування розміщення функціональних відділень, 
їх профілю та ліжкової потужності. Особливу увагу 
слід приділяти оцінці стану під’їзних шляхів, май-
данчиків розвантаження уражених, плануванню 
приймального відділення та можливості його пере-
профілізації у приймально-сортувальне або навіть 
у приймально-сортувально діагностичне з високою 
інтенсивністю прийому уражених (до 30–50 осіб 
протягом 1 години) [4; 5]. 

План заходів шпиталю являє собою комплект 
документів, який забезпечує чітке і своєчасне пе-
реведення ЛПЗ у режим підвищеної готовності до 
НС, ефективну організацію медико-санітарного за-
безпечення при ліквідації наслідків НС. При загро-
зі виникнення НС безпосередньо на території шпи-
талю або на інших близько розташованих об’єктах 
виконуються такі основні заходи:

– приведення в робочу готовність у термін, 
встановлений територіальними органами управ-
ління, штабу лікувального закладу;

– приведення в готовність медичних форму-
вань у встановлений термін, їх використання від-
повідно до призначення з урахуванням медико-
санітарної обстановки;

– приведення у готовність об’єктових фор-
мувань загального призначення (рятувальних, по-
жежогасіння, радіаційного та хімічного контролю 
тощо), призначених для захисту хворих та персо-
налу, ведення рятувальних робіт на території шпи-
талю та визначення порядку їх використання;

– виділення медичного персоналу для доу-
комплектування медичних формувань та лікуваль-
но-діагностичних підрозділів інших лікувальних 
установ, що отримали завдання для роботи в НС;

– виділення медичного персоналу та медично-
го майна з метою медико-санітарного забезпечення 
населення при його евакуації з міста і можливих 
небезпечних зон до місць тимчасового розселення, 
а також при розміщенні населення в захисних спо-
рудах;

– виділення з урахуванням прогнозованої об-
становки медичного персоналу для проведення 
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів 
серед населення, яке може опинитися на хімічно та 
радіоактивно забрудненій території або при виник-
ненні масових інфекційних захворювань;

– визначення порядку використання персона-
лу та транспортних засобів у ЛПЗ, що мають у сво-
єму складі відділення екстреної і консультативної 
медичної допомоги, санітарну авіацію і санітарний 

транспорт при ліквідації медико-санітарних на-
слідків НС;

– доукомплектування шпиталю медичним, 
санітарно-господарським та спеціальним майном, 
транспортом;

– приведення в готовність захисних споруд (у 
тому числі стаціонарів для нетранспортабельних 
хворих);

– при необхідності – евакуація шпиталів із 
міст і розгортання в заміській зоні;

– організація захисту хворих, персоналу шпи-
талів та членів їх сімей у заміській зоні.

Отримавши інформацію про загрозу або ви-
никнення НС, відповідальний черговий шпиталю 
організовує негайне оповіщення та збір керівного 
складу. Керівництво шпиталю негайно вживає дії 
до виконання заходів, передбачених планом роботи 
ЛПЗ у НС:

– терміново інформує територіальні органи 
управління охорони здоров’я;

– організовує роботу штабу шпиталю і ста-
вить конкретні завдання підлеглим;

– приводить у готовність до виступу відпо-
відні медичні формування (медичні бригади та ме-
дичні загони), створені у шпиталі (збір персоналу, 
отримання майна тощо);

– виставляє (при необхідності) пост спостере-
ження радіаційної і хімічної розвідки;

– встановлює на прилеглій до шпиталю тери-
торії і всередині приміщення пікетаж із зазначен-
ням напрямку руху потоку уражених;

– приводить у готовність засоби індивідуаль-
ного захисту й медичні засоби індивідуального за-
хисту, а також засоби колективного захисту (схови-
ща) персоналу, хворих та ушкоджених;

– при необхідності підвищує захисні власти-
вості будівлі шпиталю (віконних отворів, дверей 
тощо);

– уточнює списки хворих та ушкоджених, 
яких можна виписати на амбулаторно-поліклінічне 
лікування;

– вживає заходи щодо збільшення ліжкової 
ємності шпиталю для уражених не тільки за раху-
нок виписування хворих, але і шляхом використан-
ня додаткових площ (ординаторських, коридорів, 
підсобних приміщень тощо);

– в операційно перев’язувальному відділенні, 
відділенні реанімації та інтенсивної терапії керів-
ництвом шпиталю також вживаються заходи до 
збільшення ліжкової ємності і пропускної спро-
можності, розгортається додаткова кількість опера-
ційних, додатково встановлюються перев’язувальні 
столи, штативи та інші пристосування для кріплен-
ня інфузійних засобів, кисневої апаратури тощо;

– збільшує чисельність персоналу приймаль-
ного відділення, що реорганізується у приймаль-
но-сортувальне або у приймально сортувально-
діагностичне;

– перевіряє знання медичним персоналом 
інструкції з прийому та медичного сортування 
уражених, готовність санітарного пропускника до 
проведення часткової і повної санітарної обробки, 
наявність обмінного фонду нош і білизни;

– встановлює цілодобове чергування медич-
ного персоналу, при можливості залучають до ро-
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боти пенсіонерів медиків, студентів старших курсів 
вищих медичних навчальних закладів;

– здійснює заміну медичного персоналу, який 
залучений до складу медичних формувань (медич-
них бригад та медичних загонів);

– перевіряє наявність аварійного освітлення і 
водопостачання.

Про стан готовності клінічних відділень і шпи-
талю в установлені строки головний лікар допо-
відає в територіальний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф. Керівництво 
шпиталю встановлює спочатку контакт із комісією 
з питань техногенно-екологічної безпеки та НС, а 
потім, після створення зі спеціальною комісією з 
ліквідації наслідків НС або призначення керівника 
робіт із ліквідації наслідків НС [2].

Підготовка шпиталю до масового прийому 
уражених у НС починається з реорганізації при-
ймального відділення у приймально-сортувальне 
діагностичне. У денний час це проводиться завіду-
вачем приймального відділення, у нічний час – чер-
говим лікарем, який віддає розпорядження чергово-
му персоналу клінічних відділень до їх підготовки 
згідно з планом переведення шпиталю в режим ро-
боти при НС. При реорганізації приймального від-
ділення у приймально сортувально-діагностичне на 
в’їзді до лікарні виставляють розподільчий пост, на 
якому працює фельдшер, оснащений радіометром 
і приладом для визначення небезпечно хімічних 
речовин ( НХР) у повітрі кабін машин швидкої ме-
дичної допомоги. Фельдшер розподіляє потік ура-
жених, які доставляються до шпиталю, на забруд-
нених і незабруднених НХР або радіоактивними 
речовинами (РР), заражених патогенними біоло-
гічними агентами (ПБА), ходячих, уражених, яких 
транспортують на ношах, та інфекційних хворих. 
На заздалегідь виділеній ділянці території шпита-
лю організується майданчик санітарної обробки з 
місцем для спеціальної обробки транспорту, що до-
ставив уражених забруднених НХР, РР, ПБА із зони 
НС [1]. При підготовці до роботи приймально-
сортувально діагностичного відділення в вестибю-
лі – очікувальній обладнують місце для уражених, 
яких транспортують на ношах, де встановлюють 
для них підставки, створюють обмінний фонд 

нош, накопичують візки, встановлюють стіл і ор-
ганізують робоче місце для медичної сестри. Са-
нітарний пропускник забезпечується металевими 
візками, приладами для гоління, машинками для 
підстригання волосся, пластиковими пакетами (для 
упаковки волосся, нижньої білизни), мочалками, 
милом тощо. Оглядові кабінети приймально-сорту-
вально-діагностичного відділення забезпечуються 
бланками медичної документації (вкладишами до 
історій хвороби, первинними медичними картами), 
сортувальними марками, схемами та таблицями, 
необхідними для визначення тяжкості стану ура-
жених, проведення професійного і, у найкоротші 
терміни, медичного сортування та надання ЕМД, 
проведення реанімаційних заходів ураженим, які 
доставлені з зони НС [6].

Висновки:
1. Провідна роль у виконанні завдань медико-

санітарного забезпечення населення в умовах НС 
належить шпиталям, що передбачає систематичну, 
якісну фахову та медико-психологічну підготовку 
медичного персоналу цих структур до можливості 
роботи в умовах НС.

2. Заздалегідь розроблений комплексний план 
заходів переводу шпиталів у режим підвищеної го-
товності та в режим НС забезпечує ефективну ді-
яльність закладів щодо ліквідації медико-санітар-
них наслідків НС.

3. При можливості потрапляння ЛПЗ у зону НС 
потрібно планувати заходи евакуації шпиталю з ви-
значенням місця його розташування і порядку за-
безпечення транспортом.

4. Своєчасне, в повному обсязі надання ураже-
ним кваліфікованої та спеціалізованої ЕМД забез-
печується ретельною підготовкою медичного пер-
соналу і клінічних відділень шпиталю.

5. Підготовка шпиталю до масового прийому 
уражених у НС починається з реорганізації при-
ймального відділення у приймально-сортувальне 
діагностичне.

6. Кваліфіковане проведення в найкоротший 
час медичного сортування уражених в умовах 
приймально-сортувально діагностичного відділен-
ня це важливий захід щодо своєчасного надання 
ЕМД у НС при масовому надходженні уражених.
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АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ДЕЗІНФЕКТОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ  
У СИСТЕМІ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Дезінфектологія як напрямок профілактичної медицини відіграє важливу роль у функціонуванні національної 
системи біологічної безпеки. Застосування дезінфекційних засобів має відповідати сучасним вимогам. У даній ро-
боті проаналізовано комплекс проблем дезінфекційної справи в Україні та окреслені шляхи їх вирішення.

Ключові слова: дезінфектологія, дезінфекційні технології, біологічна безпека, національна безпека, санітарно-
епідеміологічна ситуація.

Дезинфектология как направление профилактической медицины играет важную роль в функционировании на-
циональной системы биологической безопасности. Применение дезинфекционных средств должно соответство-
вать современным требованиям. В данной работе проанализирован комплекс проблем дезинфектологического 
дела в Украине и очерчены пути их решения.

Ключевые слова: дезинфектология, дезинфектологические технологии, биологическая безопасность, нацио-
нальная безопасность, санитарно-эпидемическая ситуация.

Disinfectology as the direction of preventive medicine plays an important role in the functioning of the national biosecuri-
ty system. The use of disinfectants must comply with modern requirements. In this paper a set of problems of disinfectology 
business in Ukraine is analyzed and the ways to solve them are outlined.

Key words: disinfectology, disinfectology technologies, bio-security, national security, sanitary and epidemiological 
situation.

Актуальність. Сьогодні в Україні та світі спо-
стерігаються тривожні тенденції, що привертають 
увагу до необхідності розвитку системи біологіч-
ної безпеки: це бурхливий розвиток біотехноло-
гій, прискорення темпів еволюції мікроорганізмів 
та пов’язана з ними потенційна загроза біотеро-
ризму. Крім того, вкрай важливою проблемою за-
лишається зростання інфекційної захворюваності 
в Україні та наявність активних природних осе-
редків багатьох небезпечних інфекцій. Розвиток 

дезінфекційної справи, діяльність якої скерована 
на профілактику виникнення інфекційних хвороб, 
локалізацію та ліквідацію їх осередків, є одним з 
пріоритетних напрямів побудови ефективної сис-
теми біологічної безпеки як складової національ-
ної безпеки держави.

Постановка проблеми. В останні роки спеці-
алісти з профілактики інфекційних захворювань, 
науковці-мікробіологи та працівники державної 
санітарно-епідеміологічної служби наголошують 
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на невідповідності стану дезінфекційної справи в 
Україні вимогам науки та практики. Зокрема, від-
мічаються проблеми зниження якості дезінфек-
тантів, відсутності досліджень їх ефективності та 
обґрунтованості нормативів використання, недо-
статньої інформованості медичних працівників 
про асортимент сучасних дезінфекційних засобів, 
і все це ускладнюється економічними факторами 
та невизначеністю реформи у сфері громадського 
здоров’я.

Метою статті є аналіз та систематизація про-
блем в області вітчизняної дезінфектології у та 
вироблення рекомендацій з їх рішення у контексті 
розвитку системи біологічної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Біозагрози є ре-
альними в Україні, і походять як з природних осе-
редків особливо небезпечних інфекцій, так і при 
застосуванні патогенних біологічних агентів при 
диверсіях та терористичних актах [5]. Мікробіо-
логічна безпека як складова проблеми безпеки має 
ряд особливостей. На відміну від факторів хімічної 
або фізичної денатурації зовнішнього середовища, 
інфекційно небезпечні мікробіологічні забруднен-
ня (наприклад збудники сапронозних інфекцій та 
навіть холери) можуть не тільки довготривало збе-
рігатися, але й природнім способом накопичувати-
ся за сприятливих умов, що підвищує епідемічну 
небезпеку.

Тільки по відношенню до мікробіологічного, 
на відміну від усіх інших забруднень, існують та 
можуть ефективно використовуватися дезінфек-
тологічні технології активного усунення шкідли-
вих агентів безпосередньо у зовнішньому серед-
овищі.

Необхідність використання таких заходів для 
забезпечення безпеки не тільки у повсякденному 
житті, але й в епідемічних ситуаціях (особливо в 

екстремальних умовах терористичного або воєн-
ного застосування біологічної зброї) визначаєть-
ся низкою обставин. По-перше, по відношенню 
до більшості давно і добре відомих інфекційних 
захворювань не існує специфічних засобів, тобто 
вакцин, тому боротьба з ними неможлива засоба-
ми імунопрофілактики. По-друге, в екстремаль-
них умовах (наприклад, при біологічному теро-
ризмі) відсутній необхідний час для формування 
імунітету, навіть за умов наявності відповідної 
вакцини. Тому дезінфекційна профілактика необ-
хідна і по відношенню до вакцинологічно керова-
них інфекцій.

Основною точкою застосування дезінфекцій-
них заходів є «другий ланцюг» тріади епідеміч-
ного процесу – шляхи та фактори передачі збуд-
ника від джерела інфекції до сприйнятливого 
організму. Відмінності джерел, шляхів та факто-
рів передачі надають різні можливості для роз-
робки дезінфектологічних технологій, наведених 
в таблиці 1 [6].

Ці технології засновані на використанні анти-
мікробних (дезінфікуючих або стерилізуючих) 
засобів боротьби зі збудниками, а також інсекти-
цидних, родентицидних та репелентних препара-
тів та пристроїв для боротьби з членистоногими 
та гризунами – переносниками небезпечних за-
хворювань. 

В зв’язку з цим для забезпечення надійної та 
оперативної безпеки дезінфекційна служба, ме-
дичні працівники та населення повинні мати від-
повідний арсенал дезінфекційних засобів різного 
призначення.

Оптимальні дезінфекційні засоби повинні ха-
рактеризуватися високою цільовою ефективністю, 
достатньою екологічною та гігієнічною безпекою 
та потрібними споживчими якостями, у тому числі 

Таблиця 1
Види дезінфектологічних технологій 

Мета Спосіб Засіб
Усунення 
збудників інфекції 
(деконтамінація)

Очищення ПАР, механічні пристрої
Дезінфекція Фізичні пристрої, хімічні дезіінфектанти
Стерилізація Фізичні стерилізатори, хімічні стерилізатори

Усунення переносників 
інфекцій

Репеленція Хімічні репеленти
Дезінсекція Хімічні інсектициди, регулятори розвитку
Дезакарізація Хімічні акаріциди

Дератизація Механічні пристрої, хімічні та бактеріологічні 
ратициди

Усунення резервуарів 
інфекції

Регуляція чисельності, 
придушення виду Комплексне використання адекватних засобів

Таблиця 2
Вимоги до дезінфектантів 

Ефективність Спороцидна активність. Швидка мікробіологічна дія

Безпека Легке видалення залишків з виробів. Відсутність подразнюючої дії або запаху. 
Повна сумісність з матеріалом виробу.

Зручність використання
Готовність до використання без активації або змішування з іншими 
компонентами. Довготривалий термін придатності та зберігання. Простота 
утилізації використаного розчину.
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готовністю к використанню, довгим терміном збе-
рігання та простотою утилізації використаного роз-
чину, що розглянуто в таблиці 2 [6].

Інфекційна, отже і епідеміологічна небезпека 
збудників різних інфекцій знаходиться в залеж-
ності від їх стійкості до тих або інших факторів 
зовнішнього середовища, у тому числі до дезінфі-
куючих засобів (табл. 3) [6].

Підсумовуючи вищевикладене, робимо ви-
сновок, що дезінфектологія набуває стратегічного 
значення у забезпеченні національної безпеки. На 
жаль, дійсний стан дезінфекційної справи в Україні 
не відповідає вимогам. Вирішення досліджуваної 
проблеми вимагає системного підходу. Тому до-
цільно усю сукупність проблем, що накопичилася 
у сфері дезінфектології, класифікувати за групами.

I. Наукові проблеми [1; 3].
а) відсутність критеріїв щодо визначення ефек-

тивності дезінфектантів щодо збудників особливо 
небезпечних інфекцій;

б) відсутність наукових досліджень нормативів 
виконання дезінфекційних заходів.

II. Економічні проблеми [1; 2; 3].
а) зростання цін на енергоносії, деззасоби, де-

запаратуру;
б) застарілі тарифи на профдезроботи;
в) недобросовісна конкуренція серед виробни-

ків дезінфектантів.
III. Інформаційні проблеми [1; 2].
а) низька інформатизація держсанепідзакладів 

про зареєстровані в Україні дезінфекційні засоби 
при значному розширенні їх асортименту;

б) відсутність спеціалізованих комунікативних 
джерел, у яких відображався б розвиток дезінфек-
тології, динаміка оновлення арсеналу дезінфекцій-
них засобів, зміні правил розробки та реєстрації 
засобів.

IV. Організаційні проблеми [3; 4].
а) відсутність в Україні чіткого визначення про-

цедури та наукових засад проведення санітарно-
епідеміологічної експертизи в процесі реєстрації 
дезінфекційних засобів та фахового обґрунтування 
вимог до дезінфекційних засобів при проведенні 
тендерних закупівель;

б) уповільненість процесу створення Держав-
ної установи «Центр громадського здоров’я», в 
якій хоча й передбачається наявність фахівців де-
зінфектології у складі спеціалізованих протиепі-
демічних підрозділів [4], проте структура Центру 
досі у стадії обговорення.

Висновки. За результатами дослідження вияв-
лено системність проблем у сфері вітчизняної де-
зінфектологічної справи, що потребують нагаль-
ного вирішення спільними зусиллями держави, 
науковців-мікробіологів, спеціалістів з епідеміо-
логії, профілактичної медицини, гігієни та дезін-
фектології. З метою недопущення втрати контр-
олю за санітарно-епідеміологічною ситуацією в 
країні необхідно спрямувати наукові дослідження 
на розробку ефективних дезінфекційних техно-
логій, створити дієву організаційну структуру 
дезінфектологічних відділень з нормативно-ме-
тодичною базою та спеціальною інформаційною 
системою.

Таблиця 3
Порівняна стійкість патогенних мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів

Ранг стійкості  Збудники та хвороби
Група та вид мікроорганізмів Захворювання

Висока
G Пріони (нейропатогенні агенти, «повільні 

віруси»)
Хронічні інфекції; куру; хв. 
Кройтфельцдта-Якоба, «коров’ячий сказ»

F Ендоспори бацил та клострідій; віроїди Сибірка, правець, газова гангрена, ботулізм

Середня

E Пікорнавіруси, полнориновіруси, 
парвовіруси

Поліомієліт, гепатит А, ГРВІ, апластична 
анемія

D Мікобактерії туберкульозу, ротавіруси, 
деякі плісняви

Туберкульоз, кишкові інфекції, 
дерматофітії

C Аденовіруси, гриби Фаринго-кератокон’юнктивіти, 
бластомікози, кандидози

Низька
B Вегетативні форми бактерій, вірус 

гепатита В, гриби, дріжджі
Кишкові, ранові інфекції, бактеріемії, 
пневмонії тощо

A Віруси ліпідні або середньорозмірні Гепатити В та С, ВІЛ, лихоманка Ебола, 
герпес, грип тощо
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ЛЕЧЕНИЕ КАРОТИДНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Клиническими исследованиями доказана возможность аторвастатина замедлять рост и вызывать регресс ате-
росклеротической бляшки (АСБ). В доступной литературе отсутствуют исследования применения широкого спек-
тра дозирования аторвастатина (от 10 мг до 80 мг) для воздействия на АСБ и целевого снижения общего холестери-
на на протяжении длительного лечения. Целью работы явилось изучение воздействия целевых доз аторвастатина 
на развитие атеросклеротического процесса в сонных артериях. Результаты проведенного исследования показали, 
что целевая терапия аторвастатином в течение двух лет вызывает регресс атеросклеротического поражения сон-
ных артерий. Степень такого регресса не зависит от возраста и изначального размера АСБ до лечения. 

Ключевые слова: атеросклеротическая бляшка, аторвастатин, атеросклероз сонных артерий, дуплексное ска-
нирование, гиполипидемическая терапия.

Клінічними дослідженнями доведено можливість аторвастатину сповільнювати зростання і викликати регрес 
атеросклеротичної бляшки (АСБ). У доступній літературі відсутні дослідження застосування широкого спектра до-
зування аторвастатину (від 10 мг до 80 мг) для впливу на АСБ і цільового зниження загального холестерину протягом 
тривалого лікування. Метою роботи було вивчення впливу цільових доз аторвастатину на розвиток атеросклеротич-
ного процесу в сонних артеріях. Результати проведеного дослідження показали, що цільова терапія аторвастатином 
протягом двох років викликає регрес атеросклеротичного ураження сонних артерій. Ступінь такого регресу не за-
лежить від віку і початкового розміру АСБ до лікування.

Ключові слова: атеросклеротична бляшка, аторвастатин, атеросклероз сонних артерій, дуплексне сканування, 
гиполiпiдемiчна терапія.

 Clinical studies have proven the ability to slow the growth of atorvastatin and cause regression of atherosclerotic plaques 
(ASР). There are no studies in the literature available to a wide range of application dosage of atorvastatin (from 10 to 80 mg) 
for influencing the ASP and total cholesterol lowering target for long-term treatment. The aim of the work was to study the 
impact of targeted doses of atorvastatin on the development of atherosclerosis in the carotid arteries. Results of the study 
showed that atorvastatin therapy target in two years causes regression of atherosclerotic carotid arteries. The extent of such 
recourse does not depend on the age and size of the original ASP before treatment.

Key words: atherosclerotic plaque, atorvastatin, atherosclerosis of the carotid arteries, duplex scanning, lipid-lowering 
therapy.

В настоящее время имеются убедительные до-
казательства того, что гиполипидемическая тера-
пия существенно снижает риск развития таких ос-
ложнений атеросклероза как ишемический инсульт, 
инфаркт миокарда и коронарная смерть. Это стало 
возможным благодаря разработке и внедрению 
в практику нового класса гиполипидемических 
препаратов – статинов [1]. Атеросклероз сонных 
артерий является основной причиной нарушения 
мозгового кровообращения, при этом доля окклю-
зий сонных и позвоночных артерий в генезе ише-
мического инсульта составляет 60-70%. Вместе с 
тем, возможность аторвастатина замедлять рост 
и вызывать регресс атеросклеротической бляшки 
(АСБ) доказана в двух крупных исследованиях с 
использованием внутрисосудистого ультразвука: 
REVERSAL [2] и ESTABLISH [3]. Показано также 
достоверное уменьшение АСБ в сонных артериях 
после применения аторвастатина у больных с бес-
симптомным течением каротидного атеросклероза: 
через 6 месяцев лечения у таких больных степень 
стенозирования просвета сонной артерии досто-
верно уменьшилась на 6,1% [4]. Мы не нашли в на-
учной литературе исследований применения широ-
кого спектра дозирования аторвастатина (от 10 до 
80 мг) для воздействия на АСБ и целевого сниже-
ния общего холестерина на протяжении длитель-
ного лечения. Нами было проведено исследование 
действия аторвастатина на стабилизацию и регресс 
атеросклероза в сиcтеме сонных артерий.

Целью работы является изучение воздействия 
целевых доз аторвастатина на развитие атероскле-
ротического процесса в сонных артериях. 

Материал и методы. В исследовании уча-
ствовало 104 пациента (29 мужчин и 75 жен-
щин) в возрасте от 40 до 83 лет (средний возраст 
66,7±0,9 года) с каротидным атеросклерозом (на-
личие АСБ по данным дуплексного сканирования 
сонных артерий), не принимающих гиполипиде-
мические средства. В исследование не включались 
больные с тяжелыми сопутствующими сомати-
ческими заболеваниями в стадии декомпенсации 
и с заболеваниями, при которых противопоказан 
прием статинов. Клинико-инструментальное об-
следование проводили перед включением в ис-
следование и через 3 месяца, 6 месяцев, 1 год,  
1,5 года и 2 года после начала приема аторвастати-
на. Оценивали влияние аторвастатина на АСБ и на 
липидный спектр крови. Клиническое обследова-
ние проводилось на амбулаторном приеме в поли-
клинике по общепринятой схеме: жалобы, анамнез, 
исследование соматического, неврологического и 
ангиологического статуса с пальпацией и аускуль-
тацией экстракраниальных сегментов магистраль-
ных артерий головы и шеи.

В план обследования входил комплекс стан-
дартных лабораторных и инструментальных про-
цедур, включая биохимический анализ крови с 
оценкой уровней общего холестерина и липидного 
спектра, трансаминаз (для оценки безопасности ле-
чения статинами) и глюкозы крови.

Ультразвуковое исследование сонных артерий 
проводили по стандартной методике с помощью 
цветного дуплексного сканера Vscan (США) датчи-
ком широкополосного типа. При визуальной оцен-
ке состояния сосудистого русла обращали внима-
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ние на следующие характеристики: проходимость 
сосуда (проходим, окклюзирован), направление 
хода сосуда (наличие деформаций – перегибов, из-
витостей, петель), диаметр сосуда (нормальный, 
уменьшенный, увеличенный), наличие АСБ с оцен-
кой ее размеров. Степень стенозирования просвета 
сосуда определялась по отношению диаметра оста-
точного просвета и диаметра артерии в месте мак-
симального стеноза. Коррекция доз аторвастатина 
(от 10 до 80 мг) проводилась до целевого уровня 
общего холестерина в плазме (< 4 ммоль/л) через 
3 месяца и затем каждые полгода до 2-х лет от на-
чала наблюдения. 

Результаты исследования. По данным ду-
плексного сканирования сонных артерий в общей 
сложности идентифицированы и прослежены 
104 каротидных бляшки в общей сонной и вну-
тренней сонной артериях. Степень стенозирования 
просвета сосуда составляла до лечения 25,3±0,8% 
(от 20,0% до 50,0%); после двухлетнего лечения – 
13,7±1,2% (от 0% до 40,0%). По степени стеноза 
просвета сосуда до лечения было выделено 3 под-
группы: (1) стеноз до 20% (цвет кровотока на 
участке стеноза белый), n=52. Степень стеноза до 
лечения 19,8 ± 0,2%, после лечения – 10,2 ± 1,4%; 
(2) стеноз 21%-30% (цвет кровотока на участке сте-
ноза белый с желтым), n=38. Степень стеноза до 
лечения 30,1 ± 0,9%, после лечения – 13,4 ± 2,1%; 
(3) стеноз 31%-50% (цвет кровотока на участке 
стеноза белый с желтым с красным), n=14. Сте-
пень стеноза до лечения 40,4 ± 1,6%, после лече-
ния – 28,5 ± 1,5%. Таким образом, после лечения 
степень стеноза достоверно уменьшилась как во 
всей группе больных (на 11,6%, р<0,01), так и во 
всех подгруппах: на 9,6%, на 16,7% и на 11,9%, со-
ответственно (везде р<0,01). Уменьшение стеноза 
сонной артерии в ряде случаев происходило до 
степени, которую невозможно было определить с 
помощью дуплексного сканирования, условно го-
воря, до 0%. В целом по группе пациентов это было 
у 41 пациента (39,4%), в 1-й подгруппе – у 24 паци-
ентов (46,1%), во 2-й подгруппе – у 16 пациентов 
(42,1%), в 3-й подгруппе у 1 пациента (7,1%). Эти 
наши данные показывают, что «полный» регресс 
бляшки при целевом лечении статинами практиче-
ски вероятен только при исходном стенозе до лече-
ния менее 31%. Были также выделены 3 возрастные 
группы: (1) от 40 до 57 лет, n=17. Степень стеноза 
до лечения 24,7±1,0%, после лечения – 8,24±2,9%; 
(2) от 58 до 69 лет, n=49. Степень стеноза до ле-
чения 23,7±0,9%, после лечения – 11,6±1,6%;  
(3) 70 лет и старше, n=38. Степень стеноза до ле-
чения 27,8±1,5%, после лечения – 18,5±1,9%. Сле-
довательно, имело место достоверное уменьшение 
степени стеноза (p<0,01) во всех возрастных груп-
пах на 16,5%, 12,1% и 9,3% соответственно. 

Для иллюстрации вышесказанного приводим 
клиническое наблюдение. Больная М., 62 года, 
обратилась с жалобами на головокружения, шум 
в голове, нарушения памяти, тревожность, метео-
чувствительность. Данные симптомы отмечает в 
течение последних двух лет. Из анамнеза известно, 
что на протяжении 15 лет страдает артериальной 
гипертензией с повышением артериального давле-
ния до 200/100 мм рт. ст., в течение последнего года 

постоянно принимает эналаприл по 10 мг 2 раза в 
сутки, амлодипин по 5 мг в сутки. Соматический 
статус: общее состояние удовлетворительное, те-
лосложение правильное, кожные покровы обычной 
окраски. В легких дыхание везикулярное, частота 
дыхания 14 в 1 мин. Тоны сердца приглушены, 
ритмичные, частота сердечных сокращений 76 в  
1 мин. Артериальное давление на правой руке 
160/94 мм рт. ст., на левой 154/92 мм рт.ст. Органы 
брюшной полости без особенностей. 

Неврологический статус: эмоционально ла-
бильна. Менингеальных знаков и очаговых не-
врологических симптомов нет. При аускультации 
сосудов шеи шумов не выслушивается. Пульсация 
общих сонных артерий симметричная. 

Уровни липидов в сыворотке крови: общий хо-
лестерин – 7,9 ммоль/л, липопротеиды низкой плот-
ности – 5,1 ммоль/л, липопротеиды высокой плот-
ности – 1,0 ммоль/л, триглицериды – 2,7 ммоль/л.

ЭКГ: ритм синусовый, частота сердечных со-
кращении 72 в 1 мин. ЭОС – отклонена влево. При-
знаки гипертрофии левого желудочка.

Комплексное УЗИ сердца: Полости сердца не 
расширены. Незначительная гипертрофия лево-
го желудочка (толщина стенок левого желудочка  
1,2-1,4 см). Фракция выброса 55%. Митральная ре-
гургитация 1 степени. Корень аорты уплотнен.

а)                                        б)
Дуплексная эхография сонных артерий, 
продольное сканирование. АСБ в правой 

внутренней сонной артерии: 
а – до лечения, стеноз 32,4%; б – после лечения, 
стеноз 19,6% (стрелкой указан участок стеноза)

Пациентке проведен курс лечения аторвастати-
ном (10 мг-20 мг-40 мг 1 раз в день, доза увели-
чивалась до снижения общего холестерина меньше 
4 ммоль/л) в течение 2 лет. На фоне лечения в те-
чение первых месяцев повысились работоспособ-
ность и жизненная активность, улучшилось эмоци-
ональное состояние. 

Динамика уровней липидов в сыворотке крови 
на фоне терапии: концентрация общего холесте-
рина снизилась до 3.6 ммоль/л (на 45,6%), три-
глицеридов — до 1,7 ммоль/л (на 63,0%), уровень 
липопротеидов высокой плотности увеличился до 
1,2 ммоль/л (на 20,0%). 

При дуплексном сканировании также отмечена 
положительная динамика на фоне терапии. Атеро-
склеротическая бляшка в правой внутренней сон-
ной артерии уменьшилась в размерах (1,8 х 9.1 мм), 
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а степень стеноза составила 19,6% (см. рисунок). 
В приведенном клиническом наблюдении помимо 
стойкого гиполипидемического эффекта отмечено 
уменьшение степени стеноза артерии на 12,8%. 

Выводы. Таким образом, в нашем исследо-
вании целевая терапия аторвастатином в течение 
двух лет вызвала определенный регресс атероскле-
ротического поражения сонных артерий. Степень 
такого регресса не зависит от возраста и изна-

чального размера АСБ до лечения. Тем не менее, 
«полный» регресс бляшки при целевом лечении 
аторвастатином наиболее вероятен при исходном 
стенозе до лечения менее 31%. Дальнейшие иссле-
дования в этом направлении с более длительным 
сроком лечения и с большим количеством больных, 
вероятно, расширят наши представления о дозах и 
длительности гиполипидемической терапии, и пре-
имуществах целевого назначения статинов.

Литература:
1. Булгак, А.Г. Современные подходы к применению статинов в лечении и профилактике атеросклероза 

[Текст] / А.Г. Булгак // Медицинские новости. – 2012. – №6. – С. 40–53.
2. Nissen, S. Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis: the ASTEROID 

trial [Text] / S. Nissen, S. Nicholls, I. Sipahi [et al.] // JAMA. – 2006.– Vol. 295. – P. 1556–1565.
3. Okazaki, S. Early statin treatment in patients with acute coronary syndrome: demonstration of the beneficial 

effect on atherosclerotic lesions by serial volumetric intravascular ultrasound analysis during half a year after coronary 
event: the ESTABLISH Study [Text] / S. Okazaki, T. Yokoyama, K. Miyauchi [et al.] // Circulation.– 2004. – Vol. 110. –  
P. 1061–1068.

4. Белоусов, Ю.Б. Применение статинов у больных с каротидным атеросклерозом [Текст] / Ю.Б. Бело-
усов, М.В. Леонова, Е.П. Смирнова [и др.] // Лечебное дело. – 2009. – №2. – С. 32–38.



141

Медичний форум
♦

НОТАТКИ



Наукове періодичне видання
Медичний форум

Науковий журнал

# 8 (08) 2016

Підписано до друку 29.07.2016 р. Формат 70х108/16.
Папір офсетний. Цифровий друк. Ум.-друк. арк. 16,51.

Тираж 50 прим.
Видавник: «Львівська медична спільнота»

79000, м. Львів, а/с 6153
www.medicinelviv.org.ua

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


