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ВПЛИВ ВІСФАТИНУ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ 
ХВОРОБУ З АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ

У статті систематизовано і проаналізовано причинні фактори прогресування метаболічних порушень у пацієнтів 
з гіпертонічною хворобою у поєднанні з абдомінальнім ожирінням. Розглянуті питання оптимізації діагностики хво-
рих на гіпертонічну хворобу на тлі абдомінального ожиріння та без нього на підставі з’ясування ролі нового адипоци-
токіну – вісфатину – в вуглеводному обміні. 

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, абдомінальне ожиріння, вісфатин, вуглеводний обмін.

В статье систематизированы и проанализированы причинные факторы прогрессирования метаболических на-
рушений у пациен тов с гипертонической болезнью в сочетании с абдоминальным ожирением. Рассмотрены во-
просы оптимизации диагностики больных с гипертонической болезнью на фоне абдоминального ожирения и без 
него на основании выяснения роли нового адипоцитокина – висфатина – в углеводном обмене.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, абдоминальное ожирение, висфатин, углеводный обмен.

There were systematized and analyzed the causal factors of the progression of metabolic disorders in patients with 
hypertension combined with abdominal obesity in this article. There was optimized the questions about diagnosis of hyper-
tensive patients on the background of abdominal obesity and without clarifying the role of new adipocytokine – visfatin –  
in carbohydrate metabolism.

Key words: hypertension, abdominal obesity, visfatin, carbohydrate metabolism.

Актуальність проблеми. На сьогоднішній 
день ожиріння (ОЖ) відносять до числа найбільш 
поширених неінфекційних захворювань. За дани-
ми всесвітньої організації охорони здоров’я більше 
1,4 мільярда дорослих людей у віці 20 років і старше 
страждають від надмірної ваги. З цього числа понад 
200 мільйонів осіб чоловічої статі і майже 300 міль-
йонів осіб жіночої статі страждають ОЖ. Щорічно 
2,8 мільйона дорослих вмирають унаслідок надмір-
ної ваги або ОЖ. З них 44% – від цукрового діабету, 
23% – ішемічної хвороби серця і від 7 до 41% – он-
кологічних захворювань. Протягом тривалого часу 
фахівці в області патофізіології, біології, ендокри-
нології та кардіології намагаються з’ясувати роль 
різних гормональних і нейроендокринних систем, 
що регулюють енергетичний баланс і стан жиро-
вої тканини організму, при цьому все більше уваги 
приділяється проблемі ОЖ і пов’язаних з ним сер-
цево-судинних захворювань. Так, ОЖ є провідним 
фактором розвитку гіпертонічної хвороби (ГХ). 

До недавнього часу вважалося, що адипоцити 
являють собою лише пасивну тканину для збері-
гання додаткової енергії у вигляді жиру. Однак в 
даний час існують неспростовні докази того, що 
адипоцити можуть функціонувати в якості ендо-
кринних секреторних клітин. Ще однією важли-
вою особливістю є той факт, що кожен адипоцит 
пов’язаний із судинною мережею, а це значить, що 
адипоцитокіни, виділені з адипоцитів, з легкістю 
потрапляють в системний кровотік. На даний мо-
мент відомо більше 50 адипокінів: адипонектин, 
лептин, резистин, апелін, оментін і інші. Вони є 
гетерогенними за структурою та властивостями і 
мають паракринний, аутокринний і ендокринний 

механізми дії. Активно вивчається їх вплив на ме-
таболізм ліпідів, гомеостаз глюкози, процеси запа-
лення, згортання, імунітету, ангіогенезу, стан кіст-
кової тканини, пухлинного росту та ін. 

Останнім часом ідентифікований новий гор-
мон жирової тканини – вісфатин, ген якого екс-
пресується в вісцеральному жирі і сприяє його 
подальшому зростанню. Вісфатин являє собою 
пептид, який спочатку був виявлений в печін-
ці, скелетних м’язах, кістковому мозку як фактор 
зростання попередників В-лімфоцитів. Це зумови-
ло такі назви цього біологічно активної речовини, 
як PBEF (precursor B-cell enhancing factor) i eNampt 
(extracellular forms of nicotinamidephosphoribosyltra
nsferase). eNampt є позаклітинної формою і прояв-
ляє інсуліноміметичну активність при зв’язуванні з 
рецепторами інсуліну в тканинах. Вісфатин синте-
зується не тільки клітинами білої жирової тканини, 
але і ендотоксин-неповноцінними нейтрофілами, 
в яких вони попереджають апоптоз через механіз-
ми, опосередковані дією каспаз-3 і -8. 

Не виключається, що вісфатин надає свою біо-
логічну дію не тільки через специфічні рецептори, 
але і через інсулінові рецептори. мРНК вісфатину 
визначається в моноядерних клітинах крові у хво-
рих на цукровий діабет 2 типу (ЦД 2 типу) і її кіль-
кість у декілька разів вище у хворих на ЦД 2 типу 
в порівнянні з хворими на діабет з дефіцитом ваги 
або практично здоровими особами. Рівень вісфаті-
ну в циркулюючих клітинах крові має пряму коре-
ляцію з індексом маси тіла (ІМТ), окружністю талії 
та індексом інсулінорезистентності (ІР). Вважаєть-
ся, що вісфатин бере участь в патогенезі судинних 
ускладнень діабету і атерогенезу.
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В клінічних дослідженнях не було виявлено 
змін рівнів вісфатину в разі перорального глюко-
зотолерантного тесту у здорових осіб з ожирінням, 
в той час як вихідні його показники були вищі у 
цієї групи обстежених у порівнянні зі здоровими. 
За іншими даними не було виявлено кореляційних 
зв’язків між рівнем вісфатину та ІМТ. Таким чи-
ном, роль вісфатину в регуляції ліпідного та вуг-
леводного обміну до кінця не з’ясована і активно 
обговорюється до цього часу. Показано зниження 
концентрації вісфатину в плазмі крові при геста-
ційному цукровому діабеті (ЦД), що може свідчити 
про його роль в патогенезі даної патології, однак 
потрібні подальші експериментальні дослідження 
для прояснення цього механізму. В той же час інші 
дослідники вважають підвищені рівні вісфатину 
чинником розвитку ЦД. Маються дані, що підтвер-
джують роль вісфатину в розвитку ЦД. При цьому 
рівні вісфатину було вірогідно вищими у хворих на 
ЦД у порівнянні з контролем та хворими на ЦД, 
що мали макроангіопатію. Цікавим є факт незна-
чних відмінностей між вмістом даного адипокіну 
у таких хворих з судинними ураженнями у порів-
нянні з контролем. Відношення вісфатин/інсулін 
зменшується при наявності ожиріння.

Мета дослідження. Оптимізувати діагностику 
хворих на ГХ на тлі абдомінального ожиріння (АО) 
та без нього на підставі з’ясування ролі вісфатину в 
вуглеводному обміні. 

Матеріли та методи. З метою виконання зав-
дання дослідження було обстежено 95 хворих з ГХ. 
Серед обстежених хворих з ГХ у 58 пацієнтів було 
діагностовано АО. Наявність абдомінального типу 
ожиріння діагностували при об’ємі талії (ОТ) для 
чоловіків більше 102 см, а для жінок – понад 88 см. 
Решта хворих з ГХ мали нормальну масу тіла. 
При цьому середня вага у хворих ГХ з і без АО 
склав відповідно: (93,41±2,58) кг і (65,68±1,68) кг  
(р<0,001). Середній вік хворих з ГХ з нормальною 
масою тіла склав (57±4,3) року, чоловіків було 20, 
жінок – 17. При поєднанні ГХ з АО середній вік 
хворих склав (59±2,7) років, з них чоловіків і жі-
нок було відповідно: 32 і 26 осіб. Контрольну групу 
склали 19 практично здорових осіб, порівнянних за 
віком і статтю з обстежені хворими. Всі хворі, які 
були залучені в обстеження, перебували на стаціо-
нарному лікуванні у відділенні гіпертензії і захво-
рювань нирок ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Ма-
лої АМН України». 

Концентрацію глюкози сироватки крові натще 
визначали глюкозооксидазним методом з викорис-
танням стандартного набору реагентів «Набір для 

визначення глюкози у біологічних рідинах глюко-
зооксидазним методом» (виробництво «Філісіт-
Діагностика», Україна) на спектральному колори-
метрі «Spekol-11» (Німеччина).

ІР верифікували у відповідності до міжнарод-
них критеріїв (Expert Panel 2001, 2002) за індексом 
чутливості тканин до інсуліну (індекс інсуліно-
резистентності – НОМА-ІR (Matthews DR et al., 
1985)), який вираховували за формулою: 

(HOMA-ІR) = (ІР плазми (мкОд/мл) х глюкоза 
плазми натще (ммоль/л)) / /22,5.

За нормальні значення приймали: глюкоза 
плазми натще< 6,1 ммоль/л; ІRІ (2 – 25) мкОд/мл; 
НОМА- ІR< 2,77 умовних одиниць (ум. Од.).

Визначення концентрації вісфатину в сироват-
ці крові пацієнтів проводили за допомогою набору 
реагентів «Вісфатин людини» (виробництва фірми 
«RayBioteeh», США), що заснований на принципі 
конкурентного імуноферментного аналізу. 

Результати. Вивчено рівні вісфатину в залеж-
ності від ІР у хворих на ГХ з та без АО (табл. 1). При 
визначенні ІР враховували рівні інсуліну як в контр-
ольній групі, так і при ГХ з та без АО. При цьому у 
здорових рівень інсуліну склав (5,4±0,6) мкОД/мл,  
при ГХ без АО (10,4±1,0) мкОД/мл, що вірогідно 
відрізнялось від контрольної групи (p<0,001), а при 
ГХ з АО – (18,2±0,9) мкОД/мл, що вірогідно від-
різнялось не лише у порівнянні з контрольною гру-
пою (p<0,05), а й у порівнянні з пацієнтами на ГХ 
з нормальною вагою (p<0,01).

Як свідчать отримані дані, у хворих на ГХ як з 
нормальною вагою, так і з АО вірогідних відмін-
ностей вмісту вісфатину в крові в залежності від 
ІР не було виявлено. Однак при порівнянні рівнів 
вісфатину між групами хворих на ГХ з та без АО 
в залежності від ІР було встановлено, що рівень ві-
сфатину був вірогідно вищий при ГХ з АО та тлі 
ІР у порівнянні з такими ж пацієнтами, але без 
АО (p<0,01). Такі результати можуть вказувати на 

Таблиця 1 
Рівні вісфатину у сироватці крові в залежності від ІР у обстежених хворих на ГХ з та без АО, 

(M±m)

Показник ГХ (n=37) ГХ+АО (n=58)
+ІР –ІР +ІР –ІР

ІМТ, кг/м2 25,65±0,79 20,10±1,11 32,22±4,80 32,09±5,50
НОМА 2,52±0,32 2,46±0,07 4,36±0,28 2,52±0,49

Вісфатин, пг/мл 23,12±1,39 20,07±2,3 34,59±1,76
p<0,01 28,4±3,4

Примітка: p – вірогідна різниця у порівнянні між групами пацієнтів з та без ІР.

Таблиця 2 
Парні кореляційні зв’язки у хворих на ГХ з АО 

в залежності від інсулінорезистентності

Показник ГХ+АО
ІР+ ІР–

∆ІМТ і 
∆вісфатин

r=+0,55, 
р<0,05

r=+0,43, 
р>0,05

∆HOMA і 
∆вісфатин

r=+0,39, 
р<0,05

r= – 0,09, 
р>0,05
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інсуліноміметичну дію даного показника, що під-
тверджується виявленим прямим кореляційним 
зв’язком між рівнем вісфатину та ІР (табл. 2).

Висновки. Виявлено, що у хворих з ГХ у поєд-
нанні з АО спостерігаються достовірно вищі рівні 
вісфатину в сироватці крові в порівнянні з контроль-
ною групою (р<0,001). Не було виявлено достовір-

них відмінностей рівнів вісфатину у пацієнтів з ГХ 
з і без АО (р> 0,05), а також при порівнянні його у 
хворих на ГХ з нормальною вагою і контрольними 
показниками Таким чином, вивчення нового адипо-
кіну – вісфатину – дозволяє поглибити патогенетич-
ні ланки формування метаболічних змін і кардіовас-
кулярної патології у хворих на ГХ в поєднанні з АО.
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ВАДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ: ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

У статті систематизовано та узагальнено дані наукової літератури щодо причин розвитку спадкової патології лю-
дини та впливу тератогенів на виникнення вроджених вад.

Ключові слова: спадкова патологія, тератогени, внутрішньоутробний розвиток, вади розвитку.

В статье систематизированы и обобщены данные научной литературы о причинах развития наследственной 
патологии человека и влияния тератогенов на возникновение врожденных пороков.

Ключевые слова: наследственная патология, тератогены, внутриутробное развитие, пороки развития.

The article systematizes and summarizes scientific literature data on the causes of human hereditary diseases and the 
influence of teratogenes on birth defects.

Key words: нereditary pathology, teratogenes, prenatal development, birth defects.

Вступ. Розвиток організму людини являє собою 
складне, добре скоординоване поєднання таких про-
цесів, як розподіл клітин, їхня міграція, взаємодія, 
генна регуляція і диференціація. Будь-який вплив, 
який порушує ці процеси, може спричинити при-
роджені вади розвитку зародка. Фактично, майже 
половина всіх зародків не доживає до народження. 

Сучасне вчення про етіологію та патогенез вад 
розвитку з’явилося на ґрунті успіхів ембріології, 
генетики, експериментальної тератології. На кожну 
тисячу дітей 10 народжуються з вадами розвитку. 
Це дефекти губи і твердого піднебіння (заяча губа, 
вовча паща), відсутність кінцівок, спинномозкової 
грижі, гідроцефалія, аненцефалія, циклопія, глухо-
та, відсутність вух, кистей, пороки серця, травного 
каналу, легень тощо.

Серед перинатальних смертей у 18% випадків 
реєструють вади розвитку. За даними ВООЗ час-
тота природжених вад розвитку в окремих країнах 
становить понад 16%. 

Мета роботи. Систематизувати та узагальни-
ти дані наукової літератури щодо причин розвитку 
спадкової патології людини та впливу тератогенів 
на виникнення вроджених вад для визначення прі-
оритетних напрямків наукових досліджень. 

Основна частина. Відкриття в генетиці свід-
чать, що будь-яка аномалія, функціональна або 
органічна, яка проявляється в період новонародже-
ності, та причини якої закладено ще у внутрішньо-
утробний період, можна позначити терміном при-
роджені вади розвитку.

Вади розвитку – це порушення внутрішньоу-
тробного розвитку ембріона чи плода, відхилення 
від нормальної будови органа або цілого організму.

Розрізняють: а) спадкові аномалії та вади роз-
витку, які виникають унаслідок мутацій; б) неспад-
кові, які виникають унаслідок ембріогенезу під 
впливом тератогенів; в) мультифакторіальні, які 
виникають унаслідок поєднання дії екзо- та ендо-
генних чинників. Багато аномалій генів може бути 
зумовлено як спадковими чинниками, так і неспад-
ковими. Наприклад, вовча паща, сліпота, глухота 
тощо. Це має значення для прогнозу нащадків.

Високий рівень індустріалізації, необдумане і 
нераціональне використання природних ресурсів, 
невиконання правил з охорони навколишнього се-
редовища, низький рівень екологічної освіти та куль-
тури населення, екологічні катастрофи, викорис-
тання нітратів, пестицидів, гербіцидів призводять 
до погіршення екологічної ситуації в Україні [1; 3].

Уже зараз вчені налічують близько 5 000 хво-
роб техногенного походження. Природжені вади 
розвитку у 20% випадків зумовлені порушеннями 
гене-тичного апарату клітини (мутаціями), ще 40 – 
50% – порушеннями реалізації генетичної інфор-
мації під час ембріонального розвитку зародка під 
впливом шкідливих чинників середовища, а решта 
30–40% – поєднання впливу генетичних і негатив-
них чинників зовнішнього середовища [3; 4].

Чинники зовнішнього середовища, що спри-
чинюють аномалії розвитку зародків людей, нази-
вають тератогенами. Під впливом тератогенних 
чинників порушуються регуляція та послідовність 
включення генів. У цьому разі можуть з’являтися 
вади, які нагадують спадкові захворювання, спри-
чинені генною патологією. 

Усі тератогени поділяють на класи [1; 4]: 
– перший клас – фізичні тератогени: радіація, 

висока та низька температури зовнішнього серед-
овища, атмосферний тиск, висока температура тіла 
матері, гравітаційні перевантаження, вібрації, гі-
поксія тощо. 

– другий клас – хімічні тератогени: лікарські 
препарати, забруднювачі навколишнього середови-
ща, сполуки ртуті, пестициди, гербіциди, деякі фар-
би, продукти побутової хімії, харчові домішки тощо; 

– третій клас – біологічні тератогени: віруси, 
мікроорганізми та їх токсини; 

– четвертий клас – метаболічні порушення та 
шкідливі звички у вагітної. 

Система мати-плід під час вагітності піддається 
безперервному впливу різноманітних факторів на-
вколишнього середовища, в результаті чого в ряді 
випадків виникають різні форми патології.

Серед фізичних чинників, здатних спричиню-
вати аномалії розвитку, на перше місце необхідно 
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поставити рентгенівські промені, а також гамма-, 
альфа- і бетавипромінювання. 

Найактивнішими тератогенами є іонізуюче ви-
промінювання (іонізуюча радіація) та ультрафіоле-
тові промені (УФ-промені).

Іонізуюче випромінювання – це гамма-проме-
ні, рентгенівські промені, нейтрони, протони, які 
мають високу проникність у тканини і характери-
зуються високою біологічною активністю, зумов-
люючи збудженість та іонізацію тканин, а також 
проявляють сильну тератогенну дію на тканини. 
Особливо чутливими до неї є лімфоїдні і крово-
творні тканини, імунна система людини та хромо-
соми їхніх ядер. 

Найчутливішим до іонізуючої радіації є ядер-
ний апарат клітини. Таким чином, під час випро-
мінювання в першу чергу уражуються ті клітини, 
які інтенсивно розмножуються.

Оскільки клітини зародка розмножуються дуже 
швидко і їхня маса збільшується в процесі розви-
тку в декілька разів, тому вони значно сильніше 
відчувають на собі дію іонізуючої радіації. Най-
більш характерним наслідком впливу іонізуючої 
радіації вважається тератогенний ефект, тобто вро-
джені каліцтва. Серед них основне значення мають 
аномалії розвитку центральної нервової системи, 
що надалі, майже завжди, призводить до розумової 
відсталості [2; 5].

На самих ранніх стадіях розвитку зародок дуже 
чутливий до іонізуючої радіації, тому в цей період 
необхідно уникати навіть невеликих доз. У цей час 
протипоказані рентгенівські обстеження та застосу-
вання з діагностичною метою радіоактивних ізото-
пів. Опромінювання вагітних під час діагностично-
го обстеження може спричинювати мікроцефалію, 
затримання росту й розвитку плода. Терапевтичне 
застосування радіоактивних препаратів під час ва-
гітності протипоказано. Такі препарати тератогенно 
діють на плід і руйнують щитоподібну залозу [2; 4].

На пізніших етапах розвитку зародок менше за-
знає впливу іонізуючої радіації. Іонізуюча радіація 
передусім уражує нервові клітини мозку плода, за-
чатки статевих залоз і залоз внутрішньої секреції. 
Отже, внаслідок опромінювання в пізні терміни ва-
гітності діти можуть народитися з функціональни-
ми порушеннями нервової системи, статевих залоз 
і залоз внутрішньої секреції [4]. 

Яскравим прикладом впливу іонізуючої радіа-
ції на організм є аварія на ЧАЕС. Імовірність за-
хворювання на рак крові внаслідок опромінювання 
ембріона, плода ще в утробі матері у 4 рази вища, 
ніж при такому самому рівні опромінювання моло-
дої людини у віці 11–24 роки. Імовірність для ма-
люка народитися з аномаліями починається в разі 
отримання матір’ю лише 2 мЗв за час вагітності на 
ділянку живота.

Особливу тривогу викликає порушення репро-
дуктивної функції (тимчасова або постійна стериль-
ність жінок і особливо чоловіків фертильного віку), 
гормональний дисбаланс у дівчат, зниження наро-
джуваності, збільшення смертності, в т. ч. дитя-
чої, особливо через природжені вади розвитку [4; 5].

Вивчення особливостей психічного та інтелек-
туального розвитку першого покоління нащадків, 
опромінених у дитячому віці матерів, свідчить, що ці 

діти у всі періоди свого розвитку мають більш низьку 
рухливість нервових процесів, більш нестійку увагу 
та знижені процеси фіксованої пам’яті. Їх розумо-
ва працездатність схильна до швидкого виснажен-
ня, порівняно з дітьми з «умовно чистих» районів. 

Інші фізичні чинники, що можуть спричиню-
вати аномалії, – це гравітаційні перевантаження, 
вібрації, гіпоксія (кисневе голодування), висока 
температура тіла матері. Навіть перебування в са-
уні в період органогенезу може спричинити анен-
цефалію плода. На ранніх стадіях розвитку зарод-
ки чутливіші до гіпоксії – вагітність закінчується 
викиднем. У пізніші періоди вагітності гіпоксія 
спричинює аномалії розвитку головного мозку, що 
може виявлятися розумовою відсталістю [2; 4].

Бурхливий розвиток цивілізації, особливо в 
останні десятиріччя, призвів до погіршення еколо-
гічної ситуації на нашій планеті. Підтвердженням 
цьому є той факт, що у промислово розвинених 
регіонах нашої країни, в яких відмічається забруд-
нення довкілля хімічними речовинами тератоген-
ної дії, спостерігається погіршення демографічної 
ситуації та підвищення показників дитячої захво-
рюваності. 

Перелік хімічних тератогенів дуже довгий, він 
включає в себе близько 800 різних речовин. До хі-
мічних тератогенів можна віднести деякі лікарські 
препарати. Особливо слід бути уважними із за-
стосуванням фармакологічних препаратів у ранні 
періоди вагітності, коли вони можуть спричинити 
ембріологічний та тератогенний вплив.

Тератогенну дію медикаментозних препаратів 
важко визначити. Талідомід (снодійний засіб і за-
сіб від нудоти) – відомий тератоген, що спричинює 
амелію і меромелію (повна або часткова відсутність 
кінцівок). Антиепілептичні препарати (фенітоїн, 
вальпроєва кислота) викликають широкий спектр 
аномалій, відомих як гідантоїновий синдром пло-
да. Тератогенами є антипсихотичні, заспокійливі 
препарати (великі і малі транквілізатори). При за-
стосуванні матір’ю мепробамату, хлордіазепоксиду 
і діазепаму (валіуму) зростає частота щілин губи 
і піднебіння. Антидепресант іміпрамін може спри-
чинювати деформації кінцівок [2,4,5].

Тератогенну дію має непрямий антикоагулянт 
варфарин, на відміну від прямого антикоагулянту 
гепарину. Антигіпертензивні препарати – інгібі-
тори ангіотензинконвертуючого ензиму (АСЕ) – 
спричинюють затримку росту, ниркові порушення, 
маловоддя і внутрішньоутробну смерть плода. 
Такі препарати, як пропілтіоурацил і йодид калію 
провокують зоб і розумову відсталість у плода, 
стрептоміцин – глухоту, сульфонаміди – жовтя-
ницю, тетрациклін – аномалії кісток і зубів плода, 
амфетамін – аномалії ротової щілини і серцево-су-
динної системи, квінін – глухоту. Аспірин у вели-
ких дозах також є тератогеном [2,4].

Вітамін А (пороговий рівень тератогенності 
25 000 МО) спричинює А-вітамінну ембріопатію, 
яка характеризується такими патологіями, як гіпо-
плазія нижньої щелепи, щілина піднебіння, серцеві 
вади, аномалії вух [2; 4].

Андрогенні агенти (синтетичні прогестини) 
раніше використовувалися для профілактики ми-
мовільних викиднів. Прогестини етистерон і норе-
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тистерон мають значну андрогенну активність й ін-
коли призводять до маскулінізації геніталій плодів 
жіночої статі – збільшення клітора, злиття губно-
мошонкових складок різного ступеня вираженості.

Ендокринні дизруптори (дезінтегратори) – ек-
зогенні чинники, які втручаються в нормальну ре-
гуляторну дію гормонів, що контролюють процеси 
розвитку. Найчастіше ці агенти втручаються у дію 
естрогенів завдяки дії рецепторів і спричинюють 
аномалії розвитку ЦНС та репродуктивного трак-
ту. Раніше при використанні діетилстильбестролу 
(для попередження мимовільних викиднів) у на-
роджених дівчаток зростала частота вад розвитку 
матки, маткових труб, верхньої частини піхви і 
раку піхви, у хлопчиків – природжених вад яєчок і 
аномалій сперматозоїдів [2; 4].

Для мінімізації розвитку аномалії плода і при-
роджених вад внаслідок різних негативних еколо-
гічних чинників необхідно продовжувати погли-
блене наукове вивчення цих біологічних ефектів, з 
метою своєчасної корекції існуючих профілактич-
них і реабілітаційних заходів.

До біологічних тератогенів належать збудни-
ки деяких хвороб. Серед них найнебезпечніший 
є: віруси (Зіка, краснухи, грипу (тип А), герпесу, 
імунодефіциту людини, вітряної віспи, цитомега-
ловірус), хвороба Боткіна, збудники токсоплазмозу, 
малярії. Тому жінкам, які перенесли ці захворю-
вання в період вагітності, особливо в І триместрі, 
майже завжди радять переривати вагітність. Слід 
пам’ятати, що тератогени посилюють ефект му-
тантних генів. 

Ризик природжених аномалій розвитку у по-
томства матерів із цукровим діабетом в 3–4 рази 
вищий, ніж у здорових і охоплює 80% новонаро-
джених у матерів із тривалим недостатньо компен-
сованим діабетом. Вади розвитку включають таку 
тяжку аномалію, як каудальний дисгенез (сиреноме-
лія). Доведено, що інсулін не має тератогенної дії, 
а навпаки, лікування інсуліном з метою компенса-
ції вуглеводного обміну ще до запліднення сприяє 
зменшенню ризику патології потомства. Але гіпо-
глікемія матері є тератогенним фактором. Навіть 
нетривале зниження рівня глюкози в крові під час 
органогенезу дає тератогенний ефект [4; 5].

Доведеним фактором є те, що дефіцит йоду 
спричинює ендемічний кретинізм. Доказів про те, 

що дефіцит харчових компонентів і вітамінів є те-
ратогеном, немає, хоча недостатнє харчування ма-
тері є фактором ризику передчасних пологів і низь-
кої маси тіла плода при народженні.

Досить сильним тератогеном є алкоголь. Відо-
мо, що алкоголь та нікотин є причиною народжен-
ня розумово неповноцінних дітей та причиною 
аномалій розвитку й природжених вад. Алкоголь 
пошкоджує клітини плода через плаценту матері, 
порушує обмін речовин і діяльність нервової, ен-
докринної та інших систем організму матері та за-
родка [4; 5].

Діти жінок, які вживали алкоголь, з’являються 
на світ з комплексом специфічних вад (алкоголь-
ний синдром): низька маса тіла новонародженого, 
вади черепа й обличчя, вади розвитку кінцівок і 
внутрішніх органів, мікроцефалія, мікрофтальм, 
низький лоб, сплощення потилиці, маленький сід-
лоподібний ніс, вуха розташовані низько, великий 
рот, вовча паща, неправильна закладка зубів, над-
мірний волосяний покрив, особливо на лобі, вади 
розвитку статевих органів тощо [4; 5]. 

Останнім часом значно зростає небезпека впли-
ву на організм вагітної жінки та плода тютюново-
го диму, який, крім нікотину, містить приблизно 
200 токсичних речовин. У жінок, які палять, на-
роджуються ослаблені, з малою масою тіла діти. 
Досить часто у новонароджених спостерігаються 
аномалії і затримка розвитку.

Висновок. Різноплановий тератогенний вплив  
на виникнення аномалій розвиту плода та здо-
ров’я дитячої популяції нашої країни є актуаль-
ною медико-соціальною проблемою, вирішення 
якої залежить від тісної співпраці науковців і 
практиків різних спеціальностей. Важливим пи-
танням сьогодення є створення регіональних про-
грам, метою яких буде покращення здоров’я дітей 
з екологічно небезпечних областей України, що 
значно підвищить рівень цілеспрямованого оздо-
ровлення найбільш вразливого контингенту насе-
лення. Для мінімізації порушень стану здоров’я 
дітей внаслідок різних негативних екологічних 
чинників необхідно продовжувати не лише мо-
ніторинг їхнього здоров’я, але й поглиблене на-
укове вивчення цих біологічних ефектів, з метою 
своєчасної корекції існуючих профілактичних і 
реабілітаційних заходів. 
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ІМУНОТРОПНІ ЕФЕКТИ СТАТИНОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ  
НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

У хворих на АГ ІІ стадії з наявністю гіперліпідемій виявлені порушення аутоімунного характеру, які проявлялися 
гіперпродукцією прозапальних цитокінів, зростанням ауто сенсибілізації та кількості активованих субпопуляцій лім-
фоцитів, дисбалансом ЦІК зі збільшенням сироваткової концентрації їх патогенних фракцій. Призначення аторвас-
татину призводило до відновлення показників імунної системи не в повному обсязі.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, імунітет, аутоімунні порушення, лікування, статини.

У больных АГ ІІ стадии с наличием гиперлипидемий выявлены нарушения аутоиммунного характера, проявляющи-
еся гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, повышением аутосенсибилизации и количества активирован-
ных субпопуляций лимфоцитов, дисбалансом ЦИК с увеличением сывороточной концентрации их патогенных фрак-
ций. Назначение аторвастатина приводило к восстановлению показателей иммунной системы не в полном объеме.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, иммунитет, аутоиммунные нарушения, лечение, статины.

In patients with arterial hypertension II stage with the presence of hyperlipidemia identified disorders of an autoimmune 
nature, which was presented by the hyperproduction of proinflammatory cytokines, enhancement of autosensibilization, an 
increase in the number of activated subpopulations of lymphocytes, imbalance of the СІС with an increase in serum concen-
trations of pathogenic their factions. The appointment of atorvastatin led to the recovery of the immune system is not fully.

Key words: hypertension, immunity, autoimmune disorders, treatment, statins.

Актуальність. На даний час проблема серце-
во-судинних захворювань (ССЗ) залишається од-
нією із найважливіших в сучасній медицині. Осо-
бливе місце вона посідає в Україні, де смертність 
від даної патології становить понад 60%, а трива-
лість життя одна із найкоротших у Європі [8, с. 2]. 
В структурі поширеності і захворюваності хвороб 
системи кровообігу серед дорослих на першому 
місці стоїть артеріальна гіпертензія (АГ), склада-
ючи відповідно 46,2% і 42,1%, для працездатного 
населення – 53,8% та 46,5%, причому за останніми 
даними в Україні зареєстровано більше 12 млн та-
ких хворих, що становить 23% всього населення 
країни. За прогнозом спеціалістів кількість хворих 
на АГ буде постійно збільшуватись і до 2025 року 
у розвинутих країнах досягне 413 млн, а в тих, що 
розвиваються, – 1,5 млрд осіб [1, с. 27]. 

Постановка проблеми. Встановлено, що ви-
сокий артеріальний тиск є причиною хронічного 
запалення та достатнім стимулом для підвищен-
ня ендогенної продукії фактору некрозу пухлин-α 
(ФНП-α), а короткочасне гемодинамічне перена-
вантаження тиском, а також пасивне розтягнення 
міокарда обумовлюють підвищення біосинтезу 
ФНП-α кардіоміоцитами [2, с. 28; 3, с. 194]. Серце 
є органом-мішенню для ФНП-α, що підтверджу-
ється підвищенням рівня цитокіну при патологіч-
них станах, які супроводжуються дисфункцією лі-
вого шлуночка. Кардіальне ураження високим АТ 
активує імунокомпетентні клітини – макрофаги, 
лімфоцити, які починають продукувати надмірну 

кількість цитокінів, у тому числі ФНП-α. Підвище-
на концентрація цього цитокіну може впливати як 
на гіпертрофію кардіоміоцитів, так і на стан екс-
трацелюлярного матриксу серця [10, с. 408]. Хво-
рі на АГ мають підвищений рівень прозапальних 
цитокінів, таких як інтерлейкін-6 (ІЛ-6), ІЛ-8, ІЛ-1, 
ІЛ-2, ФНП-α, С-реактивний протеїн (СРП) та під-
вищений рівень молекул адгезії, які впливають на 
стан мікроциркуляції, периферичну та каротидну 
гемодинаміку, сприяють погіршенню перебігу та 
виникненню ускладнень АГ з розвитком вторинної 
імунної недостатності [9, с. 407]. 

Для корекції основних проявів дисліпідемії, 
яка наявна при усіх захворюваннях, асоційова-
них із атеросклерозом, в т.ч. і АГ, в усьому світі 
з успіхом використовують статини. Це препарати, 
які найбільш часто призначаються для лікуван-
ня цих станів, що обумовлено їх ефективністю в 
зниженні вмісту ліпопротеїдів низької щільності 
(ЛПНЩ), а також хорошою толерантністю та без-
пекою використання. Відомо, що при хронічному 
запаленні зміни в імунній системі поєднані зі змі-
нами ліпідного обміну в крові, печінці, жировій 
та інших тканинах. У науковій літературі розгля-
даються два основних механізми інтеграції мета-
болізму ліпідів та імунної відповіді, один із яких 
пов’язаний із синтезом холестерину, а інший – 
з активністю суперродини ядерних X-рецепторів. 
Доведено, що статини мають багатоцільову дію – 
протизапальну, антиатерогенну та імуномодулюю-
чу [4, с. 178; 9, с. 407]. 
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Мета роботи – визначити вплив аторвастатину 
на показники клітинної та гуморальної ланок імун-
ної системи та функціональну активність імуно-
компетентних клітин у хворих на АГ.

Матеріали та методи. Обстежено 83 хво-
рих на АГ ІІ стадії, середній вік яких становив 
57,3±4,2 роки. У всіх пацієнтів, взятих у дослі-
дження, було виявлено підвищення рівня загально-
го холестерину, ліпопротеїдів низької щільності та 
знижений рівень ліпопротеїдів високої щільності. 
Діагноз АГ та її стадію встановлювали згідно до На-
казу № 436 від 03.07.2006 року та Наказу № 384 від 
24.05.2012 року [5, с.11]. Ступінь підвищення АТ, 
рівень ризику розвитку серцево-судинних усклад-
нень встановлювали згідно рекомендацій Асоціації 
кардіологів України 2008 та 2010 року [7, с. 21]. Для 
корекції наявних порушень ліпідного обміну хворі 
отримували аторвастатин в добовій дозі 10 мг. Для 
досягнення цільового рівня артеріального тиску 
всі пацієнти отримували еналаприл в добовій дозі 
20 – 40 мг, при недостатньому ефекті додавався ам-
лодипін в дозі 10 мг. Контрольну групу склали 35 
здорових осіб, рандомізованих за віком та статтю. 

Всім хворим було проведено оцінку показників 
імунного статусу, яка включала в себе проведення 

тестів І та ІІ рівнів згідно до вимог Меморандуму 
ВООЗ [11, с. 478; 6, с. 29]. Рівень про- та проти-
запальних цитокінів визначали імуноферментним 
методом згідно методики виробника «Pro Con» 
(Росія). Імунологічне обстеження проводили двічі: 
перед початком проведення статинотерапії та в ди-
наміці через 3 місяці постійного прийому препа-
рату. Для оцінки обґрунтованості та достовірності 
отриманих результатів проводилась статистична 
обробка даних з використанням комп’ютерної про-
грами Statistica 6.1. 

Результати та обговорення. У результаті про-
ведених досліджень нами встановлено, що вміст 
лейкоцитів в периферичній крові не мав вірогід-
них відмінностей від значень контрольної групи 
(p>0,1) та достовірно не змінився в динаміці ліку-
вання (табл. 1), однак відсоткова кількість лімфо-
цитів в динаміці вірогідно зменшилася на 11,49% 
(p<0,05), хоча й перевищувала рівень здорових 
осіб на 15,11% (p<0,05). У хворих на АГ відносний 
вміст CD3+та CD16+клітин в периферичній кро-
ві не мав достовірних відмінностей від значень у 
здорових як до, так і в динаміці лікування, проте 
було виявлено явище В-лімфоцитозу, коли віднос-
на кількість CD22+клітин перевищувала показник 

Таблиця 1
Вміст основних та активованих популяцій та субпопуляцій лімфоцитів  

в периферичній крові хворих на АГ в динаміці лікування (M+m)

Показники До лікування (n=83) Після лікування (n=83) Контрольна група (n=35)
Лейкоцити, 109/л 6,36±1,19 6,25±1,09 6,76±0,82
Лімфоцити,% 41,15±2,75* 36,42±2,18*х 31,64±3,90
СD3+лімфоцити,% 61,30±2,86 64,55±3,68 65,85±6,55
СD4+лімфоцити,% 41,78±1,86* 37,62±1,26*х 33,23±3,90
СD8+лімфоцити,% 17,24±0,85* 18,28±0,95 21,50±2,01
CD4+/CD8+ 2,42±0,13* 2,07±0,11*х 1,55±0,29
СD22+лімфоцити,% 31,45±1,13* 27,56±1,12 24,03±1,50
СD16+лімфоцити,% 16,92±0,93 17,34±1,02 18,85±2,30
СD25+лімфоцити,% 15,61±0,45* 11,74±0,36*х 8,96±0,39
HLA-DR+лімфоцити,% 17,61±0,29* 15,47±0,21*х 12,3±1,27
СD95+лімфоцити,% 7,35±0,11* 5,16±0,08*х 3,04±0,09
CD54+лімфоцити,% 21,02±1,01* 17,73±0,89*х 11,07±1,65

Примітки: 
* – вірогідність різниці показника з контролем (р<0,05); 
х – вірогідність різниці показника в динаміці лікування (р<0,05); 
n – кількість хворих.

Таблиця 2
Динаміка показників функціональної активності імунокомпетентних клітин  

у хворих на АГ в динаміці лікування (M+m)

Показники До лікування (n=83) Після лікування (n=83) Контрольна група (n=35)
РБТЛ спонтанна,% 3,18±0,11* 2,74±0,09*х 1,76±0,61
РБТЛ із ФГА,% 89,41±3,22* 79,45±3,06 79,5±4,70
Фагоцитарне число 4,68±0,17* 5,31±0,21*х 6,50±0,60
Фагоцитарний індекс,% 51,26±2,52* 60,21±2,43х 69,80±7,20

Примітки: 
* – вірогідність різниці показника з контролем (р<0,05); 
х – вірогідність різниці показника в динаміці лікування (р<0,05); 
n – кількість хворих.
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контрольної групи на 23,59% (p<0,05). В динаміці 
лікування статинами було відмічено зниження про-
центного вмісту CD22+клітин на 12,37% (p<0,05), 
проте з достовірним переважанням над кількістю у 
здорових на 12,81% (p<0,05). 

Також було виявлено дисбаланс основних 
імунорегуляторних субопуляцій із переважанням 
відносної кількості CD4+лімфоцитів, що призво-
дило до зростання показника імунорегуляторного 
індексу на 35,95% порівняно із здоровими осо-
бами. Таким чином, дані зміни в імунній системі, 
які полягають у дисбалансі вмісту Т-хелперів та 
Т-цитотоксичних лімфоцитів/супресорів, обу-
мовлені наявністю аутосенсибілізації внаслідок 
ушкодження ендотелію судин та постійної над-
мірної циркуляції ЛПНЩ. В динаміці лікування із 
включенням аторвастатину відбулося достовірне 
зниження показника імунорегуляторного індексу в 
1,17 разів, проте він залишався вищим від норма-
тивних значень на 25,12% (p<0,05).

Вміст активованих CD25+лімфоцитів пере-
вищував нормативне значення на 74,2% (p<0,05), 
який в динаміці лікування вірогідно зменшився 
на 24,8% (p<0,05), проте залишалався вище від 
рівня здорових осіб на 31,03% (p<0,05). Подібні 
зміни були характерні і для активованих HLA-
DR+лімфоцитів, вміст яких був вищим за показник 
здорових осіб на 43,17% (p<0,05); в динаміці ліку-
вання вірогідно зменшився відповідно на 12,15%, 
проте залишався достовірно вищим за показник 
здорових осіб на 25,77% (p<0,05). Кількість активо-
ваних лімфоцитів, які експресують FAS-рецептор, 
у хворих була вищою за норму в 2,41 рази (p<0,05), 

в динаміці лікування зменшилася, проте пере-
вищувала показник контрольної групи в 1,70 ра-
зів (p<0,05). Відносна кількість субпопуляції  
CD54+лімфоцитів перевищувала дані у здорових 
осіб в 1,90 разів (p<0,05), в динаміці лікування від-
булося зменшення кількісного складу даної субпо-
пуляції лімфоцитів, проте їх кількість перевищува-
ла рівень здорових осіб на 60,16% (p<0,05).

Як видно із даних, представлених в табл. 2, 
спонтанна проліферативна активність лімфоцитів 
у хворих була підвищеною, а в динаміці лікування 
відбулося вірогідне зниження показника спонтан-
ної РБТЛ в 1,16 рази (p<0,05), що перевищувало 
референтне значення на 35,77% (p<0,05). Показник 
стимульованої ФГА РБТЛ при первинному обсте-
женні був підвищеним на 11,76% (p<0,05) і в ди-
наміці лікування вірогідно зменшився до значень 
здорових осіб.

Фагоцитарна активність нейтрофілів, яка оціню-
валася за підрахунком фагоцитарного числа (ФЧ) та 
фагоцитарного індексу (ФІ), була зниженою. В ди-
наміці лікування відбулося часткове відновлення 
показників: фагоцитарне число зросло на 13,46% 
(p<0,05), а фагоцитарний індекс – на 17,46% (p<0,05), 
проте вони не досягли рівня контрольної групи. 

Вплив застосування статинів на сироваткову 
концентрацію імуноглобулінів та ЦІК наведено в 
табл. 3.

Як видно із даних, представлених в табл. 3, у 
хворих на АГ було встановлено підвищений вміст 
у сироватці крові IgG та вірогідно нижчий за дані 
контрольної групи рівень IgA, в динаміці лікування 
не було виявлено достовірних змін обох показни-

Таблиця 3
Динаміка показників гуморальної ланки імунної системи у хворих на АГ (M+m)

Показники До лікування (n=83) Після лікування (n=83) Контрольна група (n=35)
Ig G, г/л 16,28±1,17* 16,36±1,05* 12,68±1,42
Ig A, г/л 1,06 ±0,13* 1,02±0,18* 1,52±0,19
Ig M, г/л 0,95±0,10 0,97±0,11 0,98±0,09
ЦІК великого розміру 
(>19 S), ум.од. 21,17±0,49* 33,75±1,12*х 51,7±3,12

ЦІК середнього розміру 
(11-19 S), ум.од. 61,55±2,34* 46,94±1,63*х 34,54±2,02

ЦІК малого розміру 
(<11 S), ум.од. 52,37±1,72* 24,39±1,05*х 10,94±1,13

Примітки:
* – вірогідність різниці показника з контролем (р<0,05); 
х – вірогідність різниці показника в динаміці лікування (р<0,05); 
n – кількість хворих.

Таблиця 4
Сироватковий рівень цитокінів у хворих на АГ в динаміці комплексного лікування (M±m)

Показники До лікування (n=83) Після лікування (n=83) Контрольна група (n=35)
ФНП-α, пг/мл 126,9±7,5* 77,9±3,12*х 42,3±4,9
ІЛ-1β, пг/мл 105,1±6,8* 72,6±3,82*х 39,42±4,5
ІЛ-6, пг/мл 68,3±2,2* 24,7±1,31*х 10,31±2,3
ІЛ-4, пг/мл 17,5±1,1* 22,7±1,2 х 25,42±3,3

Примітки:
*– вірогідність різниці показника з контролем (р<0,05); 
х – вірогідність різниці показника в динаміці лікування (р<0,05); 
n – кількість хворих.
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ків. У обстежених хворих при первинному імуно-
логічному дослідженні було виявлено дисбаланс 
сироваткового рівня ЦІК із значним переважанням 
вмісту патогенних ЦІК. Застосування аторваста-
тину мало значний позитивний вплив на вміст як  
патогенних, так і фізіологічних ЦІК. В динаміці 
лікування із включенням аторвастатину відбулося 
зниження рівня середньомолекулярних та дріб-
них ЦІК відповідно в 1,31 (p<0,05) та 2,15 рази 
(p<0,05), проте обидва показники достовірно пере-
вищували рівень у здорових осіб в 1,36 (p<0,05) та 
2,23 рази (p<0,05). Рівень фізіологічних ЦІК вели-
кого розміру був зниженим, а в динаміці лікування 
зріс в 1,59 разів (p<0,05), проте не досяг показників 
контрольної групи і залишався нижчим в 1,53 рази 
(p<0,05). 

Сироватковий рівень цитокінів у хворих на АГ 
в динаміці лікування представлено в табл. 4. 

Як видно із даних, наведених в табл. 5, у хворих 
на АГ в динаміці лікування відбулося зменшен-
ня сироваткової концентрації ФНП-α в 1,64 рази 
(p<0,05), ІЛ-1β – в 1,46 разів (p<0,05) та ІЛ-6 – в 
2,77 рази (p<0,05). Однак, їх рівень залишався віро-
гідно вищим за показники здорових осіб. Також у 
даних хворих при первинному імунологічному до-
слідженні було встановлено зниження рівня проти-
запального ІЛ-4, який після лікування достовірно 
зріс в 1,3 рази до рівня здорових осіб (p>0,1).

Отже, нами встановлено, що у хворих на АГ спо-
стерігаються значні порушення в клітинній та гумо-
ральній ланках імунної системи, які носять, пере-
важно, аутоімунний характер. Крім того, дані хворі 
мають підвищений рівень прозапальних цитокінів, 
таких як ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-6, який обумовлений роз-
витком системного запального процесу і пошкоджен-
ням ендотелію судин внаслідок атеросклеротичного 
запалення. Крім того, саме критичне підвищення 
рівня ІЛ-6 є маркером розвитку дестабілізації атеро-
склеротичної бляшки та «фатальних подій» у коро-
нарних судинах [3, с. 243; 2, с. 32]. Ці зміни піддають-
ся частковій корекції за допомогою статинотерапії. 

Висновки. 
1. Встановлено імунокоригуючу роль статинів 

(аторвастатину) в комплексній терапії хворих на 
АГ ІІ стадії із наявністю гіперліпідемій, яка поля-
гає у протизапальній дії та зменшенні аутоімунних 
порушень, а також зниженні відносного вмісту ак-
тивованих субпопуляцій лімфоцитів, відновленні 
нормального співвідношення ЦІК.

2. Трьохмісячний курс терапії аторвастатином 
сприяє частковому відновленню порушень клітин-
ної та гуморальної ланок імунної системи та цито-
кінового статусу. Виявлені зміни в імунній системі 
та їх неповне відновлення під дією аторвастатину 
є підґрунтям для застосування імунокоректорів у 
даної категорії пацієнтів. 
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КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ 
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Проведено клініко-імунологічне обстеження хворих на артеріальну гіпертензію ІІІ стадії, які перенесли ішемічний 
інсульт. Встановлено імунологічні особливості перебігу раннього реабілітаційного періоду інсульту, які полягають у 
збереженій кількості Т- лімфоцитів, розвитку В-лімфоцитозу внаслідок збільшеного вмісту ІЛ-4, посиленому апопто-
зі лімфоцитів внаслідок гіперпродукції ФНП-α, значному пригніченні активаційних процесів у лімфоцитах за участю 
альфа-ланцюга IL-2 та молекули міжклітинної адгезії ІСАМ-1; різко збільшеному вмісті всіх трьох прозапальних ци-
токінів – ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-6 та схильності до гіперкоагуляції. Особливостями цитокінового статусу в пізньому реа-
білітаційному періоді та періоді резидуальних явищ є: нормалізація продукції прозапальних цитокінів при відносно 
стабільній концентрації ІЛ-4 в сироватці крові протягом всього періоду реабілітації.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, інсульт, імунітет, цитокіни, періоди інсульту.

Проведено клинико-иммунологическое обследование больных артериальной гипертензией III стадии, пере-
несших ишемический инсульт. Установлены иммунологические особенности течения раннего реабилитационного 
периода инсульта, которые заключаются в сохранившемся количестве Т – лимфоцитов, развитии В-лимфоцитоза 
вследствие увеличенного содержания ИЛ-4, усиленном апоптозе лимфоцитов вследствие гиперпродукции ФНО-α, 
значительном угнетении активационных процессов в лимфоцитах при участии альфа-цепи IL-2 и молекулы межкле-
точной адгезии IСАМ-1; резко увеличенном содержании всех трех провоспалительных цитокинов – ФНО-α, ИЛ-1β, 
ИЛ-6 и склонности к гиперкоагуляции. Особенностями цитокинового статуса в позднем реабилитационном перио-
де и периоде резидуальных явлений являются: нормализация продукции провоспалительных цитокинов при отно-
сительно стабильной концентрации ИЛ-4 в сыворотке крови в течение всего периода реабилитации.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, инсульт, иммунитет, цитокины, периоды инсульта.

Conducted clinical and immunological examination of patients with arterial hypertension with ischemic stroke. Estab-
lished immunological peculiarities of early rehabilitation period of stroke, which consist in the surviving of the number of T 
lymphocytes, development of lymphocytosis due to the increased content of IL-4, enhanced apoptosis of lymphocytes due 
to hyperproduction of TNF-α, a significant inhibition of the activation processes in lymphocytes with the participation of the 
alpha-chain of IL-2 and intercellular adhesion molecules IСAM-1; dramatically increased the content of all three proinflam-
matory cytokines – TNF-α, IL-1β, IL-6 and inclination to hypercoagulation. Features zitong status in the late rehabilitation 
period and the period of residual phenomena are: the normalization of the production of proinflammatory cytokines at a 
relatively stable concentration of IL-4 in serum throughout the period of rehabilitation.

Key words: arterial hypertension, stroke, immunity, cytokines, periods of stroke. 

Актуальність. Цереброваскулярні розлади 
(ЦВР) являють собою найбільш розповсюджену па-
тологію, яка займає третє місце в структурі загаль-
ної смертності після серцево-судинних та онколо-
гічних захворювань. Значну частину серед ЦВР 
займають мозкові інсульти, щорічно вражаючи від 
5,6 до 7,0 млн та забираючи життя 4,6 млн людей 
на планеті. Також актуальна ця проблема і в Украї-
ні, де щорічно фіксується 110-130 тисяч інсультів з 
їх негативними наслідками, що призводить до про-
фесійної, соціальної та побутової дезадаптації на-
селення [1, с. 34; 2, с. 126]. Внаслідок перенесеного 
мозкового інсульту щорічно гине до 40 тис. жи-
телів країни, 29 тис. – стають інвалідами, з них 
20 тис. – працездатного віку. Економічні витрати 
на лікування інсультів в Європі складають 20 млрд. 
евро на рік [3, с. 4].

Постановка проблеми. Дослідженнями остан-
нього часу встановлено інтегральний зв’язок між 
морфофункціональними елементами нервової, 

ендокринної та імунної систем, про що свідчить 
наявність спільних рецепторів до лімфокінів, не-
йропептидів та нейрогормонів на плазматичних 
мембранах клітин нервової та імунної систем ор-
ганізму. Доведено, що нейроімунні зв’язки при різ-
них захворюваннях нервової системи можуть змі-
нюватись, і, тим самим, призводити до порушень 
функції імунної системи, розвитку аутоімунних 
реакцій до антигенів мозку та впливати опосеред-
ковано на виникнення гострого порушення мозко-
вого кровообігу (ГПМК), його перебіг та наслідки 
[4, с. 45]. Не дивлячись на значні досягнення у ви-
вченні патологічних процесів, що призводять до 
порушень функції імунної системи при виникненні 
ГПМК, його перебігу та ускладнень, багато питань 
залишається невивченими, а значна їх частина по-
требує більш детального дослідження на сучас-
ному методичному рівні. Зокрема, це стосується 
вивчення особливостей запально-нейроімунних 
порушень у хворих після перенесеного ГПМК на 
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різних етапах реабілітації, залежно як від ступеня 
неврологічного дефіциту, так і глибини змін в імун-
ній системі, розробки показань до імунокорекції та 
її обґрунтування і вибору [5, с. 34].

В зв’язку з цим метою роботи було визначити 
роль імунопатологічних процесів в патогенезі го-
строго порушення мозкового кровообігу та їх зміни 
на різних етапах захворювання. 

Матеріал та методи дослідження. Для вирі-
шення поставлених завдань використовували комп-
лексне обстеження хворих на артеріальну гіпертен-
зію ІІІ стадії, що перенесли ГПМК за ішемічним 
типом, яке включало клініко – анамнестичне обсте-
ження, комп’ютерну томографію головного мозку 
або МРТ, що дозволяло виявити ознаки ішемічного 
ураження різної локалізації та розміру. Для дослі-
дження змін в імунному та цитокіновому статусі 
хворих залежно від періоду реабілітації було об-
стежено 195 пацієнтів, з них в періоді ранньої реа-
білітації – 64 особи (32,82%), в пізньому – 73 особи 
(37,44%), а в періоді резидуальних явищ – 58 осіб 
(29,74%). Одночасно було обстежено контрольну 
групу з 35 здорових осіб, рандомізованих за віком 
та статтю. Ступінь порушень неврологічного ста-
тусу оцінювали за шкалою Бартеля та чотирьох-

бальної оцінки на день від початку реабілітації та 
кожні 10 днів перебування в стаціонарі.

Імунологічне обстеження проводилося на 
1–2 день від моменту госпіталізації і включало в 
себе проведення тестів І та ІІ рівнів згідно до вимог 
Меморандуму ВООЗ [6, с.478]: кількісну оцінку 
основних популяцій та субпопуляцій лімфоцитів, 
визначення їх функціональної активності, рівня си-
роваткових імуноглобулінів та циркулюючих імун-
них комплексів, активності фагоцитозу та вмісту 
про- та протизапальних цитокінів.

Статистичну обробку даних проводили з вико-
ристанням пакету прикладних програм Microsoft 
XP «Exсel», а також за допомогою стандартної версії 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0.

Результати та обговорення. В залежності від ре-
абілітаційного періоду всіх пацієнтів було розподі-
лено на 3 групи. В І увійшли 64 пацієнти (32,82%), 
обстежені в ранньому реабілітаційному періоді, до 
6 місяців з моменту ГПМК: в ІІ групу – 73 хворих 
(37,44%) – пацієнти в пізньому періоді реабілітації, 
від 6 місяців до року після інсульту; в ІІІ групу – 
58 хворих (29,74%), обстежені в періоді резидуаль-
них явищ, після одного року з дня інсульту. Залежно 
від ступеня вираженості неврологічного дефіциту 

Таблиця 1 
Стан імунної системи у хворих на АГ ІІІ стадії після перенесеного ГПМК за ішемічним типом за-

лежно від періоду реабілітації (М±m)

Імунологічні показники Хворі, обстежені  
в І період (n=64)

Хворі, обстежені  
в ІІ період (n=73)

Хворі, обстежені  
в ІІІ період (n=58)

Контрольна 
група (n=35)

Лейкоцити, х109/л 7,31±0,63 8,24±0,65 6,72±0,58 6,98±0,47
Лімфоцити,% 28,3±2,57 26,51±2,41 25,68±2,17 31,56±1,52
CD3+лімфоцити,% 73,8±6,21 69,5±5,26 67,2±5,36 65,48±3,59
CD4+лімфоцити,% 35,6±3,24 36,8±3,15 33,2±3,12 32,41±1,67
CD8+лімфоцити,% 26,1±2,02 23,8±2,14 25,3±2,10 20,13±1,15
CD4/CD8 1,36±0,11 1,55±0,12 1,31±0,14 1,61±0,07
CD19+лімфоцити,% 11,9±1,12* 12,4±1,14* 10,8±0,99 8,15±1,04
CD16+лімфоцити,% 19,8±1,43 11,36±1,22* 12,72±1,21* 18,71±1,28
CD25+лімфоцити,% 6,97±0,51* 6,78±0,57* 6,85±0,67* 12,53±0,69
CD54+лімфоцити,% 3,62±0,34* 6,52±0,52* 6,44±0,43* 11,24±0,57
CD95+лімфоцити,% 8,68±0,53* 6,29±0,48* 5,53±0,51* 3,38±0,18
РБТЛ з ФГА,% 79,52±2,36 81,94±3,69 83,64±3,71 75,21±1,40
Спонтанна РБТЛ,% 4,95±0,12* 4,52±0,19* 3,81±0,15* 2,83±0,12
Фагоцитарний індекс,% 78,93±1,65* 81,09±2,18* 82,51±3,46* 62,60±1,7
Фагоцитарне число 3,25±0,02* 3,41±0,04* 4,15±0,09* 6,31±0,22
ЦІК великомолекулярні, 
ум.од. 18,94±0,51* 23,68±0,57* 29,57±0,32* 51,70±3,12

ЦІК середньомолекулярні, 
ум.од. 61,79±2,91* 58,32±1,46* 51,93±1,28* 34,54±2,02

ЦІК дрібномолекулярні, 
ум.од. 54,79±2,37* 49,37±1,24* 38,97±0,84* 10,94±1,13

Ig G, г/л 10,56±0,49 12,43±0,45* 13,78±0,36* 10,76±0,44
Ig A, г/л 0,68±0,01* 0,72±0,02* 0,84±0,02* 2,06±0,13
Ig М, г/л 1,75±0,08* 1,59±0,04* 1,23±0,03 1,38±0,05

Примітки: 
* р<0.05 – вірогідність різниці показників відносно даних контрольної групи здорових осіб; 
n – кількість обстежених.
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виражений ступінь порушень (F4 – 7–13 балів) за 
шкалою чотирьохбальної оцінки мали 62 хворих 
(32%), помірний (F3 – 14–20 балів) – 39 хворих 
(20%), легкий (F2 -21 – 27 балів) – 78 хворих (40%), 
16 хворих (8%) порушень неврологічного статусу 
не мали (F1 – 28 балів). В ранньому реабілітаційно-
му періоді було обстежено 64 хворих, в пізньому – 
73, а в періоді резидуальних явищ – 58 пацієнтів. 

В результаті проведених досліджень встановле-
но, що вміст лейкоцитів та лімфоцитів у хворих в 
різні періоди реабілітації після інсульту не відріз-
нявся від значень контрольної групи та між собою 
(р>0,1). Дані показники свідчили про те, що навіть 
у хворих у ранній реабілітаційний період не спо-
стерігалось ознак гострої запальної реакції, які б 
проявилися лейкоцитозом або лімфопенією та ней-
трофільозом (табл. 1).

Вміст CD3+лімфоцитів, CD4+лімфоцитів та 
CD8+лімфоцитів не мав вірогідних відмінностей 
(р>0,1) від даних контрольної групи та між собою 
по періодам, що свідчить, на нашу думку, як про 
відсутність супресивного впливу на Т-ланку імуні-
тету у даних хворих, так і про збереженість функ-
ціональної активності клітинної ланки імунної сис-
теми в усі періоди реабілітації після інсульту.

Поряд з кількісним складом основних імуно-
регуляторних субпопуляцій (T-хелперів та Т-цито- 
токсичних лімфоцитів-супресорів), який не відріз-
нявся від даних у здорових осіб, спостерігалося їх 
нормальне співвідношення, яке не мало вірогідних 
відмінностей від даних контрольної групи (р>0,1). 
У хворих в різні періоди реабілітації після інсуль-
ту виявлено підвищення вмісту В-лімфоцитів по-
рівняно з даними контрольної групи (р<0,05).

Вміст CD16+лімфоцитів не відрізнявся від зна-
чень контрольної групи (р>0,1) у хворих в перший 
період та мав тенденцію до зниження у хворих в дру-
гий та третій період. В той же час виявлено, що вміст 
NK-клітин у хворих в 2 та 3 період захворювання 
був вірогідно (р<0,01) нижчим, ніж у ранній реабі-
літаційний період. Вміст активованих лімфоцитів з 
фенотипом CD25+у всіх групах хворих був вірогід-
но нижчим (р<0,01) за показники контрольної групи 
і становив до 50% від рівня у здорових осіб. Віднос-
на кількість лімфоцитів, які експресують молекулу 
адгезії ІСАМ-1 (CD54+), була втричі меншою у хво-
рих в ранній реабілітаційний період та вдвічі мен-
шою від показників контрольної групи у хворих в 2 
та 3 період хвороби, що свідчило про більш глибокі 
порушення процесів міжклітинної взаємодії імуно-
компетентних клітин в ранній реабілітаційний пері-
од. Відносний вміст активованих CD95+лімфоцитів, 
які експресують FAS-рецептор, був вірогідно ви-
щим за показники здорових осіб в усіх групах хво-
рих. При цьому вміст даної субпопуляції лімфоци-
тів в перший період захворювання був вірогідно 
вищим на 54% (р>0,01), ніж в другий та третій.

Таким чином, проведений аналіз показників 
клітинної ланки імунітету в різні періоди реабілі-
тації після ГПМК виявив, що вміст Т-лімфоцитів, 
В-лімфоцитів та основних імунорегуляторних 
субпопуляцій (CD4+та CD8+лімфоцитів) не мав 
вірогідних відмінностей від значень цих показни-
ків у здорових осіб та характеризувався збережен-
ням відносного та абсолютного вмісту лімфоцитів. 

На нашу думку, це пов’язано з тим, що хворі прохо-
дили імунологічне обстеження не в гострий період 
ішемічного інсульту, коли інтенсивна терапія може  
чинити вплив на показники клітинної ланки імуні-
тету та більш виражена загальна запальна реакція 
організму.

В той же час, нами виявлено зменшення кіль-
кості NK-клітин в пізній реабілітаційний період  
та період резидуальних явищ, що може бути пов’я-
зано, насамперед, з проведенням профілактичного 
курсу лікування.

Проведеними дослідженнями встановле-
но вірогідне зменшення відносної кількості 
CD25+лімфоцитів (активованих, які експресують 
α-ланцюг рецептора IL-2). Отже, не дивлячись на 
збережений вміст основних популяцій лімфоцитів 
(Т та В клітин), їх здатність до активації і експре-
сії при цьому α-ланцюга рецептора IL-2R значно 
зменшена, що свідчить про пригнічення ранніх ак-
тиваційних реакцій лімфоцитів у хворих, що пере-
несли ішемічний інсульт.

Вміст активованих лімфоцитів, які експресують 
FAS- рецептор та готові вступити в апоптоз, також 
залежав від періоду хвороби і був найвищим в пер-
ший період, що може бути пов’язано, на нашу дум-
ку, як з високою концентрацією у сироватці крові 
цих хворих прозапальних цитокінів, а саме ФНП-α, 
так і з короткими термінами, що пройшли після го-
строї фази захворювання та проведення масивної 
інтенсивної медикаментозної терапії (до 6 міс.).

Імунологічними особливостями пізнього ре-
абілітаційного періоду та періоду резидуальних 
явищ є: збережений вміст Т-; В-; NK-клітин, при-
гнічення активаційних процесів в лімфоцитах, що 
супроводжується зменшенням відсоткового вмісту 
CD25+та CD54+лімфоцитів та незначне збільшен-
ня кількості лімфоцитів, готових до апоптозу.

Дослідження функціональної активності Т-лім- 
фоцитів за даними РБТЛ з ФГА та спонтанної РБТЛ 
показало, що по мірі збільшення часу від моменту 
ГПМК зростала їх стимульована ФГА проліфера-
тивна активність.

Дослідження фагоцитарної ланки імунної сис-
теми показало, що у всіх пацієнтів після перене-
сеного ГПМК за ішемічним типом фагоцитарна 
активність нейтрофилів була підвищеною, а фаго-
цитарний індекс перевищував значення у здорових 
осіб від 29,54% в І період до 10,97% в третій, що ймо-
вірно, було обумовлено наявністю циркулюючих 
аутомозкових антигенів, що стимулювало процеси 
фагоцитозу. В той же час поглинальна активність 
нейтрофілів та їх переварююча здатність були зни-
женими по відношенню до даних у здорових осіб, 
складаючи 51,5% від норми в ІІ період та 54,40% в 
ІІІ період реабілітаційного періоду (р<0,01), що, на 
наш погляд, може бути обумовлено недостатньою 
клінічною ефективністю застосованого лікуваль-
ного комплексу і могло передбачати доцільність до-
даткового застосування імунокоригуючої терапії. 

Дослідження концентрації сироваткових імуно-
глобулінів класів Ig G, Ig A та Ig M показало, що 
рівень Ig G та Ig M – антитіл у пацієнтів з наслідка-
ми ішемічного інсульту зростав по мірі віддалення 
часу від моменту ГПМК (табл. 1), перевищуючи 
дані у здорових осіб (р<0,01), що може бути обу-
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мовлено як наявністю антигенемії, так і тривалістю 
запального процесу. Навпаки, вміст Ig A при всіх 
ступенях неврологічних порушень був зниженим – 
від 47,57% в І період до 67,0% в ІІІ-й (р<0.01).

При дослідженні гуморальної ланки імунної 
системі хворих, що перенесли ішемічний інсульт, 
в періоді ранньої реабілітації виявлено наявність 
дисбалансу циркулюючих імунних комплексів 
(ЦІК) за молекулярною масою, який зменшував-
ся по мірі віддалення від моменту ГПМК, коли в 
периферичній крові хворих спостерігалося підви-
щення вмісту патогенних середньо- та дрібномоле-
кулярних ЦІК при зменшенні концентрації фізіоло-
гічних великомолекулярних (табл. 1).

Підвищення рівня високопатогенних ЦІК се-
реднього розміру з константою седиментації 11-19S  
та малого розміру з константою седиментації <11S 
при дефіциті великомолекулярних (>19S) супрово-
джувалося зниженням метаболічної (поглинальної 
та переварюючої) функції нейтрофілів, що сприяло 
порушенню елімінації ЦІК із організму. Наявність 
в крові не елімінованих патогенних ЦІК призво-
дить до блокування CD2- та CD3-рецепторів та  
Т – лімфоцитах, а при зниженні функції фагоцитар-
ної системи вони виступають як патогенний агент, 
оскільки мають здатність активувати систему комп-
лемента за альтернативним шляхом і, таким чином, 
сприяти підтримці запального процесу в організмі.

Одним із важливих параметрів стану гумораль-
ної ланки імунітету у хворих після перенесеного 
ГПМК за ішемічним типом є сироваткова концен-
трація основних про-та протизапальних цитокінів 
(табл. 2).

В результаті проведених досліджень встанов-
лено, що у хворих в ранній реабілітаційний пері-
од спостерігалося підвищення вмісту у сироватці 
крові прозапальних цитокінів: ФНП-α в 2,67 разів,  
ІЛ-1β – 2,66 разів відносно даних контрольної гру-
пи, а рівень ІЛ-6 був майже в 10 разів вищим за зна- 
чення у здорових осіб, при незначно збільшеній кіль-
кості протизапального цитокіну ІЛ-4 в 1,37 разів.

У пізній реабілітаційний період та період ре-
зидуальних явищ вміст прозапальних інтерлейкі-
нів суттєво зменшувався: вдвічі для ФНП-α – (до 
53,42±9,3 пг/мл та 48,65±6,5 пг/мл відповідно пе-
ріоду); та для ІЛ-1β – (до 35,19±5,8 пг/мл та 43,96± 
6,3 пг/мл), а вміст ІЛ-6 зменшився майже в десять 

разів – до 15,38±2,4 пг/мл та 9,91±0,73 пг/мл. Кон-
центрація ІЛ-4 в сироватці крові протягом всього 
періоду реабілітації залишалась стабільною та до-
стовірно не відрізнялась від значень у здорових осіб.

Таким чином, ранній реабілітаційний період 
характеризувався вірогідною активацією проза-
пальних цитокінів. При цьому спостерігалася як 
активація синтезу ФНП–α, яка призводила до по-
силеного апоптозу лімфоцитів та збільшення екс-
пресії FAS-рецептора, так і збільшення кількості 
ІЛ-1β, який, за даними літератури, стимулює екс-
пресію лейкоцитарно-адгезивних молекул на по-
верхні ендотелію, що призводить до виходу із крові 
лейкоцитів та їх міграції в судинну стінку, що ство-
рює сприятливі умови до коагуляції та тромбозу. 
Саме посилена продукція ІЛ-1β призводила до під-
вищення вмісту фібриногену та збільшення про-
тромбінового індексу, що створювало сприятливі 
умови для гіперкоагуляції та було однією з патоге-
нетичних умов розвитку гострого порушення моз-
кового кровообігу. Високий вміст ІЛ-6 у сироватці 
крові хворих в цей період свідчив про затухання 
запального процесу, оскільки даний інтерлейкін за-
вершує розвиток запальної реакції.

В більш пізні терміни реабілітаційного періоду 
спостерігається нормалізація вмісту прозапальних 
цитокінів, що свідчить про завершення локальних за-
пальних явищ та зменшення проапоптотичного впли-
ву на лімфоцити. Паралельно спостерігалась і нор-
малізація показників фібринолітичної активності.

Висновки. Таким чином, в результаті прове-
деної роботи встановлено імунологічні особли-
вості перебігу раннього реабілітаційного періоду 
інсульту, які полягають у збереженій кількості 
Т- лімфоцитів, розвитку В-лімфоцитозу внаслідок 
збільшеного вмісту ІЛ-4, посиленому апоптозі 
лімфоцитів внаслідок гіперпродукції ФНП-α, зна-
чному пригніченні активаційних процесів у лімфо-
цитах за участю альфа-ланцюга IL-2 та молекули 
міжклітинної адгезії ІСАМ-1; різко збільшеному 
вмісті всіх трьох прозапальних цитокінів – ФНП-α, 
ІЛ-1β, ІЛ-6 та схильності до гіперкоагуляції. Осо-
бливостями цитокінового статусу в пізньому реабі-
літаційному періоді та періоді резидуальних явищ 
є: нормалізація продукції прозапальних цитокінів 
при відносно стабільній концентрації ІЛ-4 в сиро-
ватці крові протягом всього періоду реабілітації.

Таблиця 2 
Вміст інтерлейкінів у сироватці крові хворих на АГ ІІІ стадії, які перенесли ішемічний інсульт  

в різні періоди реабілітації (М±m)

Показник Хворі в І період 
(n=64)

Хворі в ІІ період 
(n=73)

Хворі в ІІІ період 
(n=58)

Контрольна група 
(n=35)

ФНП-α, пг/мл 112,9±6,7 53,42±9,3 48,65±6,5 42,31±4,9
ІЛ-1β, пг/мл 104,7±9,4* 35,19±5,8 43,96±6,3 39,42±4,52
ІЛ-6, пг/мл 96,8±8,5* 15,38±2,4 9,91±0,73 10,31±2,3
ІЛ-4, пг/мл 35,11±2,4* 29,23±7,5 21,21±5,4 25,42±3,3

Примітки: 
* – вірогідність різниці показника з контрольною групою (р<0,01); 
n – кількість хворих.
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ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Рак молочної залози (РМЗ) – це найбільш поширена форма злоякісних пухлин у жінок, частота якої зростає з 
кожним роком. Тому актуальним є вивчення показників захворюваності та факторів ризику РМЗ з метою профілак-
тики та ранньої діагностики даної патології.

Ключові слова: рак молочної залози, епідеміологія, фактори ризику, BRCA1, BRCA2 мутації, спадковий рак мо-
лочної залози.

Рак молочной железы (РМЖ) – это наиболее распространенная форма злокачественных опухолей у женщин, 
частота которой возрастает с каждым годом. Поэтому актуальным является изучение показателей заболеваемости 
и факторов риска РМЖ с целью профилактики и ранней диагностики данной патологии.

Ключевые слова: рак молочной железы, эпидемиология, факторы риска, BRCA1, BRCA2 мутации, 
наследственный рак молочной железы.

Breast cancer (BC) is the most common form of malignancy in women, the incidence of which is increasing every year. 
So important is to study the incidences and risk factors for breast cancer prevention and early diagnosis of this disease.

Key words: breast cancer, epidemiology, risk factors, BRCA1, BRCA2 mutations, hereditary breast cancer.

Онкологічні захворювання є однією з найсер-
йозніших і найпоширеніших проблем медицини. 
Вони виявляються з частотою 384,9 випадків на 
100 тис. населення [1, с. 17]. На сьогоднішній день 
у світі 1 з кожних 7 смертей – це летальність від 
раку, що складає більше, ніж від СНІДу, туберку-
льозу та малярії разом узятих [2, с. 406]. Щоріч-
но від злоякісних пухлин на Землі помирає понад 
5 млн. людей [3, с. 9]. У світі рак молочної залози 
(РМЗ) становить близько 19% від усіх видів пух-
лин у жінок. 4% хворих – це пацієнтки, які молодші 
30 років [4, с. 400]. Найчастіше ця патологія зустрі-
чається у віці 45–75 років. За останні тридцять ро-
ків частота випадків РМЗ у світі зросла більше, ніж 
на 20%. Кожен рік рівень захворюваності збільшу-
ється на 1–2% [5, с. 4; 9, с. 19]. Якщо у віковій групі 
25–29 років захворюваність становить 5,4 випадки 
на 100 тисяч, то вже у віці 35–39 років – 37,1, а  
в 60–64 роки – 142 на 100 000. Відповідно, смерт-
ність у цих вікових інтервалах становить: 1,8; 11,0; 
77,0 випадків, а пік летальності припадає на вік  
75-79 років (79: 100 000) [7]. При цьому у більшос-
ті країн через відсутність національних скринінго-
вих програм показники смертності залишаються 
високими і 80% жінок, хворих на РМЗ помирають 
від цієї хвороби [6, с. 173]. Рак грудної залози у чо-
ловіків виникає рідко й складає 1% усієї злоякісної 
патології молочної (грудної) залози (ж: ч = 99: 1) 
Частіше це чоловіки із синдромом Клайнфельтера 
(47, ХХY) [5, 4-5; 7]. За даними ВООЗ, щорічно у 
світі реєструють понад 1 млн. нових випадків РМЗ, 
від якого протягом року помирають понад 400 ти-
сяч жінок. Найвищі показники захворюваності від-
мічають в економічно розвинутих країнах Європи, 

США, Канаді та Австралії (75-120 на 100 000 на-
селення) [11, с. 3].

В Україні РМЗ займає перше місце в загаль-
ній структурі онкологічної захворюваності серед 
жінок (19,3% усіх злоякісних новоутворень). Що-
року в нашій країні діагностується понад 15 ти-
сяч випадків РМЗ, що становить 57 випадків на 
100 000 жіночого населення, і щорічно близько 
7,5 тисяч жінок помирає від цієї патології: смерт-
ність 29: 100 000, що складає 19% у загальній 
структурі смертності й знаходиться на першому 
місці [7; 18, с. 58]. На рис. 1 видно, що у 2014 році 
питома вага РМЗ серед 10 основних нозологічних 
форм злоякісних новоутворень (ЗН) склала 22,4% 
[17, с. 12]. Серед жінок, які померли від РМЗ, 30% 
були у репродуктивному віці [18, с. 58].

Рис. 1. Питома вага 10 основних нозологічних 
форм ЗН у жінок у структурі захворюваності 

на ЗН населення України за виключенням 
немеланомних ЗН шкіри
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За даними Тернопільського обласного онколо-
гічного диспансеру, РМЗ зустрічається у Терно-
пільській області з частотою 52,4: 100 000 (табл. 1). 
За 9 місяців поточного 2016 року у даному медич-
ному закладі 418 хворих РМЗ пройшло лікування, 
у тому числі 171 пацієнтка була прооперована.

Вважають, що РМЗ може бути результатом се-
рії генетичних і гормональних змін в організмі та 
впливу зовнішнього середовища, які, поєднуючись, 
сприяють виникненню злоякісного росту та його 
розвитку [7]. У зв’язку з цим важливим є визначен-
ня факторів ризику для раку молочної залози. 

До факторів ризику розвитку РМЗ, які пов’язані 
зі станом репродуктивної функції жіночого ор-
ганізму, належать: жіноча стать, ранній початок 
менструацій (до 13 років), відсутність статевого 
життя і вагітностей (Умберто Веронезі з дозволу 
Папи Римського обстежив черниць і виявив у них 
в 2-3 рази вищий, ніж у жінок із звичайної популя-
ції показник захворюваності на РМЗ), короткочасні 
лактації або відмова від грудного вигодовування 
(захисне значення лактації пояснюється тим, що 
під час неї естрогенна функція яєчників гальмуєть-
ся), штучне переривання вагітності, застосування 
гормональних контрацептивів та естрогенна заміс-
на терапія (посилює проліферацію епітеліальних 
клітин молочної залози), пізнє настання менопаузи 
(після 55 років) [5, с. 4; 6, с. 175; 8, с. 35]. Штучна 
менопауза в результаті білатеральної оваріектомії 
знижує ризик РМЗ більше, ніж природна менопа-
уза, при якій продукція статевих гормонів продо-
вжується місяці або роки [8, с. 34].

Ряд ендокринних та метаболічних факторів при 
супутніх захворюваннях сприяють розвитку РМЗ, 
зокрема, доброякісні дисплазії грудної залози, 
операції на молочній залозі (розвиток так званого 
«раку оперованої молочної залози» через 20–30 ро-

ків після секторальної резекції з приводу добро-
якісної пухлини), перенесений мастит (рубці), 
ожиріння понад 40% зайвої ваги (у жировій кліт-
ковині відбувається посилене утворення естрогену 
з андростендіолу), цукровий діабет, гіпертонічна 
хвороба, гіпотиреоз, атеросклероз, захворювання 
печінки [6, с. 175; 7; 8, с. 35; 18, с. 60].

Сімейний характер РМЗ та дані молекулярної 
біології довели роль генетичних факторів у розви-
тку захворювання. Високопенетрантні гени BRCA1 
та BRCA2, які розміщені у 17 (локус 17q21) та 
13 (локус 13q12-13) хромосомах, є асоційованими 
із виникненням та прогресуванням РМЗ а також із 
розвитком спадкових форм РМЗ (рис. 2, табл. 2). 

The Human Gene Mutation Database постійно 
доповнюється новими варіантами мутацій, і на 
сьогодні відомо понад 1400 мутацій гена BRCA1 та 
біля 1100 мутацій гена BRCA2 [16; 21, с. 243]. 

Частка BRCA1- та BRCA2-асоційованого РМЗ 
становить відповідно 45 і 35% у жінок віком до 
50 років [6, с. 175; 7; 10, с.554]. Разом генні мута-
ції у локусах BRCA1 та BRCA2 є причиною від 20 
до 25% спадкового РМЗ та від 5 до 10% всіх форм 
РМЗ. Носіями даних мутацій можуть бути чолові-
ки та жінки [12]. 

Таблиця 1
«Рак молочної залози у Тернопільській області України»

Роки
Захворюваність 
(кількість випадків  
на 100 тис. населення)

Кількість 
виявлених 
хворих

Кількість хворих, 
яким проводилось 
протипухлинне лікування

Смертність  
(кількість випадків  
на 100 тис. населення)

2013 50,2 287 238 148
2014 53,8 309 258 142
2015 52,8 307 273 145

Рис. 2. Генетичні карти 13 та 17  
хромосом [16]

Рис. 3. Родовід родини з РМЗ та РЯ у носіїв  
гена RBCA1

Таблиця 2
«Залежність кількості хворих жінок і чоловіків 
РМЗ від наявності мутантних генів BRCA1 та 

BRCA2» [15]

Генотипи Жінки Чоловіки
BRCA1 мутації 50-65% 1-2%
BRCA2 мутації 40-57% 6-7%
Відсутність BRCA1  
та BRCA2 мутацій 13% 1%
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За даними літератури, у жінок до 70 років ри-
зик розвитку РМЗ за умови мутації BRCA1 скла-
дає 45–87%, ризик розвитку раку яєчників (РЯ) –  
36–66% [13, с. 248]. Мутації у гені BRCA1 підвищу-
ють до 65% життєвий ризик РМЗ, збільшують від 
40 до 60% життєвий ризик розвитку другого РМЗ, 
підвищують до 39% життєвий ризик розвитку РЯ, 
підвищують ризик інших злоякісних епітеліальних 
пухлин (наприклад, раку простати, раку шлунку, 
кишечника). Мутації у гені BRCA2 підвищують 
до 45% життєвий ризик розвитку РМЗ у жінок та 
до 6% у чоловіків, підвищують до 11% життєвий 
ризик розвитку РЯ, підвищують ризик інших ЗН, 
таких як меланома, рак гортані, рак підшлункової 
залози, рак шлунку [16; 20; 21, с. 243].

Таким чином, при наявності у генотипі ауто-
сомних мутантних генів BRCA1 та BRCA2, харак-
терний сімейний характер РМЗ, який проявляється 
у молодому віці. В окремих випадках можливе по-
єднання РМЗ та РЯ у родині. На рис. 3. зображено 
родовід, який ілюструє успадкування РМЗ та РЯ у 

носіїв гена RBCA1 [14]. Описане значення гермі-
нальної мутації 617delT у гені BRCA2 у розвитку 
спадкових множинних пухлин [19, с. 243].

Отже, анамнез життя та генетичне тестування 
важливі для оцінки генетичного статусу членів 
родини з онкологічною патологією. Проведені до-
слідження довели, що у 80-90% випадків захво-
рювання молочної залози виявляють самі хворі, у 
15–18% – під час профоглядів, 4–6% – під час скри-
нінгових обстежень (УЗД, мамографія, онкомарке-
ри) [18, с. 58].

Таким чином, РМЗ є мультифакторіальною пато-
логією, яка розвивається під впливом генетичних фак-
торів та факторів довкілля. До ефективних програм 
ранньої діагностики РМЗ належать: самообстежен-
ня, профогляди, та скринінгові програми. Враховую-
чи, що гени BRCA1 та BRCA2 асоційовані не тільки 
з РМЗ та РЯ, а також із раком передміхурової залози, 
підшлункової залози, шлунка, доцільно проводити 
молекулярно-генетичне дослідження крові не лише 
жінок, але й чоловіків у родинах із множинним РМЗ.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НЕПРАВИЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ МАТКИ

В статье представлены результаты проведённого исследования, касающегося практическому применению вос-
становительного лечения при неправильных положениях матки. Приведён примерный комплекс физических упраж-
нений и методов восстановительного лечения. Даны практические рекомендации по применению метода на разных 
этапах восстановительного лечения.

Ключевые слова: гинекологический массаж, неправильные положения матки, спайки, реабилитация.

У статті представлені результати проведеного дослідження, яке стосується практичного застосування відновного 
лікування при неправильних положеннях матки. Наведено приблизний комплекс фізичних вправ і методів відновного 
лікування. Надані практичні рекомендації щодо застосування методу на різних етапах відновного лікування.

Ключові слова: гінекологічний масаж, неправильні положення матки, спайки, реабілітація.

The article presents the results of the study on the practical application of restorative treatment at the wrong position 
poppies. It is a sample set of physical exercises and methods of rehabilitation. Practical recommendations on the application 
of the method at different stages of rehabilitation.

Key words: pelvic massage, abnormal position of the uterus, adhesions, rehabilitation.

Актуальность статьи. На сегодняшний день 
гинекологическая патология, активно влияющая 
на уровень женского репродуктивного здоровья, 
является одной из ведущих проблем для многих 
женщин во всё мире [1, с. 105]. К их числу мож-
но отнести и различные варианты неправильных 
положений матки. Данная патология приводит к 
различным видам нарушений овариально-мен-
струального цикла (гипоменструальный синдром, 
альгодисменорея), часто приводит к женскому бес-
плодию, являясь его этиологическим маточным 
фактором [2, с.168; 3, с. 4].

Постановка проблемы. Необходимо отметить, 
что неправильные положения матки как таковые 
далеко не всегда требуют лечения. Если они не вы-
зывают субъективных жалоб и функциональных 
расстройств, то одно только неправильное поло-
жение матки не является показанием к лечению. 
Вопрос о лечении может возникнуть при наличии 
таких симптомов, как боли, частое и болезненное 
мочеиспускание, недержание мочи, нарушения 
овариально-менструального цикла. 

Методы лечения неправильных положений 
матки могут быть консервативными и хирургиче-
скими. Актуальность рассматриваемых в данной 
статье вопросов, обусловлена тем, что на сегод-
няшний день, у многих женщин репродуктивного 
возраста, среди многообразия гинекологических 
проблем, особое место занимают неправильные 
положение матки, в особенности сформировав-
шиеся относительно горизонтальной плоскости 
[2, с. 169]. Вопросы восстановительного лечения и 
физической реабилитации нарушений положения 
матки по горизонтальной оси, наименее изучены и, 
по нашему мнению, незаслуженно мало применя-
ются сегодня как в акушерстве и гинекологии, так 
и в медицинской реабилитологии. 

В норме дно матки не выходит за плоскость 
входа в малый таз и между телом и шейкой матки 
образуется тупой угол, открытый вперед. Матка на-
клонена несколько кпереди, в связи, с чем дно ее 

направлено к передней брюшной стенке и имеет из-
гиб между шейкой и телом, образующий открытый 
кпереди тупой угол. Такое наклонение матки носит 
наименование versio; в нормальных условиях мат-
ка наклонена кпереди – anteversio [3, с. 5]. Однако 
при патологическом перегибе этот угол может быть 
острым, открытым кпереди (hyperanteflexio) или 
сзади (retroflexio). 

Таким образом нормальное положение матки 
в полости малого таза соответствует anteflexio-
anteversio. Нормальное положение матки в полости 
малого таза представлено на рис. 1:

Рис. 1. Нормальное положение матки 
(Взято с сайта www. ginomedic.ru)

Из всех видов неправильных положений мат-
ки наиболее важное клиническое значение имеют 
ретродевиация (смещение кзади, главным образом 
ретрофлексия) и патологическая антефлексия (ги-
перантефлексия). Существуют следующие виды 
смещение матки в горизонтальной плоскости: 
смещение всей матки (тела и шейки) – antepositio, 
retropositio, dextropositio и sinistropositio, не-
правильные наклонения матки – retroversio, 
dextroversio, sinistroversio и патологический пере-
гиб матки. Они представлены на рис. 2:
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Рис. 2. Варианты положения матки:  
а – три степени retroversio; б – anteversio;  

в – retroflexio; г – anteflexio
Примечание: пунктиром обозначено нормальное 

положение матки. 
(Взято с сайта www. Med24info.com)

Смещение всей матки может быть в четырех 
формах – antepositio, retropositio, dextropositio и 
sinistropositio [3, с. 5–7].

Цель статьи. Представить результаты практи-
ческого применения примерного комплекса вос-
становительного лечения принеправильных поло-
жениях матки в горизонтальной плоскости.

Материалы и методы исследования. Прове-
дение исследования по применению примерного 
комплекса методов коррекции ряда неправильных 
положений матки, проводилось на базе и при со-
действии гинекологического отделения и женской 
консультации коммунального учреждения «Цен-
тральная городская больница» г. Новая Каховка, 
Херсонская область, Украина в период с декабря 
2015 по июль 2016 года. В условиях женской кон-
сультации все пациентки, принявшие участие в 
проводимом исследовании, после предварительно-
го ознакомления с их медицинской документацией, 
прошли общеклиническое исследование, гинеколо-
гический осмотр, УЗ-исследование. После изуче-
ния полученных материалов были сформированы 
3 группы (n=37). Все они были отобраны, после их 
добровольного согласия и разъяснения пациенток 
цели и методов проведения исследования. 

При проведении курсов гинекологического 
массажа, мы придерживались обязательных требо-
ваний к его проведению, предложенных И.И. Бе-
недиктовым [4, с. 12–15], с учётом практических 
рекомендаций, предложенных Шнайдерманом М.Г. 
[5, с. 6–8]. Также нами в процессе коррекции непра-
вильных положений матки, с учётом выявленной 
дополнительной патологии, применялись комплек-
сы ЛФК, действие которой были направлены не 
только на исправление имеющейся патологии, но 
и на укрепление мышц тазового дна, промежности, 
передней брюшной стенки [6, с. 122–124; 7, с. 103].

Результаты исследования и их обсуждение. 
На момент проведения комплекса коррекционно-
реабилитационных мероприятий, с применением 
гинекологического массажа, специально подо-
бранного вида ЛФК, у всех пациенток имела место 
стойкая ремиссия имеющихся хронических воспа-

лительных процессов, подтверждённая клиниче-
ским, лабораторными и инструментальными мето-
дами обследования. 

Учитывалось, что занятия ЛФК показаны в слу-
чае подвижных приобретенных девиаций матки, а 
также аномалий положения, осложненных негрубы-
ми воспалительными спайками половых органов с 
окружающими тканями [8, с. 143]. Варианты непра-
вильных положений матки, определённых во вре-
мя проведения исследования, отражены на рис. 3:

Рис. 3. Варианты неправильных положений 
матки в исследуемых группах

Пациентки всех трёх групп проходили по 20 се-
ансов гинекологического массажа, проводимого 
через день [4, с. 11]. Цикл сеансов проводился в пе-
риод после завершения менструального кровотече-
ния (в межменструальный период). Первый сеанс 
обычно проводился как вводно-диагностический 
и длился от 5–7 до 10–15 минут. В первой группе 
(n=12), были пациентки от 22 до 32 лет, средний 
возраст составлял 27,6±1,5 лет. Лечение по поду 
имеющейся патологии составляла 6,4±1,3 года. 
У 9 пациенток (75,00%) была диагностирована ре-
трофлексия и ретродевиация матки (retroversion et 
retrodeviatio submobilis et fixate), у 3 (25,00%) па-
циенток были диагностированы отклонения тела 
матки в правый или левый бок (dextra et sinistra 
lateroversio et flexio). Из анамнеза было установ-
лено, что данная патология у пациенток первой 
группы связана с наличием в анамнезе воспали-
тельных процессов как специфической, так и не-
специфической этиологии (аднекситы, метриты), 
самопроизвольные и артифициальные аборты на 
ранних сроках беременности. Пациентки данной 
группы проходили курс ЛФК в виде специального 
комплекса упражнений в изотоническом и изоме-
трическом режиме по методике Епифанова В. А. 
(1989) [7, с. 103–106]. Для закрепления получен-
ного результата пациенткам было рекомендовано, 
в условия кабинета ЛФК женской консультации 
и/или в условиях санаторно-курортного лечения, 
применить комплекс упражнений ЛФК и специ-
альные упражнения Кегеля, для укрепления мышц 
передней брюшной стенки и мышц тазового дна 
[6, с. 122–124; 8, с. 143–147]. 

Во второй группе (n=11), были пациент-
ки от 26 до 33 лет, средний возраст составлял 
29,3±1,3 года. Лечение по поду имеющейся па-
тологии составляла 4,2±1,2 года. У 8 пациенток 
(72,73%) была диагностирована I степень опуще-



25

Медичний форум
♦

ния влагалища – опущение передней стенки вла-
галища, задней или обеих сразу; во всех случаях 
стенки не выходят за область входа во влагалище. 
У 3 пациенток (27,27%) была диагностирована 
I степень пролапса (опущения) матки, при котором 
у них отмечалось смещение тела матки книзу, но 
при этом шейка находится во влагалище. Также 
у 7 (63,64%) было диагностировано наличие ре-
трофлексии и ретродевиации матки (retroversion et 
retrodeviatio submobilis et fixate), а у 4 (36,36%) па-
циенток данной группы – неправильным положе-
нием тела матки в виде её отклонений вбок (dextra 
et sinistra lateroversio et flexio) по отношению к 
горизонтальной плоскости. К терапии были добав-
лены занятия ЛФК, в виде комплекса специальных 
упражнений для мышц живота и тазового дна, по 
методике Васильевой В. Е. (1970), а также специ-
альные упражнения по методике Кегеля, для укре-
пления мышц тазового дна [2, с. 174; 7, 103–106]. 

В третьей группе (n=14), были пациентки от 23 
до 32 лет, средний возраст составлял 28,2±1,3 года. 
Лечение по поду имеющейся патологии составляла 
5,4±1,6 года. У 11 пациенток (78,57%) было диа-
гностировано трубно-перитонеальное бесплодие 
на фоне хронических воспалительных процессов 
органов малого таза, специфической и неспец-
ифической этиологии, с развитием интенсивного 
спаечного процесса, отягощённого неправильным 
положением тела матки в виде её отклонений вбок 
(dextra et sinistra lateroversio et flexio), у 3 (21,43%) 
пациенток было диагностировано наличие ретро- 
флексии и ретродевиации матки (retroversion et 
retrodeviatio submobilis et fixate) [1, с. 112–114; 
3, с. 15–18; 4, с. 13–15].

Сеансы гинекологического массажа в этой 
группе были наиболее интенсивными (до 25–30 
минут), что определялось наличием многочислен-
ных спаечных образований, слабостью связочного 
аппарата матки и мышц тазового дна. В данной 
группе дополнительно, для более интенсивной 
разработки (растяжения спаек), использовались 
исходные положения пациентки в коленно-локте-
вом, и особенно в коленно-кистевом положениях 
[5, с. 23–26; 8, с. 143–147]. Пациенткам этой груп-
пы был назначен курс занятий ЛФК по методике 
Д. Н. Атабекова, в модификации Ф. А. Юнусова 
(1985) [5, с. 23–26; 8, с. 143–147].

Контрольный гинекологический осмотр и про-
ведение УЗИ показали явные изменения топографии 
матки и придатков, уменьшение количества спаеч-
ных образований и сращений, отмечено укрепление 
мышц тазового дна. Пациенткам предложено даль-
нейшее проведение реабилитационных мероприя-
тий в условиях кабинета ЛФК женской консульта-
ции и на санаторно-курортном этапе реабилитации. 

Из всего вышеизложенного материала можно 
сделать следующие выводы: 1. При всей видимой 
пользе гинекологического массажа, как средства 
лечения и реабилитации в гинекологической прак-
тике, его необходимо применять в комплексе мето-
дов физической реабилитации и физиотерапии.

2. Предложенный нами примерный комплекс 
методов коррекции неправильных положений мат-
ки в горизонтальной плоскости может быть предло-
жен к практическому применению на амбулаторно-
поликлиническом и санаторно-курортном этапах 
реабилитации у пациенток репродуктивного воз-
раста с проявлениями опущения стенок влагалища.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПСИХІАТРИЧНОГО 
ДІАГНОЗУ ПРИ ПАРАНОЇДНІЙ ШИЗОФРЕНІЇ

Дослідження особливостей функціонального психіатричного діагнозу у хворих на параноїдну шизофренію ви-
явило переважання у чоловіків анозогностичного та іпохондричного, а у жінок тривожного типів внутрішньої картини 
хвороби; у чоловіків – регресивної, конфліктної та аграваційно-рентної пристосувальної поведінки, а у жінок – де-
зорганізованої та дезадаптивної; у чоловіків – низького та інверсного, а у жінок – недостатнього рівня адаптивних 
ресурсів особистості.

Ключові слова: параноїдна шизофренія, функціональний психіатричний діагноз.

Изучение особенностей функционального психиатрического диагноза у больных параноидной шизофренией 
выявило доминирование у мужчин анозогностического и ипохондрического, а у женщин – тревожного типа вну-
тренней картины болезни; у мужчин – регрессивного, конфликтного и агравационно-рентного приспособительного 
поведения, а у женщин – дезорганизованного и дезадаптивного; у мужчин – низкого и инверсного, а у женщин – не-
достаточного уровня адаптивных ресурсов личности.

Ключевые слова: параноидная шизофрения, функциональный психиатрический диагноз. 

The study of functional psychiatric diagnosis in patients with paranoid schizophrenia has revealed the dominance for 
male anozognostical and hypochondriacal, female – the anxiety type of internal picture of the disease; for male – regres-
sion, conflict and aggravation and rental adaptive behavior, female – disruptive and maladaptive; for male – low and inverse, 
female – the insufficient level of adaptive personality resources.

Key words: paranoid schizophrenia, a psychiatric functional diagnosis.

Гендерний аспект захворюваності на шизоф-
ренію перебуває у центрі уваги дослідників про-
тягом тривалого часу. Ряд дослідників вважають 
посилення гендерного фактору однією з ознак су-
часного патоморфозу шизофренії [1, с. 115–117;  
2, с. 199–205; 3, с. 5–9]. При цьому, незважаючи 
на значний обсяг накопичених наукових даних, 
відомості щодо впливу гендерного фактору на пе-
ребіг шизофренії та її наслідки є суперечливими 
[4, с. 339–348; 5, с. 143–149; 6, с. 795–819]. 

Сучасні вимоги до надання психіатричної 
допомоги хворим на шизофренію вимагають 
комплексного підходу з урахуванням клінічних, 
терапевтичних і організаційних аспектів, соціаль-
но-середовищних і особистісних факторів, а також 
оцінки самим пацієнтом свого стану, положення в 
соціальному середовищі і взаємин з оточуючим сві-
том. Переваги даного підходу, крім можливості на-
дання всеосяжної допомоги пацієнтові, полягають 
у його залученні до терапевтичного і реабілітацій-
ного процесу, формуванню в хворого відповідаль-
ності за свою соціальну поведінку, що значною мі-
рою сприяє поліпшенню його соціальної адаптації 
[7, с. 51–56; 8, с. 89–94; 9, с. 31–38].

Виходячи з цього, дослідження різних аспектів 
клініко-біологічних, психосоціальних та функціо-
нальних характеристик шизофренічного процесу 
у гендерному аспекті є актуальним і відповідає за-
вданням сучасної психіатричної науки і практики.

Метою даного дослідження було вивчення 
особливостей функціонального діагнозу шизофре-
нії з урахуванням гендерного фактору.

Для цього нами було проведено клінічне та 
анамнестичне дослідження стану 420 хворих на 

параноїдну шизофренію (210 чоловіків та 210 жі-
нок), які перебували на стаціонарному лікуванні у 
Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній 
лікарні ім. О.І. Ющенка протягом 2007–2010 років.

Функціональний психіатричний діагноз визна-
чався відповідно до рекомендацій, запропонованих 
В.А. Абрамовим, С.А. Пуцаєм, І.І. Кутько (1990) 
[10, с. 16]. Під функціональним психіатричним діа-
гнозом розуміється діагноз індивідуальної систем-
ної інтеграції біопсихосоціальних особливостей 
хворого, оцінка результату усвідомлення та інте-
лектуальної обробки хворим патологічного проце-
су, сформованої внаслідок нього соціальної ситуа-
ції, індивідуальної пристосованості та взаємодії із 
соціальним оточенням. 

Дослідження стану індивідуальної системної 
інтеграції біопсихосоціальних особливостей хво-
рого за допомогою функціонального діагнозу дало 
можливість якісно оцінити особливості шизоф-
ренічного процесу в контексті патодинамічного, 
психологічного і соціального компонентів, що до-
зволяє визначити повноту пристосування хворо-
го до оточуючого середовища, і виявити гендерні 
розбіжності у цих характеристиках. При оцінці 
варіанту внутрішньої картини хвороби (ВКХ) було 
виявлено, що гармонійний тип ВКХ, який перед-
бачає не лише адекватне уявлення про причини 
захворювання, його важкість, відсутність істотних 
відхилень у системі стосунків і ціннісних орієнта-
цій особистості, установку на протидію хворобі як 
істотній перешкоді в житті, а й використання кон-
структивних стосунків особистості і прийомів раці-
ональної переробки сформованої в результаті хво-
роби ситуації, а також активний пошук і прийняття 
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допомоги, максимальну узгодженість емоційних 
та інтелектуальних компонентів внутрішньої кар-
тини хвороби, при тривалому перебігу шизофренії 
не виявляється. Натомість, найпоширенішим серед 
дослідженого контингенту виявився анозогнос-
тичний тип ВКХ, який характеризується запере-
ченням наявності у себе психічного захворювання; 
причому хворим на шизофренію притаманний не 
дисимулятивний підтип анозогностичного типу, 
коли хворий усвідомлює свою хворобу, але з тих 
чи інших міркувань прагне приховати її, а власне 
анозогностичний, який проявляється неможли-
вістю критичної оцінки свого стану і відсутністю 
усвідомлення хвороби. Питома вага хворих на 
шизофренію з таким типом ВКХ є найбільшою – 
56,7% в цілому, причому чоловіків значуще більше, 
ніж жінок (62,5% проти 51,0%, р<0,05). Другим за 
поширеністю виявився іпохондричний тип ВКХ, 
який характеризується концентрацією на хворо-
бливих відчуттях, ригідністю механізмів психоло-
гічної компенсації, зміщенням ціннісно-мотивацій-
ного компоненту психічної діяльності до орієнтації 
на інвалідність, тихе, спокійне життя, уникнення 
будь-якої напруги і труднощів. Питома вага цього 
типу ВКХ серед хворих на шизофренію складає 
18,1%, причому у жінок він виявляється значуще 
частіше, ніж у чоловіків (22,9% проти 13,3%). Ще 
одним поширеним типом ВКХ у хворих на шизоф-
ренію є тривожний (в цілому 16,2% обстежених), 
який проявляється занепокоєнням, помисливіс-
тю, неспокоєм, фіксацією більшою мірою не на 
реальних, а на удаваних проблемах, пов’язаних 
із захворюванням. Цей тип ВКХ також більш по-
ширений серед жінок, ніж серед чоловіків (17,1% 
проти 15,2%). Індиферентний тип ВКХ, що прояв-
ляється поблажливим ставленням до свого стану, 
відсутністю заклопотаності в зв’язку з ідеаторною 
переробкою хворобливої проблематики, байдужіс-
тю до важкості й прогнозу захворювання, доміну-
ванням апатичних проявів, обумовлених стійким 
зниженням рівня особистості, або недооцінкою 
чи ігноруванням важкості захворювання в зв’язку 
з певними особистісними установками, виявлений 
у 9,0% хворих на шизофренію; він зустрічається 
однаково часто у чоловіків та жінок.

Важливим аспектом функціонального діагно-
зу шизофренії є визначення типу пристосувальної 
поведінки хворого. Закономірним є те, що серед 
хворих з тривалими термінами захворювання на 
шизофренію нами не було виявлено конструктив-
них форм пристосувальної поведінки, яка прита-
манна хворим з непсихотичним рівнем ураження 
ментальної діяльності. Регресивна пристосувальна 
поведінка, яка тісно пов’язана із анозогностичним 
типом ВКХ, відрізняється аутистичною спрямова-
ністю, запереченням реальності, індиферентним 
ставленням до соціальної дійсності, залежною 
життєвою позицією і низьким рівнем власної про-
дуктивної активності, тобто, тими ознаками, які 
притаманні хворим на шизофренію. Питома вага 
цієї форми пристосувальної поведінки у хворих 
на шизофренію є найбільшою (55,5%), причому 
у чоловіків вона зустрічається частіше, ніж у жі-
нок (60,1% проти 50,9%). Високою є також питома 
вага хворих з дезорганізованою пристосувальною 

поведінкою, яка характеризується втратою моти-
вовідповідності, цільової орієнтації, ситуативної 
детермінованості, безладністю, а взаємини з дій-
сністю визначаються актуальними психічними пе-
реживаннями або симптомами психічного дефекту. 
Цей тип поведінки виявлений у 21,4% обстежених, 
причому у жінок він зустрічається частіше, ніж у 
чоловіків (25,2% проти 17,6%). Менш поширеним 
варіантом пристосувальної поведінки є дезадаптив-
на, яка проявляється асоціалізацією, схильністю до 
вживання психоактивних речовин, сексуальною 
розбещеністю, незрілістю і нестійкістю трудових 
установок, тяжінням до беззмістовного дозвілля. 
Така форма поведінки виявляється у 14% хворих 
на шизофренію (11,4% чоловіків та 16,7% жінок). 
Конфліктна пристосувальна поведінка, яка характе-
ризується усвідомленням неконгруентності стату-
су, переважанням експлозивних і тривожно-депре-
сивних форм реагування, виявлена у 5,7% хворих 
на шизофренію, у чоловіків вона зустрічається час-
тіше, ніж у жінок (7,1% проти 4,3%). Найменшою 
є питома вага аграваційно-рентної пристосувальної 
поведінки, яка характеризується поведінковою ак-
тивністю, що відбиває усвідомлення зв’язку між 
симптомами захворювання і можливістю одер-
жання «вигоди» (пенсії внаслідок встановлення 
групи інвалідності, більш поблажливого ставлення 
з боку оточення, відмовою від залучення до тру-
дової діяльності тощо) від хвороби. Цей тип тісно 
пов’язаний з іпохондричним типом ВКХ і наявний 
у 3,3% хворих (3,8% чоловіків та 2,9% жінок).

Важливим компонентом функціонального діа-
гнозу є оцінка адаптивних ресурсів особистості, 
що відбивають об’єктивні можливості відновлення 
особистості та соціального статусу хворого і ви-
значають клінічний і соціально-трудовий прогноз 
захворювання. Оптимальний рівень адаптивних 
ресурсів особистості, що передбачає відсутність 
конфліктності в системі відносин особистості, 
низькі рівні нейротизму, показники тривожності, 
ригідності і рівня невротизації і психопатизації, у 
обстежених хворих не виявлявся. Натомість, серед 
обстежених хворих найпоширенішим виявився 
низький рівень адаптивних ресурсів особистос-
ті (65,0% в цілому, 67,6% у чоловіків та 62,4% у 
жінок), який характеризується конфліктністю у 
пріоритетних сферах відносин особистості, висо-
кими рівнями нейротизму, високими показника-
ми тривожності, ригідності, невротизації і психо-
патизації. Суттєво рідше (13,1% в цілому, 9,0% у 
чоловіків та 17,1% у жінок) виявлявся недостатній 
(дисгармонійний) рівень, який передбачає конфлік-
тність у трьох-чотирьох сферах відносин особис-
тості, помірний рівень емоційної стабільності, по-
мірно виразні показники тривожності, ригідності, 
рівня невротизації і психопатизації. Дещо більш 
поширеним є інверсний рівень, який характеризує 
різні форми перекручення фактичної соціальної 
пристосованості і адаптивних можливостей осо-
бистості (в цілому 21,9%, у чоловіків – 23,4%, у 
жінок – 20,5%, p>0,05).

Виявлені закономірності мають важливе зна-
чення для розуміння клініко-патогенетичних ме-
ханізмів шизофренії та повинні враховуватися при 
розробці лікувальних та реабілітаційних заходів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОВИДІВ ТРІЩИН ЗУБІВ,  
ЇХ ДІАГНОСТИКА ТА ВІРОГІДНІСТЬ ПОЗИТИВНОГО ПРОГНОЗУ  

ВНАСЛІДОК ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ

Тріщини емалі зубів – це досить поширена проблема, про яку багато хто навіть і не підозрюють. Тим часом варто 
розуміти, що тріщина зуба – це лише «перший дзвіночок», який в подальшому може перерости в більш серйозні за-
хворювання ротової порожнини. Крім того, чітко помітні тріщини призводять до суттєвих естетичних дефектів.

Ключові слова: емаль, мікротріщини, поширення, локалізація.

Трещины эмали зубов – это довольно распространенная проблема, о которой многие даже и не подозрева-
ют. Между тем следует понимать, что трещина зуба – это лишь «первый звоночек», который в дальнейшем может 
перерасти в более серьезные заболевания ротовой полости. Кроме того, отчетливо заметные трещины приводят к 
существенным эстетическим дефектам.

Ключевые слова: эмаль, микротрещины, распространение, локализация.

Cracks of the enamel are a fairly common problem, which many do not even know. Meanwhile, it should be understood 
that the split of the tooth is just a "first bell", which later can develop into more serious diseases of the oral cavity. Also clearly 
visible cracks lead to significant aesthetic defects.

Key words: enamel, cracks, distribution, localization.

Постановка проблеми. Тріщини емалі зубів 
часто залишаються непоміченими. Проте, дана 
проблема ховає у собі ряд небезпек, яких складно 
уникнути, якщо вчасно не звернутися до лікаря.

Мета. Аналізуючи дані раніше опублікованих 
наукових статей, знайдених в електронних базах 
даних PubMed, MedLife та CyberLeninka, дослі-
дити багаторівневе вивчення поширеності тріщин 
емалі зубів різних типів залежно від складності їх 
діагностики.

Виклад основного матеріалу. Нерідко на ін-
тактних зубах спостерігаються мікротріщини 
емалі,які не завжди виявляються під час огляду не-
озброєним оком [1]. Більш точна характеристика їх 
типової локалізації дуже важлива, але ускладнена 
тим, що не всі поверхні зуба доступні для нормаль-
ного огляду. Тріщини є проявом функціонування 
зубів і набутою некаріозною патологією, яка має 
такі ж наслідки, що й карієс. Рідина, яка продуку-
ється пульпою, сприяє відновленню (реституції) 
емалі у ділянках сформованих дефектів. Протягом 
всього життя інтенсивність цього процесу може 
контролюватися медикаментозно [2, 3].

В даному напрямку працювали С.П. Ярова та 
І.І. Заболотна. Вони досліджували 158 зубів обох 
щелеп (28 перших і других молярів, 64 третіх мо-
лярів, 22 премоляри, 15 іклів, 29 різців). Зуби були 
видалені за клінічними показами у пацієнтів віком 
25-54 роки. Зуби промивали під проточною водою, 
очищували від згустків крові, зберігали в розчині 
формаліну. Спочатку всі поверхні кожного зуба 
оглядали візуально, а далі за допомогою бінокуляр-
ної лупи (х4,5). Якщо тріщину на зубі не виявляли, 
то поверхню його обробляли 1% розчином метиле-

нового синього. В ході дослідження діагностували 
три типи тріщин в залежності від складності їх ви-
явлення (С.Б. Іванова,1984): І – дуже тонкі, поміт-
ні тільки після ретельного висушування поверхні 
зуба, із профарбовуванням 1% розчином метилено-
вого синього, додатковим освічуванням та біноку-
лярною лупою; ІІ – виявляли при додатковому осві-
чуванні без додаткового збільшення; ІІІ – виявляли 
неозброєним оком при звичайному освітленні; за 
напрямком – повздовжні, поперечні, косі [4]. По-
тім зуби досліджували за допомогою оптичного 
мікроскопа «Nikon eclipse MA 100» (х30), що дало 
можливість виявити поширеність і напрям мікро-
тріщин емалі.

Досліджені зразки були представлені інтактни-
ми зубами – 69 зубів (43,7%), 89 (56,3%) мали па-
тологію твердих тканин у вигляді гіпоплазії емалі, 
клиновидного дефекту, патологічного та фізіоло-
гічного стирання, карієсу. Зразки розподілили від-
повідно до групової належності: різці, ікла, премо-
ляри та моляри. Восьмі зуби досліджували окремо 
від інших, оскільки у них значно менший період 
функціонування порівняно з іншими групами зу-
бів, тим самим, вони менше піддавалися впливу 
температурним і механічним подразникам, які яв-
ляються етіологічними факторами виникнення мі-
кротріщин емалі.

На першому етапі всі зразки були оглянуті ві-
зуально. Для систематизації отриманих даних, трі-
щини ІІ–ІІІ типу об’єднали в одну групу, оскільки 
in vitro досить складно відрізнити дефекти емалі ІІ 
та ІІІ типу. Під час аналізу отриманих даних, різно-
видів розповсюдження мікротріщин емалі залежно 
від групи не було виявлено (р=0,11, критерій Крус-
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калла-Уолліса). При цьому серед досліджуваних 
зразків поширеність мікротріщин емалі ІІ – ІІІ типу 
була високою – 73,4±11,4%. Її показники змінюва-
лися від 64,0±6,0% у восьмих зубах до 89,7±5,7% – 
у різцях. (таб.1).

З метою виявлення поширення мікротріщин 
І типу, зуби досліджували за допомогою біноку-
лярної лупи (х4,5) до та після профарбовування 
1% розчином метиленового синього. При цьому, 
дефекти емалі діагностували у 13,9±2,8% випад-
ків (22 зуба). Мікротріщини І типу виявили на по-
верхні емалі третіх молярів у 18,8±4,9% випадків 
(12 зубів), на різцях – 6,9±4,7% (2 зуба).

Для подальшого дослідження поширеності 
мікротріщин емалі та оцінки ефективності їх діа-
гностики раніше запропонованими методами, за-
стосовували оптичну мікроскопію. На поверхнях 
157 зубів (99,4±0,6%) виявили дефекти емалі. Єди-
ний зразок на якому не виявили дефектів – третій 
моляр. Таким чином, додатково було діагностова-
но мікротріщини емалі у 12,0±2,6% випадків (на 
поверхнях 19 зубів). Так само як дефекти І типу, 
мікротріщини, виявлені під час оптичної мікро-
скопії, локалізувалися частіше на третіх молярів 
у 15,6±4,5% випадків (10 зразків), на різцях –  
3,4 ±3,4% ( 1 зразок), глибина дефектів в залежнос-
ті від групової належності зуба, в даному випадку, 
не були статистично важливою (р=0,11).

Під час проведення аналізу локалізації мікро-
тріщин емалі залежно від групової належності 
зуба, було прослідковано зв’язок глибини дефек-
тів емалі тільки на вестибулярній поверхні залеж-
но від групи зубів (р˂0,001). Доведено, що глиби-
на ураження цієї поверхні у різців і премолярів 
вище, ніж у восьмих зубів (р˂0,01 та р˂0,05 від-
повідно). На вестибулярній та оральній поверхнях 
частіше виявлялися тріщини ІІ-ІІІ типів у порів-
нянні з І типом у всіх групах зубів. На медіаль-
ній поверхні спостерігалася зворотна тенденція 
у групі різців, на оклюзійній поверхні – в групах 

різців, премолярів, молярів, восьмих зубів. Варто 
відмітити, що на оклюзійній поверхні іклів не діа-
гностували тріщин І типу. На дистальній поверхні 
частіше діагностувалися тріщини І–ІІІ типу у по-
рівнянні з І типом у групах молярів та восьмих 
зубів, з однаковою частотою ( 20,0±10,3%) – на 
іклах, в групах різців і премолярів – навпаки. Було 
виявлено,що на вестибулярній поверхні всіх огля-
нутих премолярів, були наявні дефекти, а також 
на оклюзійній поверхні іклів не було діагностова-
но тріщин І типу. Під час кореляційного аналізу 
глибини дефектів, на різних поверхнях прослідко-
вувався позитивний кореляційний зв’язок, серед-
нього ступеня вираження (r=0.3–0.4, відмінні від 
нуля на рівні значення р˂0,05) глибини мікротрі-
щин емалі на оральній поверхні, дистальній, меді-
альній, оклюзійній поверхнях між собою. Кореля-
ційного зв’язку глибини тріщин на вестибулярній 
поверхні у порівнянні з іншими поверхнями, не 
було виявлено (таб. 2).

Під час аналізу глибини тріщин емалі з наяв-
ністю патології твердих тканин зуба (крім стиран-
ня) не було прослідковано достовірної залежності.  
Такий зв’язок було виявлено тільки на вестибуляр-
ній поверхні (р=0,006 критерій Крускалла-Уолліса) 
із стиранням твердих тканин зуба. Наявність даної 
патології підвищило вірогідність появи більш гли-
боких мікротріщин емалі.

Далі вивчали напрямки дефектів, які були ви-
явлені під час дослідження (таб.3). Більшість мі-
кротріщин мали повздовжній напрям (90,5±2,3% – 
143 зразки), порівняно з поперечним напрямком в 
10 зубах (6,3±1,9%), та косим напрямком в 5 зубах 
(3,2±1,4%) . Варто зазначити, що в премолярах, мо-
лярах та восьмих зубах не було виявлено тріщин 
косого напрямку. Поперечні тріщини було діагнос-
товано у всіх зубах, крім восьмих зубів. Було вияв-
лено статистичне значення (р=0,003, за критерієм 
хі=квадрат) відмінності розподілу дефектів, залеж-
но від групи зубів.

Таблиця 1
Поширення мікротріщин емалі залежно від групової належності зубів [6]

Група зубів
Тріщини емалі зубів
немає При оптичній мікроскопії І тип ІІ-ІІІ тип
абс./%±% абс./%±m% абс./%±m% абс./%±m%

Різці (n=29) –/0 1/3,4±3,4 2/6,9±4,7 26/89,7±5,7
Ікла (n=15) –/0 2/13,3±8,8 2/13,3±8,8 11/73,4±11,4
Премоляри (n=22) –/0 2/9,1±6,1 2/9,1±6,1 18/81,8±8,2
Перші та другі моляри (n=28) –/0 4/14,3±6,6 4/14,3±6,6 20/71,4±8,5
Треті моляри (n=64) 1/1,6±1,6 10/15,6±4,5 12/18,8±4,9 41/64,0±6,0

Таблиця 2
Кореляційний аналіз зв’язку глибини мікротріщин емалі на різних поверхнях зуба [6]

Поверхня зуба Вестибулярна Оральна Дистальна Медіальна Оклюзійна
Вестибулярна – – – – –
Оральна – – 0,323 0,366 0,342
Дистальна – 0,323 – 0,341 0,396
Медіальна – 0,366 0,341 – 0,409
Оклюзійна – 0,432 0,396 0,409 –
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Таким чином, у результаті проведеного 
дослідження,підтверджено дані про високе по-
ширення тріщин емалі зубів (99,4±0,6%). Єдиним 
екземпляром, на якому тріщини не діагностували, 
був восьмий зуб. Можливо, це пов’язано з корот-
ким часом його функціонування. У 73,4±11,4% 
випадків були виявлені дефекти ІІ-ІІІ типів, у 
13,9±2,8% – І тип. Було статистично встановлено 
зв’язок глибини дефектів емалі на вестибулярній 
поверхні залежно від групової належності даного 
зуба (р˂0,001). Встановлено, що глибина уражен-
ня цієї поверхні у різців і премолярів вище, ніж у 
восьмих молярів ( р˂0,01 та р˂0,05 відповідно). 
Було прослідковано позитивний кореляційний 
зв’язок середнього ступеня вираженості (r=0.3–0.4, 
відмінні від нуля на рівні значення р˂0,05) глибини 
мікротріщин на оральній поверхні дистальної, ме-
діальної, оклюзійної поверхонь між собою. Коре-
ляційного зв’язку глибини тріщин на вестибуляр-
ній поверхні порівняно з іншими поверхнями не 

було виявлено. Прослідковувався зв’язок глибини 
дефектів на вестибулярній поверхні під час сти-
рання твердих тканин зубів, що підвищувало віро-
гідність появи більш глибоких мікротріщин емалі. 
У ході дослідження були встановлені особливості 
напрямку мікротріщин твердих тканин зубів. Біль-
шість з них мали повздовжній напрям (90,5±2,3%) 
у, порівнянні з поперечним напрямком 6,3±1,9% 
випадків та 3,2±1,4% – косим.

Висновок. Узагальнюючи усі результати до-
сліджень С.П. Ярової та І.І. Заболотної, ми пого-
джуємось з тим, що глибокі дефекти, за наявності 
сприятливих факторів, варто розглядати, як стан, 
який попереджає виникнення клиновидних форм 
дефектів. Виявлені морфологічні особливості по-
шкодження твердих тканин зубів, певним чином 
пояснюють механізм розвитку клиновидних форм 
дефектів [4]. Отримані дані варто перспективно ви-
користовувати для обґрунтування принципів ліку-
вання і профілактики даної патології. 

Таблиця 3
Аналіз напрямку мікротріщин емалі зубів залежно від групи зубів [6]

Група зубів Повздовжні Поперечні Косі
абс./%±m% абс./%±m% абс./%±m%

Різці (n=29) 23 
79,3

2 
6,9±4,7

4 
13,8±6,4

Ікла (n=15) 12 
80,0±10,3

2 
13,3±8,8

1 
6,7±6,4

Премоляри (n=22) 19 
86,4±7,3

3 
13,6±7,3

1 
6,7±6,4

Перші та другі моляри (n=28) 25 
89,3±5,8

3 
10,7±5,8

0 
–

Треті моляри (n=64) 60 
100

0 
–

0 
–

Всього (N=158) 143 
90,5±2,3

10 
6,3±1,9

5 
3,2±1,4
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ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ПРИ ПОРУШЕННІ МІКРОЦИНОЗУ ПІХВИ

Проведено обстеження 50 вагітних із наявністю патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів та 20 вагітних 
із нормоцинозом піхви. Встановлено, що зміни мікроцинозу піхви та цервікального каналу, спричинені Gardnerella 
vaginalis, Тrichomonas vaginalis, дріжджоподібними грибами роду Candida, Ureaplasma urealyticum і Mycoplasma 
hominisу мають значення для розвитку таких ускладнень вагітності, як загроза переривання вагітності у 68%, перед-
часного розриву навколоплідних оболонок у 12%, аномалій розташування плаценти у 16%. У випадку мікст-інфекцій 
у 98% виникає загроза переривання вагітності, аномалії розташування плаценти, дистрес плода.

Ключові слова: загроза переривання вагітності, мікроциноз піхви.

Проведено обследование 50 беременных с наличием патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и 
20 беременных с нормоцинозом влагалища. Установлено, что изменения микроцинозу влагалища и цервикаль-
ного канала, вызванные Gardnerella vaginalis, Тrichomonas vaginalis, дрожжеподобными грибами рода Candida, 
Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis имеют значение для развития таких осложнений беременности, как 
угроза прерывания беременности в 68%, преждевременного разрыва околоплодных оболочек в 12%, аномалий 
прикрепления плаценты в 16%. В случае микст-инфекций у 98% возникает угроза прерывания беременности, ано-
малии прикрепления плаценты, дистресс плода.

Ключевие слова: невынашивание беременности, микроциноз влагалища.

The study involved 50 pregnant women with the presence of pathogenic and opportunistic microorganisms and 20 
healthy pregnant women. Found that Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, yeast fungi genus Candida, Ureaplasma 
urealyticum and Mycoplasma hominis are important for the development of such pregnancy complications as a threat to 
abortion in 68%, premature rupture of amniotic membranes in 12%, anomalies placenta at 16%. In case of mixed infections 
occur in 98% of threatened miscarriage, abnormal location of the placenta, fetal distress.

Key words: noncarrying of pregnancy, vagina microcunosis.

На сьогоднішній день не викликає сумніву, що провідною причиною загрози переривання вагітності, 
передчасних пологів є інфекція: екстрагенітальна, урогенітальна, хоріоамніоніт. Ризик інтранатального 
інфікування плода значно підвищується при не діагностованих гострих і хронічних урогенітальних ін-
фекціях. Інтранатально плід може інфікуватися різними групами мікроорганізмів: вірусами, бактеріями, 
грибами, мікоплазмами, хламідіями тощо [1, с. 57].

З кожним роком, не зважаючи на сучасні методи діагностики та лікування, спостерігається зростання 
частоти інфекцій, що передаються статевим шляхом. Своєчасній діагностиці перешкоджає те, що до по-
рушень мікроцинозу піхви призводить як патогенна мікрофлора, так і умовно патогенні мікроорганізми. 
Для таких захворювань характерним є нетипова клінічна симптоматика, формування хронічних форм за-
хворювання, що сприяє несвоєчасній діагностиці та лікуванню, і, в подальшому, призводить до розладів 
функції репродуктивної системи: самовільних викиднів, завмерлої вагітності, виникнення вад розвитку 
плоду, внутрішньоутробного інфікування, передчасних пологів, передчасного відходження навколоплід-
них вод, пологового травматизму, хоріоамніту, гнійно-септичних захворювань [2, с. 6; 3, с. 16].

Згідно літературних даних, вважається, що трихомоніаз, мікоуреоплазмоз пов’язані з передчасними 
пологами, передчасним вилиттям навколоплідних вод і низькою масою тіла новонароджених. Існує мож-
ливість проникнення через непошкоджені плодові оболонки кишкової палички, β-гемолітичного стрепто-
кока, дріжджеподібних грибків типу Candida з послідуючим враженням плода. Хламідіоз, який протікає 
майже завжди безсимптомно, призводить до безпліддя, позаматкової вагітності, ураження навколоплід-
них оболонок і вод з розвитком інфекційного процесу у плода. В цьому випадку виникає ризик передчас-
них пологів і викиднів на різних термінах [4, с. 6; 5, с. 13]

Мета роботи. Визначити вплив різних порушень мікроцитозу піхви, зокрема, при наявності дріж-
джоподібних грибів роду Candida, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, 
Тrichomonas vaginalis на перебіг вагітності.

Матеріал і методи. Нами проведено обстеження 70 жінок – 50 вагітних із наявністю патогенних та 
умовно патогенних мікроорганізмів, що було основним критерієм формування основної групи, та 20 ва-
гітних із нормоцинозом піхви, що склали контрольну групу.

Матеріалом для дослідження були виділення з заднього склепіння піхви, цервікального каналу та 
уретри, зішкрібок циліндричного епітелію із цервікального каналу. 

Клініко-лабораторне обстеження вагітних проводилося за допомогою таких методів: клінічного, мі-
кробіологічного (мікроскопія та засів досліджуваного матеріалу на оптимальні живильні середовища) та 
статистичного.

Результати дослідження та їх обговорення. У анамнезі вагітних основної групи зміни шийки матки 
у 18 випадках (36%), запальні захворювання жіночих статевих органів – у 20 (40%), непліддя – у 2 (4%), 
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самовільні викидні – у 6 (12%), лейоміома – у 4 
(8%), ендометріоз – у 2 (4%), доброякісні утворен-
ня яєчників – у 2 (4%), тобто, у більшості вагітних 
(76%) в анамнезі запальні захворювання жіночих 
статевих органів. Важливим у розвитку запальних 
захворювань є кількість статевих партнерів до ва-
гітності. У вагітних основної групи декілька стате-
вих партнерів було у 56%, у вагітних контрольної 
групи у 5%, запальних або інших захворювань жі-
ночих статевих органів у анамнезі вагітних контр-
ольної групи не було.

У 20 вагітих контрольної групи виявлено лакто-
бактерії у 16 випадках (80%), дріжджоподібні гри-
би роду Candida – у 2 випадках (10%), Gardnerella 
vaginalis – у 2 випадках (10%), вагітність перебіга-
ла без ускладнень. 

При аналізуванні результатів мікроскопічного 
та бактеріологічного дослідження встановлено, 
що у вагітних основної групи виявлено асоціації 
умовно патогенних та патогенних мікроорганізмів 
у 30 випадках (60%), наявність моно інфікування 
у 20 випадках (40%), при цьому встановлено ряд 
особливостей.

Gardnerella vaginalis, як моно інфекція виявля-
лася у 8 вагітних (16%), у решти 12 вагітних (24%) 
були асоціації з Тrichomonas vaginalis у 2 випадках 
(4%), дріжджоподібними грибами роду Candida – у 
8 випадках (16%), Ureaplasma urealyticum у 2 ви-
падках (4%), отже, для Gardnerella vaginalis харак-
терним є співіснування з іншими мікроорганізма-
ми, що призводить до поліетіологічності процесу, 
та моноінфікування.

Характерним для дріжджоподібних грибів 
роду Candida є також створення асоціацій, зокре-
ма з Ureaplasma urealyticum і Mycoplasma hominis у 
4 випадках (8%), Gardnerella vaginalis у 8 випадках 
(16%), мікст-інфекція у 6 випадках (12%). Тільки 
дріжджоподібні гриби роду Candida виявлено у 
6 вагітних (12%).

Тrichomonas vaginalis паразитувала як само-
стійно (8 випадків, 16%) так і у поєднанні з умов-
но патогенними Gardnerella vaginalis у 2 випадках 
(4%), дріжджоподібними грибами роду Candida у 
2випадках (4%), мікст-інфекція у 6 випадках (12%), 
загалом трихомонади виявлялися у 18 випадках 
(36%).

Ureaplasma urealyticum і Mycoplasma hominis 
виявлялася тільки в поєднанні з іншими умовно 
патогенними мікроорганізмами (дріжджоподіб-
ними грибами роду Candida – у 4 випадках (8%), 
Gardnerella vaginalis у 2випадках (4%), Тrichomonas 
vaginalis у 2випадках (4%)), тому стверджувати 
про їхній безпосередній вплив на розвиток певних 
ускладнень не є логічним.

Загроза переривання вагітності та загроза пе-
редчасних пологів була у жінок основної групи у 
34 випадках (68%), передчасний розрив навколо-
плідних оболонок у 6 випадках (12%), аномалії роз-
міщення плаценти у 8 випадках (16%), багатоводдя 
у 2 випадках (4%). Отже, за наявності Gardnerella 
vaginalis, Тrichomonas vaginalis, дріжджоподіб-
них грибів роду Candida, Ureaplasma urealyticum 
і Mycoplasma hominis основним ускладненням ва-
гітності є загроза переривання вагітності у різні 
терміни та загроза передчасних пологів, у меншій 

мірі – аномалії розміщення плаценти, передчасний 
розрив навколоплідних оболонок, що необхідно 
враховувати при плануванні вагітності та її веденні.

Встановлено, що при наявності тільки 
Gardnerella vaginalis спостерігається загроза пере-
ривання вагітності у різні її терміни з однаковою 
кількістю (12%), тільки в двох випадках гардне-
рельозу (4%) не було жодних ускладнень вагіт-
ності. Gardnerella vaginalis разом із Ureaplasma 
urealyticum і дріжджоподібними грибами роду 
Candida у 4 випадках (8%) виявлялася при пе-
редчасному розриві навколоплідних оболонок та 
загрозі переривання вагітності, у 2 випадках із 
Тrichomonas vaginalis виявлена при низькому роз-
ташуванні плаценти.

Слід відмітити, що передчасний розрив на-
вколоплідних оболонок у основній групі усклад-
нив перебіг вагітності лише у 6 випадках (12%), 
за наявності Gardnerella vaginalis із Ureaplasma 
urealyticum і дріжджоподібними грибами роду 
Candida, Тrichomonas vaginalis, тому можна вва-
жати, що вказані мікроорганізми не можуть бути 
безпосередньою причиною передчасного розриву 
навколоплідних оболонок.

Тrichomonas vaginalis виявлялась у всіх ви-
падках загрози переривання вагітності (12%), при 
чому рівномірно у різні терміни вагітності, як і 
Gardnerella vaginalis. У 4 випадках аномального 
прикріплення плаценти (8%) виявлено асоціації 
з Gardnerella vaginalis, у 2 випадках багатоводдя 
(4%) асоціації з Ureaplasma urealyticum, тому мож-
на вважати, що Тrichomonas vaginalis, Gardnerella 
vaginalis, Ureaplasma urealyticum не спричинюють 
аномальне прикріплення плаценти та багатоводдя.

Дріжджоподібні гриби роду Candida виявля-
лась також у всіх випадках загрози переривання 
вагітності – 10 випадків (20%), при дисфункції пла-
центи у 4 випадках (8%), при передчасному розриві 
навколоплідних оболонок у 2 випадках (4%).

Ureaplasma urealyticum і Mycoplasma hominis 
виявлялися у 6 випадках (12%) із загрозою пере-
ривання вагітності, у 2 випадках (4%) із передчас-
ним розривом навколоплідних оболонок, у 2 ви-
падках (4%) із багатоводдям, у всіх випадках це 
були асоціації мікроорганізмів, тобто Ureaplasma 
urealyticum і Mycoplasma hominis не можна вважати 
основними чинниками загрози переривання вагіт-
ності, передчасного розриву навколоплідних обо-
лонок, багатоводдя.

У випадку мікст-інфекції ( 6 випадків, 12%) ви-
явлено у 4 випадках (8%) прееклампсію, у 2 (4%) 
дистрес плода, загрозу переривання вагітності, ано-
малії прикріплення плаценти, тому можна вважати, 
що поєднана інфекція патогенних мікроорганізмів 
є найбільш небезпечною для перебігу вагітності.

Дистрес плода у основній групі діагностовано 
у 10 випадках (20%), плацентарну дисфункцію у 6 
(12%), при цьому виявлено асоціації кількох пато-
генних та умовно патогенних мікроорганізмів.

Висновки:
1. За наявності порушення мікроцинозу піхви, 

спричиненого Gardnerella vaginalis, Тrichomonas 
vaginalis, дріжджоподібних грибів роду Candida, 
Ureaplasma urealyticum і Mycoplasma hominis спосте-
рігається розвиток таких ускладнень вагітності як за-
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гроза переривання вагітності у різні її терміни, ано-
мальне прикріплення плаценти, передчасний розрив 
плодових оболонок, дистрес плода та преекламп-
сія, залежно від збудника патологічного процесу.

2. Тrichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, 
дріжджоподібні гриби роду Candida призводить до 
загрози переривання вагітності у 34%.

3. Найбільш небезпечними для перебігу вагіт-
ності є мікст-інфекції, які у 98% випадків призво-

дять до загрози переривання вагітності, аномалій 
прикріплення плаценти, виявляються у вагітних 
прееклампсію та дистресом плода.

4. Багатоводдя діагностовано за наявності 
Gardnerella vaginalis, Тrichomonas vaginalis, дріж-
джоподібних грибів роду Candida, Ureaplasma 
urealyticum і Mycoplasma hominis у 4%, що свідчити 
про відсутність їх впливу на підвищення секреції 
амніотичних вод.
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АНЕМІЧНИЙ СИНДРОМ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ

У статті наведені можливі причини розвитку анемічного синдрому у хворих на алкогольну жирову хворобу печін-
ки; описаний власний клінічний приклад ведення хворого із алкогольним стеатогепатитом, ускладнений анемічним 
синдромом важкого ступеня.

Ключові слова: алкогольний стеатогепатит, анемія, плазмаферез.

В статье приведены данные о причинах развития анемического синдрома у больных с алкогольной жировой 
болезнью печени; описаный собственный клинический пример курации больного с алкогольным стеатогепатитом, 
осложненным анемическим синдромом тяжелой степени.

Ключевые слова: алкогольный стеатогепатит, анемия, плазмаферез.

In the article the possible causes of anemia syndrome in patients with alcoholic liver disease; own clinical example de-
scribed a patient with alcoholic steatohepatitis, which anemic syndrome complicated by severe.

Key words: alcoholic steatohepatitis, anemia, plasmapheresis.

Актуальність. Зловживання алкоголем є одні-
єю з частих причин ураження печінки, зокрема роз-
витку алкогольної жирової хвороби печінки, перш 
за все – алкогольного стеатогепатиту [1; 4; 9]. 

Алкогольна жирова хвороба печінки клініч-
но проявляється у вигляді декількох нозологічних 
форм (за МКХ–10): К70.0 – алкогольна жирова 
інфільтрація печінки, К70.1 – алкогольна хвороба 
печінки, К70.2 – алкогольний фіброз та склероз пе-
чінки, К70.3 – алкогольний цироз печінки, К.70.4 – 
алкогольна печінкова недостатність [4].

Для діагностики захворювань, обумовлених 
зловживанням алкоголю суттєвим є вияснення не 
доз напоїв, оскільки не враховуються генетичні 
особливості, індивідуальна чутливість, національ-
ні звички тощо, а сам факт регулярності їх спожи-
вання, що супроводжується розвитком симптомів 
хронічної алкогольної інтоксикації [1].

У пацієнтів, що зловживають алкоголем час-
тіше, ніж у популяції, виявляють наступні зміни: 
збільшення середнього об’єму еритроцитів, рівня 
сироваткового заліза, лейкоцитоз, переважання 
активності аспартатамінотрансферази (АсАТ) над 
активністю аланінамінотрансферази (АлАТ), під-
вищення активності лужної фосфатази (ЛФ) та 
гама-глутамілтрансферази (ГГТ), вмісту триацил-
гліцеролів (ТГ), холестеролу (ХС), імуноглобуліну 
класу А [1]. 

Досить часто алкогольне ураження печінки су-
проводжується змінами еритропоезу, зокрема роз-
витком анемій. Причину розвитку останніх можуть 
бути зумовлені наступними чинниками:

– порушеннями ферокінетики [7], причому як із де-
фіцитом заліза в організмі (недостатнє надходження 
і/або засвоєння заліза, крововтрати тощо), так і з над-
лишком цього мікроелементу – гемосидерозом [10]; 

– дефіцитом фолатів та вітаміну В12; 
– гемолізом еритроцитів як результат гіперспле-

нізму і/або синдрому Ціве (гіперхолестеролемія, гі-
пертригліцеролемія, гемолітична анемія, жовтяни-
ця, жирова інфільтрація гепатоцитів) [9; 8]; 

– поєднанням вищезазначених факторів із роз-
витком анемії хронічного захворювання.

Літературні дані свідчать про ефективність 
еферентних методів лікування захворювань печін-
ки, зокрема, плазмаферезу [2; 3]. Один з варіантів 
плазмаферезу – дискретний, досить широко вико-
ристовується в неспеціалізованих відділеннях тера-
певтичного профілю та кабінетах екстракорпораль-
ної детоксикації багатопрофільних лікарень [2].

У той же час у літературі практично відсутні 
дані про застосування даного методу лікування у 
хворих на алкогольний стеатогепатит із супутньою 
анемією важкого ступеня.

Наводимо власний клінічний приклад.
Хворий Т., 59 років, пенсіонер силових струк-

тур, звернувся на консультацію з приводу вираже-
ної загальної кволості, вираженої задишки, різко 
зниженої працездатності. 

Вищезазначені скарги з’явилися близько двох 
місяців тому, після перенесеної гострої респіратор-
ної інфекції (ГРІ). Лікування противірусними, ан-
тибактеріальними засобами, відхаркуючими та ві-
тамінними препаратами суттєвого ефекту не дали. 

З анамнезу відомо, що більше 20 років служив у 
структурі МВС на посадах старшого офіцерського 
складу. Тривалий час зловживав алкоголем. Мате-
ріально-побутові умови проживання – добрі.

УЗД органів черевної порожнини: печінка: 
вертикальний розмір правої частки 172 мм, лівої – 
97 мм; контури рівні, чіткі, край заокруглений. 
Ехогенність печінки підвищена. Судинна сітка не 



36

№ 9 (09) / 2016 р.
♦

змінена. Жовчні ходи не візуалізуються. Холедох 
не змінений. Паренхіма середньої зернистості., 
середньовогнищево дифузно ущільнена. Жовчний 
міхур візуалізується. Форма продовгувата. Роз-
міри змінені: 86х28 мм. Деформація жовчного 
міхура, перетяжка в ділянці шийки. Стінка ущіль-
нена. Підшлункова залоза: візуалізується, розміри 
звичайні, контури чіткі, Вірсунгова протока не ві-
зуалізується. Паренхіма неоднорідна, дрібновог-
нищево ущільнена. Селезінка візуалізується. Роз-
міри – 154х75 мм. Структура однорідна. Вільна 
рідина у черевній порожнині відсутня. 

Заключення: УЗ-ознаки дифузних змін печін-
ки, хронічного холециститу, хронічного панкреати-
ту, спленомегалії.

Езофагогастродуоденоскопія: гастродуоденіт 
(на фоні атрофії слизової).

Ендоскопічна рН-метрія: базальна гіпоацид-
ність, виражена, тотальна

Враховуючи дані анамнезу, клінічних (в т. ч. 
гемограми), біохімічних та інструментальних ме-
тодів обстеження у хворого попередньо діагнос-
товано: Алкогольний стеатогепатит, атрофічний 
гастрит, В12-дефіцитну анемію важкого ступеня. 
ІХС. Дифузний кардіосклероз. СН ІІА, ІІ ФК.

Від госпіталізації в стаціонар та проведення 
діагностичної стернальної пункції хворий катего-
рично відмовився, тому подальше ведення пацієн-
та здійснювалося в умовах «денного стаціонару».

Лікування.
З метою корекції виявлених порушень хворому 

призначено: розчин глутаргіну 40% 5 мл на 200 мл 
ізотонічного рочину натрію хлориду впродовж 
тижня з подальшим переходом на таблетований 
прийом по 0.75 тричі на день; альфа-ліпоєва кис-
лота 600 мг на добу; мельдоній 500 мг на добу; ці-
анокобаламін 1000 мкг, з подальшим зменшенням 
дози до 500 мкг на день; розчин тіаміну хлориду 
5% 1 мл, розчин піридоксину гідрохлориду 5% 

1 мл через день. З метою інтенсифікації лікування 
хворому проведено 5 сеансів дискретного плазма-
ферезу. Процедури проводилися з наступним інтер-
валом: між 1 і 2 – два дні, всі наступні – 6–7 днів. 
За одну процедуру вилучалося близько 800 мл 
плазми, загалом майже 4000 мл. Плазмозаміщен-
ня забезпечувалося кристалоїдними розчинами  
(800 – 1000 мл) та реосорбілактом (200 мл). 

Таблиця 1
Показники клінічного аналізу крові хворого Т. до та після лікування (через 6 тижнів)

Показник Норма Значення
До лікування Після лікування

Еритроцити (RBC), Т/л 4,0–5,5 1,4 4,6
Гемоглобін (HGB), г/л 130–160 65 123
Колірний показник (Color index of blood) 0,85–1,05 1,3 0,8
Гематокрит (HCT),% 39–48 20 38
Середній об’ єм еритроцитів(MCV), фл 80–100 93 82,6
Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах (MCH), пг 26–34 35 26
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC), 
г/дл 32–36 37 33

Лейкоцити (WBC), Г/л 4–9 3,4 5,3
Паличкоядерні нейтрофіли,% 1–6 4 2
Сегментоядерні нейтрофіли,% 42–72 65 68
Еозинофіли,% 0–5 4 2
Лімфоцити,% 19–37 25 26
Моноцити,% 3–11 2 2
Тромбоцити (PLT), Г/л 150–400 120 108
Швидкість осідання еритроцитів, мм/год 2–10 30 9
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Рис. 1. Зміни біохімічних показників крові 
хворого Т.
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Рис. 2. Зміни показників активності АсАТ, 
АлАТ, ГГТ у крові хворого Т.
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Вже впродовж першого тижня лікування пацієнт 
відмітив покращення самопочуття, зменшення за-
дишки, кволості, збільшення працездатності. Після 
закінчення лікування хворий скарг не виявляв, почу-
вав себе добре, працездатність відновлена повністю.

Висновки:
1. Залучення до комплексної терапії алкоголь-

ного стеатогепатиту методів екстракорпоральної 
детоксикації, зокрема, плазмаферезу, призводить 
до швидкої корекції синдрому цитолізу, холестазу, 
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Рис. 3. Зміни показника активності ЛДГ  
у крові хворого Т.

Рис. 4. Зміни вмісту в крові хворого Т.  
глюкози та триацилгліцеролів

гіперліпідемії зі зниженням даних показників, по-
кращенням соматичного статусу хворого.

2. Наявність анемії важкого ступеня не є проти-
показом до застосування плазмаферезу у хворих із 
алкогольними ураженнями печінки.

3. Використання плазмаферезу в лікуванні хво-
рих із алкогольним стеатогепатитом, ускладненим 
B12-дефіцитною анемією важкого ступеню, при-
зводить до швидкої нормалізації показників гемо-
грами та функціональних проб печінки.
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ОБІЗНАНІСТЬ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЩОДО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ

Популяційна частота вад невральної трубки (ВНТ) у Рівненській області є однією з найвищих у Європі. Аналіз 
даних про вживання фолієвої кислоти в таблетках окремо або у складі мультивітамінних комплексів за 2005-2014 рр. 
матерями дітей з ВНТ показав, що лише 2,6% матерів приймали фолієву кислоту в таблетках у преконцепційному 
періоді. У статті описано також результати дослідження обізнаності жінок репродуктивного віку області щодо зна-
чення фолієвої кислоти у запобіганні ВНТ. Обгрунтовано необхідність широкої освітньої кампанії щодо покращення 
преконцепційного здоров’я, а також продовження моніторування рівня поінформованості жінок щодо можливостей 
профілактики вроджених вад розвитку загалом і ВНТ, зокрема.

Ключові слова: фолієва кислота, вади невральної трубки, аненцефалія, спинномозкова кила, преконцепційна 
профілактика.

Популяционная частота пороков невральной трубки (ПНТ) в Ривненской области одна из наиболее высоких в 
Европе. Анализ данных о приеме фолиевой кислоты в таблетках отдельно или в составе мультивитаминных ком-
плексов за 2005-2014 гг. матерями детей с ПНТ показал, что только 2,6% матерей принимали фолиевую кислоту в 
таблетках в преконцепционном периоде. В статье описаны также результаты исследования осведомлённости жен-
щин репродуктивного возраста области о значении фолиевой кислоты в профилактике ПНТ. Обосновано необхо-
димость широкой образовательной кампании об улучшении преконцепционного здоровья, а также продолжения 
мониторирования уровня осведомлённости женщин о возможностях профилактики врожденных пороков развития 
и ПНТ, в частности.

Ключевые слова: фолиевая кислота, пороки невральной трубки, анэнцефалия, спинномозговая грыжа, пре-
концепционная профилактика.

Population rates of neural tube defects (NTD) in Rivne region are among the highest in Europe. Analysis of consumption 
of folic acid (alone or as a component of multivitamins) by mothers of children with NTD during the period 2005-2014 showed 
that only 2,6% of them used folic acid in preconceptional period. The article also describes a survey exploring knowledge of 
reproductive age women from Rivne region about folic acid in prophylaxis of NTD. Necessity of wide educational program 
aimed on reproductive health improvement is substantiated. Monitoring of changes of women’s knowledge about folic acid 
and congenital malformations (particularly NTD) prophylaxis is needed.

Key words: folic acid, neural tube defects, anencephaly, spina bifida, preconceptional prophylaxis.

* Список скорочень: 
ВВР – вроджені вади розвитку, ВНТ – вади невральної труб-
ки, ФК – фолієва кислота, РОКЛДЦ – Рівненський обласний 
клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора По-
ліщука.

Вступ. Щороку в світі реєструють понад 
300 000 випадків вад невральної трубки (ВНТ)* – в 
основному це аненцефалія та спинномозкова кила 
[2]. Для України та Рівненської області, зокрема, 
проблеми, пов’язані з ВНТ є особливо актуальни-
ми. Так, багаторічні дослідження демонструють, 
що в Рівненській області популяційні частоти ВНТ 
є одними із найвищих у Європі [11; 12]. Частота 
ВНТ у Рівненській області за 2000-2012 рр. ста-
новила 20,76 на 10000 живонароджених; причому 
у поліських районах області – 24,06 і в неполісь-
кому регіоні області – 17,50 (на 10000 живонаро-
джених) [13]. Середня частота ВНТ серед повних 
членів Європейської мережі популяційних реєстрів 
ВВР – EUROCAT за 2005-2012 рр. становила 9,70 
на 10000 народжених [13]. 

До визнаних або ймовірних факторів ризику 
ВНТ належать жіноча стать плода, ВНТ в родин-
ному анамнезі, ожиріння, прегестаційний та гес-
таційний цукровий діабет, застосування протиепі-
лептичних медичних засобів, гіпертермія на ранніх 
стадіях вагітності, дефіцит цинку, а також недо-
статнє споживання ФК [3, 14]. Останній фактор 
ризику заслуговує на особливу увагу, оскільки він 
є потенційно змінюваним, що може створити пере-
думови для здійснення ефективної профілактики.

Значної частини ВНТ можна запобігти шля-
хом периконцепційного вживання ФК. За даними 
літератури, частота аненцефалії та спинномозко-
вої кили, яким не можна запобігти за допомогою 
прийому ФК, становить близько 5 на 10000 наро-
джень [8; 9]. Так, у світовому масштабі за умови 
оптимальної профілактики потенційно можна по-
передити від 150 000 до 210 000 випадків цих вад 
щорічно [2].

Збільшення вживання ФК жінками репродук-
тивного віку як метод запобігання ВНТ – визна-
на стратегія у всьому світі. Шляхи його реаліза-
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ції включають вживання ФК у вигляді таблеток, 
а також фортифікацію (збагачення) продуктів 
харчування. Ефективність такого підходу багато-
разово підтверджена як експериментально, так 
і шляхом епідеміологічних спостережень за ве-
ликими популяціями. Наприклад, у дослідженні 
К.S. Crider та ін. [5] показано, що при концентрації 
фолату в еритроцитах вагітної 500 нмоль/л про-
гнозований ризик виникнення ВНТ становить 25,4  
(20,8– 31,2) випадків на 10 000, а при концентра-
ції 1200 нмоль/л – ризик вчетверо менший і стано-
вить 5,8 (4,6–7,1) випадків на 10 000. На практиці 
до початку фортифікації харчових продуктів ФК 
(1995–1996 рр.) частота ВНТ у США становила 
10,8 випадків на 10 000, а після запровадження 
фортифікації (2004–2006 рр.) – 6,8 на 10 000 [5]. 
Ще більш значуще зниження ризику ВНТ відбу-
лося в Китаї – дослідження Zhu та ін. на Півночі 
Китаю виявило зниження частоти ВНТ на 85% за 
умови вживання жінками 400 мкг/день ФК у пери-
концепційному періоді [15].

Таким чином, доцільність застосування ФК жін-
ками репродуктивного віку не залишає сумнівів. 
Більше того, стає очевидною необхідність тривало-
го застосування ФК у периконцепційному періоді. 
Це зумовлено тим, що для досягнення оптимально-
го рівня фолату в крові на рівні 1000 нмоль/л при 
споживанні 400 мг ФК на добу потрібно від 2 до 
6 місяців (залежно від вихідного рівня фолату та 
низки інших факторів [5].

Мета дослідження. Метою дослідження було 
визначити рівень вживання ФК в таблетках окре-
мо або у складі мультивітамінних комплексів перед 
та під час вагітності жінками Рівненської області, 
які мали вагітність плодом з ВНТ; дослідити обі-
знаність жінок репродуктивного віку області щодо 
профілактичного значення ФК у запобіганні ВНТ. 

Матеріали і методи. Популяційний моніторинг 
ВВР у Рівненській області здійснюється за стандар-
тами Європейської мережі популяційних реєстрів 
ВВР – EUROCAT (http://www.eurocat-network.eu/). 
Методологія EUROCAT дозволяє контролювати по-
вноту і якість даних, відслідковувати частоти ВВР, а 
також проводити аналіз застосування ФК у таблет-
ках матерями у пре- і постконцепційному періоді. 

Для визначення рівня вживання ФК в таблетках 
окремо або у складі мультивітамінних комплексів 
перед та під час вагітності жінками Рівненської об-
ласті, які мали вагітність плодом з ВНТ, було про-
ведено аналіз 312 випадків ВНТ за 2005–2014 рр.

З метою дослідження обізнаності жінок репро-
дуктивного віку області щодо профілактичного 
значення ФК у запобіганні ВНТ у 2014 році було 
проведене опитування 224 вагітних пацієнток об-

ласного медико-генетичного центру РОКЛДЦ під 
час проходження ними пренатального ультразву-
кового обстеження. Участь в опитуванні була ано-
німною і добровільною, результати були внесені до 
спеціально розробленої анкети. Опитування вклю-
чало відповіді на такі запитання:

– вік; 
– місце проживання (місто або село); 
– освіта; 
– сімейний стан; 
– порядковий номер вагітності; 
– чи знаєте Ви про профілактичне значення ФК 

перед і під час вагітності?
– звідки Ви отримали інформацію про профі-

лактичне значення ФК?
– чи вживали Ви ФК до настання вагітності?
– чи вживали Ви ФК в перші 4 тижні вагітності?
– чи вживали Ви ФК після 4 тижнів вагітності?
Результати дослідження. За 2005-2014 рр. у 

Рівненській області було зареєстровано 312 ви-
падків ВНТ, серед яких у 44 (14,1%) випадках ін-
формація про вживання ФК матерями була відсут-
ня, 8 (2,6%) матерів вживали ФК преконцепційно, 
98 (31,4%) – постконцепційно, 162 (51,9%) – не 
приймали ФК (таблиця 1). Аналіз динаміки за 
п’ятирічними інтервалами показав, що кількість 
матерів, які не приймали ФК до і під час вагітнос-
ті дитиною з ВНТ зменшилась із 59,3% у 2005–
2009 рр. до 45,1% у 2010–2014 рр. Кількість жінок, 
які приймали ФК в таблетках постконцепційно 
становила 43 (28,7%) у 2005–2009 рр. і 55 (33,9%) 
у 2010–2014 рр. Преконцепційне застосування 
ФК матерями дітей із ВНТ і у першому, і у дру-
гому п’ятирічному інтервалі було дуже низьким: 3 
(2,0%) і 5 (3,1%), відповідно.

Дослідження обізнаності жінок репродуктив-
ного віку області щодо профілактичного значення 
фолієвої кислоти у запобіганні вадам невральної 
трубки (ВНТ) охопило 224 вагітних.

Розподіл пацієнток за віковими групами: жін-
ки віком до 25 років становили 46,5%, жінки віком  
26–35 років – 42,5%, а жінки, старші 36 років – 
11%. Міські жительки становили 19,3% (43 жінки), 
а жительки сільської місцевості – 81,7% (N=181). 
При цьому 50,8% (114 жінок) становили жительки 
поліських районів області, на не-поліські райони 
припало 110 (49,2%) опитаних. 24,7% респон-
дентів мали вищу або незакінчену вищу освіту, 
22,3% – середню спеціальну та 53% – мали серед-
ню освіту. У 55 жінок (24,5%) дана вагітність була 
першою, у 72 (32,3%) – другою, у 46 (20,5%) – тре-
тьою; четверта та вище за порядком вагітність була 
у 51 жінки (22,7%). У шлюбі перебувало 91,2% рес-
понденток, 8,9% були неодруженими.

Таблиця 1 
Вживання ФК в таблетках жінками преконцепційно і під час вагітності дитиною з ВНТ.  

Рівненська область. 2005–2014 рр.

Роки Кількість 
жінок

Приймали Не приймали Невідомо/ 
не зазначенопреконцепційно постконцепційно

2005-2009 150 3 (2,0%) 43 (28,7%) 89 (59,3%) 15 (10,0%)
2010-2014 162 5 (3,1%) 55 (33,9%) 73 (45,1%) 29 (17,9%)
2005-2014 312 8 (2,6%) 98 (31,4%) 162 (51,9%) 44 (14,1%)
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Профілактичне значення ФК було відоме для 
27,6% опитаних (62 жінки). Ще менше жінок зна-
ли про те, яким вадам розвитку можна запобігти 
шляхом периконцепційного вживання ФК – лише 
22,3% жінок. Джерелом інформації про ФК для 
більшості обізнаних жінок (90,3%) були медичні 
працівники – лікарі та середній медичний персо-
нал, набагато рідше – родичі та знайомі (6,5%) та 
засоби масової інформації (3,2%). 

До вагітності ФК з профілактичною метою 
вживала лише 21 жінка із 224 (9,3%), в перші 
4 тижні вагітності вживали ФК 38 жінок (16,9%), 
а після 4 тижнів – близько половини респонден-
ток – 104 жінки (46,5%).
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Рис. 1. Рівень обізнаності жінок 
репродуктивного віку про профілактичне 

значення ФК під час вагітності та вживання 
ними ФК в залежності від місця проживання 

(місто/село)

Порівняння рівня обізнаності жінок репродук-
тивного віку про профілактичне значення ФК під 
час вагітності в залежності від місця проживання 
(місто/село) зображено на рисунку 1 – спостері-
гається дещо вищий рівень обізнаності в міській 
популяції. Також значно рідше вживали ФК в та-
блетках під час вагітності жительки сіл області (ри-
сунок 1).

Незважаючи навіть на те, що частина жінок 
репродуктивного віку знала про значення ФК у за-
побіганні ВВР, лише невеликий відсоток із цих жі-
нок приймали ФК до вагітності (24,2%) і впродовж 
перших 4-х тижнів вагітності (41,9%). 

Обговорення. Для виявлення питань, які по-
требують найбільшої уваги в плані консультуван-
ня жінок щодо преконцепційної підготовки, в ряді 
країн були проведені дослідження обізнаності 
серед пацієнток репродуктивного віку. Ми не зна-
йшли публікацій про рівень обізнаності жінок ре-
продуктивного віку в Україні щодо профілактично-
го значення ФК.

Сучасне дослідження, проведене в Великобри-
танії (2014 р.), засвідчило, що 25% вагітностей у 
пацієнток були незапланованими. Серед тих жінок, 
що планували вагітність, від 14 до 19% консуль-
тувалися з лікарем у преконцепційному періоді. 
Чули про ФК 98% жінок, однак тільки від 42 до 
52% знали, для чого її потрібно застосовувати [6]. 
Опитування вагітних жінок у 2011-2012 рр. у трьох 
клініках Лондона (Великобританія) показало, що 
73% жінок свідомо планували вагітність; 51% від 
усіх жінок і 63% з тих, що планували вагітність, 
приймали ФК перед вагітністю [10].

Інше дослідження, проведене в Канаді, вклю-
чало 6421 жінку та встановило, що 77,6% жінок 
знали про значення ФК у запобіганні ВНТ. Однак, 
незважаючи на знання про профілактичне застосу-
вання ФК, третина пацієнток не вживала її до ва-
гітності [7].

Були також проведені дослідження ефективнос-
ті освітніх заходів щодо преконцепційного здоров’я 
та використання ФК. Після роботи із підлітками в 
Лівані було встановлено високу ефективність лек-
цій та бесід у покращенні обізнаності щодо прекон-
цепційної профілактики [4].

Проведене нами у 2010–2014 рр. опитування 
4798 вагітних Рівненської області щодо вживання 
фолієвої кислоти в таблетках окремо або у складі 
мультивітамінних комплексів продемонструвало, 
що лише 6,8% з них вживали зазначені препарати 
преконцепційно та 47,4% після першого візиту до 
лікаря акушера-гінеколога в першому триместрі 
вагітності [1]. 

Наше дослідження показало, що 51,8% матерів, 
які народили у 2005–2014 рр. дітей з ВНТ, не при-
ймали ФК в таблетках у пре- і постконцепційному 
періоді. Постконцепційно застосовували її біля 
третини матерів. Лише 2,6% цих жінок приймали 
ФК преконцепційно.

У нашому дослідженні також було встановлено, 
що рівень обізнаності жінок репродуктивного віку 
щодо профілактичного значення ФК у запобіганні 
ВВР виявився недостатнім – знало про нього мен-
ше третини респонденток. Ще нижчим був відсоток 
жінок, які застосовували ФК в периконцепційному 
періоді: з усіх респонденток до вагітності ФК вжи-
вали 9,3%. Навіть серед жінок, що знали про значен-
ня ФК у профілактиці ВВР, менше чверті вживали 
ФК до вагітності. Переважна більшість жінок, що 
вживали ФК під час вагітності, почали застосовува-
ти її після 4 тижнів гестації (зазвичай при взятті на 
облік у жіночій консультації), тобто тоді, коли вже 
втрачено можливість попередження ВНТ у плода. 
Це означає, що можливості профілактики ВВР, зо-
крема ВНТ, не використовуються належним чином 
через низький рівень обізнаності серед жінок та 
низьку прийнятність ними поведінкових змін у від-
повідності до рекомендацій з преконцепційної про-
філактики. Особливого значення ця проблема набу-
ває, якщо врахувати високу частоту ВНТ в популяції 
Рівненської області. Тому підвищення обізнаності 
жінок репродуктивого віку щодо профілактики 
ВНТ та їх прихильності до вживання ФК в пери-
концепційному періоді є надзвичайно актуальним. 

Більшість жінок отримувала інформацію від ме-
дичних працівників (але це зазвичай відбувається 
лише тоді, коли вагітна звертається з метою взяття 
на облік в жіночій консультації). Тому перспектив-
ним можна вважати освітню роботу лікарів та серед-
нього медперсоналу серед жінок репродуктивного 
віку. Необхідно проводити бесіди щодо преконцеп-
ційної підготовки, заохочувати планування вагітнос-
ті та свідоме ставлення до материнства. Гасло «Кож-
на жінка – кожного разу» означає, що кожна жінка 
репродуктивного віку, що звернулася за медичною 
допомогою, повинна і має право отримати інфор-
мацію про можливості преконцепційної підготовки 
заради покращення репродуктивних результатів. 
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Крім того, зрозуміло, що профілактику ВВР і широ-
ку освітню кампанію в області неможливо здійснити 
лише за допомогою медичних програм. Це завдання 
є комплексним і вимагає спільних та скоординова-
них дій багатьох відомств, установ, громадських 
організацій, науковців, засобів масової інформації.

Висновки. Рівень обізнаності жінок репро-
дуктивного віку Рівненської області щодо про-
філактичного значення ФК у запобіганні ВВР 
та вживання її в таблетках окремо або у складі 
мультивітамінних комплексів у преконцепційному 

періоді є низьким. Прихильність до виконання ре-
комендацій щодо застосування ФК має велике зна-
чення у формуванні правильної поведінки в період 
планування вагітності, і як наслідок – в покращенні 
здоров’я дітей. 

Тому існує потреба у широкій освітній кампа-
нії щодо покращення преконцепційного здоров’я, 
а також продовження моніторування поінформо-
ваності жінок щодо можливостей профілактики 
вроджених вад розвитку загалом, і ВНТ, зокрема, у 
процесі її проведення.
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РАК НИРКИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ

У статті аналізуються основні показники захворюваності та смертності в Україні внаслідок раку нирки. Невпинне 
зростання захворюваності та смертності у хворих із НКР потребує перегляду протоколів обстеження та лікування 
такої категорії хворих.

Ключові слова: нирково-клітинний рак, захворюваність, смертність.

В статье анализируются основные показатели заболеваемости и смертности в Украине в результате рака почки. 
Неуклонный рост заболеваемости и смертности у больных с НКР требует пересмотра протоколов обследования и 
лечения такой категории больных.

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, заболеваемость, смертность.

The article analyzes the main morbidity and mortality in Ukraine as a result of kidney cancer. The steady increase in mor-
bidity and mortality in patients with NKR requires a revision of the survey protocols and treatment of such patients.

Keywords: renal cell carcinoma, morbidity, mortality.

Актуальність. Близько 3% усіх злоякісних 
пухлин у дорослих і понад 90% усіх новоутворень 
нирки становить нирково-клітинний рак (НКР). За 
останні 15 років відзначають значне підвищення 
захворюваності на цю пухлину, про що свідчать 
статистичні дані. Згідно даних Всесвітньої Орга-
нізації Охорони здоров’я рак нирки знаходиться 
на 13 місці з-поміж усіх онкозахворювань за по-
ширенням, біля 270 тис. випадків захворювань на 
НКР вперше виявляється щороку, та приблизно 
116 тисяч хворих кожного року помирають від цьо-
го захворювання [1]. 

В США захворюваність на НКР становить близь-
ко 3.7% від усіх виявлених злоякісних новоутворів. 
Так, у 2015 р. в США було виявлено 62700 нових 
випадків НКР із тенденцією до частішого виник-
нення у пацієнтів чоловічої статі у співвідношен-
ні 3:2. Велике дослідження SEER (Surveillance, 
Epidemiology, and End Results) вказало на те, що 
приблизно у 1 із 69 чоловіків та у 1 із 116 жінок буде 
діагностовано НКР протягом їхнього життя [2]. За 
2015 рік смертність внаслідок цього захворювання 
сягнула 14240. За даними численних епідеміоло-
гічних досліджень спостерігається щорічний ріст 
захворюваності на НКР, не зважаючи на те, що 
показних смертності від даної патології у США за 
останні 10 років залишається майже незмінним [3].

Так, в Україні з 1994 по 2015 р. захворюваність 
підвищилась з 6,6 до 11,7 (грубий показник) на 
100 тис. [4] населення, кількість зареєстрованих ви-
падків РН становила 3459 у 1998 р., у 2014 р. – 4527.

Постановка проблеми. Враховуючи вищеска-
зане, проблема моніторингу та аналізу показників 

захворюваності та смертності на НКР в Україні та 
її регіонах має вкрай актуальне значення для сучас-
ної онкоурології.

Постановка завдання. Завданням даного до-
слідження було проаналізувати динаміку показни-
ків захворюваності та смертності на НКР в Україні 
та її регіонах за останні роки.

Основний матеріал. Аналіз показників захво-
рюваності та смертності на НКР в Україні здійсню-
вався за даними Бюлетеню Національного канцер-
реєстру України 1999–2015 р. Було проаналізовано 
наступні показники: грубі (звичайні) показники 
захворюваності та смертності – кількість нових 
випадків захворювання на злоякісні новоутворен-
ня (або, відповідно, випадків смерті від злоякісних 
новоутворень), які відбулися в популяції протягом 
року, віднесена до середньої чисельності цієї попу-
ляції в тому самому році, виражена через показник 
на 100 тис. населення; стандартизовані за віком 
показники захворюваності та смертності – по-
казник захворюваності (смертності) населення, 
розрахований за віковою структурою «стандартно-
го населення» для нівелювання відмінностей у ві-
ковому розподілі різних популяцій. За стандартні 
населення тут вибрані: широко вживаний для по-
рівняння показників між країнами світу світовий 
стандарт населення, а також український стан-
дарт населення, обрахований на основі вікової 
структури населення України у 2000 р.

В результаті проведеного аналізу грубого та 
стандартизованого показників захворюваності 
на НКР в Україні за 1999–2015 роки було конста-
товано тенденцію до зростання обох показників. 



43

Медичний форум
♦

Так у 1999 р. грубий показник захворюваності на 
НКР складав 8, у 2004 р. – 9,8, у 2005 р. – 10,3, 
у 2006 р. – 10,3, у 2007 р. – 11,1, у 2008 р. – 11,5, 
у 2009 р. – 11,2, у 2010 р. – 11,9, у 2011 р. – 12,3, 
у 2012  р. – 12,8, у 2013 – 13,2, у 2014 – 12,5,  
у 2015 – 11,7. При цьому грубий показник захворю-
ваності був в середньому в 1,5 разів вищий у чоло-
віків, ніж у жінок. Подібна динаміка спостерігалась 
у зміні стандартизованого показника захворюва-
ності на НКР: у 1999 р. він складав 5,6, у 2004 р. – 
6,5, у 2005 р. – 6,8, у 2006 р. – 6,7,  у 2007 р. – 7,4, 
у 2008 р. – 7,6, у 2009 р. – 7,34,  у 2010 р. – 7,6, 
у 2011 р. – 7,8, у 2012 р. – 8,1, у 2013 р. – 8,3, у 
2014 р. – 8,1. При цьому, даний показник був майже 
в 2 рази вищий у чоловіків, ніж у жінок. 

Аналіз динаміки змін грубого показника смерт-
ності внаслідок НКР в Україні продемонстрував 
його зростання у порівнянні із попередніми рока-
ми та зниження за 2015р.: у 1999 р. він становив 
4,3, у 2004 р. – 5,1, у 2005 р. – 4,9, у 2006 р. – 5,1, 
у 2007 р. – 5,4, у 2008 р. – 5,3, у 2009 р. – 5,32, 
у 2010 р. – 5,5, у 2011 р. – 5,4, у 2012 р. – 5,5, у 
2013 р. – 5,5, у 2014 р. – 5,5, у 2015 р. – 5,1. У чо-
ловіків цей показник був у в середньому у 2 рази 
вищий ніж у жінок. Стандартизований показник 
смертності з приводу НКР зріс у період із 1999 до 

2004 року, проте залишався майже незмінним із 
2004 до 2014 року з незначною тенденцією до зрос-
тання: у 1999 р. він складав 2,8, у 2004 р. – 3,2, у 
2005 р. – 3, у 2006 р. – 3,1, у 2007 р. – 3,3, у 2008 р. – 
3,3, у 2009 р. – 3,2, у 2010 р. – 3,2, у 2011 р. – 3,1, 
у 2012 р. – 3,2, у 2013 р. – 3,2, у 2014 р. – 3,2. При 
цьому, даний показник був майже в 3 рази вищий у 
чоловіків, ніж у жінок. 

При аналізі динаміки змін стандартизованого 
показника захворюваності (український стандарт) 
на НКР в Україні та в її областях впродовж 1999–
2014 років було встановлено його невпинне зрос-
тання у порівнянні із попередніми роками та зни-
ження у 2014 році. Так у 1999 р. він становив 8,1, у 
2004 р. – 9,4, у 2005 р. – 9,8, у 2006 р. – 9,8, у 2007 р. – 
10,8, у 2008 р. – 11,2, у 2009 р. – 10,82, у 2010 р. – 
11,2, у 2011 р. – 11,6, у 2012 р. – 12,1, у 2013 р. – 
12,3, у 2014 р. – 11,7. При цьому у 2014 році він був 
найвищим у наступних областях: Сумській – 13,5, 
Кіровоградській – 13,5, Вінницькій – 13,4, Жито-
мирській – 12,9, Рівненській – 12,9 та найнижчим 
у Чернівецькій – 7,9, Закарпатській – 8,1, Черкась-
кій – 9,0 областях. Детальна структура динаміки 
змін цього показника відображений у таблиці 1.

Оцінка динаміки показника смертності із при-
воду НКР (український стандарт) у різних регіонах 

Таблиця 1
Динаміка змін стандартизованого показника захворюваності (український стандарт)  

на НКР в Україні та в її областях впродовж 1999-2014 років.

1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Україна 8,1 9,4 9,8 9,8 10,8 11,2 10,82 11,2 11 12,1 12.3 11,7
АР Крим 8,4 8,9 10,3 9 9,2 9,5 10,23 11,3 9 12,8 12.0 -
Вінницька 5,6 8,6 10,7 8,8 11,7 9,3 10,85 13,1 10,6 11,4 11,0 13,4
Волинська 7,2 9,8 9,6 11,2 10,7 8,5 13,51 11,6 8,9 12,5 14,5 12,1
Дніпропетровська 8,9 9,8 10 10,2 10,7 11,5 11,51 11,3 9,7 12,5 11,7 10,4
Донецька 8,6 8,3 8,4 9,2 10,1 10,6 9,61 10,5 10,8 10,9 11,4 -
Житомирська 6,8 9,1 10,7 11,6 9,8 12 9,84 10,6 9 13,2 12,5 12,9
Закарпатська 5 6,4 8,2 7,5 7,4 9 7,91 8,4 7,8 7,7 10,4 8,1
Запорізька 7,6 8,6 9,8 9 11,8 14,9 11,09 12,4 12,5 12,4 13,7 11,2
Івано-Франківська 6,3 8,1 8,7 9,3 9,9 10,5 8,8 9,4 10,6 11,3 10,9 11,4
Київська 7,7 8,8 9,6 9,9 10,7 10,4 11,01 10,5 11,1 12,3 12,2 12,7
Кіровоградська 6,5 9,4 9,6 9,7 11,9 11,5 13,51 11,6 15,6 13,8 13,0 13,5
Луганська 6,3 9,9 9 8,5 9,9 10,5 10,09 10,4 9,4 9,7 – –
Львівська 7,5 10 8,9 9,1 10,1 11,4 10,98 12,1 13,2 12,1 11,5 11,6
Миколаївська 8,4 10,3 10,9 11,6 10,9 12,6 11,2 10,9 10,1 14 11,8 12,6
Одеська 9 9,8 9,7 9,8 11,4 10,4 12,12 11,7 13,9 11,1 11,7 12,0
Полтавська 9,6 9,9 12,4 11,1 11,4 12,7 10,75 11,4 9,6 13,7 15,1 12,3
Рівненська 8,9 13 12,1 11,3 12,2 16,2 12,33 12,2 7,6 13,7 14,6 12,9
Сумська 7,7 8,8 10,1 9,8 12,1 10,4 12,59 11,6 11,1 15,5 14,2 13,5
Тернопільська 8 10,6 8,8 8,8 10,2 11,1 8,25 9,7 8,4 11,7 11,5 10,0
Харківська 12 9,3 10,4 10,4 12,5 11,6 10,64 10 12,7 13,2 12,2 12,4
Херсонська 7,1 8,8 11 9,7 10,6 12,3 10,84 12,6 10,9 11,6 11,1 12,5
Хмельницька 8,6 6,9 9,4 10,1 10,6 10,7 11,4 12,5 10,4 11,5 14,6 11,4
Черкаська 7,9 9,6 10,2 8,9 10,6 11 8,79 11,7 13 10,1 10,7 9,0
Чернівецька 7,6 6,6 6,2 6,7 9,4 8,4 10,51 7,4 12,3 7,6 9,7 7,9
Чернігівська 13,5 7,7 7,8 11 10,4 9,6 11,24 11,2 9,4 12,2 11,7 11,9
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України за 2014 р. дозволила встановити найвищі 
рівні летальності у Рівненській – 6,8, Кіровоград-
ській – 6,5, Харківській – 6,2, Сумській – 5,9, Чер-
нівецькій – 5,8 областях. Найнижча смертність із 
приводу НКР була відмічена у Закарпатській – 3,5, 
Черкаській – 3,9, Житомирській – 4,2, Одеській – 
4,2 областях (таблиця 2). 

Висновки. 
1) Проведений аналіз динаміки показників за-

хворюваності на НКР у 1999-2015 роках проде-
монстрував їх зростання як в Україні в цілому, так 
і у кожній окремій області. Дані грубого показника 
захворюваності на НКР в Україні: за 1999 р. стано-
вив 8,0, а за 2015 р. – 11,7. При цьому у чоловіків 
даний показних перевищував жіночий в середньо-
му в 2 рази. 

2) Аналіз динаміки показників смертності вна-
слідок НКР у 1999–2015 роках засвідчив чітку 
тенденцію до їх зростання по Україні в цілому та 
у кожній окремій області. Дані грубого показника 
смертності від НКР в Україні: за 1999 р. становив 
4,3, а за 2015 р. – 5,1. Даний показник був майже в 
3 рази вищий у чоловіків, ніж у жінок. 

3) В результаті проведеного дослідження було 
встановлено чітку тенденцію до зростання показни-
ків захворюваності та смертності у хворих із НКР в 
Україні та її областях із 1999 по 2015 роки. При цьому 
спостерігались гендерні особливості – у чоловіків 
обидва показника значно перевищували такі у жі-
нок. Невпинне зростання захворюваності та смерт-
ності у хворих із НКР потребує перегляду протоко-
лів обстеження та лікування такої категорії хворих.

Таблиця 2
Динаміка змін стандартизованого показника смертності (український стандарт) з приводу  

НКР в Україні та в її областях впродовж 1999–2014 років.

1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Україна 4,3 3,2 3 4,9 5,2 5,1 5,11 5,2 4,6 5,1 5,1 5,1
АР Крим 2,1 2,5 2,3 4,1 3,7 3,9 3,75 4,7 3,3 4 4,2 –
Вінницька 3,8 2,3 3 5,1 5,1 4 5 4,3 4,6 5,3 5,1 5,7
Волинська 3,8 3,6 3,8 5,4 4,8 4,7 5,8 6 3,3 4,6 6,9 4,5
Дніпропетровська 4,6 3 3,3 5,4 5,7 5,8 4,55 5,2 4,7 5 4,4 5,1
Донецька 5,2 3,5 2,8 4,9 4,8 5,1 5,13 5,9 4,8 5,2 4,9 –
Житомирська 3,8 3,5 3,5 5,5 6,5 4,8 4,71 5,6 5,2 5,6 6,4 4,2
Закарпатська 3,4 2,3 3 4,4 3,1 4,8 4,51 4,4 2,8 4,2 4,9 3,5
Запорізька 3,0 3,1 3 4,6 6,3 6,2 6,52 6 5,9 7 5,9 4,8
Івано-Франківська 3,2 2,9 2,8 4,5 4,6 4,2 5 4,1 5,6 4,7 5,3 4,9
Київська 4 3,2 2,6 4,6 5,7 5,2 5,45 4,9 4,9 4,9 5,0 5,1
Кіровоградська 3,5 3,4 3,1 3,8 5,4 5,7 5,45 5,7 5,1 5 6,3 6,5
Луганська 3,7 3,3 3,9 4,7 5,5 5,2 5,84 6,2 4,5 5 – –
Львівська 4,2 3,3 2,7 4,6 4,3 4,4 4,94 4,3 4,3 4,9 5,3 5,0
Миколаївська 4,4 2,9 2,6 3,9 4,7 7,5 6,26 4,9 4,1 5,8 5,2 4,4
Одеська 5,5 2,8 2,8 4,6 5,4 5,3 4,38 5 4,3 3,7 4,1 4,2
Полтавська 4,1 3,2 4,6 5,7 5,3 6,3 6,01 5,1 5 5,9 6,6 5,6
Рівненська 4 4,2 4,4 5,9 5,1 7,9 5,46 6,7 4,9 6 6,0 6,8
Сумська 4 3,4 3,1 6,1 4,7 5,4 5,27 5,8 5,5 6 5,0 5,9
Тернопільська 4,5 3,6 2,6 4,8 5,4 5,2 5,23 5,1 5,5 5,9 5,0 4,7
Харківська 6,3 3,1 2,5 4,6 5 4,9 4,78 4,2 5,1 5,5 5,2 6,2
Херсонська 3,2 3,8 3,3 4,8 5,1 3,7 4,68 5,5 4,7 5,1 6,1 5,2
Хмельницька 3,2 2,9 2,7 4,5 5,3 4,9 3,89 4,5 5,2 5 4,5 5,7
Черкаська 3,7 2,8 2,8 5,8 5,6 4,8 5,53 4,6 4,3 4 4,5 3,9
Чернівецька 4,3 2,2 2,4 2,9 4,9 3,8 4,76 5 5,2 4,2 3,9 5,8
Чернігівська 6,2 3 2,8 4,7 5,6 4,2 4,97 4,5 3,8 5 4,8 4,6
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ВИКОРИСТАНЯ ПРЕПАРАТУ «ДІОКСИЗОЛЬ» ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
АПЛІКАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ

Проведення стоматологічних маніпуляцій з максимальним знеболенням є обов’язковою умовою успішного ліку-
вання. Дуже важливим є використання перед ін’єкцією аплікаційного знеболення. Було проведено аплікаційну анес-
тезію препаратом «Діоксизоль» у 50 пацієнтів. 92% пацієнтів оцінили біль при проведенні ін’єкції після аплікаційної 
анестезії препаратом «Діоксизоль» як легкий. Вітчизняний препарат «Діоксизоль», що володіє вираженою місце-
во анестезуючою та антибактеріальною дією може використовуватись для проведення одночасно як аплікаційної 
анестезії так і антимікробної обробки слизової оболонки ротової порожнини перед проведенням інфільтраційної або 
провідникової анестезії

Ключові слова: аплікаційна анестезія, антимікробна обробка, Діоксизоль.

Проведение стоматологических манипуляций с максимальным обезболиванием является обязательным ус-
ловием успешного лечения. Очень важным является использование перед инъекцией аппликационного обезбо-
ливания. Было проведено аппликационную анестезию препаратом «Диоксизоль» у 50 пациентов. 92% пациентов 
оценили боль при проведении инъекции после аппликационной анестезии препаратом «Диоксизоль» как легкую. 
Отечественный препарат «Диоксизоль», обладающий выраженным местноанестезирующим и антибактериальным 
действием может использоваться для проведения одновременно как аппликационной анестезии так и антимикроб-
ной обработки слизистой оболочки ротовой полости перед проведением инфильтрационной или проводниковой 
анестезии.

Ключевые слова: аппликационная анестезия, антимикробная обработка, Диоксизоль.

Making any dental manipulation with effective anesthesia is the main condition for the successful treatment. Doing 
application anesthesia is very important thing to do before injection. We made application anesthesia using Dioxysol for 
50 patients. 92% of them estimated pain feeling during injection after application anesthesia with Dioxysol as light. Dioxysol 
is Ukrainian drug which has got powerful local anesthetical and antibacterial effects and can be used for doing both applica-
tion anesthesia and antibiotic treatment of the oral plaque before doing infiltration or nerve block anesthesia.

Key words: dentists survey; application anesthesia; injection anesthesia, lidocaine.

Адекватне знеболення при проведенні стомато-
логічних маніпуляцій є запорукою успішного ліку-
вання. Будь – який больовий подразник викликає 
негативні зміни з боку організму пацієнта, стрес 
та порушення гомеостазу [2, c. 65]. Але дуже час-
то сама ін’єкція анестетика є достатньо болючою. 
Для того, щоб проведення місцевого знеболення 
було безболісним, слід обов’язково застосовувати 
перед ін’єкцією анестетика аплікаційну анестезію. 
Арсенал засобів для аплікаційної анестезії достат-
ньо широкий – це розчини, аерозолі лідокаїну, гелі 
та мазі на основі лідокаїну, анестезину, трімекаїну, 
піромекаїну [5, c. 23].

Але на жаль, вказані препарати не володіють 
вираженою антибактеріальною активністю. В той 
же час слизова оболонка порожнини рота, осо-
бливо при лікування карієсу та його ускладнень, 
захворювань тканин пародонту, як правило вна-
слідок незадовільної гігієни є досить інфікованою 
патогенними мікроорганізмами. Тому перед прове-
денням інфільтраційної або провідникової анесте-
зії рекомендують обробити місце ін’єкції антисеп-
тиком. Ми звернули увагу на вітчизняний препарат 
«Діоксизоль». До складу 1 мл цього комбінованого 
протимікробного препарату входить 12 мг діокси-
дину, 60 мг лідокаїну гідрохлориду та гідрофільна 
основа, що чинить гіперосмолярну дію. «Діокси-
золь» має виражену антибактеріальну дію відносно 
грамнегативної і грампозитивної, аеробної та ана-
еробної, спороутворюючої та аспорогенної мікро-
флори (синьогнійної палички, стафілококів, стреп-
тококів, клостридій, бактероїдів, пептококів і ін.) у 
вигляді монокультур і мікробних асоціацій, вклю-

чаючи госпітальні штами бактерій з полірезис-
тентністю до інших антибактеріальних препаратів. 
В основі антибактеріальної дії препарату лежить 
його здатність ушкоджувати ДНК бактерій. Пре-
парат має сиропоподібну консистенцію, що робить 
його зручним у використанні для проведення аплі-
каційної анестезії слизової оболонки порожнини 
рота. Основними перевагами препарату «Діокси-
золь» при проведенні аплікаційної анестезії є його 
виражена анестезуюча та антимікробна дія, що 
робить можливим проведення одночасно як аплі-
каційного знеболення, так і антисептичної обробки 
слизової оболонки ротової порожнини перед про-
веденням ін’єкції. Максимальна добова доза пре-
парату складає 100 мл, що її, звичайно, неможливо 
перевищити при проведенні аплікаційної анестезії.

Матеріали і методи. Нами було проведено 
аплікаційне знеболення препаратом «Діоксизоль» 
перед інфільтраційною анестезією у 50 пацієн-
тів віком від 18 до 60 років. Оцінку інтенсивності 
болю при проведенні ін’єкції проводили за допо-
могою вербально – описової шкали болю.

Результати та обговорення. 21 пацієнт оцінив 
інтенсивність болю при проведенні інфільтрацій-
ної анестезії після аплікаційного знеболення пре-

Рис. 1. Вербально-описова шкала інтенсивності 
болю
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паратом «Діоксизоль» у 2 бали. Як помірний біль 
(4 бали) оцінили інтенсивність болю під час ін’єкції 
4 пацієнти. 25 пацієнтів оцінили інтенсивність 
болю в 1 бал. Таким чином, 92% пацієнтів оціни-

ли біль при проведенні ін’єкції після аплікаційної 
анестезії препаратом «Діоксизоль» як легкий. Піс-
ля проведення інфільтраційної анестезії препара-
том «Артифрін» ускладнень септичного характеру 
а також болю в місці ін’єкції не спостерігалося.

Висновки. Вітчизняний препарат «Діокси-
золь», що володіє вираженою місцево анестезую-
чою та антибактеріальною дією може використову-
ватись для проведення одночасно як аплікаційної 
анестезії так і антимікробної обробки слизової 
оболонки ротової порожнини перед проведенням 
інфільтраційної або провідникової анестезії в клі-
ніці терапевтичної стоматології.

Таблиця 1
Інтенсивність болю при проведенні  

інфільтраційної анестезії після аплікаційного 
знеболення препаратом «Діоксизоль»

Бали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кількість 
пацієнтів 25 21 4
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОПАТОЛОГІЧНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ХРОНІЧНИХ 
ПОЛІНЕЙРОПАТІЙ

Хронічні полінейропатії супроводжуються вираженими змінами у психоемоційній сфері. Клініко-психопатологіч-
на феноменологія при хронічних полінейропатіях представлена переважно проявами депресивного та тривожно-
депресивного спектру, зростанням показників соматизації та міжособистісної сензитивності. У 70% чоловіків та у 
65% жінок, хворих на хронічні полінейропатії, наявні клінічні ознаки депресивного розладу.

Ключові слова: хронічна полінейропатія, депресія, тривога, соматизація.

Хронические полинейропатии сопровождаются выраженными изменениями в психоэмоциональной сфере. 
Клинико-психопатологическая феноменология при хронических полинейропатиях представлена преимущественно 
проявлениями депрессивного и тревожно-депрессивного спектра, увеличением показателей соматизации и меж-
личностной сензитивности. У 70% мужчин и у 65% женщин, больных хроническими полинейропатиями, выявлены 
клинические признаки депрессивного расстройства.

Ключевые слова: хроническая полинейропатия, депрессия, тревога, соматизация.

Chronic polyneuropathy accompanied by marked changes in the psycho-emotional sphere. Clinical and psychopatho-
logical phenomenology of chronic polyneuropathies consists mainly of manifestations of depressive and anxiety-depres-
sion spectrum, increasing rates of somatization and interpersonal sensitivity. In 70% of men and 65% women, patients with 
chronic polyneuropathy, revealed clinical signs of depression.

Key words: chronic polyneuropathy, depression, anxiety, somatization.

Полінейропатії – група захворювань, що зумов-
лені ураженням периферичних нервів, основними 
симптомами яких є порушення чутливості, трофіч-
ними та вегето-судинними розладами переважно у 
дистальних відділах кінцівок; процес зазвичай про-
тікає симетрично і поширюється проксимально.

Хронічні полінейропатії складають самостій-
ну медичну та соціальну проблему. Ця патологія у 
клініці соматичних захворювань зустрічається при 
цукровому діабеті, уремії, біліарному цирозі, амі-
лоїдозі, вібраційній хворобі, колагенозах та ін.

Клініка полінейропатій відрізняється полі-
морфністю симптоматики і флуктуючим характе-
ром проявів з домінуванням больового синдрому, 
різноманітних парестезій, слабкості у кінцівках і 
трофічних порушень.

Проблема психопатологічних трансформацій у 
хворих на хронічні полінейропатії привертає зрос-
таючу увагу дослідників. Літературні дані остан-
ніх років свідчать про високу ураженість хворих 
з патологією периферичної нервової системи пси-
хоемоційними розладами, найбільш поширеними 
з яких є депресивні, тривожні, іпохондричні та іс-
тероїдні прояви [1, с. 39–41; 2, с. 74–80]. У хворих 
з ураженням периферичних нервових закінчень ви-
явлено виражені прояви змін у емоційно-вольовій 
сфері, когнітивних порушень та явищ астенізації 
[3, с. 45–48; 4, с. 288–290]. У ряді досліджень на-
голошується на виразності у хворих з ураженням 
периферичної нервової системи алекситимічного 
радикалу, при цьому рівень алекситимії зростає 
пропорційно важкості захворювання до терміналь-
них стадій, після чого дещо знижується; виявлено 
також переважання у хворих деструктивних форм 
психологічних захистів (проекції та витіснення) 
над конструктивними (компенсацією та раціоналі-
зацією) [5, с. 1777–1778; 6, с. 19–22]. Особливу ува-
гу дослідників привертає депресивний синдром, 
пов’язаний із хронічним периферичним болем 
[7, 109–111; 8, с. 138]; біль впливає на когнітивні 

процеси, а характеристики болю значною мірою 
визначають сприйняття хворим свого майбутнього; 
при цьому послаблення або посилення больового 
синдрому може бути значуще пов’язане зі станом 
мікросоціальної підтримки хворого [9, с. 19–23;  
10, с. 26–29; 11, с. 86–93].

Водночас, клініко-психопатологічна феномено-
логія хронічних полінейропатій залишається недо-
слідженою, що утруднює розробку диференційова-
них лікувально-профілактичних заходів для даного 
контингенту хворих. 

Метою даного дослідження було вивчення клі-
ніко-психопатологічної феноменології хронічних 
полінейропатій у гендерному аспекті, визначення 
структури та ступеню виразності психопатологіч-
ної симптоматики, асоційованої з хронічними по-
лінейропатіями.

Відповідно до мети дослідження нами було 
обстежено 40 хворих на хронічні полінейропатії 
(20 чоловіків та 20 жінок), які перебували на обліку 
у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні 
ім. акад. О.І. Ющенка протягом 2010–2015 років. 
Нозологічна структура дослідженого контингенту 
була представлена трьома захворюваннями: полі-
нейропатія, викликана іншими токсичними речо-
винами (G62.2) – 3 хворих (1 чоловік і 2 жінки), 
інші уточнені полінейропатії (G62.8) – 31 хворий 
(15 чоловіків та 16 жінок), полінейропатія неуточ-
нена (G62.9) – 6 хворих (4 чоловіка і 2 жінки). 
Середній вік обстежених склав 61,1±10,2 роки 
(мінімальний – 41 рік, максимальний – 80 років), 
чоловіків – 63,6±9,6 років (мінімальний – 44 роки, 
максимальний – 80 років), жінок – 58,7±10,5 років 
(мінімальний – 41 рік, максимальний – 77 років). 
Середній стаж захворювання склав 15,1±7,8 років (у 
чоловіків 15,3±8,3 років, у жінок – 14,8±7,2 років).

Дослідження включало клініко-психопатологіч-
не обстеження (організоване шляхом напівструкту-
рованого клінічного інтерв’ю) з метою виявлення 
та верифікації суб’єктивних проявів з боку психое-



48

№ 9 (09) / 2016 р.
♦

моційної сфери, та психодіагностичне дослідження 
з використанням опитувальника виразності психо-
патологічної симптоматики Symptom Check List-
90-Revised (SCL-90-R) у адаптації Н.В. Тарабріної 
[12, с. 146–151]. 

Дослідженням було встановлено широкий 
спектр та поліморфність патологічних проявів з 
боку психоемоційної сфери у хворих на хронічні 
полінейропатії.

Домінуючими у клініко-психопатологічній 
феноменології хронічних полінейропатій є депре-
сивні прояви різного ступеню виразності. В струк-
турі основної симптоматики депресивного роз-
ладу домінує знижений настрій. Він виявлений у 
65,0% обстежених хворих, при цьому у чоловіків 
прояви зниженого настрою зустрічаються значуще 
частіше, ніж у жінок: 80,0% проти 50,0% (p<0,05). 
Натомість, ангедонія (втрата задоволення від 
життя, подій та видів діяльності, що раніше були 
приємними) більшою мірою притаманна жінкам: 
60,0% проти 25,0% (p<0,05); в цілому цей симптом 
присутній у 42,5% обстежених. Виражена втомлю-
ваність, відчуття «занепаду сил», що характеризу-
ється стабільністю, виявлена у 75,0% обстежених 
(у 90,0% чоловіків та у 60,0% жінок, p<0,05).

В структурі додаткової симптоматики депре-
сії більшість симптомів більшою мірою виражені 
у чоловіків. Так, песимізм (негативний погляд на 
життя та його перспективи) виявлений у 52,5% хво-
рих (у 70,0% чоловіків та у 35,0% жінок, p<0,05) 
почуття провини, марності, тривоги або страху – у 
75,0% (85,0% чоловіків та 65,0% жінок, розбіжнос-
ті статистично не значущі), занижена самооцінка – 
у 15,0% хворих (25,0% чоловіків та 5,0% жінок, 
розбіжності статистично не значущі), нездатність 
концентруватися і приймати рішення – у 25,0% 
хворих (40,0% чоловіків та 10,0% жінок, p<0,05), 
думки про смерть або самогубство – у 2,5% хворих 
(всі – чоловіки (5%), розбіжності статистично не 
значущі). Натомість, два додаткових симптоми де-
пресивного розладу були більшою мірою виражені 
у жінок: нестабільний апетит і зміна ваги (в цілому 
30,0%, у чоловіків 15,0%, у жінок 45,0%), та різні 
види інсомній (порушений сон, безсоння або пе-

ресинання) – в цілому 91,9%, у чоловіків 90,0%, у 
жінок 94,1%, розбіжності статистично не значущі. 

В цілому, у 67,5% хворих на хронічні поліней-
ропатії (70,0% чоловіків та 65,0% жінок) були ви-
явлені ознаки клінічно оформленого депресивного 
розладу, що відповідало формальним критеріям 
МКХ-10. 

Дослідження особливостей структури і вираз-
ності психопатологічної симптоматики у хворих на 
хронічні полінейропатії дозволило виявити значну 
поширеність патологічних проявів з боку психое-
моційної сфери. Результати аналізу даних дослі-
дження наведено у табл. 1.

Як видно з таблиці, хворим на хронічні поліней-
ропатії притаманні збільшені показники соматиза-
ції, що відображує дистрес, викликаний відчуттям 
соматичної дисфункції, міжособистісної сензитив-
ності, що проявляється відчуттями особистісної 
неадекватності і неповноцінності при порівнянні 
з іншими, а також високі показники депресії та 
тривожності. Усі зазначені прояви більшою мі-
рою виражені у чоловіків. Показники обсесивно-
компульсивної симптоматики, що проявляються 
нав’язливими думками (обсесіями) та нав’язливими 
діями (компульсіями), ворожості, що розглядається 
як думки, почуття чи дії, що є проявами негатив-
ного афективного стану злості (агресія, дратівли-
вість, гнів, обурення) та фобічної тривожності, що 
визначається як стійка реакція на певні події, си-
туації, об’єкти або людей, яка має ірраціональний 
характер, неадекватна по відношенню до стимулу, 
і зумовлює поведінку, спрямовану на уникнення 
такої ситуації, у хворих на хронічні полінейропатії 
відповідають низькому рівню. Показник ворожості 
є значуще більшим у чоловіків, для решти показ-
ників гендерних відмінностей не виявлено. Пара-
нояльна та психотична симптоматика у дослідже-
ного контингенту не виражена. Загальний показник 
(General Symptomatical Index – GSI), індекс прояву 
симптоматики (Positive Symptomatical Index – PSI) 
та індекс виразності дистресу відповідають помір-
ному рівню, і також є значуще вищими у чоловіків.

Таким чином, у хворих на хронічну поліней-
ропатію виявлено широкий спектр поліморфної 

Таблиця 1
Показники виразності психопатологічної симптоматики у хворих на хронічні полінейропатії (у 

балах, наведено середнє значення±середнє квадратичне відхилення)

Показники Всі хворі Чоловіки Жінки р
Соматизація 2,25±0,64 2,67±0,35 1,84±0,60 <0,01
Обсесивно-компульсивні розлади 0,24±0,16 0,26±0,17 0,22±0,14 >0,05
Міжособистісна сензитивність 1,75±0,75 2,09±0,73 1,42±0,62 <0,01
Депресія 2,56±0,96 2,98±0,65 2,15±1,05 <0,01
Тривожність 2,01±1,25 2,36±1,15 1,67±1,28 <0,05
Ворожість 0,52±0,25 0,62±0,25 0,41±0,21 <0,05
Фобічна тривожність 0,41±0,25 0,49±0,23 0,33±0,26 >0,05
Паранояльні симптоми 0,05±0,08 0,06±0,09 0,03±0,07 >0,05
Психотизм 0,21±0,18 0,26±0,19 0,16±0,17 >0,05
Індекс GSI 1,30±0,35 1,53±0,12 1,08±0,35 <0,01
Індекс PSI 43,20±9,18 47,75±3,52 38,65±10,8 <0,01
Індекс PDSI 2,66±0,35 2,89±0,22 2,44±0,31 <0,01
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психопатологічної симптоматики; основу якої 
складають розлади депресивного і тривожно-де-
пресивного спектру, ознаки соматизації та міжосо-

бистісної сензитивності. Виявлені закономірності 
повинні враховуватися при розробці лікувально-
реабілітаційних заходів. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З 
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Впроваджена в медичній освіті України кредитно-модульна система навчання направлена на підвищення якос-
ті освіти шляхом засвоєння студентами теоретичних знань та кваліфікаційних навичок, що відповідають сучасним 
потребам, та підвищення мотивації студентів до навчання. Кінцева мета освітнього процесу на сьогодні−підготовка 
кваліфікованого спеціаліста, що має сучасні теоретичні знання та оволодів достатнім рівнем практичних вмінь та 
навичок, а також має здатність та бажання до самовдосконалення. З огляду на це головним завданням викладання 
внутрішньої медицини є розвиток у студентів клінічного мислення, що досягається синтезом глибоких теоретич-
них знань, практичних навичок та клінічного досвіду. Сьогодення вимагає від нас використання нових методів та 
методик, впровадження новітніх технологій, різноманітності підходів і поліпшення якості викладання. Використан-
ня практичних навичок з внутрішньої медицини залишається на сьогодні традиційно провідною формою контролю 
якості знань, засвоєння теоретичного матеріалу у вищому навчальному закладі. У статті розглядаються різні шляхи 
удосконалення засвоєння практичних навичок з внутрішньої медицини студентами іноземного факультету [1-2].

Ключові слова: практичні навички, внутрішня медицина, навчальний процес, студенти-іноземці.

Внедрена в медицинском образовании Украины кредитно − модульная система обучения направлена на повыше-
ние качества образования путем усвоения студентами теоретических знаний и квалификационных навыков, отвеча-
ющих современным требованиям, и повышения мотивации студентов к обучению. Конечная цель образовательного 
процесса сегодня − подготовка квалифицированного специалиста, имеющего современные теоретические знания 
и достаточно овладел практических умений и навыков, а также способность и желание к самосовершенствованию. 
Учитывая это главной задачей преподавания внутренней медицины является развитие у студентов клинического 
мышления, достигается синтезом глубоких теоретических знаний, практических навыков и клинического опыта. 
Настоящее требует от нас использования новых методов и методик, внедрение новейших технологий, разнообра-
зия подходов и улучшения качества преподавания. Использование практических навыков по внутренней медицине 
остается на сегодня традиционно ведущей формой контроля знаний, усвоения теоретического материала в вузе. В 
статье рассматриваются различные пути совершенствования усвоения практических навыков по внутренней меди-
цине студентами иностранного факультета.

Ключевые слова: практические навыки, внутренняя медицина, учебный процесс, студенты-иностранцы.

The credit-module training system, that was introduced in medical education, is aimed at improving the quality of educa-
tion by mastering theoretical knowledge skills and qualifications that meet modern needs, and increase students' motivation 
to learn. The ultimate goal of the educational process today is training of qualified specialists which have modern theoretical 
knowledge and mastered sufficient level of practical skills and have the ability and the desire for self-improvement. Accord-
ing to this, the main task of teaching internal medicine is the development of the students' clinical thinking that is achieved a 
synthesis of deep theoretical knowledge, practical skills and clinical experience. The present requires us to use new meth-
ods and techniques, introduction of new technologies, diversity of approaches and improve the quality of teaching. Using 
practical knowledge of internal medicine traditionally is currently the leading form of quality control knowledge, theoretical 
material in high educational establishments. The article discusses the various ways of improvement of practical skills in 
internal medicine of foreign faculty.

Key words: practical skills, internal medicine, educational process, foreign students. 

Вступ. Метою впровадження кредитно-модуль-
ної системи, організації навчального процесу є під-
вищення якості підготовки фахівців і забезпечення 
на цій основі конкурентоспроможності випускни-
ків та престижу української вищої освіти у світо-
вому освітньому просторі. [2].

Впродовж останнього десятиріччя кафедра 
внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Іва-
но-Франківського національного медичного уні-
верситету, орієнтуючись на вимоги Болонського 
процесу, здійснює роботу над оптимізацією ефек-
тивності навчального та лікувального процесів, що 
досягається за рахунок систематичного підвищен-
ня кваліфікації викладачів кафедри, поновлення 
та створення нових навчальних таблиць, слайдів, 
мультимедійних презентацій, методичних посібни-
ків, за рахунок чіткої організації праці та ефектив-
ного розподілу обов’язків серед співробітників.

Важливою складовою підготовки студентів-
іноземців вищих медичних навчальних закладів є 

опанування практичними навичками роботи з па-
цієнтом − студент має вміти збирати скарги, анам-
нез захворювання та життя, проводити фізикальне 
обстеження, призначати необхідні лабораторні 
та інструментальні дослідження та трактувати їх 
результати, встановлювати попередній клінічний 
діагноз, проводити диференціальний діагноз, ви-
значати алгоритм лікувальних заходів та принципи 
первинної та вторинної профілактики, а також діа-
гностувати невідкладні стани та надавати при них 
екстрену медичну допомогу. В Україні, на відміну 
від багатьох інших країн, студент має можливість 
аналізувати клінічну картину захворювання без-
посередньо біля ліжка хворого, що є надзвичайно 
важливим фактором у підготовці лікаря [3].

Основна частина. На кафедрі внутрішньої ме-
дицини № 2 та медсестринства Івано-Франківського 
національного медичного університету проходять 
навчання іноземні студенти 5 та 6 курсів з англій-
ською мовою викладання. Навчання англійською 
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мовою допомагає студентам краще підготуватись 
до складання іспитів та роботі на батьківщині. У на-
вчанні студентів − іноземців з англійською мовою 
викладання найбільше труднощів виникає саме при 
засвоєнні практичних навичок. Оскільки всі мето-
дичні рекомендації написані англійською мовою, у 
навчальному процесі використовується лише англо-
мовна література, студенти-іноземці недостатньо 
володіють необхідним для спілкування з хворими 
словниковим запасом української чи російської 
мови, мають мовний бар’єр, обмежені у формуван-
ні навичок роботи з медичною документацією, ве-
денні історій хвороб, оформлення епікризів, тощо. 
На нашу думку, використання перекладача, яким 
виступає, як правило, викладач, обмежує само-
стійну роботу студентів, та приводить до менш ак-
тивної роботи студента біля ліжка хворого. Тож ми 
намагаємось привчити студента до збору скарг та 
хоча б основних елементів анамнезу російською чи 
українською мовами ще з середніх курсів, щоб на 6 
курсі студент мав можливість працювати більш са-
мостійно, впевнено. При підготовці до практичного 
заняття з внутрішньої медицини студенти-іноземці 
ведуть зошит для самостійної роботи і заповнюють 
карти первинного огляду пацієнта англійською мо-
вою, які регулярно перевіряються викладачем. З 
метою підвищення викладацької майстерності у на-
вчанні студентів − іноземців з англійською мовою 
викладання, запозичення досвіду, узгодження на-
вчального матеріалу викладачами кафедри практи-
куються взаємні відвідування занять з наступним їх 
обговоренням на методичних нарадах кафедри [2; 3].

З метою оптимізації навчального процесу на 
кафедрі внутрішньої медицини № 2 та медсестрин-
ства створено навчально-практичний центр «Ме-
дицина», де студенти − іноземці власноруч можуть 
опанувати найбільш важливі практичні навики в 
діяльності лікаря загальної практики. При засво-
єнні практичних навичок іноземними студента-
ми зважається на існуючу різницю у підходах до 
класифікації та тактики лікування деяких хвороб у 
різних країнах та в Україні, а також різницю у діа-
гностичних можливостях. Для таких ситуацій сту-
дентам надаються як міжнародні, так і українські 
рекомендації. Для покращення засвоєння матеріалу 
студентам проводиться демонстрація навчальних 
фільмів з їх обговоренням. Наявність на кафедрі 
навчально-практичного центру «Медицина» для 
проведення серцево-легеневої реанімації забезпе-
чує адекватне оволодіння студентами − іноземцями 
відповідними практичними навичками. Студенти 
за бажанням проводять зі своїм викладачем огляд 
та консультації хворих у позаурочний час. Розро-

блені клінічні завдання з невідкладних станів, які 
зможуть допомогти студентам детально та реаліс-
тично уявити клінічну ситуацію, призначати необ-
хідні лабораторні та інструментальні методи дослі-
дження, трактувати їх результати, встановлювати 
попередній клінічний діагноз та проводити дифе-
ренціальний діагноз, визначати алгоритм лікуваль-
них заходів та принципи первинної та вторинної 
профілактики, а також діагностувати невідкладні 
стани та надавати при них екстрену медичну до-
помогу. Розбір клінічних задач дає можливість 
студентам засвоїти тактику лікування та алгоритм 
виконання основних лікарських маніпуляцій, на-
вчатись клінічному мисленню [3; 4].

Клінічна підготовка студентів − іноземців про-
водиться у вигляді клінічних розборів хворих з 
використанням необхідного навчального та на-
укового обладнання, яке є на кафедрі внутрішньої 
медицини № 2 та медсестринства, згідно з міжна-
родними стандартами та принципами лікування й 
профілактики основних терапевтичних захворю-
вань, з використанням нових методик діагностики 
та впровадженням наукових розробок співробіт-
ників кафедри. Студенти 6-го курсу оволодівають 
принципами створення алгоритму фармакотерапії 
певного захворювання і на його основі складають 
програми лікування пацієнтів згідно з принципами 
доказової медицини та їх впливом на кінцеві точки.

Запровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу дозволяє вдоско-
налити підготовку студентів − іноземців. Інтегра-
ційні процеси в системі вітчизняної вищої освіти 
не тільки відкривають нові можливості та модерні-
зують її, а є невід’ємною частиною Європейського 
вибору України [4; 5].

Таким чином, потреби сьогодення, необхідність 
підвищення якості та конкурентоспроможності 
медичної галузі в нових економічних і соціокуль-
турних умовах спонукають оптимізувати навчаль-
но-методичні підходи при впровадженні сучасних 
педагогічних технологій та інноваційних методик 
підготовки фахівців, спрямованих на розвиток по-
тенціалу студентської молоді [6; 7].

Висновок. Отже, незважаючи на певні трудно-
щі, студенти – іноземного факультету, що навча-
ються англійською мовою, мають достатні мож-
ливості для оволодіння практичними навичками 
з внутрішньої медицини на належному рівні. По-
кращенню цього процесу буде сприяти робота сту-
дентів у центрі практичної підготовки. Оволодіння 
практичними навичками дозволяє досягти кінце-
вих цілей, визначених в освітньо-професійних про-
грамах підготовки спеціалістів.
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РЕГУЛЯТОРНІ ПОЛІАМІНИ ТА РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ТА 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КЛІТИН ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

У статті описується історія відкриття та значення регуляторних поліамінів у регуляції органів порожнини рота. 
В статті розкривається зв’язок регуляторних поліамінів з функціонуванням інших регуляторних систем та процеса-
ми проліферації та диференціації в тканинах організму. Розглядається механізм синтезу регуляторних поліамінів у 
тканинах органів порожнини рота з амінокислоти орнітину, фермент орнітиндекарбоксилаза та різноманітні регу-
ляторні поліаміни та їх значення. Розглядається роль регуляторних поліамінів за умов нормального функціонування 
органів порожнини рота, а також за умов розвитку різноманітних патологічних процесів та їх корекції.

Ключові слова: органи порожнини рота, біогенні поліаміни, орнітиндекарбоксилаза.

В статье описывается история открытия и значение регуляторных полиаминов в регуляции органов полости 
рта. В статье раскрывается связь регуляторных полиаминов с функционированием других регуляторных систем 
и процессами регуляции и дифференциации в тканях организма. Рассматривается механизм синтеза регулятор-
ных полиаминов в тканях органов полости рта из аминокислоты орнитин, фермент орнитиндекарбоксилаза и раз-
личные регуляторные полиамины и их значение. Рассматривается роль регуляторных полиаминов при нормальном 
функционировании органов полости рта, а также в условиях развития различных патологических процессов и их 
коррекции.

Ключевые слова: органы полости рта, биогенные полиамины, орнитиндеарбоксилаза.

The article describes the history of the discovery and the importance of regulatory polyamines in the regulation of the 
oral cavity. The article reveals the connection with the functioning of the regulatory polyamines other regulatory systems and 
processes of regulation and differentiation of tissues in the body. The mechanism of the regulatory polyamine synthesis in 
tissues of the oral cavity from an amino acid ornithine, ornithinedecarboxylase enzyme and various regulatory polyamines 
and their importance are discusses in this article. This article also discusses the role of regulatory polyamines in the normal 
functioning of the oral cavity, as well as in terms of development of various pathological processes and their correction.

Key words: the organs of oral cavity, biogenic polyamines, ornithinedecarboxylase.

Вступ. Регуляторні поліаміни є обов’язковими 
компонентами живих систем від вірусів до багато-
клітинних організмів. Ендогенні поліаміни явля-
ють собою групу біологічно активних сполук, що 
мають велике значення для процесів росту, про-
ліферації, диференціації, адаптації до умов серед-
овища та загибелі клітин. Регулююча дія поліамі-
нів, насамперед, пов’язана з їх вплавом на процеси 
реплікації, транскрипції та трансляції. Під дією 
на організм екстремальних чинників оточуючого 
середовища в організмі суттєво змінюється мета-
болізм ендогенних регуляторних поліамінів і, як 
наслідок, білків та нуклеїнових кислот [4; 9; 18]. 

Поліаміни – це низькомолекулярні органічні 
ендогенні полікатіони, що містять 2 або більше 
аміногруп. Так путресцин містить 2 аміногрупи, а 
спермідин та спермін відповідно 3 та 4. Найвища 

кількість сперміну та спермідину спостерігається в 
підшлунковій залозі (7-8 ммоль) [1].

Путресцин, який утворюється при декарбокси-
люванні амінокислоти орнітину та його метаболіт 
кадаверин вперше були виділені та описані бер-
лінським лікарем Людвигом Бригером у 1885 році 
в продуктах гниття білків. Спермін був виділе-
ний з людської сперми Антоні ван Левенгуком у 
1678 році і цю назву йому дали німецькі хіміки 
Ланденбург та Абель у 1888 році. Його будова була 
встановлена в 1926 році [1; 18].

Основними ферментами синтезу поліамінів є 
орнітиндекарбоксилаза та S-аденозилметіонінде
карбоксилаза, а в процесах катаболізму поліамі-
нів ключовим ферментом є спермін/спермідин-N-
ацетилтрансфераза. Біосинтез цих ферментів регу-
люється на транскрипційному та трансляційному 
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рівні. Протягом багатьох років досліджувались 
можливості використання біогенних поліамінів для 
лікування ряду захворювань. Створювались специ-
фічні інгібітори ферментів синтезу та індуктори 
спермін/спермідин-N-ацетилтрансферази, які ви-
користовуються для лікування деяких інфекційних 
та онкологічних захворювань [14].

На клітинному рівні поліаміни розподілені не-
рівномірно. Найбільше поліамінів міститься в мі-
кросомах, де відбувається біосинтез білка. Рибосо-
ми можуть включати поліаміни з цитоплазми після 
руйнування клітин і кількість сперміну та спермі-
дину в них залежить від умов виділення останніх. 
Всі клітини забезпечені системою активного тран-
спорту поліамінів, що відіграє важливу роль в ре-
гуляції гомеостазу поліамінів в живій клітині [1].

Роль поліамінів в регуляції фізіологічних 
процесів і розвитку патології. Поліаміни такі як 
путресцин, спермідин, спермін є обов’язковими 
компонентами для усіх біологічних систем. Чис-
ленні наукові дослідження вказують на важливу 
роль поліамінів в регуляції різноманітних фізіоло-
гічних процесів, що відбуваються в живій клітині. 
Регуляторний вплив поліамінів у живій системі 
полягає у впливі на синтез білків та нуклеїнових 
кислот [4; 9]. Під впливом на організм факторів зо-
внішнього середовища відбуваються суттєві зміни 
метаболізму в цілому, перш за все, в обміні білків 
та нуклеїнових кислот. Певну роль в цьому відігра-
ють і поліаміни [5; 16; 19; 20].

Дія поліамінів на організм пов’язана з особли-
востями їх будови: вони несуть позитивний заряд, 
завдяки якому взаємодіють з білками, нуклеїновими 
кислотами, фосфоліпідами. Вичерпання біогенних 
поліамінів може призвести до гальмування клітин-
ного росту та до розвитку апоптозу. Рівень біогенних 
поліамінів може бути одним з факторів регуляції клі-
тинного росту, проліферації, тканинної регенерації 
та малігнізації. Тому вони розглядаються як внутріш-
ньоклітинні маркери росту та проліферації. Причому 
відомо, що спермін переважно слугує маркером ди-
ференціації, а спермідин – маркером проліферації [1].

Досліджений вплив поліамінів путресцину, 
сперміну та спермідину на РНК-залежну РНК-
полімеразу, що бере участь у реплікації вірусу ге-
патиту С. Показано, що спермін та спермідин акти-
вують РНК-полімеразу, також природні поліаміни 
ефективно пригнічували хеліказну активність. Такі 
дані свідчать про різнонаправлений вплив біоген-
них поліамінів на реплікацію геному вірусу гепати-
ту С в інфікованій клітині [7; 14].

Поліаміни є важливими біорегуляторами для 
клітини, вони беруть участь у процесах росту та 
диференціювання клітин, регуляції синтезу білків, 
апоптозі – запрограмованій загибелі клітин, а та-
кож відіграють значну роль у регуляції транспорту 
іонізованого кальцію в мітохондрії. Іони кальцію є 
важливим клітинним месенджером, який здатний 
регулювати різноманітні біохімічні та фізіологічні 
процеси в організмі людини та тварин [18].

Важливу роль у контролюванні процесів росту, 
диференціювання та запрограмованої загибелі клітин 
відіграють біогенні поліаміни. Тому їх роль у злоя-
кісній трансформації клітин і розвитку онкологічних 
захворювань досліджується багатьма вченими [6].

Поліаміни в першу чергу здійснюють стиму-
люючий вплив на активність ДНК-залежної РНК-
полімерази, регулюючи процеси синтезу нуклеїно-
вих кислот та білків. Поліаміни можуть впливати 
і на інші ферменти: ДНК-полімерази, ДНК-ази, 
РНК-ази, нуклеотидилтрансферази та інші. Також 
відомо, що поліаміни беруть участь у в стабілізації 
молекул ДНК і таким чином запобігають її денату-
рації. Путресцин та інші поліаміни беруть участь у 
регуляції посттрансляційної модифікації білків, ре-
гулюють активність протеїназ рибосом. Регуляція 
синтезу самих біогенних поліамінів здійснюється 
шляхом впливу на ключовий фермент їх синтезу – 
орнітиндекарбоксилазу різноманітними фізіологіч-
ними та фармакологічними чинниками [4].

Порушення регуляції поліамінів призводить 
до патологічних змін в організмі: онкологічні за-
хворювання, запалення, інсульт, ниркова недостат-
ність, діабет та інші. Підвищення поліамінів та ак-
тивності ферментів їх синтезу може бути пов’язано 
з ростом пухлини. Диацетилати, похідні сперміну 
та спермідину підвищені в сечі хворих на рак і мо-
жуть слугувати маркером для ранньої діагностики. 
Рівень метаболітів поліамінів в плазмі крові та сечі 
є корисними інструментами для ранньої діагности-
ки раку та інсульту [1].

Роль поліамінів в регуляторних процесах 
ротової порожнини. Важливим моментом в до-
слідженні метаболічних змін в тканинах слинних 
залоз щурів за різних умов є дослідження актив-
ності орнітиндекарбоксилази, оскільки орнітинде-
карбоксилаза є ключовим ферментом біосинтезу 
регуляторних поліамінів. Біогенні аміни: путрес-
цин, спермідин, спермін та інші, які регулюють 
процеси реплікації ДНК та транскрипції РНК і, як 
наслідок, проліферацію клітин та біосинтез білків. 
Також в ряді досліджень встановлена роль орні-
тиндекарбоксилази в механізмі дії фактору росту 
епідермісу [5; 9; 12; 18]. В цих дослідженнях було 
показано, що фактор росту емідермісу підвищує 
активність орнітиндекарбоксилази і стимулює 
транспорт путресцину в фібробластах людини in 
vitro. Також активність орнітиндекарбоксилази в 
клітинах феохромацитоми РС12 підсилюється ци-
клічним АМФ і гальмується путресцином. Відомо, 
що поліаміни здійснюють вплив на різноманітні 
ферменти, які беруть участь в синтезі ДНК. В до-
слідах in vitro поліаміни підвищують активність 
ДНК-залежної РНК-полімерази. Важлива роль по-
ліамінів полягає в ініціації синтезу білків шляхом 
зміни конформації рибосом. Таким чином, поліамі-
ни відіграють суттєву регуляторну роль у процесах 
пов’язаних з біосинтезом білків та нуклеїнових 
кислот [9; 15; 17].

В умовах омепразол-індукованої гіпергастрине-
мії активність орнітиндекарбоксилази у тканинах 
піднижньощелепних слинних залоз щурів підви-
щувалась, досягала максимуму на 14 день введення 
омепразолу та в подальшому знижувалась. Макси-
мальна активность орнітиндекарбоксилази спосте-
рігалась на 14 добу введення омепразолу і була в 
1,27 разу достовірно вища, ніж у контрольних щу-
рів. На 28 добу введення омепразолу активність 
орнітиндекарбоксилази в слинних залозах щурів 
достовірно знизилась в 1,1 разу. Це свідчать про 
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те, що в умовах тривалої омепразол-індукованої гі-
пергастринемії в слинних залозах щурів спочатку 
підвищувалась активність орнітиндекарбоксилази, 
а у подальшому її активність знижувалась. Остан-
нє можна пояснити накопиченням поліамінів у тка-
нинах слинних залоз, що здійснювали гальмівний 
вплив на орнітиндекарбоксилазу. Підвищення ак-
тивності орнітиндекарбоксилази в умовах омепра-
зол-індукованої гіпергастринемії можна пояснити 
тим, що гіпергастринемія стимулює утворення 
фактору росту епідермісу, який підвищує актив-
ність орнітиндекарбоксилази і таким чином сти-
мулює утворення біогенних амінів. Поліаміни, в 
свою чергу, стимулюють процеси синтезу білків та 
нуклеїнових кислот. Отже, в умовах тривалої оме-
празол-індукованої гіпергастринемії відбувається 
активація синтезу біогенних поліамінів та актива-
ція синтезу білків і нуклеїнових кислот [8; 10].

Встановлено, що на 7, 14, та 21 день введен-
ня омепразолу активність орнітиндекарбоксила-
зи в слинних залозах щурів достовірно зросла, а 
на 28 день спостерігалось зниження її активності 
порівняно з контролем. Використання мультипро-
біотика «Симбітер ацидофільний» на 28 добу вве-
дення омепразолу сприяє достовірному зростан-
ню в 1,2 разу активності орнітиндекарбоксилази 
в слинних залозах щурів порівняно з тваринами 
без корекції. Аналізуючи активність α-амілази в 
тканинах слинних залоз щурів за умов введення 
омепразолу встановили, що на всіх етапах експери-
менту її активність достовірно зростає порівняно з 
контролем. Отже, за умов корекції гіпергастринемії 
мультипробіотиком «Симбітер ацидофільний» від-
бувається нормалізація синтезу регуляторних полі-
амінів, білків та нуклеїнових кислот [12].

На 28 добу введення омепразолу активність орні-
тиндекарбоксилази в тканинах слинних залоз щурів 
достовірно знижувалась в 1,1 разу, а за умов поєд-
наної дії гіпергастринемії та стимуляції секреції гіс-
таміном та карбахоліном – у 1,29 разу та 1,14 разу 
відповідно порівняно з контролем. За умов введен-
ня стимуляторів секреції, активність орнітиндекар-
боксилази вірогідно знижувалась в 1,25 разу при за-
стосуванні гістаміну та достовірно не змінювалась 
при введенні карбахоліну, порівняно зі щурами без 
стимуляції. Достовірне зниження активності орні-
тиндекарбоксилази за умов введення гістаміну як 
окремо, так і в поєднанні з омепразолом свідчить 
про гальмівний вплив гістаміну на синтез біогенних 
поліамінів. Також одержані дані, що свідчать про ві-
рогідне зниження активності α-амілази в тканинах 
слинних залоз при введенні карбахоліну, а при вве-
дені гістаміну активність α-амілази достовірно не 
змінилась. Отже, за умов стимуляції секреції гіста-
міном відбувалося зниження активності орнітинде-
карбоксилази, а за умов введення карбахоліну – зни-
жувалась активність α-амілази у тканинах слинних 
залоз щурів. Суттєве зниження активності орнітин-
декарбоксилази під дією гістаміну можна поясни-
ти інгібуючим впливом біогенного аміну гістаміну 
на орнітиндекарбоксилазу, а достовірне зниження 
активності α-амілази за умов стимуляції карбахо-
ліном пояснюється тим, що холінергічні впливи 
викликають гіперсекрецію слини багатої на неор-
ганічні речовини з незначним вмістом білків [10].

Встановлено, що на 28 день введення омепразо-
лу активність орнітиндекарбоксилази в слинних за-
лозах достовірно знизилась порівняно з контролем 
в 1,1 разу. Використання мультипробіотика «Апі-
бакт» на 28 добу введення омепразолу сприяє віро-
гідному зростанню в 1,2 разу активності орнітин-
декарбоксилази в слинних залозах щурів порівняно 
з тваринами без корекції. Аналізуючи активність 
α-амілази в тканинах слинних залоз щурів за умов 
введення інгібіторів протонної помпи, встановили, 
що на всіх етапах експерименту її активність ві-
рогідно зростає порівняно з контролем, а за умов 
використання мультипробіотика «Апібакт» актив-
ність α-амілази була в 1,1 разу вище, ніж у щурів 
без корекції. Отже, за умов корекції гіпергастри-
немії мультипробіотиком «Апібакт» відбувається 
нормалізація синтезу регуляторних поліамінів, біл-
ків та нуклеїнових кислот [11].

На 28 день введення омепразолу активність 
орнітиндекарбоксилази в слинних залозах віро-
гідно знизилась в 1,1 разу порівняно з контролем. 
Використання меланіну на 28 добу введення оме-
празолу сприяє вірогідному зростанню в 1,23 разу 
активності орнітиндекарбоксилази порівняно з 
тваринами без корекції. Аналізуючи активність 
α-амілази в тканинах слинних залоз щурів за умов 
введення омепразолу, встановили, що на всіх ета-
пах експерименту її активність вірогідно зростає 
порівняно з контролем, а за умов використання ме-
ланіну активність α-амілази була достовірно вище, 
ніж у щурів без корекції. Отже, за умов корекції 
гіпергастринемії меланіном відбувається норма-
лізація синтезу регуляторних поліамінів, білків та 
нуклеїнових кислот [8].

Результати вивчення активності орнітиндекар-
боксилази у тканинах піднижньощелепних слин-
них залоз щурів за умов абдомінального ожиріння 
свідчили про пригнічення синтезу регуляторних 
поліамінів. За умов довготривалого перебуван-
ня на висококалорійній дієті протягом 20 тижнів 
у тканинах піднижньощелепних слинних залоз 
щурів спочатку достовірно підвищувалась ак-
тивність орнітиндекарбоксилази на 10-й тиждень 
висококалорійної дієти у 1,15 разу порівняно з 
контролем, а у подальшому її активність вірогідно 
знижувалась. На 20-й тиждень перебування на ви-
сококалорійній дієті у тканинах піднижньощелеп-
них слинних залоз активність орнітиндекарбокси-
лази залишалась достовірно зниженою у 1,39 разу 
порівняно з контрольними тваринами. З метою 
дослідження білоксинтезуючої функції слинних 
залоз за умов абдомінального ожиріння було ви-
вчено активність α-амілази у їх тканинах. Вста-
новлено, що тривале перебування на висококало-
рійній дієті, починаючи з 12-го тижня, призводить 
до достовірного зниження активності α-амілази 
у тканинах піднижньощелепних слинних залоз 
порівняно з контролем. На  20 тиждень експери-
менту у тканинах піднижньощелепних слинних 
залоз активність α-амілази залишалась достовірно 
зниженою у 1,22 разу порівняно з контрольними 
тваринами. Отже, за умов абдомінального ожирін-
ня у тканинах піднижньощелепних слинних залоз 
щурів відбувається пригнічення білоксинтезуючої 
функції, про що свідчить достовірне зменшення 
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активності орнітиндекарбоксилази та α-амілази 
порівняно з контролем [3].

Моделювання глутамат-індукованого ожиріння 
призводить до вірогідного зниження активності 
орнітиндекарбоксилази у 1,3 разу та α-амілази у 
1,27 разу у тканинах піднижньощелепних слинних 
залоз щурів порівняно з контролем. Отже, за умов 
глутамат-індукованго ожиріння спостерігається 
пригнічення синтезу біогенних поліамінів, нукле-

їнових кислот та білків у тканинах піднижньоще-
лепних слинних залоз [2].

Висновок. Отже, поліаміни підвищують резис-
тентність організму до дії несприятливих факторів 
зовнішнього середовища, знижують інтенсивність 
вільнорадикальних процесів, активують ряд фер-
ментів та стабілізують біологічні мембрани. Вони 
відіграють ключову роль в регуляції синтезу білків 
та нуклеїнових кислот – основи існування життя.
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ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

У даній статті описано стан і тенденції розвитку післядипломної освіти медичних кадрів, виокремлено і охарак-
теризовано її форми, проведено порівняльну характеристику особливостей навчання в інтернатурі в Україні, США та 
країнах Європи, визначено проблеми післядипломної медичної освіти та напрями їх вирішення.

Ключові слова: післядипломна медична освіта, інтернатура, клінічна ординатура, спеціалізація, стажування.

В данной статье описано состояние и тенденции развития последипломного образования медицинских кадров, 
выделены и охарактеризованы ее формы, проведена сравнительная характеристика особенностей обучения в ин-
тернатуре в Украине, США и странах Европы, определены проблемы последипломного медицинского образования 
и направления их решения.

Ключевые слова: последипломное медицинское образование, интернатура, клиническая ординатура, специ-
ализация, стажировка.

This article addresses the challenges of post-diploma medical education in Ukraine. The authors describe the trends in 
post-diploma education of medical professionals, compare and contrast forms and trends of post-diploma medical educa-
tion in Ukraine, USA and Europe, and identify some challenges and solutions in medical education in Ukraine.

Key words: Post-diploma medical education, medical residency, medical internship, medical specialization. 

Актуальність. Основою культурно-духовного 
та соціального-економічного розвитку держави, 
суспільства та окремої особи зокрема є освіта. У 
відповідності до Закону України «Про освіту» її 
метою є всебічний розвиток людини як особис-
тості та найвищої цінності суспільства, розвиток 
її талантів, розумових і фізичних здібностей, ви-
ховання високих моральних якостей, формування 
громадян, здатних до свідомого суспільного ви-
бору, збагачення на цій основі інтелектуального, 
творчого, культурного потенціалу народу, підви-
щення його освітнього рівня [1]. Післядипломна 
освіта є спеціалізованим удосконаленням освіти 
та професійної підготовки особи шляхом погли-
блення, розширення та оновлення її професійних 
знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше 
вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
та практичного досвіду [2]. Післядипломна освіта 
включає: спеціалізацію – набуття особою здатнос-
ті виконувати окремі завдання та обов’язки, що 
мають особливості, в межах спеціальності; підви-
щення кваліфікації – набуття особою здатності ви-
конувати додаткові завдання та обов’язки в межах 
професійної діяльності або наукової спеціальності; 
стажування – набуття особою досвіду виконання 
завдань та обов’язків певної професійної діяльнос-
ті або наукової спеціальності. На особливу увагу 
заслуговує післядипломна освіта медичних праців-
ників в Україні, оскільки в сучасних реаліях вона 
потребує системних змін у відповідності до сучас-
них світових та європейських рекомендацій і тра-
дицій, що і визначає актуальність даної статті.

Постановка проблеми. Питання післяди-
пломної освіти медичних кадрів знайшли відо-
браження у працях таких науковців, як А.Р. Вайда, 
Ю.В. Вороненко, І.Я. Господарський, Л.Я. Коваль-
чук, П. Мартинов, Ю. Матвієнко, В.В. Краснов, 
Н.В. Медведовська, В.І. Ткаченко, Н.В. Харченко, 

О.Г. Шекера та ін., які розкрили сутність післяди-
пломної освіти, її роль в сучасних трансформаціях 
суспільства, особливості організації післядиплом-
ної освіти, виокремили передумови і довели необ-
хідність витіснення концепції «освіта на все жит-
тя» концепцією «освіта впродовж життя», яка була 
прийнята світовим співтовариством і стала осно-
вою Національної доктрини розвитку освіти Укра-
їни у XXI столітті [3–4; 6–8]. Проблемними і не до 
кінця висвітленими в науковій періодиці на сьо-
годні залишаються питання характеристики форм 
післядипломної освіти, особливостей навчання в 
інтернатурі, висвітлення проблем медичної після-
дипломної освіти та напрямів їх вирішення.

Цілі статті. Цілями даної статті є розкрит-
тя сутності післядипломної медичної освіти, ви-
окремлення і характеристика її форм, проведен-
ня порівняльної характеристики особливостей 
навчання в інтернатурі В Україні, США та країнах 
Європи, встановлення проблем післядипломної ме-
дичної освіти та напрямів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Як показує прак-
тика, медичну освіту слід розглядати у тісному 
взаємозв’язку із загальною системою професійної 
освіти. Водночас при цьому необхідно враховувати 
традиції, що склалися в системі охорони здоров’я 
населення загалом та специфіку самої медичної 
освіти зокрема. Система медичної освіти, відповід-
но до стандартів Всесвітньої Федерації Медичної 
Освіти, має три послідовні етапи, які нерозривно 
поєднані між собою, бо кожний наступний етап 
ґрунтується на попередньому і забезпечує новий, 
вищий за попередній рівень підготовки лікарів. 
Перший етап медичної освіти – це додипломна під-
готовка лікарів у вищих медичних навчальних за-
кладах. Другий етап – це післядипломна освіта, яка 
передбачає підготовку лікарів до медичної практи-
ки в закладах післядипломної освіти. Така підго-
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товка завершується отриманням ліцензії на само-
стійну медичну практику, сертифіката на лікарську 
спеціалізацію. Третій етап – це безперервний про-
фесійний розвиток лікаря впродовж його профе-
сійного життя. Ступневість медичної освіти перед-
бачає завершену і поступову підготовку фахівців у 
галузі медицини на кожному освітньо-кваліфіка-
ційному рівні залежно від кваліфікації, що набува-
ється як на додипломному, післядипломному ета-
пах, так і впродовж усієї професійної діяльності [5].

 Післядипломна медична освіта є етапом ме-
дичної освіти, де лікарі стажуються і набувають 
професійну кваліфікацію та практичний досвід для 
надання медичної допомоги населенню. Формами 
післядипломної освіти при підготовці медичних 
кадрів можуть бути: інтернатура (лікарська рези-
дентура); клінічна ординатура; курси тематичного 
удосконалення; передатестаційні цикли; курси спе-
ціалізації; стажування на робочому місці тощо. У 
табл. 1 представлено характеристику форм після-
дипломної освіти в Україні.

Післядипломна підготовка лікарів здійснюєть-
ся в інтернатурі (резидентурі) та ординатурі. Інтер-
натура передбачає навчання за спеціальністю «За-
гальна практика-сімейна медицина», або вузькою 
спеціальністю, наприклад, «Загальна хірургія», 
«Офтальмологія», «Неврологія» тощо. Клінічна 
ординатура – програма підготовки за однією з лі-
карських субспеціальностей (перелік лікарських 
спеціальностей та субспеціальностей визнача-
ється наказом МОЗ України) [5]. Цей етап не є 
необов’язковим. Вступ до клінічної ординатури 
здійснюється на умовах конкурсу на вакантні міс-
ця, кількість яких визначається потребами ринку 
праці вузьких спеціалістів.

Серед форм безперервного професійного розви-
тку можна виділити такі, як стажування в клініках 

як у межах України, так і в інших країнах; інтеграція 
практики і теорії під час навчальних занять та на-
дання медичної допомоги під керівництвом більш 
досвідчених колег; дистанційне навчання; участь 
у з’їздах, конгресах, семінарах, конференціях; від-
відування лекцій; дослідні проекти, відвідування 
сучасних клінік з метою вивчення клінічного до-
свіду, інформаційний обмін, консультації тощо [5]. 

Післядипломна медична підготовка може здій-
снюватись закладами та установами, що мають 
відповідні ліцензії на цей вид діяльності (заклади 
післядипломної медичної освіти, вищі навчальні 
заклади, лікувально-профілактичні заклади і уста-
нови, науково-дослідні установи, спеціалізовані 
центри тощо).

Підготовка кадрів для системи охорони здоров’я 
є складною і затратною у Європі. Медична освіта 
здобувається тут у три етапи в поєднанні теоре-
тичного курсу і практики: 1) додипломна медич-
на освіта – мінімум 6 років, 5500 годин (Вимоги: 
Національні стандарти освіти, стандарти ВМФО; 
2) післядипломна медична освіта – від 2 до 10 років 
(Вимоги: стандарти освіти, стандарти ВМФО, стан-
дарти меддопомоги); 3) безперервний професійний 
розвиток – 30–40 років (Вимоги: стандарти ВМФО, 
стандарти меддопомоги, досягнення науки).

Заслуговують на увагу результати дослідження, 
проведені у 2013 р. шляхом опитування представ-
ників 32 країн Європи експертами Європейської 
академії викладачів загальної практики (European 
Academy of Teachers in General Practice and Family 
Medicine – EURACT) та Міжнародного молодіжно-
го руху сімейних лікарів Васко да Гама [3] (табл. 2). 

При аналізуванні навчання в інтернатурі (ре-
зидентурі) за фахом «Загальна практика – сімейна 
медицина» встановлено, що підготовка сімейного 
лікаря майже у всіх країнах Європи починаєть-

Таблиця 1
Характеристика форм післядипломної освіти в Україні

Форми 
післядипломної 
освіти

Тривалість Документи, що видаються 
після закінчення

Місця 
проходження

Бальна оцінка 
для отримання 
кваліфікаційної 
категорії

Інтернатура 1–3 роки Сертифікат спеціаліста (термін 
дії – 5 років)

Університети, 
академії –

Клінічна ординатура 2 роки Посвідчення про закінчення 
клінічної ординатури

Університети, 
академії, наукові 
установи

30

Курси тематичного 
удосконалення

1 тиждень
Посвідчення про проходження 
курсів (термін дії – 5 років) 

Університети, 
академії

10
2 тижні 15
3 тижні 25

Передатестаційний 
цикл 1 місяць

Посвідчення про проходження 
передатестаційного циклу(термін 
дії – 1 рік);
рекомендація на отримання 
певної категорії

Університети, 
академії 40

Курси спеціалізації 3–6 місяців Посвідчення про проходження 
курсів (термін дії – 5 років)

Університети, 
академії –

Стажування на 
робочому місці 1–3 місяці Довідка про проходження 

стажування Медичні заклади –
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ся на додипломному етапі. У середньому трива-
лість додипломного навчання становить 6 років і 
обов’язково включає практику в закладах сімейної 
медицини (тривалістю 0,5–6 міс., в середньому – 
2,2 міс.) [3].

Навчальна програма професійної підготовки сі-
мейного лікаря (інтернатури) існує в усіх країнах 
світу і обов’язково складається з теоретичного і 
практичного курсів. Програма навчання зазвичай 
включає обов’язкові та альтернативні (за вибором) 
дисципліни. Зміст програми професійної підготов-
ки сімейного лікаря відрізняється в країнах відпо-
відно до національних особливостей і компетенцій 
сімейного лікаря. Теоретичний курс у більшості 
країн триває більше 100 год./рік згідно з чинними 
рекомендаціями [3]. 

Обов’язково при підготовці сімейного лікаря в 
інтернатурі (резидентурі) приділяють значну час-
тину часу навчанню в університетських клініках та 
госпіталях (близько 50% часу). Також приблизно 
50% навчання обов’язково має забезпечуватися на 
рівні практики сімейного лікаря (амбулаторно-по-
ліклінічної допомоги). Практична підготовка в за-
кладах сімейної медицини у 35–40% країн триває 
18–48 міс, в інших 30% країн становить приблизно 
12 місяців та в деяких (менше 30%) країнах – до 6 
міс, у 2 країнах – відсутня взагалі. Таким чином, 
при підготовці сімейного лікаря у більшості країн 
переважає навчання не в умовах загальної прак-
тики, а в умовах університетських клінік, що не 
повною мірою відповідає затвердженим Європей-
ським рекомендаціям [3].

Порівняння особливостей післядипломної ме-
дичної освіти в Європі та США показали, що фор-
ми її реалізації в кожній країні різні. Спільним є 
те, що система має дві складові: післядипломне на-
вчання, коли лікар отримує спеціальність (перший 
етап) і безперервна професійна освіта, яка триває 
все життя (другий етап). Деякі країни можуть собі 
дозволити тривалий період першого етапу післяди-
пломної освіти лікаря – 5–6 років (Франція, США), 
деякі – ні (в Україні – до 3-х років і не за всіма 
спеціальностями). Цей етап іменується у нас та у 
деяких країнах як «інтернатура», частіше – «рези-
дентура». 

У табл. 3 наведено порівняльну характеристику 
особливостей проходження інтернатури (резиден-
тури) в Україні, США та країнах Європи.

Як показують дослідження, багато науковців і 
практиків переконані, що Україні найбільше підхо-
дить польський досвід системи підготовки лікарів 
і фармацевтів, адже там відбувається перехід від 
«пострадянської» системи охорони здоров’я до 
конкурентної з елементами приватної практики. 
Відповідно до потреб практичної охорони здоров’я 
змінювався і підхід до підготовки медичних кадрів. 
Після вступу до Євросоюзу у Польщі було рефор-
мовано багато аспектів післядипломної підготовки 
лікарів та адаптовано їх до європейських стандар-
тів. Згідно з польським законом про післядипломну 
освіту лікарів освітній процес відбувається у кілька 
етапів: обов’язкове післядипломне однорічне ста-
жування, базова медична спеціалізація, вузька вто-
ринна спеціалізація.

Таблиця 2
Результати аналізування навчання в інтернатурі (резидентурі) за фахом  

«Загальна практика-сімейна медицина» в окремих країнах у 2013 р.*

Параметри

Країни

А
вс

тр
ія

Бе
ль

гі
я

Х
ор

ва
ті

я

Д
ан

ія

Е
ст

он
ія

Гр
уз

ія

Гр
ец

ія

Уг
ор

щ
ин

а 

Із
ра

їл
ь

Кількість медичних університетів 4 7 4 4 1 9 7 4 4
Тривалість додипломної освіти, роки 6 7 6 6 6 6 6 6 6
Тривалість професійного навчання в 
інтернатурі, роки 3 3 4 5 3 3 4 3 4

Наявність обов’язкових програм 
навчання в інтернатурі + + + + + + + + +

Наявність ротації під час інтернатури + – – + + + + + +
Підготовка в університетських клініках 
під час інтернатури, роки 3 1 2 2,5 1,5 1,4–1,5 3 1 0

Обов’язковий іспит по закінченню 
інтернатури + + + – + + + + +

Обов’язкова наявність сертифіката 
для здійснення загальної лікарської 
практики

+ + – + + + – + –

Відповідальні за кваліфікацію 
університетські заклади – + + – + – – + –

*Примітки: сформовано за даними EURACT та міжнародного молодіжного руху сімейних лікарів Васко да 
Гама [3].
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Таблиця 3
Порівняльна характеристика особливостей навчання в інтернатурі в Україні, США  

та країнах Європи*

Порівняльні 
критерії

Країни
США Країни Європи Україна

Тривалість 
навчання 3–5 років

Середня тривалість навчання 
у більшості країн Європи 
становить ≥3 років. Зокрема, 
у Франції (2–6 років); в 
Англії – 6 років; в Австрії – 
3 роки; у Польщі (4–5 років)

1–3 роки

Оплата 
навчання

Платять усі інтерни, за винятком 
тих, що отримали гранти. При цьому 
за вартістю навчання державні 
університети є дешевшими, ніж 
приватні

Мають місце державні і 
приватні медичні заклади. 
Зокрема, в Австрії в держав-
них медичних університетах 
плата за навчання – 300–
340 євро за семестр, у при-
ватних вона може сягати до 
7000 євро за навчальний рік. 

При бюджетній 
формі навчання – 
оплата за рахунок 
державних коштів, 
а також заробітна 
плата лікаря інтерна – 
1500 грн.; При 
контрактній формі – 
інтерн самостійно 
оплачує навчання

Форми 
навчання

Навчальна програма професійної підготовки лікаря (інтернатури) 
існує в усіх країнах світу і обов’язково складається з теоретичного 
і практичного курсу. Програма навчання зазвичай включає 
обов’язкові та альтернативні (за вибором) дисципліни. Зміст 
програми професійної підготовки лікаря відрізняється в країнах 
відповідно до національних особливостей і компетенцій лікаря

Очна (одержання 
теоретичних знань 
на кафедрі); Заочна 
(набуття практичних 
навичок і вмінь на 
базах стажування)

Особливості 
здобуття 
практичних 
навичок

Інтерни постійно перебувають у лі-
карні й отримують практичні знання і 
вміння виконувати найрізноманітніші 
маніпуляції та лікувально-діагностич-
ні процедури. Такий навчальний про-
цес стимулює краще засвоєння вивче-
ного матеріалу і мотивує студентів на 
отримання якісних і глибоких знань. 
Інтерни проходять практику під ке-
рівництвом практикуючих лікарів, які 
навчають їх, спочатку демонструючи 
навики на фантомах і симуляторах, а 
згодом дають самим виконувати певні 
маніпуляції, наглядаючи за ними. 

У більшості країн під час 
практики інтерна переважає 
навчання не в умовах 
загальної практики, а в 
умовах університетських 
клінік

В залежності від 
мотивації інтерна 
(прикріплення до 
лікарень; чергування 
в медичних 
закладах тощо). На 
базах стажування 
призначаються особи, 
відповідальні за 
лікаря-інтерна

Мотивація 
лікаря-інтерна

Зарплата лікаря після закінчення 
післядипломної освіти зростає 
приблизно втричі

Наприкінці навчання у біль-
шості країн проводять іспити 
з подальшим наданням відпо-
відного сертифікату лікаря. У 
деяких країнах наявність сер-
тифіката не є обов’язковою 
для здійснення загальної 
практики, але лікарі із серти-
фікатом мають вищий статус 
і, відповідно, вищу заробітну 
плату. 

Втілення мрій 
батьків; милосердя 
та любов до хворого; 
бажання допомогти 
тощо.

Оцінка 
ефективності 
навчання

Після закінчення чергового циклу 
професори, відповідальні за практику 
інтерна, оцінюють його роботу, 
а також за бажанням підопічних 
пишуть рекомендаційні листи для 
них, які важливі для подальшого 
працевлаштування 

Під час навчання засто-
совують різні методики, 
наприклад, безпосереднє 
спостереження викладача, 
відеоспостереження за 
роботою інтерна, непряме 
спостереження 

Формальне 
заповнення журналу 
обліку роботи лікаря-
інтерна
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Перспектива 
праце- 
влаштування

Навчання в інтернатурі спрямоване 
на здобуття практичних знань і вмінь, 
які не відірвані від реалій практичної 
медицини і дають інтернам змогу 
одразу після закінчення інтернатури 
виконувати обов’язки лікаря під 
керівництвом старших колег. 

У більшості країн медичне 
законодавство адаптоване 
до загальноєвропейських 
правил, які передбачають 
визнання післядипломної 
спеціалізованої медичної 
освіти в певній країні 
для лікарів з Єврозони. 
Це забезпечує обмін 
медичними кадрами і 
вільне пересування та 
працевлаштування лікарів-
спеціалістів у межах 
Євросоюзу

Не визначена і 
не гарантована 
державою. Існує 
можливість 
працевлаштування в 
приватних медичних 
структурах.

*Примітки: сформовано автором на основі [3–8].

Продовження таблиці 3

Першим етапом є проходження впродовж одно-
го року післядипломного стажування зі складан-
ням державного лікарського/стоматологічного кін-
цевого іспиту (LEK/LDEK), без якого випускник не 
може працювати лікарем. Це стажування він прохо-
дить у лікарнях на посаді лікаря-стажиста, отриму-
ючи зарплатню від Міністерства охорони здоров’я 
та під контролем Лікарської палати (Izba Lekarska). 
А необхідний досвід здобуває під керівництвом 
лікарів-практиків. За умови відсутності скерувань 
на роботу державний лікарський/стоматологічний 
кінцевий іспит (LEK/LDEK) відіграє вирішальну 
роль у майбутньому виборі спеціалізації, що базу-
ється тільки на результатах цього випробування, 
та пошуку місця роботи. Чим вищий бал, тим пре-
стижнішу спеціалізацію та місце стажування має 
право обрати собі стажист.

Особливість післядипломної освіти в Польщі 
полягає у наявності резидентури та волонтаріату. 
Кількість резидентських місць обмежена і визнача-
ється Міністерством охорони здоров’я. Їх перелік 
вказаний на офіційному сайті Урядової установи. 
До того ж, резидент отримує від Міністерства за-
робітну плату. До волонтаріату зараховують тих 
стажистів, які набрали нижчий бал під час кінце-
вого іспиту, або тих, хто здобуває другу спеціаль-
ність. Післядипломна освіта триває 4–5 років для 
базової спеціалізації та додаткових 2–3 роки – для 
вузької спеціалізації. Проте через наявний дефіцит 
лікарських кадрів у майбутньому планується за-
вершення реформи післядипломної медичної осві-
ти, метою якої є скорочення термінів спеціалізації. 
При цьому ліквідовується рік післядипломного 
стажування, а вузьку спеціальність можна буде 
отримати упродовж 6 років після закінчення на-
вчального медичного закладу.

Відбір претендентів у резидентуру чи волон-
таріат для проходження базової спеціалізації у 
Польщі здійснюється за конкурсом з урахуванням 
результатів складання державних ліцензійних іс-
питів. При цьому спеціальність обирається за ре-
зультатами цього іспиту незалежно від того, чи на-
вчання відбувалось за бюджетною, чи контрактною 
формою. Чим краще складено іспит, тим престиж-
нішу спеціальність обирає претендент. Однак сис-
тема вибудувана на доволі демократичних засадах: 

якщо майбутній лікар не отримав достатньої кіль-
кості балів на омріяну спеціальність, йому дають 
шанс перескладати іспит кілька разів. Варто заува-
жити, що, склавши такі «випробування», новоспе-
чений спеціаліст згодом і сам працевлаштовується.

У Польщі післядипломну освіту забезпечують 
і координують Міністерство охорони здоров’я, 
Центр медичної післядипломної освіти, Центр 
медичних іспитів, вищі навчальні медичні закла-
ди, які відповідають за післядипломну підготовку 
лікарів шляхом проведення обов’язкових курсів. 
Лікарська палата координує всі ці питання. Це гро-
мадська організація, яку частково фінансує Мініс-
терство охорони здоров’я.

Однією з найдовших у Європі та світі є три-
валість післядипломного навчання в Австрії [6]. 
Так, для того, щоб стати лікарем-спеціалістом, 
необхідно після успішного завершення медичного 
університету навчатися і стажуватися ще не мен-
ше 9 років (3 роки загальної інтернатури та 6 років 
спеціалізації за одним з існуючих в Австрії 45 ме-
дичних фахів). Для здобуття вузької спеціальності 
(нейрохірург, ендокринолог тощо) – ще додатково 
3 роки після цього. До позитивних ознак після-
дипломної освіти в Австрії можна віднести таке: 
всі без винятку лікарі проходять етап підготовки 
лікаря загальної практики, а тому в Австрії немає 
нестачі у цих спеціалістах; значна тривалість під-
готовки вузьких спеціалістів зумовлює їх висо-
кий професіоналізм; увесь процес післядипломної 
освіти контролюється незалежним виборчим орга-
ном – австрійською лікарською палатою. Негатив-
ними аспектами післядипломної освіти в Австрії є 
наступні: пересічний лікар стає вузьким спеціаліс-
том (ендокринологом, нейрохірургом тощо) у віці 
понад 40 років; значний конкурс на спеціалізацію 
зумовлює те, що частина лікарів подає документи 
на будь-яку вільну вакансію для спеціалізації, без 
урахування майбутнього фаху [6].

Щодо проходження резидентури в США, то на 
останньому, четвертому році навчання студенти 
починають відправляти резюме разом із пакетом 
інших документів на програми резидентури при 
різних лікарнях [8]. Варто зазначити, що впро-
довж третього року навчання, після практики в 
різних відділеннях, вони визначаються з вибором 
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спеціальності. Кожен може подавати документи 
на спеціальності на своє уподобання. Проте кіль-
кість місць обмежена. Держава може регулювати 
кількість місць у резидентурі через збільшення чи 
скорочення фінансування програм. До пакета доку-
ментів також входять лист з оцінюванням успіш-
ності, а також копія документа з балами, отрима-
ними за період навчання в медичному університеті, 
рекомендаційні листи, отримані від професорів під 
час проходження практики, а також мотиваційні 
листи, в яких студенти намагаються обґрунтувати, 
чому саме вони обрали ту чи іншу спеціальність. 
Усі ці чинники відіграватимуть роль у відборі сту-
дентів на співбесіди [8].

Весь процес подачі документів на резиденту-
ру відбувається через спеціальний інтернет-сервіс 
ERAS (Electronic Residency Application Serviсe. 
За кожну заявку в резидентуру студент платить 
гроші (наприклад, вартість подачі документів на 
60 програм за двома спеціальностями становитиме 
близько $800). У 2016 році загальна кількість місць 
у резидентурах з усіх спеціальностей становила 
30750. У межах однієї спеціальності, на прикладі 
внутрішньої медицини, – 423 [8]. 

Керівники резидентур старанно відбирають 
кандидатів відповідно до своїх критеріїв і запрошу-
ють їх на співбесіду до своєї клініки. Від листопада 
до січня студенти проходять співбесіди в лікарнях. 
Кожен кандидат може пройти від однієї до десяти і 
більше співбесід. У лютому і студенти, і керівники 
резидентур складають список резидентур і канди-
датів у резиденти відповідно в порядку вподобан-
ня. Тобто на першому місці студент розміщує про-
граму резидентури, яка найбільше йому підходить, 
своєю чергою керівники резидентур ставлять на 
перші місця студентів, які найбільше їх цікавлять. 
У березні за допомогою спеціальної комп’ютерної 
програми проходить аналіз і зіставлення таких 
списків, відбувається так званий matching (так зва-
не парування студент–резидентура). Студенти, які 
не змогли потрапити на бажану резидентуру, упро-
довж тижня можуть подавати заявки на інші рези-
дентури, які не змогли заповнити всі наявні місця 
в програмі. Таким чином, майбутні резиденти на 
принципах конкуренції і рівності мають змогу в 
майбутньому отримати спеціальність за власним 
бажанням [8].

Проведені дослідження показали, що пробле-
мами післядипломної медичної освіти в Україні на 
сьогодні є такі:

• неповна відповідність вітчизняної післяди-
пломної освіти стандартам ЄС і Всесвітньої феде-
рації медичної освіти; 

• низький рівень фінансово-економічного забез-
печення післядипломної освіти; 

•  недостатня відповідність освітніх послуг ви-
могам суспільства, потребам ринку праці; 

• відсутність мотивації щодо здобуття нових 
теоретичних і практичних знань, спричинена низь-
кою оплатою праці лікарів; 

• недостатнє матеріально-технічне та науково-
методичне забезпечення закладів післядипломної 
освіти, баз стажування, університетських клінік; 

• застарілість програмного та інформаційного 
забезпечення навчального процесу; 

• зниження якості підготовки медичних кадрів 
унаслідок низької мотивації студентів і викладачів 
до самоудосконалення; 

• застосування застарілих педагогічних техно-
логій тощо.

Післядипломна медична освіта потребує сис-
темних змін згідно із сучасними світовими і євро-
пейськими рекомендаціями та традиціями, а також 
координації з директивами Євросоюзу та Всесвіт-
ньої федерації медичної освіти. Реалізація концеп-
ції реформування післядипломної медичної освіти 
мала б передбачати такі складові:

• запровадження новітніх підходів у післяди-
пломній медичній освіті і безперервний професій-
ний розвиток ; 

• удосконалення нормативно-правової бази 
щодо діючої системи безперервної післядипломної 
освіти; механізмів її реалізації, послідовності видів 
та форм навчання тощо; 

• модернізація та оновлення матеріально-тех-
нічної бази закладів післядипломної освіти та баз 
стажування, університетських лікарень і клінік; 

• оновлення програмного та інформаційного за-
безпечення післядипломного навчання; 

• реалізація інноваційних процесів у підготовці 
та атестації педагогічних кадрів для системи після-
дипломної освіти; 

• створення мережі університетських клінік та 
лікарень як результат реформування системи охо-
рони здоров’я України загалом і як поєднання ліку-
вальної практики, науки та навчання; 

• запровадження резидентурної форми після-
дипломної освіти, що базується на принципах рів-
ності випускників контрактної та бюджетної форм 
навчання (МОЗ України, МОН України).
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ЕКСПРЕС-МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОСТАТЕВОЇ 
СИСТЕМИ У МОЛОДІ

Проведено експрес аналіз сечі у 52 осіб жіночої статті віком від 15 до 25 років, які вважали себе здоровими. 
Встановлено наявність протеїнурії (25%), лейкцитурії (15%) та білірубінурії (8%), які частіше визначались у студентів, 
ніж у учнів, інші показники аналізів сечі суттєво не відрізнялись. Виявлено, що 18% дівчат мали розлади сечовипус-
кання, найчастіше це дискомфорт при сечовипусканні, у 50% з них діагностовано урогенітальні інфекції. До 25% 
дівчат відзначали епізоди запального процесу у сечостатевих шляхах, у всіх виявлено протеїнурію та лейкоцитурію. 
Патологічні зміни в сечі за допомогою експрес аналізу виявлено у осіб, які недостатньо вживають рідину, рослин-
ну їжу, забагато вживають тваринних продуктів. Найбільш типовими змінами, при порівнянні обстежуваних різного 
віку (студенти та учні), встановлено присутність ознак урогенітальної інфекції у студентів (24% проти 6% у учнів) та 
дизуричних розладів (27% у студентів, у учнів не відмічалось). Це може свідчити про прямий зв'язок між частотою 
та активністю інфекційного процесу у сечостатевій системі та початком статевого життя. Визначено покази до про-
ведення скринінг-діагностики населення

Ключові слова: урогенітальна інфекція, лейкоцитурія, протеїнурія, експрес метод діагностики.

Проведено экспресс анализ мочи у 52 девушек в возрасте от 15 до 25 лет, которые считали себя здоровыми. 
Установлено наличие протеинурии (25%), лейкцитурии (15%) и билирубинурия (8%), которые чаще определялись у 
студентов, чем у учащихся, другие показатели анализов мочи существенно не отличались. Выявлено, что 18% деву-
шек имели расстройства мочеиспускания, чаще всего это дискомфорт при мочеиспускании, у 50% из них диагно-
стировано урогенитальные инфекции. До 25% девушек отмечали эпизоды воспалительного процесса в мочеполо-
вых путях, во всех выявлено протеинурию и лейкоцитурию. Патологические изменения в моче с помощью экспресс 
анализа выявлено у лиц, которые недостаточно используют жидкость, растительную пищу, много животных про-
дуктов. Наиболее типичными изменениями при сравнении обследуемых разного возраста (студенты и учащиеся) 
установлено присутствие признаков урогенитальной инфекции у студентов (24% против 6% у учащихся) и дизуриче-
ских расстройств (27% студентов, у учащихся не отмечалось). Это может свидетельствовать о прямой связи между 
частотой и активностью инфекционного процесса в мочеполовой системе и началом половой жизни. Определили 
показания к проведению скрининг-диагностики населения.

Ключевие слова: урогенитальныи инфекции, лейкоцитурия, протеинурия, экспресс метод

Express test of 52 females age from 15 to 25 who considered themselves healthy. The presence of proteinuria (25%) 
leyktsyturiyi (15%) and Bilirubinuria (8%) are more determined the students than the schoolgirls, other indicators of urine 
did not differ significantly. It was revealed that 18% of girls had urinary disorders, often a discomfort when urinating, 50% of 
them are diagnosed with urogenital infections. Up to 25% of girls note episodes of inflammation in the urinary tract, all found 
proteinuria and leykotsituria. Pathological changes in urine, using express test, identified the persons that are not consume 
enough liquid plant food, a lot of animal products. The most common changes when comparing subjects of different ages 
(students and schoolgirls) established the presence signs of urogenital infections among students (24% vs. 6% for stu-
dents) and dysuric disorders (27% of the students, the scloolgirls were not found). This may indicate a direct relationship 
between the frequency and activity of infection in genitourinary system and the start of sexual activity. Defined indications 
for diagnostic screening population.

Key words: urogenital infection, leukocyturia, proteinuria, ekspers method.

Середня захворюваність молоді в світі за даними 
ВООЗ: хвороби серцево-судинної системи – 26%, 
хвороби органів травлення – 17%, хвороби органів 
ендокринної системи – 10%, хвороби сечостатевої 
системи – 8%, інші – 39% [1, с. 7]. Середня захворю-
ваність молоді в Україні: хвороби органів дихання – 
44,12%, хвороби серцево-судинної системи – 7,22%, 
травми, отруєння – 6,7%, хвороби сечової системи – 
6,45%, інші – 35,5%, тому діагностика стану сечової 
системи серед молоді є актуальною [2, с. 15; 3, с. 8].

На даний момент найбільш оптимальним ва-
ріантом скринінгової оцінки сечі, яка відповідає 
принципам ВООЗ, вважається використання тест-
смужок, що дозволяє за 2 хвилини отримати близь-
ко 10-12 показників [4, с. 204; 5 с. 9].

Мета роботи. Об’єктивне визначення прихова-
них захворювань сечостатевої системи у молодих 
людей та факторів ризику їх виникнення.

Завдання дослідження: 1) визначити факто-
ри ризику виникнення захворювань сечостатевої 
системи та проценту захворювань гінекологічного 
профілю серед молодого населення (учні старшої 
школи і студенти); 2) дослідити зміни в аналізах 
сечі підлітків та молоді м. Чернівців за скринін-
говими методами; 3) встановити залежність змін 
в аналізах сечі від віку, епізодів сечостатевої ін-
фекції в минулому та особливостей харчування; 
4) на підставі отриманих результатів та даних лі-
тератури розробити рекомендації та обґрунтувати 
популяційну методику оцінки стану сечостатевої 
системи.

Матеріал і методи. Для вирішення поставле-
них завдань з метою скринінгової оцінки змін голо-
вних показників сечі у молоді, нами було обстеже-
но 52 особи жіночої статті – 18 учениць старших 
класів медичного ліцею та 34 студентки.
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Застосовано анкетування за допомогою роз-
робленого нами опитувальника, тест-смужки 
CITOLAB 10 для швидкого виявлення уробіліно-
гену, глюкози, білірубіну, кетонів, питомої ваги, 
крові, pH, білку, нітритів, лейкоцитів, статистична 
обробка даних. 

Проведено анкетування щодо основних особли-
востей харчування та наявності інших факторів, які 
могли спричинити зміни сечі (як захворювання се-
чостатевої системи), а також відносно присутності 
основних дизуричних розладів.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Виявлено, що 18% дівчат скаржилися на розлади 
сечовипускання, найчастіше це дискомфорт при се-
човипусканні, однак, не придавали цьому значення 
до проведеного анкетування, у половини з них діа-
гностовано урогенітальні інфекції, що потребує лі-
кування. Дещо менша кількість (10%) скаржилаля 
на нічні сечовипускання.

При проведенні експрес аналізу сечі найчасті-
шою зміною була протеїнурія (близько 25%), рідше 
виникала лейкцитурія (15%) та білірубінурія (8%). 
Інші зміни спостерігались незначно.

Серед особливостей способу життя, які впли-
вають на появу захворювань сечостатевої системи, 
слід відмітити, що 25% усіх анкетованих вважа-
ють, що це недостатнє вживання рідини, причому 
серед студентів таких було більше – 35%. Майже 
третина (31%) вважали, що вони вживають замало 
рослинної їжі, інша третина вважала, що вони вжи-
вають забагато тваринних продуктів.

У 18% опитаних спостерігаються дизуричні роз-
лади, найчастіше це дискомфорт при сечовипусканні. 

До 25% дівчат відзначали епізоди запального 
процесу у сечових шляхах. Це підтверджує зв’язок 
між інфекціями урологічного та гінекологічного 
профілю. Підтвердженням цього є визначення у 
25% дівчат протеїнурії та лейкоцитурії, яка частіше 
визначалась у студентів, ніж у учнів, інші показни-
ки аналізів сечі суттєво не відрізнялись.

Найбільш типовими змінами при порівнянні об-
стежуваних різного віку (студенти та учні) встанов-
лено присутність ознак урогенітальної інфекції у сту-
дентів (24% проти 6% у учнів) та дизуричних розладів 
(27% у студентів, у учнів не відмічалось). Це може 
свідчити про прямий зв’язок між частотою та актив-
ністю інфекційного процесу у сечостатевій системі 
та початком статевого життя, що неодноразово було 
показане багатьма авторами. У студентів частіше ви-
являли протеїнурію, білірубінурію, лейкоцитурію. 

Ми порівняли також характеристики моло-
дих людей із сечостатевою інфекцією в анамнезі 
(10 осіб) та без такої (42 особи). Було виявлено, 

що у першій групі 50% вживало мало рідини проти 
19% у другій групі. Також у першій групі перева-
жала частка опитаних із дизуричними розладами 
(50%) проти 10% у другій групі. Показники сечі не 
відрізнялись, окрім більш частого діагностування 
протеїнурії серед опитаних у першій групі. 

Провівши аналіз нашої роботи, визначили по-
требу у проведенні скринінг- діагностики для на-
ступних категорій населення: при диспансеризації 
здорових людей та тих, що часто хворіють; при про-
веденні диференційного діагнозу; як елемент контр-
олю після перенесених захворювань; при прохо-
дженні щорічних медичних оглядів; при всіх станах, 
що проходять із лихоманкою, порушенням загально-
го самопочуття; щорічно у школярів на початку на-
вчального року; у осіб, що професійно займаються 
спортом (не менш, ніж два рази на рік); за наявнос-
ті в анамнезі хронічних вогнищ інфекції; хворі з 
алергією; пацієнти з обтяжливим сімейним анамне-
зом (сечокам’яна хвороба, жовчокам’яна хвороба).

Висновки.
1. Встановлено при випадковому скринінгу 

майже у 20% молодих людей наявність певних змін 
(суб’єктивних чи об’єктивних), які можуть свідчи-
ти про можливий інфекційний процес у сечостате-
вій системі.

2. Проведене дослідження виявило деякі особли-
вості змін сечі у молоді спричинені способом життя, 
зокрема, обмеження кількості випитої рідини, рос-
линної їжі призводять до порушень у сечовій системі.

3. Найбільш важливими зв’язками, які були 
нами виявлені, є позитивний зв’язок між меншою 
кількістю рідини та ознаками сечостатевою інфек-
ції та збільшенням цих ознак з віком (у студентів у 
порівнянні з учнями).

4. Встановлено, що при вживанні достатньої 
кількості рідини зменшується ризик як інфекційних 
процесів у сечостатевій системі, так і появи такого 
розповсюдженого захворювання, як сечокам’яна 
хвороба, що і було опосередковано нами показано. 

5. Збільшення частоти ознак запального про-
цесу у студентів ми можемо пов’язати з початком 
активного статевого життя.

6. Скринінг – тест є простим та безпечним ме-
тодом, що дозволяє виявити приховані зміни сечі, 
які можуть свідчити про патологію, і значно полег-
шити діагностику різних захворювань сечостатевої 
системи серед населення.

7. Скринінг – аналіз сечі не є може бути під-
ставою для постановки діагнозу, але може бути 
методом відбору контингенту, який повинен бути 
більш прицільно обстежений для підтвердження чи 
виключення певної патології сечової системи. 
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ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЗВИЧНОГО НЕВИНОШУВАННЯ 
ВАГІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИДРОГЕСТЕРОНУ

Проведено обстеження 60 пацієнток із звичним невиношуванням вагітності, які були розподілені на дві групи. І 
групу склали 30 жінок зі звичним невиношуванням вагітності в першому триместрі, яким проводилась профілактика 
репродуктивних втрат на етапі предгравідарної підготовки та лікування на ранніх термінах гестації дидрогестероном 
(у дозі 10 мг 2 рази на добу і 10 мг 3 рази на добу відповідно); ІІ – 30 жінок групи високого ризику, які не отримували 
дидрогестерон в профілактичних та лікувальних цілях. Патогенетично обумовленим є призначення дидрогестерону 
жінкам із звичним невиношуванням в анамнезі на етапе предгравідарної підготовки для профілактики та лікування 
самовільного перериванні вагітності і загибелі плідного яйця, що обумовлюють високу частоту репродуктивних втрат. 

Ключові слова: звичне невиношування, дидрогестерон, предгравідарна підготовка, самовільний викидень.

Проведено обследование 60 пациенток с привычным невынашиванием беременности, которые были распреде-
лены на две группы. І группу составили 30 женщин с привычным невынашиванием беременности в первом триме-
стре беременности, которым проводилась профилактика репродуктивных потерь на этапе предгравидарной подго-
товки и лечение на ранних сроках гестации дидрогестероном (в дозировке 10 мг 2 раза в сутки и 10 мг 3 раза в сутки 
соответственно); ІІ – 30 женщин группы высокого риска, которые не получали дидрогестерон в профилактических и 
лечебных целях. Патогентически обусловленным является назначение дидрогестерона женщинам с привычным не-
вынашиванием в анамнезе на этапе предгравидарной подготовки для профилактики и лечения самопроизвольного 
прерывания беременности и гибели плодного яйца, обуславливающих высокую частоту репродуктивных потерь. 

Ключевые слова: привычное невынашивание, дидрогестерон, предгравидарная подготовка, самопроизволь-
ный выкидыш.

The study involved 60 patients with habitual miscarriage, which were divided into two groups. I group consisted of 
30 women with habitual miscarriage in the first trimester of pregnancy, who received preventive maintenance of reproduc-
tive losses at the stage pregravid preparation and treatment in the early stages of gestation of dydrogesterone (at a dose 
of 10 mg 2 times a day and 10 mg 3 times a day, respectively), II – 30 patients with high-risk women who did not receive 
dydrogesterone in preventive and therapeutic purposes. The pathogenetically conditioned is an appointment of dydroges-
terone for women with habitual miscarriage in anamnesis at the stage pregravid preparing for the prevention and treatment 
of spontaneous abortion and the death of the gestational sac, causing the high incidence of reproductive losses.

Key words: habitual miscarriage, dydrogesterone, pregravid preparation, spontaneous miscarriage.

Однією з найактуальніших проблем сучасного 
акушерства залишається звичне невиношування 
вагітності, яке веде до підвищення акушерської па-
тології, перинатальної захворюваності і смертності 
[2, с. 37; 3, с. 3]. В останні роки акцент у вивченні 
цієї патології змістився до ранніх термінів вагітнос-
ті – до першого триместру, та як саме в цей період 
відбувається формування фетоплацентарної систе-
ми, закладка органів та тканини плоду, екстраемб-
ріональних структур та провізорних органів, що у 
більшості випадків визначає подальший перебіг ва-

гітності. Не дивлячись на досягнуті за останні роки 
успіхи у профілактиці та лікуванні даної патології, 
частота самовільних викиднів є стабільною і до-
статньо високою, та не має тенденції до зниження. 
За даними різних авторів вона складає від 2 до 55% 
та досягає у першому триместрі 50% [1, с. 194;  
4, с. 17]. Відсутність зниження частоти даної пато-
логії вказує на труднощі, що виникають при веден-
ні жінок зі звичним не виношуванням вагітності. 
З одного боку вони обумовлені багатофакторністю 
етіології і патогенетичних механізмів захворюван-
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ня [5, с. 23]. З іншого – неудосконаленістю мето-
дик, що використовуються для діагностики даної 
патології та відсутністю адекватного моніторингу 
ускладнень, що виникають під час вагітності. 

В теперішній час, не дивлячись на велику кіль-
кість наукових праць, що доказують вискоку ефек-
тивність предграгравідарної підготовки із звич-
ним не виношуванням вагітності, в практичній 
діяльності ми маємо справу з пацієнтками, які не 
отримали відповідного обстеження і лікування пе-
ред наступною вагітністю. Саме тому при усклад-
неному перебігу наступної вагітності у пацієнток 
із звичним невиношуванням лікарю доводиться 
імперично підбирати адекватну патогенетичну те-
рапію ще до отримання результатів лабораторних 
методів обстеження. 

Задачею дослідження була оцінка ефективності 
застосування дидрогестерону (препарат «Дюфас-
тон») у системі предгравідарної підготовки та з ме-
тою замісної гормональної терапії в ранні терміни 
гестації у жінок із звичним невиношуванням для 
профілактики репродуктивних втрат. 

Дослідження проводились на базі ДЗ «Україн-
ський медичний центр акушерства, гінекології та 
репродуктології МОЗ України». Для досягнення 
поставленої мети проведено обстеження 60 пацієн-
ток, які були розподілені на дві групи. І групу скла-
ли 30 жінок зі звичним невиношуванням вагітності 
в першому триместрі, яким проводилась профілак-
тика репродуктивних втрат на етапі предгравідар-
ної підготовки та лікування на ранніх термінах гес-
тації дидрогестероном (у дозі 10 мг 2 рази на добу 
і 10 мг 3 рази на добу відповідно); ІІ – 30 жінок 
групи високого ризику, які не отримували дидро-
гестерон в профілактичних та лікувальних цілях. 

Середній вік обстежених жінок І групи склав 
31,3±2,3 роки, вік менархе в цій групі пацієнток 
13,2±1,3 роки. При цьому регулярний менструаль-
ний цикл був у 22 жінок (73,3%). Наявність в анам-
незі болісних та значних менструацій виявлено у 
7 (23,3%) випадках. 

В анамнезі у вагітних зі звичним невиношу-
ванням найбільш часто відмічались захворювання 
серцево-судинної (вегето-судинна дистонія, гіпер-
тонічна хвороба, гіпотензія, варикозне вен ниж-
ніх кінцівок) та ендокринної систем (порушення 
функцій щитоподібної залози, порушення жиро-
вого обміну та метаболічний синдром). В цілому 
кількість вагітних із соматичними захворюваннями 
складала 40%. При зборі гінекологічного анамне-
зу у 24 (80%) жінок він обтяжений дисфункцією 
яєчників за типом недостатності лютеїнової фази, 
функціональними кістами яєчників, міомою матки, 
аномаліями розвитку матки, дисфункціональними 
матковими кровотечами, двобічним сальпінгоо-
форитом. В 11 (36,6%) жінок раніше проводилось 
лікування з приводу генітальних інфекцій: уреа-
плазмозу, хламідіозу, кандидозу та бактеріального 
вагінозу. 

Акушерський анамнез у всіх пацієнток І групи 
був обтяжений наявністю самовільних викиднів. 
Так, у 24 (80%) пацієнток було по два викидні, у 
6 (20%) – три та більше самовільних переривань 
вагітності. При цьому у 27 (90%) жінок викидень 
відбувся в перші 12 тижнів гестації. 

Ендокринні фактори невиношування (недостат-
ність лютеїнової фази, гіперандрогенія, гіперпро-
лактинемія різного ґенезу) були причиною викидня 
у 19 (63,3%) пацієнток. У зв’язку з цим в предгра-
відарний період даним жінкам проводилась гормо-
нальна корекція виявлених порушень: призначення 
дидрогестерону з 15 по 25 день менструального 
циклу в дозі 10 мг два рази на добу. Обстеження 
на генітальні інфекції у 8 (26,6%) випадках вста-
новило наявність уреаплазменної, хламідійної, 
кандидозної, цитомегаловірусної інфекції та бак-
теріального вагінозу, що потребувало проведення 
антибактеріальної, противірусної та імуностиму-
люючої терапії. У 1 (3%) пацієнток діагностована 
сідловидна матка з наявністю неповної перетинки, 
у 2 (6,6%) – міома матки з інтермуральним та суб-
серозним розташуванням вузлів, у 1 (3%) – вну-
трішній ендометріоз. 

Крім того у 2 (6,6%) були виявлені лабораторні 
ознаки антифософоліпідного синдрому, з приводу 
чого вони отримували патогенетичне лікування в 
предгравідарний період.

Перебіг теперішньої вагітності у першому три-
местру у жінок І групи ускладнився у 4 (13,3%) 
пацієнток гестозом першої половини, у 9 (30%) за-
грозою викидня, яка проявилась в 1 з 9 (3%) спо-
стереженнях кров’янистими виділення із статевих 
шляхів, в 5 з 9 (16,6%) – тягнучим болем по низу 
живота. При УЗД пацієнток І групи (які отриму-
вали дидрогестерон) із звичним невиношуван-
ням в анамнезі та загрозою переривання в терміні 
5–14 тижнів в жодному із спостережень не було ви-
явлено ознак відшарування хоральної тканини.

У жінок ІІ групи перебіг теперішньої вагітнос-
ті в першому триместрі ускладнився у 5 (16,6%) 
жінок гестозом першої половини вагітності, у 
20 (66,6%) загрозою викидня, що вдвічі більше ніж 
у вагітних І групи. Загроза переривання вагітності 
у 6 (20%) випадків проявлялась кров’янистими ви-
діленнями зі статевих шляхів, у 14 (46,6%) – тягну-
чим болем понизу живота.

При УЗД у пацієнток ІІ групи в 7 (23,3%) випад-
ках виявлена ретрохоріальна гематома. 

При аналізі результатів вагітності наприкін-
ці першого триместру в ІІ групі у 1 (3%) жінки 
діагностовано анембріонія, у 1 (3%) в терміні 8–9 
тижнів гестації – загибель плідного яйця, у 2 (6%) 
випадках відбувся самовільний викидень у терміні 
8–10 тижнів. У інших 26 жінок відмічалось подаль-
ше прогресування вагітності з ознаками загрози пе-
реривання. 

В І групі лише у 1 (3%) пацієнтки діагностовано 
загибель плідного яйця у терміні 5-6 тижнів, вірогід-
ніше за все обумовлена хромосомною патологією.

Під час спостереження всім пацієнткам з обтя-
женим перебігом вагітності проводилась комплек-
сна патогенетична терапія, заснована на сучасним 
принципах лікування виявленої патології. 

На етапі предгравідарної підготовки проводили 
дослідження гормонального профілю з визначен-
ням рівня естрогенів, прогестеренону, андрогенів, а 
також ультразвукового дослідження з метою оцінки 
анатомічних особливостей матки і стану яєчників, 
оцінки росту і дозрівання фолікулів. Поряд з ехо-
графією проводилось інфектологічне обстеження.
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Усі вагітні І групи отримували на етапі предгра-
відарної підготовки дидрогестерон з 15 по 25 день 
менструального циклу по 10 мг два рази на добу. 
Середній термін проведення терапії гестагенами до 
настання вагітності складав 4,5±1,5 місяця. 

У вагітних ІІ групи середній термін настання 
вагітності без предгравідарної підготовки складав 
9±1,7 місяців. 

З моменту настання вагітності терапія препара-
том «Дюфастон» в І групі продовжувалась у дозі 
10 мг 2 рази на добу, або 10 мг 3 рази на добу. 

В ІІ групі терапія дидрогестроном не признача-
лась, або проводилась після 9-10 тижнів гестації.

В теперішній час не дивлячись на велику кіль-
кість наукових праць, які доводять високу ефектив-
ність предгравідарної терапії при звичному неви-
ношуванні, в практичні діяльності спостерігається 
велика кількість жінок, які не отримували належ-
ного обстеженні і лікування перед плануванням 
наступної вагітності. Тому, при ускладненому пе-
ребігу наступної вагітності у пацієнток зі звичним 
невиношуванням лікарю доводиться емпіричним 
шляхом підбирати патогенетичну терапію ще до 
отримання результатів лабораторних методів об-
стеження. Ось чому на наш погляд, є особливо 
актуальним використання ехографічних критеріїв 
переривання вагітності, які дозволяють не тільки 
своєчасно діагностувати ранні порушення, але і 

допомагають вибрати найбільш раціональну ліку-
вальну тактику у відношенні до кожної пацієнтки з 
даною патологією. 

При проведенні ультразвукового обстеження у 
вагітних І групу маркери загрозливого аборту (під-
вищення тонусу міометрія, деформоване плідне 
яйце, наявність відшарування хоріальної тканини), 
а також порушення розвитку ембріону (відставан-
ня КТР ембріону) виявлялись 3,2 рази рідше ніж у 
вагітних ІІ групи. 

Отже, при проведенні терапії гестагенами з ета-
пу предгравідарної підготовки вдається досягнути 
значно більш сприятливих результатів у вигляді 
прогресування вагітності та відсутності репродук-
тивних втрат. 

Висновки. Патогенетично обумовленим є при-
значення дидрогестерону жінкам із звичним неви-
ношуванням в анамнезі на етапах предгравідарної 
підготовки для профілактики та лікування само-
вільного перериванні вагітності і загибелі плідного 
яйця, що обумовлюють високу частоту репродук-
тивних втрат. 

При застосуванні дидрогестерону з етапу 
предгравідарної підготовки і раннього терміну 
вагітності вдається досягнути зниження частоти 
загрозливого переривання в 3,2 рази, запобігти від-
шаруванню хоріальної тканини і самовільних ви-
киднів.
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ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВІВ ПАТОГІСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
У ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ 

Проведене дослідження визначило оптимальну організацію праці роботи у патологоанатомічному відділенні Уні-
верситетської клініки та довело можливу інтенсифікацію роботи та високу продуктивність праці. Нормативи часу, що 
були закладені у нормативно-правових актах, не відповідають реальному навантаженню та можливостям, не можуть 
бути застосовані для обчислень вартості послуг і визначення штатного розпису. 

Ключові слова: патогістологічні дослідження, нормування праці. 

Проведенное исследование определило оптимальную организацию труда работы в патологоанатомическом 
отделении Университетской клиники и доказало возможными интенсификацию работы и высокую производитель-
ность труда. Нормативы времени, которые были заложены в нормативно-правовых актах, не соответствуют реаль-
ной нагрузке и возможностям, не могут быть применены для вычислений стоимости услуг и определения штатного 
расписания.

Ключевые слова: патогистологические исследования, нормирования труда.

The study determined the optimal organization of work in postmortem department of the University Clinic and proved 
possible intensification of work and high productivity. Norms time that were laid down in legal acts do not correspond to the 
real possibilities of load and can not be used for computing the cost of services and determining staffing.

Key words: histopathological study, valuation work.

Актуальність. Нормування праці – складне 
і багатогранне суспільне явище. Загальновідомо, 
що обґрунтовані норми праці повинні використо-
вуватися на всіх стадіях наукової організації праці. 
Норми праці, поряд з затратами матеріалів та ко-
штів й необхідною технічною базою, є вихідними 
величинами для формування плану роботи підроз-
ділу, технологічних карт, перспективного плану, 
обрахунку витрат, правильної оплати виконаних 
робіт та складання рахунків за виконану роботу. 

До основних видів робіт в патологоанатоміч-
ному відділенні (ПАВ) відносяться проведення па-
тогістологічних досліджень (інтраопераційних та 
планових досліджень біопсійного і операційного 
матеріалу) та виконання аутопсій. Співвідношення 
цих робіт є в залежності від фактичної потужності, 
хірургічної активності відділень, що обслуговують-
ся ПАВ, показників летальності. За нормативною 
базою, формування штатного розкладу та обліку 
робочого часу (табелювання) проводилось на основі 
наказу МОЗ України від 23.02.2000 № 33 [1] та про-
веденого фотохронометражу [2]. Частково затрати 
часу на проведення патогістологічних досліджень 
(ПГД) та аутопсії були наведені у наказі МОЗ Укра-
їни від 12.05.1992 N81 [3], який нині скасовано, та 
в інструкції по дослідженню біопсійного матеріалу 
[4, с.18]. Наукові публікації вітчизняних дослідників 
з окресленого питання відсутні. Оскільки проведен-
ня прижиттєвої діагностики, а саме ПГД, є найбільш 
трудомістким видом робіт, вирішено вивчити затра-
ти часу на проведення цього виду діяльності ПАВ. 

Мета дослідження: проаналізувати фактичні 
затрати робочого часу на проведення патогістоло-
гічних досліджень та порівняти з нормативними по-
казниками патологоанатомічної служби в Україні.

Матеріали та методи: досліджено карти фото-
хронометражу, журнали реєстрації біопсійного та 
операційного матеріалу, табель оснащення пато-

логоанатомічного відділення. Застосовані методи 
фотохронометражу, статистичний та аналітичний.

Результати дослідження та їх обговорення. 
При нормуванні праці необхідно розділити процес 
праці на окремі елементи [2, 5]. Всі затрати часу, 
які виникають протягом робочого дня, можна по-
ділити на 2 великі групи: час роботи і час перерв. 
У час перерв не включається час обідньої перерви.

У практиці аналізу використання робочого часу 
найчастіше вживаються методи фотографії та хро-
нометражу. З допомогою цих методів вивчають усі 
основні види робочого часу. 

Методом хронометражу вивчають елементи 
оперативної та підготовчо-заключної роботи або ро-
боти по обслуговуванню робочого місця. Головним 
недоліком є те, що він ефективний лише при дослі-
дженні циклічно повторюваних елементів опера-
тивної роботи. Фотографія передбачає послідовну 
фіксацію затрат часу по згрупованих елементах, як 
правило, протягом усієї зміни (робочого дня). Фо-
тохронометраж – це такий вид спостережень, при 
якому сполучається фотографія робочого часу і хро-
нометраж. Об’єктом фотохронометражних дослі-
джень, як правило, є нестабільний трудовий процес 
в індивідуальному та малосерійному виробництві. 

Аналіз використання робочого часу слід роз-
глядати як важливу частину роботи, спрямованої 
на вдосконалення організації та нормування праці, 
підвищення ефективності виробництва. При цьому 
не варто послабляти уваги до питань професійної 
підготовки та розстановки кадрів, максимального 
використання технологічних можливостей устат-
кування, дисципліни у трудових колективах. 

Нормування праці в патологічній анатомії роз-
почалось з наказу МОЗ України № 81 від 1992 р. 
[3], де регламентовано норми затрат часу на 1 ПГД 
чи аутопсію для кожного учасника процесу, залеж-
но від ступеню складності дослідження. 



69

Медичний форум
♦

Головним недоліком цього розрахунку було 
відсутність визначення самого патогістологічного 
дослідження (це один зразок тканини, чи один па-
рафіновий блок з тканинами в ньому, чи один ви-
падок). Отож, є три варіанти обчислення одиниці 
виміру роботи – один блок, один випадок (пацієнт) 
чи одна аутопсія. Нами за одиницю виміру обрално 
касето-блок, тобто зразок тканин, що розташова-
ний в одній касеті. 

В середньому на один випадок у ПАВ Центру 
(УК) витрачається 3 касето-блоки, що набагато 
менше, ніж у більшості ПАВ та обласних бюро 
України (близько 8 на 1 випадок). Водночас такий 
показник не відображає реальний стан, оскільки 
перехід на касето-блоки відбувся лише у поодино-
ких ПАВ, поняття «патогістологічне дослідження» 
та «блок» не роз’яснені, а нумерація блоків та зраз-
ків тканин не є уніфікованою, трактування поло-
жень галузевого наказу [3] було неоднозначне. 

Загалом за рахунок переходу на касето-блоки 
різко зменшилась кількість взятих шматочків при 
патогістологічному дослідженні. Так, у одну ка-
сету розміщується шматочок тканини площею до 
3х2.5см. Це дає можливість робити фактично гіс-
тотопографічні зрізи, документувати ряд положень 
у онкоморфології (глибину інвазії, розмір пухлини, 
розмір метастазу та ін.). 

До того ж, ці нормативи були розраховані і за-
тверджені у наказі [3] для актуальних на той час 
табелів оснащення та особливостей технологічно-
го процесу. Насьогодні значно змінилась як про-
цедура обробки тканин (реактиви, алгоритм), так і 
технічні можливості [6; 7; 8; 9, с. 8–23].

Штатні нормативи закладів охорони здоров’я 
були регламентовані наказом [1], де встановлено, 
що на в патологоанатомічних відділеннях лікарень 
1 посада лікаря-патологоанатома встановлюється 
з розрахунку 2500 досліджень біопсійного та опе-
раційного матеріалу. За даними звітів патологоана-
томічних відділень та бюро, фактично виконувана 
робота лікарями-патологоанатомами (а з ними й 
усього середнього та молодшого медичного пер-
соналу закладів патологоанатомічної служби) на 
1 посаду в значній частині закладів значно пере-
вищує вказані нормативи (в 3–6 разів). Цей факт 
ставить питання відповідності встановлених штат-
них нормативів до фактичних, питання якості вико-
наних робіт у такій інтенсивності, а також оплати 
праці та робіт. 

Проте з вересня 2015р. цей наказ скасовано [10], 
а в діючому наказі від 1983 р. [11] такі нормативи 
відсутні. Нового наказу, який би регламентував 

норми затрат часу на проведення патогістологіч-
них досліджень, сьогодні немає, а проект галузево-
го наказу (2011 р.) [12] теж не містить таких даних. 
Наявність таких норм – нагальна вимога часу. 

Відомо, що в охороні здоров’я виділяють 8 ви-
дів діяльності медичного персоналу [2; 5; 13, с. 9; 
14, с. 60]: основна діяльність (ОД); інша медична 
діяльність (ІМД); допоміжна (ДД); робота з до-
кументацією (РД); інша діяльність (ІД); службові 
розмови (СР), необхідний приватний час (ПВ); не 
завантажений час (НЧ).

Щодо роботи патологоанатомічних відділень, 
то основні види діяльності лікаря-патологоанатома 
та лаборанта узагальнені у таблиці 2. 

Перші чотири види діяльності включають тру-
дові операції, що відображають функціональні 
обов’язки посади лікаря (чи лаборанта), і спрямо-
вані на безпосереднє виконання патогістологічних 
досліджень [11; 15].

Основна діяльність – це час прямого контакту 
персоналу з матеріалом у лабораторії: вирізка, об-
робка, розлив, різка, фарбування, перегляд, архіву-
вання, тощо; 

Інша медична діяльність – час, що витрача-
ється на проведення консультацій матеріалу та ви-
падків з інших закладів; 

Допоміжна діяльність – це вся підготовча ро-
бота: прийом матеріалу, підготовка до процедури, 
переходи до інших підрозділів Центру тощо; 

Робота з медичною документацією, не сумі-
щена з основною діяльністю – ознайомлення з ре-
зультатами аналізів, функціонально-діагностичних 
і рентгенологічних досліджень, записи в медичні 
документи, виписка копій заключень.

Всі інші види робіт включають дії, не пов'язані 
з діагностичною діяльністю (службові розмови, 
конференції, необхідний приватний час тощо). 

У патологоанатомічному відділенні Центру 
(УК) працює завідуючий патологоанатомічним від-
діленням, лікар-патологоанатом (1.0 ставки), три 
лікаря-патологоанатома (1.0 ст., 0.75 ст., 0.5 ст.), два 
лаборанта (по 1.5ст.), одна молодша медична се-
стра (1,0 ст.). Три лікаря з вищою категорією, один 
з першою. Лаборанти з 2 категорією. Лаборанти 
та лікарі забезпечені необхідним обладнанням, всі 
робочі місця атестовані. В лабораторії відділення 
основні процеси автоматизовані, наявне обладнан-
ня (гістопроцесор, заливочна станція, заморожую-
чий мікротом-кріостат, водяна баня, шейкер у тер-
мостаті, мікротоми та кріоконсоль). 

Нами було проведено фотохронометражні спо-
стереження всіх працівників патологоанатомічного 

Таблиця 1
Нормовані затрати часу на 1 ПГД за наказом № 81 від 1992р. [81]

Категорія складності ПГД Затрати часу, хвилин 
Лікар-патологоанатом Лаборант Мол. м/с Медреєстратор 

1 категорія складності 20 38 10 10
2 категорія складності 40 88 10 15
3 категорія складності 50 121 10 25
4 категорія складності 100 240 10 25
5 категорія складності 150 360 10 25
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відділення Центру реконструктивної та відновної 
медицини (Університетська клініка) ОНМедУ. 

При експертній оцінці раціональності витрат 
робочого часу лікарів-патологоанатомів та лабо-

рантів встановлено, що витрати на іншу медичну 
діяльність недостатні через недостатню укомплек-
тованість, і необхідним збільшення цього часу на 
10 хвилин. Часу на допоміжну діяльність недо-
статньо, причина – висока інтенсивність основної 
діяльності, тому рекомендовано збільшити цей час 
на 30 хвилин. Витрати на службові розмови достат-
ні, але недостатній час на роботу з документацією 
(бажано збільшити на 10 хвилин) та іншу діяль-
ність (рекомендовано збільшити на 15 хвилин за 
рахунок перерв), необхідний приватний час та не 
завантажений роботою час. 

При детальному вивченні карт фотохрономе-
тражних спостережень щодо матеріалу, який дослі-
джувався у відділенні, встановлено, що в середньо-
му на прийом матеріалу витрачається 0,17 хвилин. 
Вирізка та забір матеріалу проводилась в середньо-
му за 1,2 хвилини кожного випадку. При аналізі 
перегляду патологоанатомом планових патогісто-
логічних дослідженнях було встановлено, що най-
більше часу витрачалось на дослідження 4 катего-
рії складності (36 хвилин на 1 випадок, 2.6 хвилин 
на 1 слайд). Час дослідження матеріалу 1–4 катего-
рії складності збільшувалось з підвищенням склад-
ності. Інтраопераційні дослідження в середньому 
тривали 6,5 хвилин на 1 зразок тканини, причому 
найтривалішим було дослідження за методикою 
MOHS (8,5 хвилин на 1 зразок). 

Серед найбільш трудомістких робіт лаборан-
та – різка блоків (в середньому 2,4 хв. на 1 блок) та 
розлив (0,4 хв. на 1 блок). 

Поглиблений аналіз раціональності витрат на 
різні операції за основним видом діяльності ви-
явив, що мають місце необґрунтовані надлишко-
ві патогістологічні дослідження, причини яких 
об’єктивні (додатковий забір тканин після пере-
допераційної променевої терапії) та суб’єктивні 
(нераціональне розташування тканини у касеті, 
неуважний забір). 

Результати скорегованих даних фотохрономе-
тражних спостережень з використанням наступних 
формул ( за матеріалами [2; 5; 16]):

Виділено такі основні операції виробничого 
процесу: вирізка, обслуговування апаратів провод-
ки, розлив, різка, фарбування, перегляд препаратів, 
робота з документами. 

При обчисленні середніх витрат часу було отри-
мано такі результати: 

– по дослідженням – тривалість роботи / кіль-
кість кассет – 6,46 хвилин на 1 ПГД; 

– по інтраопераційним дослідженням – трива-
лість роботи/ кількість випадків (17,3 хв.) чи три-
валість роботи/ кількість зразків тканини (6,5 хв.); 

Таблиця 3
Результати фотохронометражних спостережень діяльності працівників  

патологоанатомічного відділення Центру (УК)

Посада Вид діяльності, тривалість протягом робочого дня (хвилин)
ОД ІМД ДД РД ІД СР ПВ НЧ

Завідуюча ПАВ 229 21 31 86 2 43 9 7
Лікар-патологоанатом 285 19 32 23 9 10 7 8
Лаборант 394 23 2 6 – 20 6 11
Мол. м/сестра 252 – 7 – – 18 18 8

Таблиця 2 
Перелік і коди видів діяльності та основних 

операцій в процесі здійснення основної  
діяльності лікарем-патологоанатомом  

та лаборантом в біопсійному розділі роботи

Код
Види діяльності
Основна діяльність 

1.1.1. Прийом матеріалу 

1.2.1. Огляд, опис, вирізка та забір матеріалу 
1 категорії важкості

1.2.2. Огляд, опис, вирізка та забір матеріалу 
2 категорії важкості

1.2.3. Огляд, опис, вирізка та забір матеріалу 
3 категорії важкості

1.2.4. Огляд, опис, вирізка та забір матеріалу 
4 категорії важкості

1.3.1. Обслуговування гістопроцесору, 
розливочної станції 

1.4.1. Розлив блоків 
1.5.1. Різка блоків 
1.6.1. Фарбування слайдів 

1.7.1. Перегляд, опис та формулювання висновку 
дослідження 1 категорії складності 

1.7.2. Перегляд, опис та формулювання висновку 
дослідження 2 категорії складності

1.7.3. Перегляд, опис та формулювання висновку 
дослідження 3 категорії складності

1.7.4. Перегляд, опис та формулювання висновку 
дослідження 4 категорії складності

1.8.1. Інтраопераційне дослідження 
1.8.2. Інтраопераційне дослідження за MOHS
2. Інша медична діяльність 
3. Допоміжна діяльність

4. Робота з документацією (не суміщена з 
основною діяльністю)

5. Інша діяльність
6. Службові розмови 
7. Необхідний приватний час 
8. Не завантажений час 
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– по тривалості проведення дослідження: міні-
мальне – 16хв., максимальне – 19хв., середнє –17,5 хв. 

За нашими розрахунками, нормативне чис-
ло ПГД на рік для одного лікаря – 8742. Слід ще 
раз підкреслити, що у відділенні працюють висо-
кокваліфіковані лікарі-патологоанатоми, процес 
роботи лаборантів максимально автоматизований. 
Робота лікаря-патологоанатома не лише прижиттє-
ва діагностика, а й проведення розтинів. Водночас 
консультативна робота (взаємні консультації та до-
слідження експертного рівня), навчання молодих 
спеціалістів на базі стажування та післядипломної 
освіти вимагають немалих затрат часу та засобів.

Враховуючи, що за рік ПАВ Університетської 
клініки якісно та вчасно виконує свою роботу в дію-
чому штатному розписі, можливо розрахувати фак-
тичне навантаження на 1 посаду лікаря-патологоана-
тома. За рік в середньому виконується 19 тис. ПГД, 
тому середнє число досліджень на 1 посаду ліка-
ря-патологоанатома складає 5846. Підкреслимо, 
що крім ПГД, у відділенні проводяться розтини по-
мерлих в клініці, ведеться консультативна, науко-
ва робота та навчання лікарів-інтернів і магістрів. 

Висновки:
1. За результатами дослідження, оптимальна 

організація праці роботи у ПАВ і автоматизація 
процесів патогістологічних досліджень може зна-
чно інтенсифікувати роботу та забезпечити високу 
продуктивність праці. 

2. Нормативи часу, що були закладені у наказах 
МОЗ, не відповідають реальному навантаженню та 
можливостям сучасних ПАВ та не можуть бути од-
нотипно застосовані для обчислень вартості ПГД у 
закладах ПАС різного рівня і визначення штатного 
розпису. 

3. Необхідна розробка нормативно-правових 
документів, що стосуються роботи патологоанато-
мічної служби, визначення основних одиниць ви-
міру робіт та норм затрат часу, розрахунків вартос-
ті ПГД, враховуючи потужність та рівень установ 
патологоанатомічної служби, матеріально-технічне 
забезпечення відділення, вид і ступінь складності 
патогістологічних досліджень. 

Перспективи подальших досліджень: провести 
розрахунки нормування праці у патологоанатоміч-
них відділеннях різного рівня та потужності. 

Література:
1. Наказ МОЗ України від 23.02.2000 № 33 [Електронний ресурс] "Про штатні нормативи та типові шта-

ти закладів охорони здоров'я" (із змінами). – Режим доступу до ресурсу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
dn_20000223_33n.html.

2. Наказ МОЗ України від 28.03.2013 N249 [Електронний ресурс] «Про затвердження Методичних рекомен-
дацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров’я, які 
надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу». – Режим доступу 
до ресурсу: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130328_0249.html.

3. Наказ МОЗ України від 12.05.1992 N81 [Електронний ресурс] «Про розвиток та удосконалення пато-
логоанатомічної служби в Україні». – Режим доступу до ресурсу: http://uazakon.com/documents/date_3z/pg_
gmcwxj/ index.htm

4. Инструкция по унификации гистологических и гистохимических методов исследования биопсийного и 
секционного материала № 10-8/7 от 2.03.1976 г. – 23 с. 

5. Проект наказу МОЗ України [Електронний ресурс] "Про затвердження Нормативів навантаження на ме-
дичних працівників у закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу 
(для багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування), залежно від обсягу наданої допомоги". – Режим до-
ступу до ресурсу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140110_0.html.

6. Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 737 [Електронний ресурс] "Про затвердження табелів оснащення 
медичною технікою та виробами медичного призначення патологоанатомічного центру". – Режим доступу до 
ресурсу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111031_737.html.

7. Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 734 [Електронний ресурс] "Про затвердження табелів оснащення 
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні планового лікуван-
ня". – Режим доступу до ресурсу: http://moz.gov.ua/ua/portal/ dn_20111031_734.html.

8. Наказ МОЗ України від 02.03.2011 № 127 [Електронний ресурс] "Про затвердження примірних та-
белів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (район-
ної) та центральної міської (міської) лікарень". – Режим доступу до ресурсу: http://moz.gov.ua/ua/portal/
dn_20110302_127.html.

9. Коржевский Д.Э. Основы гистологической техники. // Д.Э. Коржевский, А.В.Гиляров. – СПб., 2010, – 95 с. 
10. Наказ МОЗ України від 25 вересня 2015 р. N 628 [Електронний ресурс] «Про визнання такими, що втра-

тили чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 1992 року N 81 та постанови пер-

Таблиця 4
Результати скорегованих даних фотохронометражних спостережень

Посада Вид діяльності, тривалість (хвилин)
ОД ІМД ДД РД ІД СР ПВ НЧ

Зав.ПАВ 169 31 41 96 17 43 19 12
Лікар-патологоанатом 225 29 42 33 24 10 17 13
Лаборант 334 33 12 16 15 20 16 14
Мол. м/сестра 192 10 17 10 15 18 28 13
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ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
БРОНХИТОМ – ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС ДО ЛЕЧЕНИЯ

Лабораторные иследования у больных хроническим бронхитом – ликвидаторов аварии на ЧАЭС до лечения 
остаются одной из важных и актуальних проблем медицины. Нами обследовано 44 больних хроническим бронхитом 
принимавших участие в ликвидации на ЧАЭС (основная группа) и 66 больных хроническим бронхитом, не принимав-
ших участия в ликвидации аварии на ЧАЭС (контрольная группа). 

У больных хроническим бронхитом – ликвидаторов аварии на ЧАЭС наблюдалось снижение лейкоцитов, эози-
нофилов, СОЭ – больше в основной группе. Это свидетельствует о снижении реактивности организма у больных ХБ 
основной группы. При биохимическом обследовании обнаружили снижение общего белка в крови. 

Мы обнаружили повышение содержания эритроцитов, гемоглобина, сегментоядерних нейтрофилов и гамма-
глобулинов в основной группе, в большей мере, чем в контрольной. Изменения со стороны лимфоцитов не отмече-
но. Сахар крови в обеих группах в норме.

Нарушение углеводной, ферментной, выделительной функции печени не выявлено, но имеется в жировом об-
мене.

Ключевые слова: периферическая кровь, биохимический анализ крови, хронический бронхит, ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС, до лечения.

Лабораторні дослідження у хворих на хронічний бронхіт – ліквідаторів аварії на ЧАЕС до лікування залишаються 
однією з важливих і актуальних проблем медицини. Нами обстежено 44 хворих на хронічний бронхіт, які брали участь 
в ліквідації аварії на ЧАЕС (основна група) та 66 хворих на хронічний бронхіт, які не брали участі в ліквідації аварії на 
ЧАЕС (контрольна група). 

У хворих на хронічний бронхіт – ліквідаторів аварії на ЧАЕС спостерігалося зниження лейкоцитів, еозинофілія, 
ШОЕ більше в основній групі. При біохімічному обстеженні виявили зниження загального білка в крові. Це свідчить 
про зниження реактивності організму у хворих ХБ основної групи.

Ми виявили підвищення вмісту еритроцитів, гемоглобіну, сегментоядерних нейтрофілів і гама-глобулінів в осно-
вній групі, в більшій мірі, ніж у контрольній. Зміни з боку лімфоцитів не відзначено. Цукор крові в обох групах в нормі.

Порушень вуглеводної, ферментної, видільної функцій печінки не виявлено, але є в жировому обміні.
Ключові слова: периферична кров, біохімічний аналіз крові, хронічний бронхіт, ліквідаторів аварії на ЧАЄС, до 

лікування.

Laboratory studies in patients with chronic bronchitis – the liquidators of the Chernobyl crease to remain one of the 
important and urgent medical problems. We examined 44 patients with chronic bronchitis took part in the liquidation of the 
Chernobyl (main Grup) and 66 patients with chronic bronchitis, did not participate in the (control Grup). Elimination of the 
Chernobyl accident. 

Patients with chronic bronchitis – the liquidators of the Chernobyl accident there was a reduction of white blood cells, 
eozinofilov, ESR greater in primary Grupe. In biochemical examination found a reduction of total protein in the blood. This 
shows a decline in reactivity in patients with chronic bronchitis the main groupies.

We found elevated levels eritrotsitov, hemoglobin, a segment neutrophils and gamma-globulins in the main Grupe, 
to a greater extent than in the control. Changes in the lymphocytes were observed. blood sugar in both GROUP normal. 
Disorders of carbohydrate, enzyme, vydilitelnoy liver viyavleno not, but there is in zhyrovom exchange.

Key words: perirheral blood, blood biochemistry, chronic bronchitis, the liquidators of the Chernobyl accident, before 
the treatment.

Вступление. Экологическая катастрофа в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС привела к 
созданию ситуации массового облучения населе-
ния малыми дозами ионизирующей радиации. По 

масштабам и последствиям это самая крупная тех-
ногенная катастрофа в истории человечества.

В литературе имеются немногочисленные све-
дения о влиянии радиоактивного облучения, в 
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частности ингаляционного проникновения радио-
нуклидов в организм, на возникновение заболева-
ний органов дыхания [2; 3; 5; 6].

Увеличение бронхолегочной онкопатологии на-
блюдали [7] в Воронежской области, что по их дан-
ным возможно вызвано Чернобыльской аварией.

С.С. Якушин, Г.К. Цинкина, Е.А. Худина (1995) 
[11] изучили особенности патогенеза органов ды-
хания у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, указывают 
на прогрессивное нарастание заболеваемости ХБ, 
что требует активного диагностического и лечеб-
ного мониторинга [12; 13; 14]. 

Хронические болезни органов дыхания и, осо-
бенно, хронический бронхит (ХБ) среди жителей, 
в прошлом подвергшихся радиационному воздей-
ствию, наблюдали [10]. 

После аварии на ЧАЭС наблюдали [4] увеличение 
заболеваемости бронхиальной астмой (БА) у детей 
и ее более тяжелое течение. Одновременно, наблю-
далось учащение бронхообструктивных бронхитов 
и аллергозов. К такому же выводу приходили [8] 
по материалам обследования детей, проживаю-
щих на территориях Семипалатинского полигона.

В литературе недостаточно изучены показате-
ли лабораторных исследований при хроническом 
бронхите у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, чему 
посвящена наша работа. 

Материалы и методы. Обследовано 44 боль-
ных хроническим бронхитом, которые впервые за-
болели после аварии на ЧАЭС, принимая участие 
в ее ликвидации (основная группа), средним воз-
растом 42,5±2,2 года и 66 больных хроническим 
бронхитом, не принимавших участия в ликвидации 
аварии (контрольная группа), средним возрастом 
45,0±2,1 года, которые проходили курс лечения 
на базе 4 и 5 городских клинических больниц в 
г. Полтава. Паспортизированная доза облучения 
18,5–25,0 Р. 

Вычисления проводили на персональном 
компьютере с применением программ «Statistica 
for Windows. Version 5.0» и « SPSS for Windows. 
Release 13.

Результаты и обсуждения.  Анализируя дан-
ные представленные в таблице 1, 2 следует от-
метить, что мы по клинико-лабораторным, био-
химическим показателям объединили обе группы 
больных ХБ (простым и гнойным) и сопоставили с 
контрольной группой. 

Из таблицы 1 следует, что у больных ХБ ос-
новной группы по сравнению с контрольной на-
блюдается увеличение содержания эритроцитов 
и гемоглобина, что, по-видимому, следует объ-
яснить нарастающей у них гипоксией. Так, у 
больных основной группы число эритроцитов 
равно 4,8±0,1*1012/л, тогда как в контрольной 
группе 4,1±0,2*1012/л (Р<0,05), уровень гемогло-
бина, соответственно 148,3±0,5 г/л и 128,5±0,8 г/л 
(Р<0,001). Число лейкоцитов в основной группе 
по сравнению с контрольной было меньше и со-
ставило 5,4±0,2*109/л и 6,4±0,1*109/л, что, по-
видимому, свидетельствует о неблагоприятном 
влиянии радиации в основной группе. 

Одновременно мы наблюдали уменьшение чис-
ла эозинофилов в основной группе, что составило 
2,9±0,2%, в контрольной – 3,5±0,2% (Р<0,05). 

Таблица 1
Клинический анализ крови больных хроничес-

ким бронхитом до лечения

Показатели

Больные хроническим 
бронхитом
Основная 
группа

Контрольная 
группа

п=44 п=66
Эритроциты 1012 4,8±0,1 4,1±0,2*
Гемоглобин, г/л 148,3±0,5 128,5±0,8*
Цветной показатель 0,9±0,02 0,89±0,04
Лейкоциты, 109/л 5,4±0,2 6,4±0,4*
Эозинофилы,% 2,9±0,2 3,5±0,2*
Нейтрофилы:
Палочкоядерные,% 5,9±0,57 5,2±0,9
Сегментоядерные,% 63,0±0,9 59,8±0,2
Лимфоциты,% 24,45±1,2 29,1±0,7*
Моноциты,% 3,75±0,42 2,4±0,3*
СОЭ, мм в час 6,8±0,1 10,3±0,1*

* – различия статистически достоверны по сравнению с 
основной группой.

В основной группе по сравнению с контроль-
ной отмечено увеличение числа сегментоядерных 
нейтрофилов (63,0±0,9%) и (59,8±0,2%). Особых 
изменений со стороны лимфоцитов нами не от-
мечено. Следует отметить, что в основной группе 
больных ХБ наблюдалось достаточное снижение 
СОЭ, которое составило 6,8±0,1 мм в час, в кон-
трольной – 10,3±0,1. мм в час, что свидетельствует, 
по видимому, снижению реактивности организма. 

У 8 больных ХБ основной группы мы наблюда-
ли переход воспалительного процесса на легочною 
ткань, что подтвердилось в последующем рентге-
нологическим методом, а картина крови оставалась 
как бы не измененной. Это еще раз свидетельству-
ет о снижении реактивности организма у больных 
ХБ основной группы. 

У 55,0% больных ХБ основной группы мокрота 
носила слизисто-гнойный характер, у 17,3% – гной-
ная, что примерно идентично контрольной группе.

Следует отметить, что в мокроте больных ХБ 
основной группы более часто наблюдалась ми-
кробная флора, особенно, стафилококки и стрепто-
кокки, тогда как в контрольной группе – пневмо-
кокки, дрожжеподобные грибки.

У больных ХБ основной группы мокрота была 
более вязкая, что свидетельствует о наличии в ней 
плотных веществ, объём и вязкость мокроты по-
вышаются в период обострения ХБ, одновремен-
но снижается ее эластичность из-за протеолиза 
крупных молекул. Мы наблюдали, что большое со-
держание микробов в мокроте снижает ее эластич-
ность и увеличивает ее вязкость.

Изменений со стороны мочи в контрольной 
группе больных ХБ нами не выявлено, а у 5 боль-
ных ХБ основной группы определялся белок до 
0,183 г/л, лейкоциты – 8-10 в п/зрения, у 3 боль-
ных – эритроциты.

Через 2 года после наблюдения у 2-х больных 
ХБ основной группы развился амилоидоз почек, 
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что свидетельствует, о переходе ХБ в бронхоэкта-
тическую болезнь с последующим развитием тяже-
лого осложнения. 

Мы у больных ХБ изучили биохимические по-
казатели, отражающие, в основном, функциональ-
ное состояние печени, которая страдает не только 
у больных ХБ, но особенно при влиянии радиации 
[1]. Результаты проведенных исследований нами 
представлены в таблице 2. 

Из таблицы 2. следует, что у больных ХБ основ-
ной и контрольной группы нарушенный со сторо-
ны пигментной функции и печени не наблюдалось. 

Так общий билирубин в обследуемых группах со-
ставил 20,9±0,9 мкмоль/л, в контрольной – 17,4±1,0 
мкмоль/л (Р<0,01).

При изучении показателей общего белка и про-
теинограммы нами получено достоверное сниже-
ние общего белка в основной группе больных ХБ 
и составило 54,6±0,8 г/л, в контрольной – 72,2±0,9 
г/л (Р<0,001). В основной группе больных ХБ вы-
явлена диспротеинемия. Так уровень глобулинов 
составил 62,2±0,8 г/л, альбуминов 37,8±0,9 г/л. Од-
новременно в основной группе увеличилось содер-
жание гамма – глобулинов и составило 22,4±0,7%. 
Нарушение углеводной, ферментной, выделитель-
ной функции печени в обеих группах не выявлено. 
Мы констатировали достоверные нарушения пече-
ни в жировом обмене.

Сахар крови в основной группе больных 
ХБ составил 3,8±0,5 ммоль/л, в контрольной – 
4,22±0,3 ммоль/л, что свидетельствует об отсут-
ствии изменений этой функции. 

Выводы. Следовательно, у больных хрониче-
ским бронхитом – ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
наблюдалось снижение лейкоцитов, эозинофилов, 
СОЭ больше в основной группе. Это свидетель-
ствует о снижении реактивности организма у боль-
ных ХБ основной группы. При биохимическом 
обследовании обнаружили снижение общего белка 
в крови. 

Мы обнаружили повышение содержания эри-
троцитов, гемоглобина, сегментноядерних ней-
трофилов и гамма-глобулинов в основной групе, 
в большей мере, чем в контрольной. Изменения со 
стороны лимфоцитов не отмечено. Сахар крови в 
обеих группах в норме.

Нарушение углеводной, ферментной, выдели-
тельной функции печени не выявлено, но имеется 
в жировом обмене.

Перспективы дальнейших исследований. 
Исследование периферической крови и биохими-
ческих анализов у больных хроническим бронхи-
том до лечения остается одной из важных и акту-
альных проблем медицины. 

Много вопросов этой проблемы требуют даль-
нейшего исследования. Однако, в научной литера-
туре отсутствуют данные исследования перифери-
ческой крови и биохимических анализов у других 
пульмонологических больных, ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС.

Таблица 2
Биохимические исследования крови больных 

ХБ основной и контрольной группы до лечения

Показатели

Больные хроническим 
бронхитом
Основная 
группа

Контрольная 
группа

п=44 п=66
Сахар крови, ммоль/л 3,8±0,5 4,22±0,3
Остаточный азот, мг% 28,0±1,15 33,14±1,5*
Мочевина, ммоль/л 5,4±0,47 7,8±0,27*
Креатинин, ммоль/л 71,75±1,0 76,25±2,0*
Билирубин общий, 
мкмоль/л 20,9±0,9 17,4±1,0*

прямой, мкмоль/л 8,9±0,9 6,8±0,71
непрямой, мкмоль/л 12,0±0,45 10,6±0,85
Тимоловая проба, ед. 
4,34±0,5 3,3±0,2*

АЛТ, мкмоль/л 0,59±0,02 0,53±0,04
АСТ, мкмоль/л 0,38±0,06 0,33±0,039
СРБ, мм 0,3±0,02 0,2±0,03*
Общий белок, г/л 54,6±0,8 72,2±0,9*
Электролиты Калий, 
ммоль/л 4,23±0,31 4,04±0,04

хлор, ммоль/л 103,0±1,0 103,3±0,59
железо, мкмоль/л 14,2±0,06 14,6±0,2*
Диастаза крови, г/
час/л 19,5±1,9 28,0±1,2*

* – различия статистически достоверны по сравнению с 
основной группой.
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ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ІМУННОГО СТАТУСУ У РОЗВИТКУ 
ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

У статті наведено дані про зміни в показниках клітинного імунітету та цитокінового статусу у хворих із папіломаві-
русною інфекцією шкіри. Встановлено, що у хворих на ПВІ виявлено глибокі зміни в клітинній ланці імунної системи, 
які носять переважно супресивний характер і проявляються зниженням вмісту Т-лімфоцитів та їх імунорегуляторних 
субпопуляцій, вмісту NK-клітин. В сироватці крові хворих на ПВІ виявляється підвищена порівняно із даними здоро-
вих осіб концентрація прозапальних цитокінів та ІФН-γ, при одночасному зниженні рівня ТФР-β. 

Ключові слова: папіломавірусна інфекція, шкіра, бородавки, імунітет, цитокіни, інтерферон. 

В статье приведены данные об изменениях в показателях клеточного иммунитета и цитокинового статуса у 
больных с папилломавирусной инфекцией (ПВИ) кожи. Установлено, что у больных ПВИ выявлены глубокие из-
менения в клеточном звене иммунной системы, которые носят преимущественно супрессивный характер и про-
являются снижением содержания Т-лимфоцитов и их иммунорегуляторных субпопуляций, содержания NK-клеток. 
В сыворотке крови больных с ПВИ выявляется повышенная по сравнению с данными здоровых лиц концентрация 
провоспалительных цитокинов и ИФН-γ при одновременном снижении уровня ТФР-β. 

Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, кожа, бородавки, иммунитет, цитокины, интерферон.

The article presents data on changes in the indicators of cellular immunity and cytokine status in patients with papil-
loma viral infection of the skin. It was found that patients PVI revealed profound changes in the cellular link of the immune 
system, which are mostly suppressive in nature and are manifested by a decrease in the content of T-lymphocytes and their 
immunoregulatory subpopulations, the maintenance of NK-cells. In serum at PVI revealed increased compared with healthy 
individuals, the concentration of proinflammatory cytokines and IFN-γ while reducing the level of TGF-β. 

Key words: papiloma viral infection, skin, warts, immunity, cytokines, interferon.

Актуальність. В останні роки велику увагу до-
слідників і спеціалістів-практиків привертають пи-
тання своєчасної діагностики та ефективності лі-
кування папіломавірусної інфекції (ПВІ) людини, 
що пов’язано з неухильним зростанням її пошире-
ності, високою контагіозністю і доведеною онко-
генністю окремих штамів [1, с. 2]. Вірус папіломи 
людини (ВПЛ), що має понад 300 різновидів (кож-
на зі своїми особливостями біологічної поведінки 
і тканинного тропізму), обумовлює різноманіття 
уражень шкіри і слизових оболонок [3, с.  450]. 
Папіломи шкіри, або плоскоклітинний кератоз (за 
класифікацією ВООЗ, 1995), відносяться до добро-
якісних пухлин, гістогенетично пов’язаних з епі-
дермісом [6, с. 11].

Постановка проблеми. Передбачається, що 
ПВІ носить опортуністичний характер і маніфес-
тація хвороби відбувається на тлі функціональних 
змін в імунній системі, яка стає неспроможною в 
імунологічному розпізнаванні та елімінації транс-
формованих вірусом клітин [1, с. 11; 3, с. 453]. 
Однак до теперішнього часу недостатньо вивчені 
фактори, що лежать в основі несприятливого пере-
бігу ПВІ шкіри: роль фонових, імунодефіцитних 
станів, спадкової схильності і змін механізмів реа-
лізації вродженого та адаптивного імунітету, асоці-
йованих з ПВІ. ВПЛ інфікує проліферуючі клітини 
базального шару епітелію; в клітинах інших шарів 
вірусні частинки лише персистують [6, с. 13]. Така 
локалізація вірусу визначає частий розвиток реци-
дивів після видалення поверхневого шару епідер-
місу без санації клітин базального шару та виник-

нення ускладнень при глибокій деструкції папілом. 
Найбільш перспективним вважається комплексне 
лікування, що включає імуномодулюючу терапію 
і деструкцію патологічного вогнища ураження 
[7, с. 28]. Доцільним вважають вивчення і аналіз 
механізмів імунного дисбалансу, моніторування 
показників імунного та цитокінового статусу, що 
дозволить індивідуалізувати схеми комплексно-
го лікування таких пацієнтів, а також підвищить 
ефективність та безпечність терапії. 

Клінічна маніфестація хвороби, її прогресуван-
ня та рецидивування відбувається на тлі функціо-
нальних змін в імунній системі, яка стає неспромож-
ною в імунологічному розпізнаванні та елімінації 
трансформованих вірусом клітин [1, с.  12]. У той 
же час, незважаючи на широке поширення ін-
фекції, в силу високої онкогенної настороженості 
більшість досліджень присвячені, в першу чергу, 
вивченню ПВІ урогенітального тракту [4, с.  17]. 
Деякі аспекти патогенезу ПВІ шкіри залишають-
ся маловивченими, особливо ті, що стосуються 
механізмів імунного і цитокінового регулювання. 
Вирішення даних питань необхідно для уточнення 
умов і механізмів, які зумовлюють розвиток дов-
гостроково персистуючих і поширених форм ПВІ, 
рецидивуючий перебіг ПВІ, а також для розробки 
ефективних методів лікування в схемах моно- або 
комбінованої терапії, що дозволяють отримувати 
виражений лікувальний і косметичний результат.

На думку В.А. Ісакова та співавт. (2007) іденти-
фікація причинних змін в імунітеті, які безпосеред-
ньо ведуть до розвитку імунодефіцитного стану, 
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що не дозволяє боротися з хронічним рецидивую-
чим інфекційно-запальним процесом, є важливою 
задачею [3, с. 449]. У зв’язку з цим автор підкрес-
лює, що дослідження цитокінового профілю до-
зволяють виявити ті зміни, які мають безпосереднє 
відношення до етіопатогенезу захворювання. Ви-
раженість імунної відповіді є визначальним факто-
ром розвитку патологічного процесу при взаємодії 
ВПЛ і макроорганізму: прогресу, персистенції або 
елімінації вірусу. Для визначення характеру такої 
взаємодії важливий певний баланс між прозапаль-
ними та протизапальними цитокінами, цитокінами 
Тх1 та Тх2 типів, а також медіаторів, що регулюють 
процеси тканинного ремоделювання. Аналіз рівня 
окремих цитокінів у крові хворих з ПВІ шкіри про-
водився лише в ряді робіт [6, с. 22; 1, с. 18]. 

Мета роботи – визначити показники клітин-
ного імунітету та цитокінового статусу у хворих із 
ПВІ шкіри.

Матеріал та методи дослідження. Для вирі-
шення поставленої мети було обстежено 45 осіб із 
ПВІ шкіри, середній вік яких склав 42,7±3,8 роки, 
у яких методом ПЛР доведена наявність ПВІ. Всім 
хворим було проведено оцінку показників імунно-
го статусу, яка включала в себе проведення тестів 
І та ІІ рівнів згідно до вимог Меморандуму ВООЗ 
[8, с. 480]: кількісну оцінку основних популяцій та 
субпопуляцій лімфоцитів, визначення активова-
них субпопуляцій лімфоцитів CD95+, HLА-DR+, 
CD25+за допомогою непрямого імунофлюоресцент-
ного методу моноклональними антитілами виробни-
цтва ЗАТ «Сорбент» (м. Москва, Росія), рівня про- та 
протизапальних цитокінів -імуноферментним мето-
дом згідно методики виробника «Pro Con» (Росія).

Статистичну обробку даних проводили з вико-
ристанням пакету прикладних програм Microsoft 
XP «Exсel», а також за допомогою стандартної версії 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0.

Результати та обговорення. Клінічно захво-
рювання проявлялося у вигляді плоских борода-
вок (40%), вульгарних бородавок (44,4%), папілом 
(15,6%).

Найбільш часто патологічний процес розта-
шовувався на шкірі долонь, пальців кистей і під-
ошвах, рідше – на шкірі тулуба та обличчя (6,7%). 
Кількість висипань варіювала від поодиниких до 
25 елементів. У 22,2% випадків відзначалися поєд-

нані висипання, коли на тлі вульгарних бородавок 
відзначалися плоскі бородавки і папіломи на шкірі. 
Слід зазначити, що у 15 осіб ПВІ поєднувалася з 
хронічною герпесвірусною інфекцією, а у 4 хво-
рих – з цитомегаловірусом. Нами було встановлено 
прямий сильний позитивний кореляційний зв’язок 
(r = 0,78) між кількістю висипань на шкірі та часто-
тою загострень хронічної герпесвірусної інфекції, 
ймовірно, у зв’язку з тим, що дані інфекції знижу-
ють імунну реактивність організму та сприяють ак-
тивізації вірусів [3, с. 453].

Результати дослідження показників клітинної 
ланки імунної системи представлені в табл. 1.

В результаті проведених досліджень пацієнтів 
із ПВІ нами встановлено вірогідне зниження за-
гальної кількості лейкоцитів у периферичній крові 
на 37,4% (p<0,05) та відносного вмісту лімфоцитів 
на 19,05% (p<0,05) порівняно із аналогічними по-
казниками контрольної групи. Відносна кількість 
Т-лімфоцитів та Т-лімфоцитів-хелперів також були 
вірогідно нижчими за показники у здорових осіб 
відповідно на 15,61% (p<0,05) та 33,61% (p<0,05). 
Одночасно процентна кількість CD8+лімфоцитів 
була також вірогідно нижчою за нормативне зна-
чення на 32,82% (p<0,05), при цьому показник іму-
норегуляторного індексу був збереженим (p>0,1). 
В периферичній крові даної групи пацієнтів був 
виявлений В-лімфоцитоз, при якому відносна кіль-
кість CD19+лімфоцитів перевищувала нормативне 
значення на 48,33% (p<0,05), вміст NK-клітин із 
фенотипом CD16+був нижче показника контроль-
ної групи на 41,94% (p<0,05), а CD56+ – на 38,89% 
(p<0,05). Також спостерігалося посилення акти-
ваційних процесів у лімфоцитах, при яких рівень 
CD25+лімфоцитів був вищим за показник у здоро-
вих осіб на 41,03% (p<0,05), HLA-DR+лімфоцитів – 
на 52,53% (p<0,05), а CD95+лімфоцитів – в 
2,46 рази (p<0,05).

Отже, у пацієнтів із ПВІ виявлено зниження 
відносного вмісту як CD4+клітин, так і основних 
імунорегуляторних субпопуляцій – хелперів та ци-
тотоксичних лімфоцитів/супресорів, а також вміс-
ту NK-клітин. Одночасно слід зазначити, що не 
можна стверджувати про тотальну імунодепресію 
при даному виді вірусної інфекції, оскільки було 
виявлено активацію як Т-, так і В-лімфоцитів, які є 
продуцентами різноманітних цитокінів.

Таблиця 1
Відсоткова кількість основних популяцій та субпопуляцій лімфоцитів у хворих із ПВІ (М±m)

Імунологічні показники Контрольна група (n=40) Хворі на ПВІ (n=45) Вірогідність різниці
CD3+лімфоцити,% 63,70 ± 0,43 53,76±3,25 р<0,05
CD4+лімфоцити,% 40,80 ± 0,82 27,09±1,45 р<0,05
CD8+лімфоцити,% 26,55 ± 0,56 17,87±0,93 р<0,05
CD4+/CD8+ 1,55 ± 0,04 1,51±0,06 p>0,1
CD19+лімфоцити,% 13,20 ± 0,56 19,58±0,74 р<0,05
CD16+лімфоцити,% 17,80 ± 0,86 12,54±0,83 р<0,05
CD25+лімфоцити,% 8,80 ± 0,19 14,85±0,84 р<0,05
HLA-DR+лімфоцити,% 12,30 ± 1,27 18,76±0,73 р<0,05
CD95+лімфоцити,% 3,04 ± 0,02 8,32±0,25 р<0,05
CD56+лімфоцити,% 18,07±1,65 13,01±0,83 р<0,05
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Сироваткова концентрація основних про- та 
протизапальних цитокінів у хворих на ПВІ пред-
ставлена в табл. 2.

Як видно із даних, представлених в табл. 2, у 
пацієнтів із ПВІ наявне підвищення сироватко-
вої концентрації прозапальних цитокінів: ФНП-α 
на 49,17% (p<0,05) порівняно із даними здорових 
осіб, ІЛ-1β – на 50,71% (p<0,05), ІЛ-6 – на 77,21% 
(p<0,05). В той же час було виявлено також і підви-
щення сироваткової концентрації ІФН-γ на 18,1% 
(p<0,05), а ТФР-β – на 35,25% (p<0,05). 

Таким чином, у хворих на ПВІ відзначається 
зниження показників Т-клітинної ланки імунітету, 
імунорегуляторного індексу (CD4+/CD8+), NK-
клітин, а також за даними літератури і кількості 
клітин Лангерганса та імунної відповіді цервікаль-
них лімфоцитів, а також функціональної активнос-
ті натуральних кілерів та рівня основних класів си-
роваткових імуноглобулінів, при цьому вміст ЦІК 
у периферичній крові був збільшений, що корелю-
вало з поширеністю і тяжкістю процесу [7, с. 30] 
Наявність дисбалансу в імунній системі обґрунто-
вує використання в комплексній терапії ПВІ імуно-
коригуючих препаратів [2, с. 58]. Передбачається, 
що чутливість вірусу до окремих хіміопрепаратів 
обумовлена, насамперед, генетично запрограмо-
ваними особливостями імунної відповіді при цій 
патології. Звертає увагу той факт, що у даних паці-
єнтів відмічається нормальний або навіть підвище-
ний рівень у сироватці крові ІФН-γ. Ця особливість 
обумовлює той факт, що тривале використання для 
лікування ПВІ-асоційованих захворювань препа-

ратів ІФН-а2 більш, ніж у 50% пролікованих па-
цієнтів не призводить до клінічного поліпшення 
у зв’язку з резистентністю інфікованих клітин до 
ІФН. Виявилося, що це явище прямо пов’язане з 
рівнем синтезу онкобілку Е7, який нейтралізує про-
тивірусну та протипухлинну активність ІФН-а2 за 
рахунок виборчого блокування більшості генів, ін-
дукованих інтерфероном, суттєво знижуючи ефек-
тивність інтерферонотерапії [5, с. 29]. Встановлено 
також здатність білка Е7 внутрішньоклітинно інак-
тивувати фактор регуляції активності інтерферону 
(IRF), що є фактором транскрипції і активується в 
клітинах під впливом на них ІФН-а та ІФН-β, і, в 
свою чергу, включає транскрипцію генів, що ко-
дують синтез противірусних білків. Онкобілок Е7 
є потужним імуносупресором, що значно знижує 
ефективність імунокоригуючої терапії. Іншими 
словами, причиною невдач терапії ПВІ препарата-
ми інтерферону є обумовлена онкобілком Е7 стій-
кість заражених клітин в процесі лікування, з чого 
випливають важливі висновки для клінічної прак-
тики [1, с. 46].

Висновки.
1. У хворих на ПВІ виявлені глибокі зміни в клі-

тинній ланці імунної системи, які носять переваж-
но супресивний характер і проявляються знижен-
ням вмісту Т-лімфоцитів, їх імунорегуляторних 
субпопуляцій та вмісту NK-клітин.

2. В сироватці крові хворих на ПВІ виявляєть-
ся підвищена порівняно із даними здорових осіб 
концентрація прозапальних цитокінів та ІФН-γ при 
одночасному зниженні рівня ТФР-β. 

Таблиця 2
Сироваткова концентрація цитокінів у хворих із ПВІ (М±m)

Імунологічні показники Контрольна група (n=40) Хворі на ПВІ (n=45) Вірогідність різниці
ФНП-α, пг/мл 42,30±2,90 63,1±2,73 р<0,05
ІЛ-1β, пг/мл 39,42±2,10 59,41±2,85 р<0,05
ІЛ-6, пг/мл 10,31±0,73 18,27±0,93 р<0,05
ІЛ-4, пг/мл 15,42±0,84 13,96±0,79 p>0,1
ІФН-γ, пг/мл 76,41±8,6 90,23±5,41 р<0,05
ТФР-β, пг/мл 35,42±4,1 22,95±1,44 р<0,05
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ  
У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ

Досліджено динаміку біохімічних показників крові хворих на цироз печінки (активність АСТ, АЛТ, вміст білірубіну 
прямого та загального, холестерину). Дані показники можна використовувати для оцінки ступеня ураження гепато-
цитів, більш точної діагностики, а також у якості прогностичних критеріїв прогресування хвороби та ефективності 
терапевтичних заходів.

Ключові слова: цироз печінки, гепатоцити, активність ферментів.

Исследовано динамику биохимических показателей крови больных на цирроз печени (активность АСТ, АЛТ, 
концентрация билирубина прямого и общего, холестерина). Данные показатели можно использовать для оценки 
степени поражения гепатоцитов. более точной диагностики, а также в качестве прогностических критериев про-
грессирования заболевания и эффективности терапевтических средств. 

Ключевые слова: цирроз печени, гепатоциты, активность ферментов. 

It was investigated dynamics of biochemical parameters in blood of patients with cirrhosis (activity of AST, ALT, content of 
bilirubin direct and total, and cholesterol). These indicators can be used to assess the degree of destruction of hepatocytes, 
more accurate diagnosis, as well as prognostic criteria for disease progression and efficacy of therapeutic interventions.

Key words: cirrhosis, hepatocytes, the activity of enzymes. 

Актуальність. Цироз печінки – це хронічне за-
хворювання, викликане пошкодженням здорових 
тканин печінки [3, с. 60; 4, с. 3]. Морфологічно 
цироз печінки характеризується значним розрос-
танням сполучної тканини, зниженням кількос-
ті гепатоцитів і, як наслідок, нездатністю органа 
ефективно виконувати специфічні біохімічні функ-
ції. Хвороба призводить до серйозних наслідків: 
прогресуюче зниження функцій печінки; надмірне 
скупчення рідини в черевній порожнині (асцит); 
порушення згортання крові (коагулопатія); підви-
щення кров’яного тиску; розлад функцій мозку (пе-
чінкова енцефалопатія) і кровоносних судин (пор-
тальна гіпертензія). Цироз – кінцева стадія багатьох 
хронічних захворювань печінки, які розвиваються 
внаслідок тривалої дії низки пошкоджуючих фак-
торів (віруси, токсини, запалення) [1, с.47; 2, с. 17]. 

Незважаючи на значні успіхи в діагностиці за-
хворювань органів травлення, на практиці в ряді 
випадків виникають труднощі для встановлення 
конкретного діагнозу, ступені тяжкості захворю-
вання, визначення ефективності лікувальних захо-
дів [6, с.81].

Метою роботи було визначити характер змін 
біохімічних параметрів крові при захворюванні на 
цироз печінки та виявити найбільш ефективні для 
діагностики біохімічні показники крові.

Матеріали та методи. Робота виконана на базі 
КЗ «Дніпропетровської обласної клінічної лікарні 
ім. І.Мечникова». Досліджувалась сироватка крові 
пацієнтів із захворюванням на цироз печінки. 

Пацієнтів було поділено на 2 групи: контроль-
ну група, яку складали практично здорові люди та 
група із захворюванням на цироз печінки. У групах 
було по 6 чоловік віком від 30 до 45 років.

Метод визначення аспартат-амінотрансферази 
(АСТ) та аланін-амінотрансферази (АЛТ) грун-
тується на вимірі оптичної щільності гідразонів 

2-оксоглутаровой і піровиноградної кислоти в 
лужному середовищі. Гідразон піровиноградної 
кислоти, що виникає при мимовільному декарбок-
силуванні оксалацетата, має більш високу оптичну 
щільність. Визначення вмісту білірубіну в сироват-
ці крові проводиться за методом Єндрашика-Клег-
хорна-Грофа. Принцип метода базується на тому, 
що при взаємодії сульфанілової кислоти с азото-
кислим натрієм утворюється диазофенілсульфо-
нова кислота, яка з прямим білірубіном сироватки 
крові дає рожево-фіолетовий окрас. По інтенсив-
ності окрасу визначають кількість прямого біліру-
біну. При додаванні до сироватки крові кофеїно-
вого реактиву непрямий білірубін перетворюється 
у прямий і визначається кількісно діазорактивом. 
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Рис. 1. Активність АЛТ у крові хворих  
на цироз печінки, Од/л. 

Примітки: * – достовірна різниця, порівняно з 
контрольною групою, р<0,05, n=6.
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По інтенсивності окрасу визначають концентрацію 
в сироватці крові загального білірубіну. Вивчення 
активності лужної фосфатази (ЛФ) проводили кі-
нетичним методом. Активність гамма-глутаміл-
трансферази визначали із застосуванням субстрату 
L-γ-глутаміл-п-нитроанілін. Гамма-глутамілтран-
спептидаза транспортує глутамільний залишок 
з L-γ-глутаміл-п-нитроаніліну на дипептидний 
акцептор, котрим є гліцилгліцин, який слугує од-
ночасно й буфером. Концентрацію вивільненого 
4-нітроаніліна вимірюють колориметром після зу-
пинки реакції підкисленням. Загальний холестерин 
визначали в сироватці крові методом, заснованим 
на реакції Лібермана-Бурхарда (метод Ілька). Вміст 
тригліцеридів у сироватці крові визначали за допо-
могою ферментативного методу [5, с.56]. 

Результати досліджень та обговорювання. 
Було досліджено активність ферментів аланін-амі-
нотрансферази та аспартат-амінотрансферази у 
крові хворих на цирозі печінки (рис. 1 та 2).

Рис. 2. Активність АСТ у крові хворих на цироз 
печінки, Од/л. 

Примітки:* – достовірна різниця, порівняно з 
контрольною групою, р<0,05, n=6.

На рис. 1 показано, що у крові хворих на цироз 
печінки активність ферменту АЛТ підвищується у 
6 разів порівняно з контролем. На рис. 2 показано, 
що активність АСТ у крові хворих на цироз печін-
ки зростає майже в 7 разів порівняно з контроль-
ною групою.

Амінотрансферази є маркерами пошкодження 
клітин печінки. Оскільки АСТ та АЛТ містяться в 
цитоплазмі печінкових клітин (АСТ також у мітохон-
дріях), то підвищення активності зазначених фер-
ментів у крові свідчить про цитолітичний синдром. 

Було підраховано коефіцієнт де Рітіса (АСТ/
АЛТ). Він становив: у хворих на цироз печінки він 
складає 1,01. У нормі він становить 1,33. Зниження 
цього показнику по відношенню до норми свідчить 
про більш стрімке зростання активності ферменту 
АЛТ – саме цей фермент вважають більш специ-
фічним індикатором пошкодження печінки. 

На рис. 3 видно, що активність ГГТ у крові па-
цієнтів при цирозі збільшувалася майже у 8,5 разів 
порівняно з контрольною групою.

Рис. 3. Активність ГГТ у крові хворих  
на цироз печінки, од/л. 

Примітки: * – достовірна різниця порівняно 
з контрольною групою, р<0,05, n=6.

У таблиці 1 продемонстровано, що активність 
лужної фосфатази у крові хворих на цироз зроста-
ла у 1,5 рази порівняно зі здоровими людьми. 

Білірубін є одним з найтоксичіших ендогенних 
метаболітів. У таблиці 1 показано на скільки збіль-
шився вміст загального білірубіну при захворю-
ваннях печінки порівняно з контролем. При цирозі 
вміст загального білірубіну у крові підвищується у 
5,5 разів порівняно з нормою. Такі рівні загального 
білірубіну в крові обумовлені розвитком неспеци-
фічного синдрому ендогенної інтоксикації здатно-
го до прогресування.

Таблиця 1
Біохімічні показники крові здорових людей та хворих на цироз печінки (М±m)

Біохімічний показник Нормальні показники, n=6 Цироз, n=6
Глюкоза, ммоль/л 5,1±0,99 5,53±0,93
Загальний білок, г/л 75,02±9,00 73,81±2,90
Альбумін, г/л 43,25±8,75 38,83±5,6
Білірубін загальний, г/л 15,02±6,04 118,33±52,11*
Білірубін прямий, мкмоль/л 4,12±1,28 21,88±13,64*
Фосфатаза лужна, Од/л 85,55±25,45 119,66±36,74
Холестерин загальний, ммоль/л 4,10±1,10 5,30±2,62
Трилгіцериди, ммоль/л 1,20±0,50 1,76±0,59

Примітки: * – достовірна різниця порівняно з контрольною групою, р<0,05, n=6.
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При цирозі печінки вміст холестерину дещо 
підвищений на 30% порівняно з контрольною гру-
пою. Визначення рівня холестерину характеризує 
ліпідний статус та порушення обміну речовин. 
У даному випадку спостерігалася незначна гіпер-
холестеринемія. 

Концентрація тригліцеридів у крові хворих на 
цироз печінки збільшується на 146% відповідно 
порівняно зі здоровими людьми. Тригліцериди – 
ефіри гліцерину і жирних кислот різної природи. 
У печінці відбувається ендогенне продукування 
тригліцеридів. Ці тригліцериди транспортуються 
в асоціації з β-ліпопротеїнами у складі ЛПДНЩ. 
Зазначені зміни ліпідного обміну зумовили збіль-
шення коефіцієнта атерогенності у хворих на ци-
роз печінки, що обґрунтовує потребу відповідної 
корекції терапевтичних схем лікування зазначеного 
контингенту хворих.

Також оцінювали зміну концентрації глюкози, 
загального білку та альбуміну у крові хворих на 
цироз печінки. За отриманими даними достовірної 
різниці за перерахованими показниками між контр-
ольною та дослідною групами не спостерігалося. 
Таким чином, в даному випадку, ці показники є 
недостатньо інформативними, тому їх потрібно 
досліджувати у комплексі з іншими біохімічними 

маркерами. Однак, вони можуть вказувати на на-
явність супутніх захворювань, або змінюватися за 
умов прогресування хвороби. 

Висновки. Отже, показано підвищення актив-
ності ферментів АСТ та АЛТ у групі хворих на 
цироз печінки у 6 разів та у 6,7 разів порівняно з 
контрольною групою. Виявлено підвищення за-
гального та прямого білірубіну у групі хворих на 
цироз печінки у 5,6 разів та у 15 разів порівняно 
з контролем. Білірубін є одним з найтоксичніших 
ендогенних метаболітів. Такі значення прямого та 
загального білірубіну свідчать про розвиток син-
дрому ендогенної інтоксикації та, вірогідно, про 
мембранотоксичний ефект. Виявлена підвищена 
активність ферменту ЛФ та ферменту гамма-глута-
мілтрансферази, що може вказувати на деструктив-
ні процеси, такі як цитоліз паренхематозних клітин. 
Показано незначне зростання показників ліпідного 
обміну у порівнянні з контролем. При аналізі до-
сліджуваних показників, можна прослідкувати ін-
тенсивні деструктивні процеси печінки у хворих 
на цироз. Дані показники можна використовувати 
для оцінки ступеня ураження гепатоцитів і більш 
точної діагностики, також у якості прогностичних 
критеріїв прогресування хвороби та ефективності 
терапевтичних заходів.
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ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ 
ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ ПІСЛЯ ПЛАНОВОГО ЩЕПЛЕННЯ

У статті приділяється увага питанню вакцинації та поствакцинальному імуногенезу з урахуванням особливостей 
імунного статусу дітей шести років з хронічною герпесвірусною інфекцією при плановому щепленні вакцинами КПК 
та АДП.

Ключові слова: діти, імунітет, щеплення, герпесвірусна інфекція.

В статье уделяется внимание вопросу вакцинации и поствакцинальному иммуногенезу с учетом особенностей 
иммунного статуса детей шести лет с хронической герпесвирусной инфекцией при плановой вакцинации КПК и АДС.

Ключевые слова: дети, иммунитет, вакцинация, герпесвирусная инфекция.

The article focuses on the issue of vaccination and post-vaccination immunogenesis taking into account features of the 
immune status of children six years with chronic herpes infection during routine vaccination MMR and DTaP.

Key words: children, immunity, vaccination, herpes virus infection.

Останнім часом велика увага приділяється пи-
танню вакцинації дітей з хронічними захворюван-
нями, у тому числі з хронічною герпесвірусною 
інфекцією (ХГВІ). Ряд спеціалістів перед імуніза-
цією дітей з алергічними, автоімунними та хроніч-
ними запальними захворюваннями використовує 
спеціальну медикаментозну підготовку [1, с. 390]. 
Разом з тим, до теперішнього часу не запропоно-
вано науково обґрунтованих рекомендацій для ке-
рування поствакцинальним імуногенезом з ураху-
ванням особливостей імунного статусу пацієнтів з 
ХГВІ та індивідуальних реакцій імунної системи 
на різноманітні патогени. Вочевидь, що особли-
вості імунопатогенезу основного захворювання по-
требують підвищеної уваги до того або іншого ас-
пекту імуномоделюючого впливу вакцин [2, с. 331]. 
У значної мірі діти з ХГВІ мають відхилення іму-
нологічних показників та можуть бути віднесені до 
категорії імунокомпрометованих дітей [3, с. 34].

Метою досліджень було охарактеризувати імун-
ний статус дітей з ХГВІ, оцінити ступінь їх захище-
ності від актуальних інфекцій – дифтерії, правця, 
кору та виявити взаємозв’язок між рівнем захисних 
АТ та показниками загального імунітету, а також 
встановити, який з етапів імунної реакції або яка 
з ланок імунної відповіді в імунокомпрометованих 
осіб є дефектними і гальмують формування в них 
напруженого і довготривалого імунітету.

Нами було вивчено рівні специфічних антитіл до 
компонентів вакцин КПК та АДП у 130 дітей з ХГВІ 
та 25 дітей без вірусного навантаження крові 6-річ-

ного віку перед та після чергового щеплення. Усі 
діти були щеплені згідно національного календаря. 
Відомо, що основні імунні процеси в організмі від-
буваються у перші 6 місяців після вакцинації, тому 
імунологічні дослідження груп дітей було викона-
но до вакцинації та через 7 днів і 30 днів після неї.

Дослідження показали, що у дітей 6-річного 
віку, що не мали вірусного навантаження крові 
(контрольна група) захисний титр специфічних АТ 
на компоненти вакцини КПК та АДП був у 85%, 
а мінімальний захисний титр – у 15% обстежених. 
Високий рівень специфічних антитіл, як і їх відсут-
ність, не було зафіксовано у дітей контрольної групи.

Вивчення специфічного імунітету у дітей з 
ХГВІ показало, що у 40% з них відсутній захисний 
титр АТ, у 10% – спостерігалися високі титри до 
різних антигенів вакцин, а 50% цієї категорії дітей 
мали проективні титри до вакцин КПК та АДП.

Було встановлено, що у дітей основної групи 
через 1 місяць після вакцинації зростають специ-
фічні АТ у захисних рівнях на КПК вакцину  – у 
75% та на АДП вакцину – у 60%. Проте, на відміну 
від здорових дітей, у дітей з ХГВІ спостерігалося 
утворення специфічних АТ до різних компонентів 
(АГ) вакцин у високих титрах (10% дітей на КПК, 
15% – на АДП), та у значно більшому відсотку, ніж 
у дітей контрольної групи, визначалися АТ у міні-
мальних та низьких титрах до цих інфекцій ( 15% 
на КПК, та 25% на АДП). Імовірно, що у дітей з 
ХГВІ, порівняно з контрольною групою, з часом 
відбувається прогресивне зниження титру вакци-
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нальних АТ, і з кожним роком зростає відсоток ді-
тей, у яких відсутні АТ в захисних титрах [4, с. 11].

Отримані дані свідчать про те, що великий від-
соток дітей, що мають ХГВІ як до чергових ще-
плень у 6-річному віці, так і 1 місяць після них, не 
мають специфічних АТ у захисних титрах проти 
інфекцій, щеплення проти котрих є обов’язковими 
в Україні. Це вказує на те, що підходи до вакцина-
ції дітей з ХГВІ потребують перегляду та удоскона-
ленню [5, с. 99].

Після проведеного планового щеплення діти з 
ХГВІ були поділені на дві групи в залежності від 
наявності чи відсутності вакцинального імунітету: 
1 група – діти з ХГВІ, у яких знижені титри специ-
фічних антитіл (26 осіб); 2 група – діти з ХГВІ, у 
яких вироблялись АТ на компоненти вакцин у над-
високих титрах (20 осіб); 3 група – контрольна гру-
па (25 осіб). З аналізу реакції імунної системи на 
вакцинацію КПК та АДП вакцинами встановлено 
наступне (табл. 1).

Таблиця 1
Субпопуляційний склад Т-ланки імунітету до та після імунізації КПК та АДП у дітей з ХГВІ

Показники Групи До вакцинації
Після вакцинації
7 діб 1 міс.

Лейкоцити, ×109/л
1
2
3

6,1±0,31
6,2±0,22
6,4±0,22

6,4±0,30
6,9±0,24
7,0±0,38

6,4±0,30
6,4±0,20
6,5±0,41

Лімфоцити,% ×109/л

1
2
3
1
2
3

31,8±1,68
32,3±1,64
34,0±1,61
1,94±0,005
2,00±0,004
2,18±0,004

33,9±1,73
34,1±1,68
39,3±1,63
2,17±0,005
2,35±0,004
2,75±0,006

32,1±1,69
32,5±1,65
36,7±1,62
2,05±0,005
2,08±0,003
2,39±0,006

СD3+-клітини,%
1
2
3

54,6±2,9
55,9±2,8
63,3±1,2

59,0±2,9
59,1±2,7
50,1±1,1

55,7±2,9
56,8±2,8
65,4±1,4

СD4+-клітини,%
1
2
3

27,6±2,3*
29,4±2,0*
38,9±0,84

29,0±2,2
32,5±2,1
30,3±0,89

29,6±2,3
30,7±2,1
39,4±0,86

СD8+-клітини,%
1
2
3

19,6±1,1
20,1±1,1
20,4±0,47

21,7±1,2
21,4±1,2
20,3±0,46

21,9±1,2
21,5±1,2
21,6±0,62

СD16+-клітини,%
1
2
3

12,6±0,8
12,9±0,7
14,0±0,69

13,2±0,8
13,3±0,8
13,1±0,68

13,1±0,8
13,2±0,8
15,7±0,71

СD8+СDІІb-,% 
(Т-цит. кл.)

1
2
3

8,0±0,6
8,5±0,5
13,6±0,7

9,0±0,7
9,4±0,6
16,9±0,8

9,1±0,8
9,5±0,7
16,1±0,8

СD8+СDІІb+,%
(Т-супр.)

1
2
3

7,9±0,5
7,3±0,4
5,9±0,3

8,6±0,6
7,4±0,5
3,0±0,3

9,2±0,7
7,8±0,6
3,4±0,3

СD25+-клітини,%
1
2
3

12,1±0,73
11,7±0,62
11,3±0,43

17,3±0,84
20,6±0,81
26,9±0,67

13,1±0,78
15,0±0,79
17,1±0,56

Спонт. РБТЛ,%
1
2
3

8,5±0,9
8,1±0,9
7,7±0,6

12,4±1,1
13,1±1,0
15,8±0,8

10,1±0,9
10,8±0,7
10,9±0,6

ФГА-індук.
РБТЛ,%

1
2
3

41,0±4,8
50,0±4,7
57,3±2,6

49,3±5,1
61,4±5,0
69,2±3,6

43,1±4,9
56,2±4,9
64,2±2,9

ІЛ-2-індук.
РБТЛ,%

1
2
3

20,6±2,3
25,9±2,5
26,8±2,5

23,1±2,4
36,9±3,0
38,1±2,9

22,1±2,4
30,8±2,7
32,6±2,7

СD22+-клітини,%
1
2
3

14,0±0,78
14,1±0,75
15,7±0,85

13,1±0,93
13,7±0,77
10,1±0,73

13,9±0,94
14,0±0,77
10,8±0,74
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Імунізація 1-ої та 2-ої груп не викликала про-
тягом 1 місяця достовірних змін в абсолютному 
та відносному вмісті у периферичній крові CD3+-, 
CD4+-, CD8+-, CD16+- та CD8+CD11b-клітин. 
Разом з тим, зростання числа CD25+-клітин та 
проліферативної активності лімфоцитів у дітей 
з ХГВІ було менш виражено, ніж у дітей без ві-
русного навантаження (контрольна група). Слід 
зазначити, що у дітей 2-ої групи, у яких визна-
чалася продукція АТ у надвисокому титрі, ці по-
казники підвищувалися значніше (р<0,05), ніж 
у 1-ої групи, у якій вакцинальний імунітет був 
зниженим. Порівняно з контрольною групою, у 
дітей 1-ої та 2-ої груп після імунізації не спосте-
рігалося збільшення числа цитотоксичних лімфо-
цитів (CD8+CD11b-клітин), при тому на 30-у добу 
у крові дітей 1-ої групи зростала концентрація 
Т-супресорів (CD8+CD11b+-клітин).

Аналіз РБТЛ продемонстрував, що у дітей 2-ої 
групи проліферативна здатність лімфоцитів суттєво 
вища, ніж у дітей 1-ої групи, а також те, що кліти-
ни дітей 2-ої групи здатні реагувати проліферацією 
на стимулюючу дію ІЛ-2 у значно більшій мірі, ніж 
лімфоцити дітей 1-ої групи. За рівнем відповіді на 
ФГА та ІЛ-2 лімфоцити дітей 2-ої групи були близь-
кі до лімфоцитів дітей контрольної групи (табл. 1).

Вроджений і набутий імунітет – це дві взаємо-
діючі частини інтегрованої системи, що забезпечує 
розвиток імунної відповіді на генетично чужо-
рідні субстанції. У даний час інтенсивно вивча-
ються структура і функція рецепторів вродженого 
імунітету, таких як: Toll-подібні рецептори (TLR), 
NOD-подібні рецептори, RIG-подібні рецептори і 
ін. Кожен з TLRs розпізнає певний набір мікробних 
продуктів, що дозволяє організму виявити багато 
видів патогенів, якими він може бути інфікований. 
На сьогоднішній день у людини виявлено 10 TLRs 
(TLR 1-10). TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 і 
TLR10 представлені на клітинній мембрані і роз-
пізнають в основному бактеріальні компоненти. 
Рецептори іншої підгрупи сімейства TLRs (TLR3, 
TLR7, TLR8 і TLR9) специфічні до нуклеїнових 
кислот бактеріального та вірусного походження. 

Біологічний сенс активації механізмів вродженого 
імунітету ендогенними молекулами полягає в тому, 
що імунна система адекватно реагує на сигнали 
імунної небезпеки.

При вивченні експресії TLR (2,4,7,8 та 9) на 
імунокомпетентних клітинах через 1 місяць після 
вакцинації було встановлено наступне (табл. 2).

На відміну від дітей контрольної групи, іму-
нізація дітей з ХГВІ 1-ої та 2-ої груп викликала 
активацію меншого спектру TLR на меншій кіль-
кості Т-лімфоцитів. У дітей 2-ої групи спостеріга-
лася експресія 4-х різновидів TLR: TLR2, TLR4, 
TLR7  – у достатньому відсотку, TLR8 – у низькому 
відсотку; у дітей 1-ої групи – тільки 2-х різновидів 
TLR: TLR2 та TLR4 у малому відсотку(табл. 2).

В-лімфоцити дітей контрольної та 2-ої груп 
через місяць після планового щеплення вакцина-
ми КПК та АДП експресували 4 типи TLR: TLR2, 
TLR4, TLR7, TLR9. На відміну від цих груп, 
В-лімфоцити дітей 1-ої групи експресували тільки 
рецептори TLR4 (табл. 3).

Як відомо, щільність експресії TLR2, TLR7, 
TLR9 на великій кількості Т- та В-лімфоцитів 
пов’язана з формуванням напруженого і довготри-
валого імунітету. Отримані дані свідчать про те, що 
у дітей з ХГВІ, на відміну від контрольної групи, 
при плановому щепленні активується менша кіль-
кість Т- та В-лімфоцитів, експресується менше різ-
новидів TLR-молекул. Виявлена особливість дітей 
з ХГВІ може бути однією з причин їхньої зниженої 
імунореактивності та розбалансування імунітету.

Висновки. 
1. Значний відсоток 6-річних дітей з хронічною 

герпесвірусною інфекцією перед та після планово-
го щепленням вакцинами КПК та АДП мають  роз-
балансований імунітет (гіпо- та гіперпродукція спе-
цифічних антитіл) до інфекцій, що щеплюються. 

2. Низький рівень стану специфічного імунітету 
у дітей з ХГВІ перебуває у прямому кореляційному 
зв’язку з такими показниками загального імунітету, 
як низька проліферативна здатність лімфоцитів та 
слабким потенціалом мононуклеарів крові, а також 
активується менша кількість Т- та В-лімфоцитів, 

Таблиця 2
Вміст у периферичній крові дітей з ХГВІ Т-лімфоцитів, що експресують TLR  

після планового щеплення

Групи TLR +-лімфоцити,%
2 4 7 8 9

1 група 3,0±0,2 5,1±0,4 – – –
2 група 31,3±1,2 47,5±1,8 20,6±2,1 22,3±1,5 –
Контрольна група 17,4±1,1 25,8±2,6 45,6±2,7 9,6±0,9 41,5±2,2

Таблиця 3
Вміст у периферичній крові дітей з ХГВІ В-лімфоцитів, що експресують TLR  

після планового щеплення

Групи TLR +-лімфоцити,%
2 4 7 8 9

1 група – 2,1±0,2 9,1±0,7 – –
2 група 22,7±0,7 37,9±2,1 19,2±0,6 – 48,5±1,5
Контрольна група 17,3±0,9 19,7±1,6 7,1±0,9 – 23,6±2,2
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експресується менше різновидів TLR-молекул. По-
єднання зазначених факторів гальмує розвиток по-
вноцінної імунної відповіді на вакцинацію та фор-
мування стійкого імунітету.

3. Пропонується використовувати принципи ін-
дивідуалізації вакцинації, в першу чергу, в групах 
підвищеного ризику, якими є діти з хронічною гер-
песвірусною інфекцією.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ДІЄТ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ЖИРІВ  
НА СТАН ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

Як відомо, існує чіткий взаємозв’язок між незбалансованим харчуванням і різними захворюваннями. У нашому 
експерименті щури отримували різний раціон з високим вмістом жирів. Результати експерименту ми вивчили на 42 
день. Було проведено дослідження ферментативним методом вмісту тригліцеридів і еластази в сироватці крові і 
тригліцеридів в печінці. Встановлено, що різні дієти з високим вмістом жирів чинять значний вплив на стан ліпідного 
обміну.

Ключові слова: жири, тригліцериди, печінка, еластаза.

Как известно, существует четкая связь между несбалансированным питанием и различными заболеваниями. В 
нашем эксперименте крысы получали различный рацион с высоким содержанием жиров. Результаты эксперимента 
мы изучили на 42 день. Было проведено исследование ферментативным методом содержания триглицеридов и 
эластазы в сыворотке крови и триглицеридов в печени. Установлено, что различные диеты с высоким содержанием 
жиров оказывают значительное влияние на состояние липидного обмена.

Ключевые слова: жиры, триглицериды, печень, эластаза.

As you know there is a well link between poor diet and various diseases. Has been established various of dietary compo-
sition are important role in the regulation of metabolic process. In our experiments rats received the different high-fat diets 
during 41 days. Results of experiment we studied 42 days later. The contents of triglycerides and elastasa in serum and the 
contents of triglycerides in liver were determined enzymatic methods. It was found that the different high-fat diets have a 
significant impact on lipid metabolism.

Key words: fats, triglycerides, liver, elastase.

Актуальність. Важливе значення в порушенні 
ліпідного обміну відіграє дієта з високим вмістом 
жирів. На сьогоднішній день доказано, що розви-
ток цілої низки захворювань зумовлений порушен-
ням ліпідного обміну чи дисбалансом надходження 
ліпідів в організм людини [1, 647].

Як відомо, основною структурною ланкою лі-
підів є жирні кислоти. Жирні кислоти входять до 
складу усіх тваринних і рослинних жирів і мають 
велике фізіологічне значення для організму люди-
ни. За хімічною структурою вони відносяться до 
органічних карбонових кислот, що містять від 12 до 
24 атомів вуглецю. Структура жирних кислот (ЖК) 
впливає на структуру, фізико-хімічні властивості 
і функції ліпідів, до складу яких входить ця ЖК. 

За ступенем насиченості атомами Гідрогену 
вуглецевого ланцюга ЖК поділяються на наси-
чені, мононенасичені (МНЖК) і поліненасичені 
ЖК (ПНЖК). В насичених ЖК усі атоми вуглецю 
з’єднані між собою одинарними ковалентними 
зв’язками, інші два зв’язки заміщені атомами Гід-
рогену. В вуглецевому ланцюгу МНЖК є тільки 
один подвійний зв’язок, а в ПНЖК – таких зв’язків 
декілька.

Структура насичених ЖК найбільш стабільна. 
Клітинні мембрани і ліпопротеїни, до складу яких 
входить багато насичених жирних кислот (НЖК) 
функціонально менш активні. Такі ліпопротеїнові 
комплекси утворюють більш стійкі зв’язки з клі-

тинними рецепторами до ліпопротеїдів, що сприяє 
порушенням в холестерин-транспортній системі 
організму людини і розвитку атерогенних дисліпо-
протеінемій [6, с. 620].

В жировій тканині людини в складі НЖК біль-
ше всього пальмітинової кислоти (20%); менша 
кількість – стеаринової (5%), міристинової (3%), 
лауринової (0,7%). Ці ЖК входять до складу рос-
линних і тваринних жирів. Із мононенасичених ЖК 
в жировій тканині людини більше всього олеїнової 
кислоти (55–60%), а із ПНЖК – лінолевої кислоти 
(10%). 

Деякі рослинні олії також містять значний від-
соток лінолевої кислоти (наприклад, соняшникова 
олія) та олеїнової кислоти (наприклад, оливкова 
олія). 

Після гідролізу тригліцеридів, що знаходяться в 
жирових депо, значна частина ЖК транспортується 
в плазмі крові і в тканинній рідині в комплексі з 
альбуміном. Частина з них, окислюючись в ткани-
нах виділяє значну кількість енергії. Більша части-
на ЖК в печінці використовується для синтезу три-
гліцеридів (ТГ), а ТГ – для синтезу ліпопротеїнів 
дуже низької щільності (ЛПДНЩ). 

Печінка є основним органом синтезу і метабо-
лізму ліпідів. Внутрішньоклітинні ТГ в нежирових 
тканинах містять переважно пальмітинову кислоту 
[8, с. 61]. Надмірна продукція ЛПДНЩ печінкою і 
порушення кліренсу зумовлює розвиток гіпертри-
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гліцеридемії і є можливим механізмом акумуляції 
ліпідів в печінці, запальних реакцій, які знижують 
функціональну активність печінки [4, с. 88]. Тобто 
порушення процесів зберігання ліпідів в жировій 
тканині викликає стеатоз печінки. Але причини 
акумуляції ліпідів в цитоплазмі клітин печінки все 
ще не зовсім вивчені.

Метою експерименту стало дослідження впли-
ву різних високожирових раціонів (ВЖР) на вміст 
ТГ, еластази у сироватці крові та вміст ТГ у печінці. 

Матеріали і методи дослідження. Експери-
ментальні дослідження проводили на статевозрілих 
білих щурах-самцях лінії Wistar масою 206–240 г. 
згідно з Женевською конвенцією «International 
Guiding principles for Biochemical research involving 
animals» (Geneva, 1990) та відповідно до Загальних 
принципів експериментів на тваринах, схвалених 
на Національному конгресі з біоетики (Київ, Укра-
їна, 2001). 

Лабораторні тварини утримувалися в умовах 
віварію згідно з «Санітарними правилами по упо-
рядкуванню, устаткуванню і утриманню експери-
ментально-біологічних клінік (віваріїв)» 

Тварин поділили на чотири групи: контрольна 
група – тварини (8 щурів), які отримували стан-
дартний раціон віварію (СРВ); перша дослідна 
група (8 щурів) – додатково до СРВ отримувала 
15% соняшникової олії, тобто ВЖР; друга дослід-
на група (8 щурів) – додатково до СРВ отримувала 
15% оливкової олії; третя дослідна група (8 щурів) – 
додатково до СРВ отримувала 15% пальмової олії.

Тривалість експерименту склала 41 добу. Евта-
назію тварин здійснювали на 42-гу добу під тіопен-
таловим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотального 
кровопускання із серця.

Для біохімічних досліджень використовували 
сироватку крові і печінку. В гомогенаті печінки 
(50 мг/мл 0,05 трис-НСІ буфера рН 7,5) визначали 
вміст ТГ. У сироватці крові визначали концентра-
цію ТГ [2] та активність еластази за швидкістю гід-
ролізу синтетичного субстрату [5, с.6].

Отримані цифрові дані піддавали статистич-
ному аналізу з використанням стандартних мето-
дів варіаційної статистики. Визначали стандартні 
статистичні показники: середнє арифметичне (М), 
похибку середньої арифметичної (m), вірогідність 
різниці між середніми (p), стандартне відхилення 
(t) за критерієм Ст’юдента. Достовірними вважали-
ся відмінності при p<0,05. 

Результати та їх обговорення. У результаті 
експериментів було встановлено, що усі ВЖР при-
зводили до суттєвого збільшення вмісту ТГ у сиро-
ватці крові.

Згідно з даними табл. 1., найбільший вміст ТГ 
спостерігався у сироватці крові щурів, які отриму-
вали ВЖР, збагачений пальмовою олією.

Згідно з даними табл. 2. у першій дослідній гру-
пі вміст ТГ у печінці був на 15% вище (p<0,01), у 
другій дослідній групі – на 10% вище (p<0,05), у 
третій дослідній групі – на 19% вище (p<0,05) по-
рівняно із групою контролю. 

Таблиця 2
Показники вмісту ТГ у печінці  

(усі групи по 8 особин), М±m

Харчові жири ТГ ммоль/кг
1. Контроль 9,82±0,28
2. Соняшникова олія 11,55±0,24
3. Оливкова олія 10,92±0,40
4. Пальмова олія 12,17±0,77

Останнім часом в літературі широко обговорю-
ється взаємозв’язок хронічного запалення з ожи-
рінням, інсулінорезистентністю та неалкогольною 
жировою хворобою печінки [3 с. 18; 7, с. 136]. 
У зв’язку з цим було проведено дослідження актив-
ності еластази сироватки крові. Як видно із табл. 3 
активність еластази сироватки крові, яка є показ-
ником системного запалення, підвищується у всіх 
групах тварин, які отримували ВЖР. 

Таблиця 3
Активність еластази у щурів за умов  

вживання різних ВЖР (усі групи по 8 особин), 
мкат/л, М±m

Харчові жири Еластаза
1. Контроль 236,3±15,9
2. Соняшникова олія 284,6±14,7
3. Оливкова олія 268,0±23,4
4. Пальмова олія 309,2±20,5

 
Найбільший рівень даного показника спосте-

рігали у щурів, які отримували додатково до СРХ 
15% пальмової олії (p<0,05).

Висновки:
1. Споживання ВЖР призводить до порушення 

ліпідного обміну
(гіперліпідемія), що підтверджує значиму роль 

в розвитку цього порушення дієт, що містять над-
мірний відсоток жирів.

2. Встановлено достовірне підвищення вмісту 
ТГ у печінці щурів, що

свідчить про те, що тривале споживання ВЖР 
призводить до надмірного накопичення ліпідів у 
печінці. 

3. Надмірне споживання жирів призводить до 
росту показників системного запалення, про що 
свідчить збільшення активності еластази сиро-
ватки крові, проте достовірне підвищення рівня 
даного показника спостерігалося тільки при спо-
живанні ВЖР, до складу якого входила пальмова 
олія. 

Таблиця 1
Показники вмісту ТГ у сироватці крові  

(усі групи по 8 особин), М±m

Харчові жири ТГ ммоль/л
1. Контроль 0,19±0,02
2. Соняшникова олія 0,37±0,05
3. Оливкова олія 0,46±0,04
4. Пальмова олія 0,51±0,03
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ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ  
РАННІХ ТЕРМІНІВ

Проведено клініко-лабораторне обстеження 30 жінок із невиношуванням вагітності та 20 здорових вагітних, що 
становили контрольну групу. Вагітних основної групи розділено на три підгрупи: із ознаками загрози переривання 
вагітності без ретроплацентарної гематоми, із ретроплацентарною гематомою та завмерлою вагітністю. Встановле-
но, що невиношування вагітності перебігає на фоні персистенції патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів 
у 86%, при відсутності ретроплацентарної гематоми домінантними є трихомонади та грам-негативні диплоки, мор-
фологічно схожі на гонокок, за наявності ретроплацентарної гематоми – дріжджоподібні гриби роду Candida; умовно 
патогенні мікроорганізми під час вагітності спричинюють запальний процес у жіночих статевих органах у 53,8%.

Ключові слова: невиношування вагітності, мікроцитоз піхви

Проведено клинико-лабораторное обследование 30 женщин с невынашиванием беременности и 20 здоровых 
беременных (контрольная группа). Беременных основной группы разделено на три подгруппы: с признаками угро-
зы прерывания беременности без ретроплацентарной гематомы, с ретроплацентарной гематомой и замершей 
беременностью. Установлено, что невынашивание беременности протекает на фоне персистенции патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов в 86,6%, при отсутствии ретроплацентарной гематомы доминантными явля-
ются трихомонады и грамотрицательные диплоки, при наличии ретроплацентарной гематомы – дрожжеподобные 
грибы рода Candida; условно патогенные микроорганизмы во время беременности вызывают воспалительный про-
цесс в женских половых органах в 53,8%

Ключевые слова: невынашивание беременности, микроциноз влагалища

A clinical and laboratory examination of 30 women with threatened miscarriage which was divided into three subgroups: 
signs of threatened abortion without retroplacental hematoma, with retroplacental hematoma and with missed abortion. 
Found that miscarriage occurs against the backdrop of persistent pathogenic and opportunistic microorganisms in 86.6%, 
but in the absence of retroplacental hematoma Trichomonas and gram-negative Diplock are dominant, if retroplacental he-
matoma – yeast fungi of the Candida, сlinical and laboratory signs of inflammation in the vagina were 53.8%.

Key words: noncarrying of pregnancy, vagina microcunosis.

Спорадичний викидень або загибель ембріона 
до 12 тижнів вагітності, є найбільш розповсюдже-
ним ускладненням вагітності, становить приблиз-
но 15% всіх клінічно підтверджених вагітностей. 
Переважна більшість клінічних втрат вагітності 
мають місце під час першого триместру. Більшість 
втрат у першому триместрі спричинені генетични-
ми аномаліями у зародку [1, с. 1103].

Фактори ризику, які можуть призвести до 
втрати вагітності включають материнський вік, 
гормональний дисбаланс, порушення імунологіч-
них взаємодій, анатомічні аномалії матки, інфек-
ції жіночих статевих органів [2, с. 807], [3, с 88], 
[4, с. 271]. Спосіб життя, куріння, вживання алко-
голю, важкі метали, хімічні сполуки мають значну 
вагу серед причин спонтанних викиднів [5, с. 915].

Згідно з деяким дослідженнями, доведено, що 
тільки генетичні та анатомічні порушення можуть 
бути прямими причинами викиднів, роль інфекцій-
ного фактору в невиношуванні вагітності досі оста-
точно не встановлена [6, с. 14950], [7, с. 442].

Кілька досліджень підтвердили роль інфекції 
як причини невиношування вагітності, особливо 
у другому триместрі, але роль інфекцій при втра-
тах у першому триместрі залишається, як і раніше, 
під питанням. Оскільки основний шлях зараження 
плаценти та зародку походить із піхви та шийки 
матки, у багатьох дослідженнях проведено пошук 
зв’язку між викиднем і порушенням мікроцинозу 
піхви та інфікуванням шийки матки. Вважаєть-

ся, що Gardnerella vaginalis і Mycoplasma hominis 
є причиною вагініту та амніоніту в змішаних ін-
фекціях, Ureaplasma urealyticum визначена як са-
мостійна причина амніотніту. Деякі досліджен-
ня показують зв’язок мікоплазменної інфекції зі 
спорадичними та рецидивуючими викиднями. Ці 
збудники є також причиною передчасних пологів, 
разом із Escherichia coli, ентерококами, стафілоко-
ками і стрептококами групи B. Не встановлено, які 
інфекції однозначно можуть викликати викидень 
[6, с. 14951], [7, с. 444].

Успішна імплантація вимагає складних біо-
хімічних взаємодій між бластоцистою та де-
цидуальною оболонкою, що на ранніх етапах є 
обов’язковою умовою для імплантації, в кінцевому 
рахунку, для встановлення вагітності та, які, зазви-
чай, порушуються при наявності запального про-
цесу [8, с.1210]. 

Мета роботи. Встановити причини невиношу-
вання вагітності у залежності від клінічного пере-
бігу захворювання, зокрема, наявності ознак загро-
зи переривання без утворення ретроплацентарної 
гематоми, з утворенням ретроплацентарної гемато-
ми чи завмерлої вагітності.

Матеріали та методи. Нами проведено клініко-
лабораторне обстеження 50 вагітних в терміні від 7 
до 13 тижнів вагітності, які були розділені на 2 гру-
пи: І група (основна) – 30 вагітних із невиношуван-
ням вагітності, ІІ група (контрольна) – 20 здорових 
вагітних. Основну групу складали, в основному, 
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соматично здорові вагітні (екстрагенітальна пато-
логія діагностована у 20%). Серед вагітних контр-
ольної групи екстрагенітальна патологія була у 5%. 
Вік жінок коливався від 22 до 35 років в обидвох 
групах.

Матеріалом для дослідження були виділення із 
піхви та цервікального каналу, зішкріб циліндрич-
ного епітелію з цервікального каналу, кров для про-
ведення загального аналізу, біохімічного аналізу 
крові, коагулограми.

Методи дослідження мікроскопічний, бактеріо-
логічний, статистичний, результати ультразвукової 
діагностики вагітності.

Результати дослідження та їх обговорення. 
При аналізуванні загально клінічних, біохімічних 
аналізів крові патологічних відхилень і різниці між 
основною та контрольною групою не встановлено. 
Також у жодної вагітної не діагностовано анемії.

Нами встановлено, що видовий склад мікро-
флори вмісту піхви й цервікального каналу в жінок 
із невиношуванням вагітності є досить різноманіт-
ним. При цьому виявлено ряд особливостей.

У практично здорових жінок контрольної групи 
виявлялися дріжджоподібні гриби роду Candida – 
4%, Staphylococcus aureus – 2%, Staphylococcus 
epidermidis 12% та лактобактерії у 80%.

Вагітні основної групи мали зміни мікроцино-
зу піхви у 26 випадках (86,6%). Отже, інфекційний 
фактор є основним чинником невиношування ва-
гітності. 

Для визначення впливу мікроцинозу піхви на 
перебіг вагітності, вагітних основної групи розді-
лено на три підгрупи. До першої підгрупи входили 
вагітні із ознаками загрози переривання вагітності 
без ретроплацентарної гематоми, до другої – із на-
явністю ретроплацентарної гематоми, до третьої – 
вагітні з відмерлою вагітністю.

У 14 (46,7%) вагітних із загрозою перериван-
ня вагітності без ретроплацентарної гематоми у 
12 випадках (85,7%) були порушення мікроцино-
зу піхви. Нами виявлено Тrichomonas vaginalis та 
грам-негативні диплоки, що морфологічно схожі 
на гонокок у 4 випадках (33,3%), дріжджоподіб-
ні гриби роду Candida у двох випадках (16,7%), 
Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealyticum у 
двох випадках (16,7%), Staphylococcus aureus та 
Staphylococcus epidermidis у 2 випадках (16,7%), 
стафілококи та Ureaplasma urealyticum у одному 
випадку (8,3%), Gardnerella vaginalis в одному ви-
падку (8,3%).

Підвищену кількість лейкоцитів, більше 15, діа-
гностовано у 10 випадках (71,4%), тобто, практич-
но у всіх вагітних із загрозою переривання вагіт-
ності без ретроплацентарної гематоми у піхві були 
ознаки запального процесу.

Нормоциноз, представлений лактобактеріями, 
був у двох випадках (14,3%).

У групі вагітних із наявністю ретроплацентар-
ної гематоми (10 вагітних, що становить 33,3% 
(крім того, у одному випадку встановлено при за-
вмерлій вагітності) зміни мікроцинозу піхви були у 
8 (80%), що не відрізняється у групі без ретропла-

центарної гематоми. При цьому виявлено дріжджо-
подібні гриби роду Candida у 3 випадках (37,5%), 
що майже вдвічі перевищує при порівнянні з пер-
шою підгрупою та супроводжується підвищеною 
кількістю лейкоцитів, чого не було при кандидозі 
без ретроплацентарної гематоми. Дріжджоподібні 
гриби роду Candida з епідермальним стафілоко-
ками та підвищеною кількістю лейкоцитів вияв-
лялися в одному випадку (12,5%), тобто у поло-
вини вагітних другої підгрупи виявлено кандидоз. 
Staphylococcus aureus та Staphylococcus epidermidis 
були у 2 випадках (25%), Staphylococcus aureus із 
Mycoplasma hominis – у одному випадку (12,5%), 
що незначно перевищувало, порівнюючи з першою 
підгрупою. Тrichomonas vaginalis та грам-негативні 
диплоки, що морфологічно схожі на гонокок, діа-
гностовано у одному випадку (12,5%), що майже 
втричі менше, ніж при відсутності ретроплацен-
тарної гематоми.

Підвищену кількість лейкоцитів діагностовано 
у 5 випадках (62,5%), що значно не відрізнялося у 
двох підгрупах.

Нормоциноз був у двох випадках (25%), тобто, 
наявність ретроплацентарної гематоми спричинена 
не інфекційним фактором.

Отже, при наявності ретроплацентарної гема-
томи провідна роль належить дріжджоподібним 
грибам роду Candida, які, зазвичай, спричинюють 
запальний процес при імунодефіцитних станах, 
тому можна вважати, що провідним в утворенні ге-
матоми є порушення імунітету.

У всіх 6 вагітних (20%) третьої підгрупи з за-
вмерлою вагітністю виявлено патогенні та умов-
но патогенні мікроорганізмами: трихомонади та 
грам-негативні диплоки, що морфологічно схожі 
на гонокок, діагностовано у 4 випадках (66,7%), 
золотистий стафілокок у 2 (33,3%), при цьому під-
вищена кількість лейкоцитів була тільки у одному 
випадку (16,7%).

Висновки.
1. Невиношування вагітності перебігає на фоні 

персистенції патогенних та умовно патогенних мі-
кроорганізмів у 86,6%, отже, інфекційний фактор є 
основним чинником.

2. При загрозі переривання вагітності без ре-
троплацентарної гематоми, виявлено трихомонади 
та грам-негативні диплоки, що морфологічно схожі 
на гонокок у 33,3%, інші умовно патогенні мікро-
організми у значно меншій кількості, однак ознаки 
запального процесу у піхві були у 71,4%, тобто, на-
віть умовно патогенні мікроорганізми під час ва-
гітності спричинюють запальний процес у жіночих 
статевих органах.

3. При наявності ретроплацентарної гематоми 
провідна роль належить дріжджоподібним грибам 
роду Candida, клініко-лабораторні ознаки запаль-
ного процесу у піхві були у 62,5%.

4. У вагітних із завмерлою вагітністю виявле-
но асоціації патогенних та умовно патогенних мі-
кроорганізмів без вираженого запального процесу 
(підвищена кількість лейкоцитів була тільки у од-
ному випадку (16,7%)).
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ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

У статті розглянуто Концепцію розвитку системи громадського здоров’я в Україні, її мету та основні блоки відпо-
відальності у процесі формування. Обґрунтовані важливі керівні напрямки, які нададуть державі можливість успішно 
впливати на громадське здоров’я: побудова методології оцінювання та управління ризиком, еколого-епідеміологіч-
ний моніторинг та формування культури здоров’я у населення.

Ключові слова: громадське здоров’я, система громадського здоров’я, реформа, концепція, керівні напрямки.

В статье рассмотрена Концепция развития системы общественного здоровья в Украине, ее цель и основные 
блоки ответственности в процессе формирования. Обоснованы важные руководящие направления, которые предо-
ставят государству возможность успешно влиять на общественное здоровье: построение методологии оценки и 
управления риском, эколого-эпидемиологический мониторинг и формирование культуры здоровья у населения.

Ключевые слова: общественное здоровье, система общественного здоровья, реформа, концепция, руково-
дящие направления.

In this article the Concept of public health system development is examined with consideration of its goal and main re-
sponsibility units in the formation process. Important guidelines giving the ability to successfully influence the public health 
are substantiated: building of risk evaluation and management methodology, ecological and epidemiological monitoring, 
public health culture formation.

Key words: public health, public health system, reform, concept, guidelines.

Актуальність. Здоров’я населення – найвища 
цінність та необхідний компонент соціально-еко-
номічного розвитку країни. У наш час в економічно 
розвинутих країнах та тих, що розвиваються, зна-
чна увага приділяється розробці та підтримці стра-
тегій для галузі охорони здоров’я, наданню стало-

го характеру програмам укріплення громадського 
здоров’я, системному забезпеченню профілактич-
них заходів та гігієнічному просвітництву, сприян-
ню здоровому способу життя. Створення оптималь-
них умов для надання високоякісних доступних 
медичних послуг, моніторингу стану здоров’я на-
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селення та діяльності системи охорони здоров’я, 
здатної оперативно реагувати на виклики, – один з 
найважливіших напрямків внутрішньої державної 
політики. Оскільки встановлено, що здоров’я нації 
як чинник державотворення та безпеки держави є 
базовою складовою людського капіталу та конку-
рентоспроможності країни й перебуває в тісному 
інтегральному зв’язку з економікою, наукою та 
обороноздатністю [1, с. 13], виникає гостра необ-
хідність у формулюванні прозорої та комплексної 
концепції системи громадського здоров’я.

Постановка проблеми. В останні роки стан 
здоров’я населення України є близьким до кризо-
вого, про що свідчать невтішні результати дослі-
джень: Україна зайняла 118 місце в рейтингу за 
показниками здоров’я і благополуччя нації, скла-
деному медичним виданням The Lancet на основі 
розроблених ООН у 2015 році Цілей сталого розви-
тку [2]. За таких умов державою розпочато рефор-
му системи охорони здоров’я, однією з ключових 
складових якої є створення сучасної служби гро-
мадського здоров’я [3].

Питання розбудови ефективної системи контр-
олю за громадським здоров’ям привертають увагу 
вчених-теоретиків, фахівців сфери медицини, дер-
жавних службовців. Необхідність управління гро-
мадським здоров’ям обґрунтовують Марова С.Ф. 
та Гречух Л.С. [4]. Серед досліджень щодо вивчен-
ня громадського здоров’я слід виокремити праці 
Мостенської Т.Л. та Кундєєвої Г.О. [5], Свінціцько-
го А.С. [1]. Вивченню досвіду США та країн Єв-
ропейського Союзу з метою використання при роз-
робці вітчизняної системи громадського здоров’я 
присвячені праці Шафранського В.В. [6, 7], Грузє-
вої Т.С. та Мельника В.В. [8]. Однак потребують 
додаткового дослідження керівні напрямки (англ. 
«guidelines»), які нададуть державі можливість 
успішно впливати на громадське здоров’я.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунту-
ванні напрямків концепції системи громадського 
здоров’я в Україні.

Виклад основного матеріалу. Громадське 
здоров’я визначають як здоров’я населення, що 
відображає фізичне, психологічне, соціальне бла-
гополуччя людей, які здійснюють свою життє-
діяльність у визначених соціальних спільнотах 
(громадах, країнах, регіонах) [4, c. 104]. Створення 
вітчизняної системи громадського здоров’я від-
бувається у контексті виконання завдань Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020» та зобов’язань 
у рамках Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. При цьому підтримуємо 
думку В.В. Шафранського, що у перспективі роз-
витку системи громадського здоров’я надзвичайно 
важливе значення матимуть такі міжнародні доку-
менти, як Європейський план дій з укріплення по-
тенціалу і послуг громадської охорони здоров’я та 
Європейська політика «Здоров’я – 2020» [6; 7].

На сьогодні в Україні вже розроблено Кон-
цепцію розвитку системи громадського здоров’я 
(далі – Концепція), що ставить за мету розроблення 
та реалізацію ефективної державної політики для 
зміцнення здоров’я, попередження захворювань, 
продовження активного та працездатного віку, за-
охочення до здорового способу життя шляхом 

об’єднаних зусиль усього суспільства [9]. Концеп-
ція висвітлює етапи, засади та принципи форму-
вання системи громадського здоров’я, шляхи і спо-
соби розв’язання існуючих проблем та формування 
системи громадського здоров’я за наступними бло-
ками відповідальності:

а) формування політики, управління та фінан-
сування у сфері громадського здоров’я; 

б) реалізація політики та надання послуг у сфе-
рі громадського здоров’я на всіх рівнях – націо-
нальному, регіональному, районному та місцевому; 

в) розвиток людських ресурсів, що передбачає 
формування кадрової політики та створення спеці-
альних освітніх програм; 

г) комунікація, що спрямовується на підви-
щення медичної грамотності і поліпшення стану 
здоров’я населення; 

д) операційні дослідження для забезпечення 
прийняття управлінських рішень [9].

Реалізацію політики та надання послуг здійсню-
ватиме Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я (МОЗ) України з відокремлени-
ми міжрегіональними структурними підрозділами. 
У МОЗ України зазначають, що «Центр громад-
ського здоров’я розглядається як база для поси-
лення функцій епіднагляду за інфекційними та не-
інфекційними захворюваннями. Серед іншого, 
планується запровадити сучасні інструменти для 
забезпечення епіднагляду у реальному часі, у тому 
числі запровадження інформаційних систем, роз-
роблення та впровадження оновлених тренінгових 
програм для системи громадського здоров’я в ціло-
му, покращення матеріально-технічної бази» [10].

Незважаючи на детальне розкриття завдань 
Концепції, вважаємо за необхідне розширене тлу-
мачення окремих важливих напрямків у створенні 
системи громадського здоров’я.

По-перше, одним з принципів розвитку систе-
ми громадського здоров’я у проекті Концепції за-
значений ризик-орієнтований підхід [11, с. 82], що 
знайшов відображення у багатьох частинах затвер-
дженого документу. Зокрема, чітке розмежування 
функцій оцінки та управління ризиками у сфері 
громадського здоров’я передбачається у розви-
тку спроможності Міністерства охорони здоров’я 
України та Центру громадського здоров’я [9].

Удосконалення методології оцінки і прогнозу 
ризику для здоров’я населення – важлива частина 
системи управління громадським здоров’ям. Це 
складна багатогранна проблема, що визначає бага-
тозначність і багатоплановість пропонованих мето-
дологічних підходів до її вирішення. Принципово 
така методологія повинна включати оцінку масш-
табів ризику, його прогноз і управління, а також 
інформування про ризик.

Розробка моделей управління ризиком повинна 
концептуально запропонувати охороні здоров’я 
схему прийняття рішень з управління громадським 
здоров’ям в умовах невизначеності, оскільки вплив 
і хвороба індивідуальні, а соціальна поведінка і 
економічний фактор суспільно опосередковані.

По-друге, така складова суспільного здоров’я, 
як боротьба з інфекційними та неінфекційними за-
хворюваннями, залишається однією з першоряд-
них завдань не тільки системи охорони здоров’я, 
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а й усього суспільства. Соціальне середовище для 
інфекцій змінилося, тому основна функція епідемі-
олога має полягати не стільки в епідеміологічному 
розслідуванні випадку виникнення інфекції (за ви-
нятком особливо небезпечної), скільки в постійній 
і оперативної оцінці соціальних причин, тенденцій 
і наслідків поширення даної інфекції, у визначенні 
її вкладу в загальну епідеміологічну екологію не 
адміністративної території, а природно-екологіч-
ного регіону.

З цією метою доцільно впровадити техноло-
гію еколого-епідеміологічного паспортування всієї 
території країни, що стане формою інтеграції епі-
деміологічного нагляду в систему соціально-гігіє-
нічного моніторингу. За Концепцією, забезпечення 
проведення епідеміологічного нагляду, моніторинг 
та реагування на надзвичайні ситуації у сфері гро-
мадського здоров’я, у тому числі проведення епіде-
міологічних розслідувань буде покладено на Центр 
громадського здоров’я МОЗ України та його регіо-
нальні центри [9].

По-третє, надзвичайно важливим напрямом 
системи управління громадським здоров’ям є гігі-
єна індивідуального способу життя. Формування 
у населення відповідального ставлення до свого 
здоров’я – нагальна потреба у реформуванні сис-
теми охорони здоров’я. У громадян завжди була і 
буде актуальною проблема вибору шляху поліп-
шення здоров’я. Перед державним сектором стоїть 

завдання створити людині сприятливі умови для 
вибору на користь здоров’я, тому система громад-
ського здоров’я має забезпечити переконливу мо-
тивацію і якісну соціально-пропагандистська робо-
ту, спрямовану на осмислення населенням здоров’я 
як першочергової життєвої цінності. Величезне 
значення в управлінні громадським здоров’ям по-
трібно надати виховним і освітнім технологіям по 
формуванню культури здоров’я і пропаганді здоро-
вого способу життя.

Указані напрямки дозволяють розробити про-
позиції у реформуванні системи охорони здоров’я 
для переходу на нові технології управління громад-
ським здоров’ям.

Висновки. У зв’язку зі створенням системи 
громадського здоров’я пропонуємо наступні за-
ходи: 1) для управління ризиками забезпечити по-
стійний моніторинг за факторами ризику середови-
ща життєдіяльності людини (атмосферне повітря, 
ґрунт, поверхневі водоймища, шум, електромагніт-
ні випромінювання, радіаційний фон тощо); 2) роз-
робити довгострокову міжсекторальну програму 
профілактики інфекційних та неінфекційних хво-
роб; 3) зробити основним завданням лікарів усіх 
спеціальностей формування у населення здорового 
способу життя, пропаганди гігієнічних і медичних 
знань, популяризації досягнень медичної науки, а 
також виховання свідомого ставлення населення до 
охорони і зміцнення власного здоров’я.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВТОРИННИХ ПОРУШЕНЬ СТОВБУРОВИХ ФУНКЦІЙ 
У ХВОРИХ З ПАРАСТОВБУРОВИМИ ПУХЛИНАМИ

Сучасна нейроонкологія завдяки швидкому розвитку нових технологій діагностики та хiрургiчних методiв втру-
чання дає можливiсть виявляти та аналізувати закономірності росту, клінічних прояв та лікування парастовбурових 
пухлин центральної нервової системи різноманітних за формами та типами. Незважаючи на досягнення сучасної 
нейрохірургії багато ще є не розкритих проблем як у своєчасній діагностиці так i у лікуваннi хворих з пухлинами па-
ратовбурової локалізації. 

Ключовi слова: нейроонкологiя, парастовбуровi пухлини, задня черепна ямка.

Современная нейроонкология благодаря быстрому развитию новых технологий диагностики и хирургических 
методов вмешательства дает возможность выявлять и анализировать закономерности роста, клинических проявле-
ний и лечения парастволовых опухолей центральной нервной системы различных по формам и типам. Несмотря на 
достижения современной нейрохирургии много еще не раскрытых проблем как в своевременной диагностике так и 
в лечении больных с опухолями парастволовой локализаци.

Ключевые слова: нейроонкология, парастволовые опухоли, задняя черепная ямка.

Modern neurooncology due to the rapid development of new diagnostic technology and surgical intervention tech-
niques makes it possible to identify and analyze patterns of growth, clinical manifestations and treatment parastvolovyh 
tumors of the central nervous system of different forms and types. Despite the advances of modern neurosurgery many still 
unsolved problems in the timely diagnosis and treatment of patients with tumors parastvolovoy localization.

Key words: neurooncology, parastvolovye tumor, posterior cranial fossa.

Труднощі дiагностики та лiкування пухлин 
парастовбуровоi локалiзацii обумовлені поліморф-
ними та непредрішучими, неадекватними загаль-
но-мозковими реакціями головного мозку, по типу 
некирує мого або складно керуємого набряку го-
ловного мозку із дислокацією стовбурових струк-
тур з чим пов’язана компресія та гемодинамічні по-
рушення що приводять досить часто до літальних 
наслідків.

Багато різновидів новоутворень, розвиток ко-
трих викликає тяжку компресію стовбура мозку що 
викликає зміни мозочково-стовбурових відділів, 
супроводжуючи як вогнищевими, так і загально-
мозковими реакціями. 

Особливості розташування парастовбуро-
вих пухлин, поліморфність клінічної картини що 
вони визивають, якi поєднують у собі ознаки ура-
ження структур задньої черепної ямки та рiзних 
вiддiлiв стовбура мозку, обмеженість традиційних 
засобів діагностики значно ускладнюють можли-
вість їх ранньоi дiагностики, а також обмеженiсть 
ефективністi хірургічного лікування .

Серед парастовбурових пухлин найчастіше зу-
стрічаються менінгіоми та неврiноми. Менінгіоми 
зустрічаються до 70% хворих з доброякісними па-
растовбуровими пухлинами Також вони складають 
від до 3,0% загальної кількості інтракраніальних 
менінгіом, що серед менінгіом задньої черепної 
ями становить до 20%. Неврiноми зустрічаються 
у 15-25% випадках парастовбурових пухлин [1,2].

Діагностика парастовбурових пухлин надзви-
чайно складна і ґрунтується на врахуванні клінічних 
симптомів та сучасних методів нейровізуалізацii. 
Парастовбуровi пухлини мають хронiчне клi-
нiчне протiкання за рахунок цього вони пізно 
дiагностуються, що суттєво ускладнює їх видалення. 

Оперативні втручання у парастовбуровiй 
зоні пов’язані з ризиком розвитку вітальних та 
неврологiчних порушень, так як пухлина розтошо-

вується поряд з нейроваскулярними структурами 
та життєво-важливими центрами стовбура мозку.

Значний відсоток ускладнень та висока після-
операційна летальність, обмежують радикалізм 
нейрохірургічних втручань. Удосканавлення та 
подальший розвиток діагностичної та мікрохірур-
гічної техніки дозволяють значно розширити об’єм 
оперативних втручань та покращити наслiдки 
лiкування [3-7].

Незважаючи на суттєвi досягнення нейро- 
хірургічноi технiки, стан вирішення проблеми та 
наслiдки лікування парастовбурових пухлин до те-
перішнього часу не можуть бути визнані задовіль-
ними а проблема залишаеться актуальною.

Невелика кількість спостережень обмежує 
об’єктивний та всебічний аналіз підходів до діа-
гностики та лікування парастовбурових пухлин. 
До наступного часу невизначена єдина оперативна 
тактика лiкування, основні положення якої і досі є 
предметом широкої дискусії. 

На етапі діагностики та підготовки до хірур-
гічного втручання часто буває значне погіршення 
соматичного та неврологічного стану хворого, що 
обумовлено відсутністю ретельної оцінки кліні-
ко-неврологічної симптоматики, особливостями 
перебігу захворювання, нечіткістю в застосуванні 
сучасного клініко-інструментального діагностич-
ного арсеналу, встановленням хибного діагнозу у 
35- 45% випадків [8-9].

Часто мають місце нерадикальні хірургічні втру-
чання, внаслідок застосування неоптимальних, для 
різних анатомо-топографічних варіантів парастов-
бурових пухлин, оперативних доступів, що веде до 
розвитку грубих iнтра та післяопераційних усклад-
нень, глибокої інвалідизації та лiтальних наслiдкiв.

Рішенням вищевказаних проблем є: застосу-
вання сучасного діагностичного комплексу, що 
включає нейровізуалізуючі дослідження, нейрофі-
зіологічні передопераційні дослідження та інтра-
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операційний нейрофізіологічний моніторинг, а та-
кож визначення оптимальних хірургічних доступiв 
та технiки для оперативного видалення парастов-
бурових пухлин в залежності від варіанту анатомо-
топографічної локалізації.

Різні режими комп’ютерної та магнітно-резо-
нансної томографі, ангіографії дають можливість 
точнiше та на раннiй стадiї встановити локалізацію 
пухлини, ймовірну гістологічну структуру, харак-
тер росту і ступінь інвазивності, визначити джере-
ла васкулярiзацii, а також варіанти взаємодії пух-
лини з магістральними судинами задньоi черепної 
ямки. При плануванні оперативного втручання су-
часні нейровізуалізуючі методи дозволяють визна-
чити оптимальний хірургічний доступ та передба-
чити можливі труднощі і критичні етапи видалення 
Нейрофізіологічні передопераційні дослідження та 
інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг 
також є важливою складовою підготовки та вдало-
го проведення хірургічного втручання [10-15].

Хірургічні доступи, описані у літературі за-
пропоновані для видалення парастовбурових 
пухлин,часто технічно складні та проблематичні 
у післяопераційному перiодi. Невірно вибраний 
доступ до пухлини, веде до обмеження радикаль-
ності хірургічного втручання, високої ймовірності 
інтраопераційних ускладнень та негативних піс-
ляопераційних наслiдків. Тому подальшої розроб-
ки потребують визначення етапності лікування, 
встановлення об’єму та послідовності виконання 
хірургічних маніпуляцій, в залежності від гісто-
патологічної структури та анатомо-топографічної 
локалізації пухлини, їх взаємодії з життєво-важли-
вими нейроваскулярними структурами ділянки за-
дньої черепної ямки [6-7,9].

Метою роботи було покращення наслідківів хі-
рургічного лікування хворих з парастовбуровими 
пухлинами, на основі застосування необхідного 
обсягу сучасних діагностичних досліджень, визна-
чення анатомо-топографічних варіантів пухлин цієї 
локалізації, а також вибору оптимальної лікуваль-
ної тактики та адекватного хірургічного підходу 
для кожного типу парастовбурових пухлин з роз-
робкою та застосуванням нових технологій. Осно-
вними напрямками завдання роботи були визначен-
ня анатомо-топографічні варіанти парастовбурових 
пухлин та їх взаємодіi з життєво-важливими нейро-
васкулярними структурами стовбуру мозку.

Дослідження типу клінічного перебігу та осо-
бливості неврологічних прояв парастовбурових 
пухлин в залежності від анатомо-топографічних 
варіантів та гістопатологічних типів.

Встановлення особливості та необхідний обсяг 
сучасних діагностичних досліджень парастовбуро-
вих пухлин на основі нейровізуалізуючих засобів 
дослідження (комп’ютерна спіральна та магнітно-
резонансна томографія та ангіографія), електрофі-
зіологічного контролю функціональної діяльності 
стовбурових відділів мозку а також обґрунтування 
їх використання для визначення оптимальної опе-
ративної тактики при хірургічному лікуванні пух-
лин цієї локалізації. 

Обґрунтування вибіру найбільш раціонального 
для кожного типу парастовбурових пухлин підходу 
та засобу видалення новоутворення, що забезпе-

чувало би можливість максимально радикального 
видалення пухлини, а також мінімального інтра-
операційного травмування суміжних нейроваску-
лярних структур.

Проведення аналізу результатів хірургічного 
лікування хворих з парастовбуровими пухлинами .

Вперше на основі дослідженої та уточненої 
мікрохірургічної анатомії визначені різні анатомо-
топографічні варіанти парастовбурових пухлин за-
дньої черепної ямки, встановлені співвідношення 
та взаємодія новоутворів з анатомічними утворен-
нями основи черепу та верхньо-шийних відділів 
хребта, церебральними та спінальними структура-
ми і магістральними судинами основи мозку.

Визначені оптимальні хірургічні доступи до 
пухлин парастовбуровї локалізації, в залежності 
від їх анатомо-топографічних варіантів та гістопа-
тологічних типів, а також враховуючи взаємодію 
новоутворення зі структурами стовбуру мозку та 
задньої черепної ямки.

Обґрунтовані до застосування та детально роз-
роблені мiкрохiрургiчнi методики з віддаленого та 
екстремально-латерального доступів до парастов-
бурових пухлин, а також встановлена їх анатомічна 
та патофізіологічна доцільність для видалення но-
воутворень вентральної та вентро-латеральної ло-
калізації цієї зони з застосуванням ендоскопiчної 
технiки.

Встановлені особливості клініко-неврологіч-
них досліджень та обсяг сучасних діагностичних 
обстежень у хворих з позамозковими парастов-
буровими пухлинами задньої черепної ямки, які 
забезпечують вчасне виявлення патологічного 
осередку, можливість доопераційного планування 
хірургічного підходу та бiльш достовірного про-
гнозування результатiв оперативних втручань.

Проаналізовано 111 випадків оперативних 
втручань з приводу парастволових менiнгiом за-
дньої черепної ямки в рамках договору з Інститу-
том нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
України (м. Київ).

З 111 хворих у віці від 25 до 65 років чолові-
ків було 35, жінок – 76. Всім хворим проведено 
клініко-інструментальне обстеження, що включає 
неврологічне, загальносоматичне, нейроофтальмо-
логічне, а також енцефалографічне дослідження. 
Діагноз уточнювали з використанням СКТ, МРТ, 
МРА. В ході операції використаний новий мало-
інвазивний метод комп’ютерного контролю та 
аналізу функціональної діяльності стовбура мозку 
із застосуванням системи DX-NT 32, що дозволяє 
візуально оцінювати діяльність стовбура мозку, а 
також коригувати обсяг і хід оперативного втручан-
ня. Комп’ютерний моніторинг проводили до опера-
ції, інтраопераційно та після операції з динамічним 
спостереженням.

Висновки про функціональну активність стов-
бурових структур грунтувалися на даних енце-
фалограми, представленої лобно-скроневими 
відведеннями, що базуються на наявності функ-
ціональних лобно-мостомозжечкового і скронево-
мостомозжечкового зв’язків.

Аналізували спектральную потужність, серед-
ню частоту і індекс хвиль дельта і тета-діапазонів, 
середню частоту ЕЕГ в цілому, значення коефіці-
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єнта «повільні-швидкі» тимчасові зрушення «по-
вільних» хвиль, що визначалися при кросскорре-
ляційному аналізі, середні рівні когерентності в 
чотирьох частотних діапазонах і ЕЕГ в цілому, а 
також значення функції загальної когерентності.

Тотальне видалення менінгіом з парастволо-
виь ростом виконано у 39 хворих [(35,1±0,5)%], 
субтотальне – у 63 [(56,7±0,5)%], часткове – у 
9 [(8,1±0,5)%]. Загальна післяопераційна леталь-
ність склала 7 хворих [(6,3±0,4)%]: при тотально-
му видаленні летальний вихiд був у 4 [(3,6±0,2)%] 
хворих, при субтотальнiй – у 2 [(1, 8±0,5)%], при 
частковому – у одного (0,9±0,5%).

Після проведених операцій спостерігалися 
добрі результати у 79 випадках [(71,2±4,3)%], за-
довільні – в 26 [(23,4±1,4)%], незадовільні – в 
6 [(5,4±0, 3)%]. Функціональні результати оцінені 
за шкалою Карновского, із загального числа хво-
рих в терміни до 10 років 70 [(63,1±3,8)%] повер-
нулися до колишнього роду діяльності, у 25 хворих 
[(22,5±5,4)%] діяльність була частково обмежена.

До операції на ЕЕГ реєструвалася патологіч-
на повільна тета-активність, поряд з альфа- і бе-
та-хвилями в усіх відведеннях, зважаючи на ви-
східного впливу ретикулярної формації стовбура 
з переважанням в потиличній області. Зокрема, 
детальний математичний аналіз ЕЕГ дозволив ви-
явити зміни її патерну навіть у випадках, скрутних 
для візуальної експертної оцінки. У зв’язку з цим 
представляло інтерес застосувати комплекс такого 
роду методів аналізу ЕЕГ у хворих з верифікова-
ним вогнищевими процесами з метою визначення 
оптимального набору досліджуваних параметрів.

Зокрема, пухлини характеризувалися як під-
вищенням спектральної потужності «повільно-
хвильовий компонентів» в скроневих відведен-
нях, так і стійким зростанням значень коефіцієнта  
М / Б, зниженням частоти хвиль дельта-діапазону 
і наявністю затримки дельта-хвиль в потиличних і 
тім’яних відведеннях до 10 мс, контрлатеральних 
лобно-скроневих відведеннях – від 15 до 40 мс по 
відношенню до скроневих відведень на стороні 
пухлини. Затримки під час виникнення дельта- і 
тета-хвиль між відведеннями при менінгіомах за-
дньої черепної ямки, а особливо мостомозжечково-
го кута не вдалося виявити. Реєструвалися стійко 
високі значення коефіцієнта М / Б у скроневiй об-
ласті, що було добре помітно при картуванні цього 
показника для різних функціональних проб під час 
дослідження. Звертає на себе увагу той факт, що пі-
кові значення функції когерентності в цих випадках 
перебували в діапазоні «ближній» бета-активності.

Під час операції в лобно-скроневих відведеннях 
на ЕЕГ регистрували патологічні високоамплітудні 
повільні дельта та тета-хвилі, а також іррітатівну 
активність .

На електросубкортикограммi реєструються го-
стра за формою альфа-подібна активність, а також 
повільнохвильовий тета та дельта-подібна актив-
ність, наростання індексу та амплітуди повільної 
тета-і дельта-подібної активності та значне на-
ростання амплітуди гострих за формою повільних 
дельта-подібних хвиль .

Після видалення пухлини відзначалася чітка 
динаміка на ЕЕГ: відбувалося зниження індексу, 

амплітуди патологічних тета і дельта-хвиль, нарос-
тав індекс низкоамплитудной високочастотної бе-
та-активності, реєструвалися поодинокі, а також у 
вигляді патернів альфа-подібні коливання.

Перед видаленням пухлини визначали її точну 
локалізацію, розміри, щільність, ступінь васкуляри-
зації, ступінь зміщення стовбура головного мозку.

МРТ в судинному режимі дозволяє виявити 
зміщення магістральних судин пухлиною, а також 
визначити джерело і ступінь кровопостачання па-
растволових пухлини, провести диференціальну 
діагностику з аневризмою або артеріовенозної 
мальформації.

Взаємовідносини основних артеріальних судин 
з тканиною пухлини є визначальним моментом 
для прийняття рішення про резекції пухлини. Та-
кож дуже важливо відновлення венозного відтоку 
з задньочерепной ямки. Оцінюється прохідність 
яремної вени, сигмовидної і поперечного синусів і 
конфлюенса. Виділено три ступеня васкуляризації 
пухлини: 1 – незначна, 2 – помірні, 3 – виражена.

МРТ-ангіографія в артеріальній та венознiй 
фазі дозволяє визначити ступінь стискання пухли-
ною яремної вени, сигмовидної та поперекового 
синусів на стороні поразки, а також обсяг контр-
латерального венозного дренажу, а також, оцінити 
ймовірний ризик перев’язки та резекції зазначених 
васкулярних структур.

У ході васкулярної діагностики також можуть 
бути виявлені інтракраніальні аневризми або інші 
судинні аномалії. Гігантська аневризма задньо-
нижньої мозочкової артерії може викликати син-
дром великого отвору потиличної кістки і повинна 
враховуватися при диференціальному діагнозі з 
позамозковими пухлинами задньої черепной ямки.

За даними ангіографії, кровопостачання пух-
лини здійснюється з передніх і задніх гілок хре-
бетної артерії, передній оболонкової артерії ската, 
дорсальній оболонковой артерії з менінгогіпофі-
зарного стовбура, а також задньої спінальної арте-
рії. Рідко кровопостачання пухлини здійснювалося 
з басейну внутрішньої сонної артерії.

Передня менiгеальная гілка хребетної артерії 
відходить з дистальної порції хребетної артерії, 
проходить медіально до входу в хребетний канал, 
продовжуючись вгору по медіальної поверхні. Ар-
терія закінчується малими гілками в твердої моз-
кової оболонки на рівні великого отвору потилич-
ної кістки. У нормі на ангiограммах візуалізується 
проксимальний відділ передньої оболонкової арте-
рії довжиною 1,0 – 1,5 см та діаметром 0,5 мм. До-
даткові дані про взаємовідносини судин, пухлини 
і кісткових структур дає СКТ-церебральна ангіо-
графія [10; 11], яка показала зміщення хребетної, 
задньонижньої мозочкової та передньої спінальної 
артерії; збільшення діаметра і розмірів передньої 
менінгеальної гілки хребетної артерії; наявність 
«тіні» пухлини на СКТ-ангiограммах з можливою 
деструкцією кісткових структур.

Пухлину видаляли мікрохірургічними шляхом 
з відеоендоскопічним моніторингом та інтрао-
пераційною комп’ютерною енцефалографічною 
системою DХ-NT 32, що дозволяло розширити ра-
дикальність операції, скоротити час її проведення, 
попередити вітальні інтраопераційні ускладнення.
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Залежно від розмірів пухлини підрозділяли на 
чотири типи: 1-й – маленькі, до 10 мм, у 20 хворих 
[(18,01±1,1)%]; 2-й – середнього розміру, від 10 до 
30 мм, у 35 хворих [(31,5±1,9)%], 3-й – великі, від 
30 до 50 мм, у 40 хворих [(36,0±2,2)]%, 4-й – гігант-
ські, 50-60 мм, у 16 хворих [(14,4±0,9)%].

Залежно від отриманих даних вибирали опе-
раційний доступ: I – серединний двосторонній 
субокціпітальний у 92 хворих [(82,9±4,9)%], II – 
одностороння субокціпітальное краніотомія з тен-
торіотоміей у 19 хворих [(17,1±1,0)%].

При виділенні менїнгїом враховували топо- 
графо-анатомічні особливості і ступінь зміщення 
стовбура мозку. У 40 хворих [(36,0±2,2)%] з вели-
кими і у 16 хворих [(14,4±0,9)%] з гігантськими 
пухлинами з наявністю вираженої гідроцефалії 
першим етапом операції було виконання вентріку-
лоцістернального анастомозу по Торкільдсену.

Спочатку формували панорамну, а потім при-
цільну відеоендоскопічну картину. Візуалізували 
пухлину, оцінювали розміри, відношення до че-
репно-мозкових нервiв, визначали наявність судин 
спаяних з капсулою пухлини, а також виявляли сту-
пінь деформації та дислокації стовбура мозку .

Після видалення пухлини усувалася оклюзія, 
відновлювався ліквороотток з четвертого шлу-
ночка. Операція закінчувалася пластикою твердої 
мозкової оболонки кріоконсервованою оболонкою, 
кісткового дефекту титановою пластиною .

Після операції неврологічна симптоматика ре-
гресувала.

Визначено ступінь дислокації стовбура мозку: 
1-ша – 1–2 мм, 2-га – 3–4 мм, 3-я – 5–7 мм. Уточне-
но топографо-анатомічне взаємовідношення пух-
лини зі стовбуровими відділами мозку та структу-
рами задньочерепной ямки по інтраопераційним 
даним.

Хворих, у яких мало місце розвиток ішеміч-
них розладів у стовбурі мозку з набряком та 
дислокацією після хірургічного лікування, було 
[(5,4±0,3)%]. Виявлені фактори ризику розвитку 
ускладнень після видалення пухлин у даної групи 
хворих можуть бути прийняті до уваги при виборі 
хірургічної тактики і сприяти розробці шляхів їх 
профілактики.

Висновки.
1. Застосування методів CКТ, МРТ, МР-

ангіографії дозволяє визначити місце локалізації, 
розміри утворень, щільність, ступінь інвазії, вас-
куляризації, а також зміщення пухлиною стовбура 
головного мозку.

2. Мікрохірургічне видалення пухлини з відео-
ендоскопічним моніторингом – високоефективний 
метод, що дозволяє проводити радикальні операції, 
скорочувати період операції і післяопераційний пе-
ріод реабілітації, знижувати летальність.

3. Застосування нейрофизиологического интра- 
операцiйного моніторингу кортікоенцефалогра-
фічних потенціалів із застосуванням нейрофізіо-
логічної комп’ютерної системи DX-NT 32 дозво-
ляє коригувати хід операції, що виключає вітальні 
ускладнення.
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ПАРТНЕРСЬКІ ПОЛОГИ

Проведено огляд літератури на актуальну проблему партнерських пологів. Висвітлено різні погляди на партнер-
ську допомогу під час пологів. Вказано позитивний вплив на самопочуття партнера наявності знань перебігу пологів, 
проходження спеціальної підготовки. Визначено різні типи поведінки партнера під час пологів, шляхи усунення кон-
фліктних ситуацій. Відмічено позитивний вплив партнера, зокрема чоловіка, на перебіг пологів, зменшення кількості 
ускладнень у пологах.

Ключові слова: партнерські пологи.

Проведен обзор литературы на актуальную проблему партнерских родов. Освещены различные взгляды на 
партнерскую помощь во время родов. Указано положительное влияние на самочувствие партнера наличия знаний 
течения родов, прохождения специальной подготовки. Определены различные типы поведения партнера во время 
родов, пути устранения конфликтных ситуаций. Отмечено положительное влияние партнера, в том числе мужа, на 
течение родов, уменьшение количества осложнений в родах.

Ключевые слова: партнерские роды.

A review of the literature on the actual problem of partnership birth. The article deals with different views on partner as-
sistance during childbirth. The specified positive effect on the health of the partner availability of knowledge course delivery, 
special training. The different behaviors of the partner during labor, ways to eliminate conflicts. Marked positive effect part-
ner, particularly husband, in the course of labor, reducing the number of complications in childbirth.

Key words: partnerships childbirth.

Протягом останніх десяти років в акушерстві 
відбулись кардинальні зміни у принципах ведення 
вагітності, які ґрунтуються на сукупності науково 
обґрунтованих підходів, що зумовлені розвитком 
сучасної науки, метою яких є зниження материн-
ської та перинатальної смертності, а також профі-
лактика післяпологовових ускладнень [4, с. 32].

В наш час велику увагу приділяють питанню 
захисту материнства, оскільки значні соціально-
економічні зміни негативно вплинули на безліч ме-
дичних та соціальних аспектів сім’ї [3, с. 83].

Вагому роль у розвитку порушення скоротливої 
діяльності матки, післяпологових кровотеч, дистре-
су плода відіграє надмірне психоемоційне напружен-
ня, відчуття страху перед пологами. Тому важливим 
впровадженням вітчизняної медичної науки стали 
партнерські пологи, тобто коли на пологах присутня, 
а також бере безпосередню участь, близька роділлі 
людина, як правило, чоловік. Cпілкування з рідни-
ми сприяє позитивному психологічному комфорту, 
тому потреба використання серйозних медикамен-
тів в першому періоді пологів стає недоцільним.

В світі більше тридцяти років партнерські поло-
ги застосовують у медичній практиці. Так, в США 
чоловік та дружина протягом всього терміну вагіт-
ності відвідують спеціальні курси по підготовці до 
партнерських пологів. В багатьох країнах батькові 
дозволено самостійно перерізати пуповину ново-
народженій дитині, в Нідерландах давно проводять 
домашні пологи, де батько відіграє вагому роль по-
руч з акушеркою. В Китаї дозволено батькові бути 
присутнім на пологах, до того ж йому дають від-
пустку по догляду за молодою мамою. У Франції 
уже давно впроваджені партнерські пологи та їх 
зйомка [2, с. 36].

Питання партнерських пологів на сьогоднішній 
час є надзвичайно важливим та широко обговорю-

ється як серед дослідників, так і серед майбутніх 
батьків, що планують народження дитини. Хоча, 
згідно даних Міністерства охорони здоров’я, якщо в 
2002 році в нашій країні не було зафіксовано жодного 
випадку присутності рідних поруч із роділлю, то вже 
в 2004 році більше 52% відбувались саме із їх учас-
тю [2, с. 36]. На теперішній час в Україні все більше 
подружніх пар планують народжувати разом. Тому 
варто розуміти доцільність саме такого методу веден-
ня пологів та його значення для майбутньої матері.

Поруч із схвальними думками стосовно такого 
методу існують прихильники тверджень про нега-
тивний вплив участі в пологах на стан чоловіка. Ті, 
хто схиляються до такої думки, дуже часто відчува-
ють страх, безпомічність та нездатність допомогти 
роділлі. На думку деяких чоловіків, внаслідок їх без-
посередньої участі в пологах значно погіршились 
подружні та інтимні відносини, з’явилась депресія, 
змінилось позитивне ставлення до дитини [2, с. 37].

Тому більшість науковців, а також практикуючих 
лікарів, які виявили що поведінка чоловіків, що бе-
руть участь в партнерських пологах може бути різ-
ною, схиляються до думки про вагому роль дополо-
гової підготовки. Так, у Франції ще в кінці 50-х років 
ХХ була створена програма «Ламаз», яка мала на 
меті підготувати майбутніх батьків до пологів. Вона 
базувалась на трьох складових: правильному вмін-
ню розслабитись, зокрема особливу увагу приділя-
лось розслабленню м’язів тазового дна, навчання 
ефективному диханню та роботі партнера [2, с. 37].

Г.Б. Мальгіна разом із співавторами виділяють 
три варіанти поведінки чоловіків в партнерських 
пологах:

1) активно-адекватна, при якій чоловік впев-
нено допомагає дружині у зміні необхідного по-
ложення, рішуче здійснює масаж та знеболюючі 
маніпуляції, чітко дотримується вказівок лікаря; 
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2) споглядаюча, при якій чоловік не розуміє як 
допомогти дружині, а тому не бере активну участь 
в цьому процесі. Вони не втручаються та не заважа-
ють медичному персоналу, а лише споглядають зі 
сторони за перебігом пологів. Крім того, дуже часто 
чоловіки такого типу не виявляють бурхливих від-
чуттів щастя, але відносяться до дитини прихильно; 

3) агресивно-наступаюча поведінка характери-
зується тим, що чоловік намагається втрутитись та 
заважає медичного персоналу, вимагає у них пояс-
нень у діях, впливає на дії дружини без адекватної 
допомоги. Така поведінка, зазвичай, зумовлена від-
сутністю психологічної підготовки до пологів та 
переживанням за стан дружини. Тому, саме такий 
тип негативно впливає на хід пологів і для цього 
варто вчасно розпізнати та не допустити такого чо-
ловіка для участі в пологовому процесі [2, с. 37].

Відомо, що завершення та перебіг пологів за-
лежать від психологічної атмосфери роділлі. Дове-
дено, що для цього необхідні такі важливі умови, 
які базуються на фізіологічних основах пологової 
діяльності. Найперше, роділлі варто вміти роз-
слабитись та вести себе природньо. Можливо, це 
лише в добре знайомій обстановці, зокрема, вдома 
чи тоді, коли її оточують близькі та знайомі люди, 
яким вона може довіритись. В Україні така систе-
ма ведення пологів в домашніх умовах практично 
не застосовується, як от в Нідерландах, де значний 
відсоток домашніх пологів [7, с. 84].

В теперішній час в нашій країні активно за-
стосовуються сімейні пологові зали, метою яких 
є створення для вагітної умов, які будуть схожими 
на домашні. Найголовніше це те, що окрім роділлі 
в палаті ніхто не народжує, а обстановка нагадує 
звичайну домашню [7, с. 84].

Очевидно, що присутність чоловіка на пологах 
чинить для роділлі сприятливий вплив. Згідно з 
останніми дослідженнями С.Ю. Вдовиченка, саме 
вагітна жінка була ініціатором присутності когось 
із рідних під час пологового процесу в 48% випад-
ків, а чоловік лише у 17%, значно рідше (близько 
3%) лікарі допомагали прийняти рішення, а близь-
ко 32% не змогли чітко сказати хто саме запропо-
нував цю ідею [5, с. 58].

Особливо викликають питання твердження жі-
нок, які народили, про те чи змінила присутність 
чоловіка на пологах сприятливу обстановку і на-
скільки була необхідна для них присутність когось із 
рідних. Близько 25% жінок відмітили, що саме спри-
ятливі домашні умови були здійснені завдяки безпо-
середній участі чоловіка, 45% відмітили, що дані 
умови було створено «частково», це означає що 70% 
опитаних відмітили позитивний психогенний вплив 
чоловіка, 28% жінок відмітили, що участь чоловіка 
не вплинула позитивно на перебіг пологів [5, с. 59].

Згідно з даними досліджень В.І. Бойка та 
Н.А. Кобилецької у групах жінок, які народжували 
саме у партнерських пологах зменшений відсоток 
частоти ускладнень (29%) що в 1,5 рази менше в 
групі порівняння (54%), де жінки народжували 
лише з допомогою медичного персоналу. Зокрема, 
відсоток передчасного вилиття навколоплідних вод 
в групі, де чоловіки були присутні під час пологів, 
склало 11,5%, в іншій групі, яка не дотримувалась 
даного методу – 22,6-29% [6, с. 34].

Результати досліджень С.Ю. Вдовиченка по-
казують, що в партнерських пологах крововтрата 
від 600–999 мл склала 6,6%, а втрати крові більше 
1000 мл взагалі не було, відсоток передчасного роз-
риву плодових оболонок склав 4,6%, що є надзви-
чайно низьким [3, с. 83].

Згідно із результатами досліджень Т.Ю. Баба-
ча, в групі жінок, які народжували з участю близь-
ких, зокрема чоловіка (перша група), нормальні 
фізіологічні пологи відбулись в 82,4%, що значно 
частіше в порівняні з другою групою (57,4%), де 
роділлі народжували без рідних. Також у 17,6% і 
42,6% дані пологи перебігали з ускладненнями, 
зокрема слабкість пологової діяльності в першій 
групі склала 5,5%, в другій групі 23,6%. Тому, саме 
в другій групі, частіше застосовували медикамен-
тозну стимуляцію внутрішньовенним крапельним 
введенням розчину окситоцину. У 2,9% жінок пер-
шої групи і 9% другої групи пологи завершились 
оперативно – кесарів розтин через неефективність 
медикаментозного лікування та розвиток дистресу 
плода в 2,1% і 4,1% [1, с. 18].

Проведені останні дослідження І.М. Малин-
чина доводять, що з впровадженням партнерських 
пологів значно зменшилась частота медикаментоз-
ної стимуляції пологів в 3,4 рази, проведення опе-
ративних втручань зменшилось в 3 рази. У жінок, 
які народжували за участю партнера, зафіксовано 
нормальний перебіг вагітності в 1,7 разів частіше 
порівняно з іншою групою, де партнерські полого 
не були застосовані. Крім того, варто зазначити, 
що чоловіки приймали безпосередню участь у по-
логах 68 жінок, матері – 12, сестри – 6, подруги – 
4. Останні дані переконливо доводять про необ-
хідність для жінки в присутності на пологах саме 
чоловіка. Варто також зазначити, що акушерські 
ускладнення значно частіше діагностували у дру-
гій групі (в 3,4 рази порівняно з першою групою). 
Зменшилось завершення пологів оперативним 
шляхом та епізіотомій [8, с. 50]. 

Найоптимальнішим в пологах є вертикальне 
положення, що легше забезпечується партнерськи-
ми пологами, і, завдяки якому, плід фізіологічно 
правильно просувається по пологових шляхах, що 
забезпечує практично не травмівне розтягнення 
тканин, як наслідок, зникає необхідність в прове-
денні епізіотомії [1, с. 18].

Нормальні фізіологічні пологи можуть супро-
воджуватись больовими відчуттями. Біль зумовле-
ний безумовний подразненням безлічі ноцицептив-
них рецепторів, що містяться в великій кількості в 
пологових шляхах. Ноцицептивні імпульси, надій-
шовши у вретикулярну формацію та гіпоталамус, 
набувають значного емоційного забарвлення, тоб-
то поєднується больовий рефлекс з загостренням 
психічних почуттів: посилюється страх та відчуття 
очікування болю [1, с. 19].

Фізіологічний аспект болю зумовлений тим, 
щоб поінформувати організм про порушення фізі-
ологічних процесів. Пологи – це нормальний при-
родній процес, що не чинить негативного впливу 
на функціонування людини.

Шкала Н.Н. Расстригіна та Б.В. Шнайдера – 
один із методів оцінки показника болю по 10 балах. 
Згідно неї, дуже інтенсивній біль позначається як 
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10 балів, відсутність будь яких больових відчуттів 
вказує на 0 балів, больові відчуття без патологіч-
них наслідків – 6 балів.

Дослідження В.І. Бойка та Н.А. Кобилецької 
показують, що висока частота больових відчуттів 
у групах, де жінки народжували самостійно, без 
підтримки чоловіка – 8,8 балів. Значно нижчим був 
больовий поріг у жінок які пройшли допологову 
підготовку та народжували разом із партнером – 
5,6 балів [6, с. 34].

Висновки.
1. Допомога партнера в психологічному та фі-

зичному аспектах створює позитивний вплив для 
жінки, що народжує, зокрема це допомагає їй роз-

слабитись та заспокоїтись, сконцентрувавши свої 
сили на народження дитини, як наслідок правильне 
нормальне функціонування організму призводить 
до фізіологічного пологового процесу.

2. Вищенаведені показники та результати свід-
чать про те, що участь партнера в пологовій діяль-
ності чинить позитивний вплив на психологічний 
стан роділлі, та сприяє утворенню сприятливої ат-
мосфери для неї, яка допомагає їй розслабитись та 
забезпечує організм функціонувати у фізіологічно-
му ритмі. 

3. Спостерігається зниження частоти випадків 
аномалій пологової діяльності у партнерських по-
логах порівняно зі звичайними.

Література:
1. Бабич Т. Ю. Позитивний вплив підтримки чоловіка на перебіг та завершення пологів у жінок / Т. Ю. Ба-

бич // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2008. – Т. 13, № 3. – С. 18–23.
2. Вдовиченко Ю. П. Современные аспекты партнерських родов / Ю. П. Вдовиченко, С. Ю. Вдовиченко // 

Здоровье женщины. – 2013. – № 3. – С. 34–37.
3. Вдовиченко С. Ю. Актуальные аспекты партнерських родов в условиях типчино гогородского родильно-

го дома / С. Ю. Вдовиченко // Здоровье женщины. – 2013. – № 1. – С. 83–84.
4. Вдовиченко С. Ю. Вплив партнерських пологів на характер пологової діяльності жінок, які народжують 

уперше і повторно / С. Ю. Вдовиченко // Здоровье женщины. – 2015. – № 7. – С. 32–33.
5. Вдовиченко С. Ю. Оцінювання ефективності партнерських пологів з точки зору їхніх учасників / С. Ю. Вдо-

виченко // Сімейна медицина. – 2015. – № 3. – С. 58–60.
6. Бойко. В. І. Профілактика аномалій пологової діяльності та перинатальної патології з використанням 

партнерських пологів /Здоровьеженщины: всеукраинский научно-практический журнал/ МОЗ Украины; 
НАМН Украины. – К., 1998 – 2015г. N 7 – С. 34–36

7. Корчинська О. О. Психологічні аспекти партнерських пологів / О. О. Корчинська, У. В. Волошина,  
Е. В. Овваді // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 1. – С. 84–85.

8. Маланчин І. М. Профілактика та зниження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з пре-
еклампсією за допомогою програми "Партнерські пологи»/ І. М. Маланчин //Актуальні питання педіатрії, аку-
шерства та гінекології. – 2012. – № 1. – С. 50–52.



103

Медичний форум
♦

Шинкар О.В.,
кандидат медичних наук, доцент кафедри організації вищої освіти, 

управління охороною здоров’я, соціальної медицини, історії медицини, гігієни 
Донецького національного медичного університету імені Максима Горького

ЯКІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ В ЦЕНТРАХ 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Було вивчено якість і ефективність профілактичної роботи в центрах ПМСД Донецької області. Досдіджено 
основні напрямки цього виду роботи: диспансеризація дітей і дорослих, зокрема профілактичні обстеження жінок, 
вакцинація, профілактика туберкульозу тощо. Виявлено деякий прогрес і досягнення в профілактичній роботі, що 
проводиться в центрах ПМСД. Найбільшу ефективність показала обласна програма протидії захворюваності на ту-
беркульоз. 

Ключові слова: центри ПМСД, профілактична робота.

Были изучены качество и эффективность профилактической работы в центрах ПМСП Донецкой области. Иссле-
дованы основные направления этого вида работы: диспансеризация детей и взрослых, в том числе профилактиче-
ские обследования женщин, вакцинация, профилактика туберкулеза и т.д. Выявлен некоторый прогресс и дости-
жения в профилактической работе, проводимой в центрах ПМСП. Наибольшую эффективность показала областная 
программа противодействия заболеваемости туберкулезом.

Ключевые слова: центры ПМСП, профилактическая работа.

Quality and efficiency of prophylactic work were studied in the centers of PМSC of the Donetsk area. Basic directions 
of this type of work are investigational: health centre system of children and adults, including prophylactic examination of 
women, vaccination, prophylaxis of tuberculosis etc. Some progress and achievements are educed in the prophylactic work 
in the centers of PМSC. Most efficiency was shown by the regional program of counteraction of tuberculosis morbidity.

Key words: centers of PМSC, prophylactic work.

У концепції державної політики в області зміц-
нення здоров’я і профілактики захворювань на-
селення значне місце відведене посиленню про-
філактичної діяльності, спрямованої не лише на 
усунення причин захворювань, зниження дії не-
сприятливих чинників і охорону від хвороб, але і на 
розвиток потенціалу здоров’я населення. [2, c. 160] 
Як не згадати слова Гіппократа, який справедливо 
вважав, що хвороби легше попередити, чим їх по-
тім лікувати!

Проблеми зі здоров’ям вимагають комплексних 
рішень, а не просто медичного лікування – в чому, 
власне, і полягає основне завдання первинної ме-
дико-санітарної допомоги [1, c. 26; 3, с.17].

Більшість визначень кваліфікують лікаря за-
гальної практики лише як клініциста, що не від-
повідає завданням ПМСД (первинна медико-со-
ціальна допомога). В цьому відношенні точнішим 
є визначення F. Olesen, опубліковане в 2000 р. у 
британському медичному журналі (ВмJ). З цього 
визначення виходить, що лікар загальної практи-
ки – підготовлений фахівець для роботи на лінії 
фронту системи охорони здоров’я і для прийняття 
первинних кроків по забезпеченню допомоги по 
тих проблемах здоров’я, які є у населення. І далі: 
«Лікар загальної практики здійснює профілактику, 
діагностику, лікування, відхід і полегшення, вико-
ристовуючи і інтегруючи біомедичні науки, медич-
ну психологію і медичну соціологію».

У тих країнах, де існує ПМСД саме у такому ви-
гляді, рівень здоров’я людей набагато вищий. Там 
намагаються виявляти захворювання на ранніх ста-
діях, не допускати хронизации патології, переходу 
захворювання у важчу стадію або важче захворю-
вання, що вимагає дуже дорогого лікування у висо-
котехнологічних центрах.

У області профілактики хвороб, порушень і 
травм завданнями системи охорони здоров’я є:

– первинні обстеження окремих груп населен-
ня, проведення необхідної експертизи; 

– організація і проведення вакцинації і імунізації; 
– проведення профілактичних, цільових і пе-

ріодичних обстежень, скринінгів, спрямованих на 
можливо раннє виявлення захворювань, а також 
диспансеризації здорових.

Метою нашого дослідження було вивчення 
якості та ефективності профілактичної роботи на 
рівні первинної ланки медичної допомоги.

В Донецькій області вже є деякий досвід роботи 
центрів ПМСД. Нами було вивчено якість і ефек-
тивність профілактичної роботи в умовах центрів 
ПМСД промислових міст Донецької області та 
сільських районів.

Охоплення дорослого населення профогляда-
ми знаходиться в межах 85–95% і значно вирісло 
за останні 2 роки. Питома вага відвідувань з про-
філактичною метою склала в 2013 р. – 12,4%, 
2014 р. – 42,1%, 2015 р. – 22,8%. Але неспромож-
ність лабораторій центрів до великої кількості пла-
нових досліджень та дуже незначна кількість тало-
нів на лабораторне дослідження на другому рівні 
не дозволяють проводити профілактичні огляди в 
повному обсязі.

Велике значення мають заходи щодо збережен-
ня жіночого здоров´я. У 2015 році обласний показ-
ник охоплення жінок цитологічним дослідженням 
склав 60,8%, а мамографічним дослідженням лише 
6,6%. Охоплення цитологічним дослідженням за-
лежить від доступних місцевих ресурсів і цей по-
казник на досить високому рівні. Мамографічне 
ж дослідження потребує відповідного сучасного 
обладнвння. А в сільских районах доступність 
мамографії зовсім низька. Лише 0,4 – 1,2% жінок 
змогли пройти це дослідження. Додає надії заці-
кавленість цим питанням очільника МОЗу, а та-
кож плани співпраці з організацією «Радіологи без 
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кордонів», яка могла б допомогти розпочати про-
грами скринінгу по мамографії по цілій Україн».  
[4, с.1] Охоплення профілактичними гінекологіч-
ними оглядами жінок складає 50-60% від плану. 

Зростає охоплення населення флюорографіч-
ним дослідженням. В цілому по області він складає 
470 на 1000 населення. У деяких містах – до 620.

Виявляємість онкологічних захворювань на 
медоглядах в динаміці міняється мало. При цьо-
му злоякісні новоутворення в IV стадії уперше 
виявляються в 15–20% випадків. Причинами є як 
суб’єктивні чинники – частина населення по декіль-
ка років ігнорує медичні огляди, так і об’єктивні, 
серед яких: недостатнє обстеження групи ризику 
на онкозахворювання згідно протоколів; недостат-
ня кількість талонів на безоплатне УЗД, ФГЕД, біо-
хімічне обстеження, які виділяють лікарні ІІ рівня; 
недостатня робота лікарів первинної ланки по збо-
ру анамнезу (анамнестична анкета), формуванню 
та нагляду груп ризику, санітарно – просвітньої ро-
боти серед населення.

Рівень диспансеризації дитячого населення 
680–700 на 1000, дорослого – близько 500–600 
на 1000. Недостатній рівень диспансеризації 
пов’язаний з низькою укомплектованістю сімейни-
ми лікарями (30–40%). 

Дуже великою проблемою є вакцинопрофілак-
тика. Деякий час імунізація дорослого населення 
просто не проводиться через відсутність IБП. 

У Донецькій області розроблена і виконуєть-
ся обласна програма протидії захворюваності на 
туберкульоз на 2012–2016 роки. Необхідно згада-
ти, що вже з 2001 року сучасна система контролю 
за поширенням туберкульозу була впроваджена 
в Донецькій області у рамках проекту ВООЗ, що 
фінансується Американським агентством міжна-
родного розвитку [5, с.1]. Ця єдина в Україні об-
ласть була вибрана як така, що характеризується 
одним з найвищих рівнів поширення Віл-інфекції 
і туберкульозу. Відтоді істотну допомогу регіону 
у боротьбі з туберкульозом надавали різні міжна-
родні і місцеві благодійні організації. Наприклад, 
в Маріуполі в 2015 році на програму по боротьбі 
з туберкульозом було виділено 677666 грн (перед-
бачено 1215000 грн), в т. ч. з позабюджетних ор-
ганізацій 151569,6 грн (Лікарі без меж – 7513,0; 
клуб «Майбутнє» – 7433,0, Червоний хрест – 
1280,0 грн.).

Україні дісталася радянська система діагности-
ки, грунтована на щорічних флюорографіях. Цей 
метод обходиться в декілька сотень разів дорожче, 
ніж мікроскопічний метод діагностики не кажучи 
вже про колосальне променеве навантаження об-
стежуваних пацієнтів, переважна більшість яких 
не лише не мають туберкульозу, але і не можуть 
підозрюватися в його наявності. І найголовніше, 
флюорографія виявляє туберкульоз тільки в одно-

му випадку з  3000. Це в середньому. А, наприклад, 
в «скринінговій» групі, куди автоматично входять 
усі декретовані контингенти, у тому числі робітни-
ки промислових підприємств в тому ж Маріуполі, 
виявляємість туберкульозу склала 1,0 на 1000 об-
стежених.

З метою раннього виявлення туберкульозу у 
дітей 4–14 років методом туберкуліно-діагности-
ки було обстежено 70% осіб. Це пов’язано з не-
стабільним надходженням до регіону туберкуліну 
2ТЕ. Осіб групи ризику обстежено 85,3%.

Дуже серйозне положення з вакцинацією ново-
народжених. Було охоплено щепленнями вакциною 
БЦЖ в пологових будинках міста тільки 35,0% ді-
тей, що істотно нижче допустимого показника (не 
менш 95%). Це було пов’язано з тривалим каранти-
ном вакцини БЦЖ.

Захворюваність на туберкульоз неухильно зни-
жується. За період 2010–2015 рр. показник знизив-
ся майже удвічі. Можна висловити припущення, 
що зусиллями міжнародних організацій, урядовою 
підтримкою інерцію «хвилї захворюваності» вда-
лося розгорнути у зворотньому напрямку.

Знизився показник поширеності деструктив-
них форм туберкульозу на 27,7% за період 2013–
2015 рр.

Нижче в динаміці представлені дані про за-
хворюваність дітей. Поліпшення спостерігаються 
майже в усіх вікових групах. В цілому серед дітей 
захворюваність туберкульозом за даний період зни-
зилася майже в 4 рази.

Таблиця 1
Динаміка захворюваності на туберкульоз населення м. Маріуполя (на 100000 населення)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Показник на 100 000 116,0 89,7 103,7 94,8 96,4 65,14
Темп приросту, % +14,6 –22,7 +15,6 –8,4 +1,63 – 32,4

Таблиця 2
Захворюваність на туберкульоз серед дітей 

м. Маріуполь (на 100000 населення)

Вік Роки
2013 2014 2015

До 1 року 22,2 – –
1–4 29,2 11,3 –
5–9 4,84 – 4,62
10–14 5,49 10,8 5,22
15–17 56,3 34,9 13,98
Всього 20,6 11,0 5,24

Таблиця 3
Захворюваність на туберкульоз мешканців 

сільських районів Донецької області  
(на 100000 населення)

Райони Роки
2013 2014 2015

Мар’їнський 73,5 45,0 27,7
Угледарський 85,7 48,9 60,8
Красноармiйський 56,9 43.9 35,3



105

Медичний форум
♦

Слід зазначити, що дитячі оздоровчо-туберку-
льозні установи великою мірою фінансуються бла-
годійними організаціями. 

В наступній таблиці наведено дані щодо дина-
міки поширеності туберкульозу в кількох сільських 
районах. Як можна бачити, спостерігається стійка 
тенденція до її зниження.

Таким чином, за допомогою міжнародних і міс-
цевих благодійних організацій, а також при урядо-
вій підтримці з’явилася тенденція до зниження 
захворюваності на туберкульоз в Донецькій об-

ласті. Необхідно на рівні МОЗ України вирішити 
питання про стійке забезпечення установ охорони 
здоров’я ресурсами для діагностики і вакцинопро-
філактики.

Деякий прогрес і досягнення в профілактичній 
роботі, що проводиться в центрах ПМСД обумов-
леной набуттям досвіду, кращою організацією пра-
ці, поступовим розширенням мережі амбулаторій, 
їх ресурсним забезпеченням. Але при 40% укомп-
лектованості штату лікарів якісний стрибок мало-
вірогідний.
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