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Стаття присвячена науково-аналітичному пошуку і відновленню даних про складний життєвий шлях і творчу  
діяльність Ігнаца Земмельвейса одного із передвісників антисептики. 
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Статья посвящена научно-аналитическому поиску и восстановлению данных о сложном жизненом пути и твор-
ческой деятельности Игнаца Земмельвейса одного предшественников антисептики.

Ключевые слова: Игнац Земмельвейс, антисептика.

The work is devoted scientifically-analytical search and restoration of the data about life to a way and creative activity  
of  Ignaz Zemmelweis of one predecessors of antiseptics.

Key words: Ignaz Semmelweis, antiseptics.

Історія науки зберігає пам`ять про великі від-
криття, які протягом тривалого часу не визнавали, 
вважали їх за нісенітницю; про вчених, яких вва-
жали фантазерами, відступниками, лишали можли-
вості продовжувати дослідження, переслідували, 
навіть знищували. Серед них сяє ім`я угорського 
лікаря Ігнаца Земмельвейса, якому через півстоліт-
тя після смерті встановили пам`ятник із надписом 
"Рятувальник матерів". Проте за життя, незважаю-
чи на імовірність благодійства, яке його відкриття 
принесло людям, від Земмельвейса відмахувалися, 
як від набридлої комахи, і величне щастя  - наро-
дження людини, часто оберталося на трагедію - 
смерттю матері.

 

Ігнац Філіпп Земмельвейс народився 1 лип-
ня 1818 року у Табані, околиці Буди в угорщині 
(на сьогодні частина Будапешту). Ігнац був п`ятою 
дитиною із десяти дітей у родині успішного бака-
лійника Йозефа Земмельвейса, німця за походжен-
ням. Після закінчення початкової школи та гімназії 
у Буді, восени 1937 року Ігнац Земмельвейс почав 
вивчати юриспруденцію у Віденському універси-
теті. Його батьки хотіли, аби син набув підготовку 
військового судді. Але Ігнац виявив більшу схиль-
ність до істотних наук і вирішив присвятити своє 
життя медицині. у Відні він навчався на 1-му кур-
сі, у Пешті на 2-му і 3-му курсах, потім знову по-
вернувся до Відня і там завершив своє навчання.  
Медичний лікарський ступінь Земмельвейс отри-
мав у 1844 році, коли представив свою роботу 
«De vita plantarum». Його навчання співпало із по-
чатком відродження істотних наук у Австрії. у Ві-
денському університеті працювали відомі вчені-
медики Рокітанський, Шкода і Гебра, які достатньо 
впливали на формування наукових поглядів Ігнаца. 
Після закінчення навчання Земмельвейс хотів по-
трапити в асистенти до відомого терапевта Йозефа 
Шкоди, одному із засновників «Нової Віденської 
школи», але йому це не вдалося. Після ще декіль-
кох невдалих спроб влаштуватися на роботу до 
клініки внутрішніх хвороб, він вирішив стати аку-
шером. у 1846 р. він поступає асистентом до гіне-
кологічної клініки професора Клейна.

Це були трагічні часи для всіх хірургічних спе-
ціальностей не тільки у Відні, але й у всьому ме-
дичному світі. Епідемія післяопераційної гаряч-
ки уносила до могили іноді до 60% оперованих. 
Цьому також сприяв нарешті отриманий дозвіл 
на розтини трупів померлих і лікарі цим дійством 
намагалися визначити причини смерті від різних 
хвороб і своїх дій. Надвелика смертність тяга-
рем лежала на совісті хірургів та акушерів, які 
після розтинів трупів померлих вільно йшли до  
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операційної оперувати хворих, досліджувати по-
роділь, приймати пологи. Внаслідок цього піс-
ляпологова гарячка стала постійним супутни-
ком всіх пологових відділень. Альфред Вельпо 
(1795-1967), видатний французький хірург, з гір-
котою констатував: «укол голкою вже відкриває 
шлях смерті». Одночасно було відзначено, що 
операції проведені вдома, рідше закінчувалися 
смертю пацієнта. Це дозволило присвоїти піс-
ляопераційній гарачці другу назву – «лікарняна 
гарячка». Але далі діло не пішло. Ніхто на знав, 
як проти неї боротися. Лікарні призводили саме 
погане відчуття. у палатах, які погано провітрю-
валися і прибиралися, були грязь і сморід. хворі 
лежали на ліжках, які розташовували одну біля 
одної. Поряд лежали ті, що одужували, і ті, що 
помирали, ті, що були тільки прооперовані, і ті, 
у кого відбулось нагноювання рани і лихоманка. 

В операційній було не краще, ніж у палатах. 
у центрі зали стояв стіл із нетесаних дошок. 
На стіні висіли хірургічні інструменти. у куту 
на табуреті стояв таз із водою для хірурга, який 
міг після операції вимити закривавлені руки; 
до операції, на загальну думку, мити їх було не 
обов`язково – бо вони ж чисті. Замість вати вико-
ристовували корпію – жмути ниток, які виривали 
із старої білизни, частіше із невипраної. Навіть 
сам хірург виглядав жахливо, коли вдягав сюр-
тук, який був забруднений кров`ю та гноєм хво-
рих. Про досвід хірурга часто те, наскільки був 
забруденим його сюртук.

В таких умовах і розпочав свій шлях лікар-
акушер Ігнац Земмельвейс. Гінекологічна клініка 
Клейна була розташована на базі 1-го гінеколо-
гічного відділу Віденської лікарні і мала два гіне-
кологічні відділення. На базі клініки проходили 
навчання студенти-медики, а у 2-му гінекологіч-
ному відділенні – майбутні акушерки. Студенти 
одночасно проходили навчання у прозекторській, 
до програми занять акушерок відвідування прозек-
торської не входило. у 40-ві роки XIX століття зна-
чно збільшилася кількість породіль, які померли у 
клініці від післяпологової гарячки. Тільки у жовтні 
1842 р. померло 29,3% породіль. Багаточисельні 
комісії, що розслідували обставини трагедії, про-
понували різноманітні заходи, але ніщо не допомо-
гало. Вважали, що причинами великої смертності у 
1-му відділенні є епідеміологічна ситуація у Відні, 
і вагітні жінки поступають туди уже хворими. Зем-
мельвейс відчував, що ці пояснення не відповіда-
ють дійсності, але яка ж причина він не міг збаг-
нути. Але все ж таки, якщо це епідемія, то корінь її 
перебуває у самій клініці.

Юний Земмельвейс, який бачив як помирають 
молоді жінки, захопився жагою допомогти їм. Як 
послідовник професора Рокітанського, він намагав-
ся знайти вирішення проблеми у прозекторській. 
Кожного ранку він особисто проводив розтини 
трупів померлих. Патологічні зміни були типо-
ві - множинні гнійні осередки в судинах, черевній 
порожнині, плеврі, мозковій оболонці. Приверта-
ли до себе увагу дані статистики. В клініці Клей-
на, де навчалися студенти університету, з 1841 по 
1846 рр. із 20042 породіль померло 1989 (9,92%), а 
у 2-му відділенні, де навчалися акушерки, леталь-

ність була помітно меншою - із 17791 породіль по-
мерло 691 (3,38%). Було також відомо, що пологи 
на дому та "вуличні" пологи значно менше усклад-
нювалися гарячкою. Земмельвейс був пригнічений 
цією «убивчою» статистикою. Пізніше він так опи-
сував свій стан в ці роки: «Все було під великим 
запитанням, все було нерозгаданим, все було під 
сумнівом, та лише велика кількість померлих була 
дійсністю, яка призводила до відчаю».

у березні 1847 р. Земмельвейс із друзями по-
їхав до Венеції. Та коли повернувся у квітні до 
Відня, він дізнався про смерть свого друга, про-
фесора судової медицини Коллетчки. Під час роз-
тину трупа один із учнів Коллетчки поранив йому 
руку. Почалося запалення, яке скоро призвело до 
загибелі професора. Вивчаючи протокол розтину 
Коллетчки, Земмельвейс побачив,що зміни у тка-
нинах були аналогічні тем, які він відзначав під 
час розтину трупів померлих від післяпологової 
гарячки. Цей факт замкнув коло розмірковувань 
Земмельвейса. Він дійшов до обумовленого висно-
вку, що «трупні часточки», проникаючи до крові, 
викликають загальне заражування. До породіль  
вони потрапляють від лікарів і студентів, які розти-
нали перед цим трупи. Акушерки не були у прозек-
торській, тому у 2-му відділенні летальність була 
меншою. Потрібно було знайти засіб, який би ви-
даляв з рук та пологових шляхів «трупну отруту». 
Земмельвейс випробував низку хімічних розчинів і 
зупинився на хлорній воді.

Боротьбу за чистоту в лікарні одним із перших 
розпочав акушер Земмельвейс. Він першим засну-
вав хірургічну клініку з використанням санітарно-
гігієнічних вимог, які можна було тоді викорис-
товувати. у травні 1847 р. в клініці було введено 
обов`язкове миття рук всіх лікарів, студентів та до-
поміжного персоналу хлорною водою. Результати 
були переконливі. у червні летальність знизилася 
до 2,38%, у липні - до 1,2%, у серпні - до 1,09%. 
у квітні 1847 р. до введення методу Земмельвей-
са, померло 18% породіль. у серпні 1847 р. доста-
вили вагітну, хвору на рак. Із дванадцяти жінок, 
що перебували з нею в одній палаті, померли 11. 
Земмельвейс дійшов висновку, що часточки тка-
нин, що розпадаються, також як і "трупна отрута", 
мають змогу викликати гарячку. Після цього, руки 
стали мити після кожного обстеження.

у 1848 р. летальність у 1-му відділенні була 
1,27%, у другому - 1,33%. Здавалось, відкриття, 
підтверджене такою статистикою, повинно було 
переконати навіть і дитину. Проте, воно не пере-
конало ретрограда і завистника Клейна, не при-
вернуло уваги інших колег. Простіше було не 
мити руки. До того ж сам Земмельвейс негативно 
ставився до друкування наукових праць. Він по-
відомляв про своє відкриття у листах, які поси-
лав акушерам.

На початку 1849 р. Земмельвейс зробив до-
повідь у Віденському медичному суспільстві про 
попередження післяпологової гарячки. Виникла 
жвава дискусія, яка тривала ще два засідання. 
Професор Шкода подтримував у своєму висту-
пі Земмельвейса, а професор Гебра порівнював 
пропозицію Земмельвейса з відкриттям Дженне-
ром вакцини проти віспи. Більшість же лікарів  
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не погодилася з його доводами. Колеги відверто 
насміхалися над ним, коли він намагався поборо-
ти «лікарняну смерть» шматочком хлорного вапна. 
Не зрозуміли цінності його відкриття і такі загаль-
ноєвропейські авторитети, як професор Едінбург-
ського університету Сімпсон, що двіччи приймав 
пологи королеви Вікторії, професор Сканцоні із 
Вюрцбурга, паризький професор Дюбуа. Навіть  
Вірхов виступав проти Земмельвейса. 

Інноваційна ідея Земмельвейса протистояла 
всім медичним догмам того часу. Тоді вважали, 
що хвороби розповсюджуються у вигляді «по-
ганого повітря» або обумовлені «несприятливим 
атмосферно-космічним впливом». у багатьох 
медичних працях того часу підкреслювалось, що 
кожен випадок хвороби унікальний і є дисбалан-
сом в організмі.

Керівник клініки, доктор Клейн, заборонив 
вченому публікувати статистичні дані про кар-
динальне зменшення смертності жінок після вве-
дення дезінфекції рук. В березні 1849 р. закінчив-
ся строк призначення Земмельвейса асистентом, 
і професор Клейн поквапився аби позбавитися 
від «порушника спокою». Ігнацу Земмельвейсу у 
1850 році з великим небажанням присвоїли зван-
ня приват-доцента, при цьому дуже обмежили 
його права. Земмельвейс деякий час займався 
викладацькою діяльністю, демонструючи аку-
шерскі прийоми на фантомах. Неважко зрозуміти 
його стан. Нові погляди Земмельвейса здавали-
ся його колегам чудернацькими, які недостойні 
звання лікаря. І він поплатився за них вигнанням 
із Віденської клініки. Він не міг знести такого 
приниження і у жовтні покинув Відень і повер-
нувся до Будапешту.

у лікарні Святого Роха у Пешті, де у 1851 р. 
керівником гінекологічного відділення став Зем-
мельвейс, положення було вкрай поганим. Із піс-
ляпологовою гарячкою боролися прониосними 
засобами. Земмельвейс добився, через впрова-
дження свого методу, зниження летальності до 
0,85%. у 1855 р. він став професором гінекології 
Пештського університету і з подвійною енергією 
пропагував свій метод. На прикінці 50-х років, за 
ініціативою Маркушевскі, було видано декілька 
його статей у «Медичному щотижневику», проте 
цео популярне в угорщині видання не було роз-
повсюджене у Європі. Він написал книгу на нІ-
мецькій мові "Die Aetiologie der Begriff und die 
Prophylaxis des Kindbettfibers" (1861). Його книга 
змогла переконати лише деяких, проте ціла низка 
видатних спеціалістів залишалася противниками 
вчення Земмельвейса. Якийсь молодий асистент 
опублікував роботу про післяпологову гарячку, в 
якій достатьо сильно викривив точку зору Зем-
мельвейса. Цей опус отримав нагороду Вюрцбург-
ського медичного факультету.

Впевнений у своєму методі, але оточений сті-
ною непорозуміння психічнои неврівноважений, 
Земмельвейс разіслав найвидатнішим професорам 
Європи листи (1861, 1862), в яких називав вбивця-
ми тих, хто не використовував його метод. Він по-
грожував їм судовим переслідуванням.

Переважна більшість сучасників не оцінили 
видатного відкриття Земмельвейса. Молоді жінки, 

у яких приймали пологи у всіх лікарнях світу, у 
50–60-і роки XIX століття продовжували помирати 
від післяпологової гарячки. Серед тих, хто визнав 
значення його методу, був великий М.І. Пирогов, 
який написав у «Началах загальної військово-по-
льової хірургії»: «Впевненість Земмельвейса про 
прилипчивість піемії у породіль, кака б вона вкрай 
ексцентричною не була, всеж-таки містить у собі 
велику частку правди...»

у 1865 р. у Земмельвейса виявилися і стали 
швидко загострюватися ознаки психічного захво-
рювання. В середині липня 1865 р. на засіданні ме-
дичного факультету він встал і почав читати клятву 
акушера, коли потрібно було голосувати. Захворю-
вання прогресувало, і 31 липня його відвезли до 
Відня, де госпіталізували до психіатричної клініки. 
Раніше, у першій половині червня, Земмельвейс 
під час операції поранив палець. Рана загноїлаяь. 
у психіатричній клініці у Земмельвейса развинув-
ся сепсис, від якого він і помер 13 серпня 1865 р. 
Сепсис, метод боротьби з яким він запропонував 
і безрезультатно пропагував майже 20 років, став 
причиною його загибелі.

Трагічно сприйнявши те, що його вчення не 
зрозуміли, загинув Земмельвейс. Своє відкрит-
тя Ігнац Земмельвейс зробив на 18 років раніше 
за Лістера. Проте, прапор боротьби з інфекцією 
було підхоплено, і у тому ж 1865 р. незалежно від 
Земмельвейса став проводити свої перші дослі-
ди з використання антисептики Джозеф Лістер. 
у 1867 р. він описав основні принципи антисеп-
тичного методау. На початку 70-х років Д. Лістер 
удосконалив свій метод, який отримав протягом 
наступних декілька років загальне визнання. 
Визнання цього відкриття дало можливість ря-
тувати здоров`я і життя багатьом хворим.  Про 
Лістера за його життя писали, що він врятував 
людей більше, ніж їх загинуло за всі війни іс-
торії. Це було справедливо. Лістера обрали по-
чесним членом майже всіх медичних суспільств 
світу. Він став одним із перших почесних чле-
нів хірургічного суспільства Пирогова, отримав 
звання пэра Англії, а після смрті був похований у 
Вестмінстерському аббатстві, де покояться Нью-
тон і Шекспір. Лістер обгрунтував антисептич-
ний метод на суворо научних даних мікробіоло-
гії. Земмельвейс був емпіриком і не міг довести 
існування «трупної отрути». Дженнер також був 
емпіриком, проте його щеплення отримало за-
гальне визнання у найближчий час після описан-
ня вакцинації.

Піонерська роль вченого у розробці та викорис-
танні на практиці антисептики була визнана лише 
після смерті. у 1906 році у м. Будапешті на пожерт-
ви медиків всього світу Земмельвейсу був встанов-
лений пам`ятник з надписом «Рятівнику матерів». 
Крім того, його ім`ям названо медичний універси-
тет в цьому місті. у будинку, де у будапешті жив 
Земмельвейс, працює Музей історії медицини Зем-
мельвейса. у психології є термін Рефлекс Земмель-
вейса, яким позначають заперечення нових даних 
на підставі того, що вони суперечать усталеним 
уявленням. Портрет Земмельвейса зображений 
на поштових марках угорщини 1965, ФРН 1956 і  
Австрії 1965 року.
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Невизнаного Земмельвейса поховали на 
Шмельцькому кладовищі. Із 1964 р. його прах по-
коїться у стіні будинка, в якому він народвлся і де 
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Стаття присвячена першим рокам організації і становлення кафедри загальної хірургії ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України». Відзначено внесок видатних вчених в організацію і роботу кафедри, навчанню і ви-
хованню студентів, підготовки наукових кадрів. 

Ключові слова: кафедра загальної хірургії, лікувальна і науково-викладацька діяльність, внесок у розвиток 
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Статья посвящена первым годам организации и становления кафедры общей хирургии ГУ «Днепропетровская 
медицинская академия МЗ Украины». Отмечен вклад выдающихся ученых в организацию и работу кафедры, обуче-
нию и воспитанию студентов, подготовки научных кадров.

Ключевые слова: кафедра общей хирургии, лечебная и научно-педагогическая деятельность, вклад в раз-
витие медицины.

The work is devoted first years of the organisation and formation of chair of general surgery the Dnepropetrovsk medical 
academy. The contribution of outstanding scientists to the organisation and chair work, to training and education of stu-
dents, preparations of scientific shots is noted.

Key words: kathedra the general surgery, medical and scientific and pedagogical activity, contribution to medicine 
development.

Першим завідувачем кафедри був доктор ме-
дицини, професор Вінсент Цезаревич Томашевич, 
учень професора С.П. Дьяконова. З 1916 р. декан 
лікувального факультету і одночасно головний лі-
кар Катеринославської губернської земської лікар-
ні. Він керував кафедрою з 1918 по 1923 роки. 

 

Кафедра загальної хірургії Катеринославського 
державного медичного інституту організована у 
вересні 1918 року. Вона була розташована на базі 
губернської земської лікарні і займала хірургічне 
відділення на 25 ліжок.Лекції читали у вестибюлі 
головного корпусу, у якому була клініка, або в од-
ній із палат сусіднього корпусу, а також у церкві, 
яка була на 2-му поверсі головного корпусу. Пізні-
ше церкву закрили і її приміщення перебудували 
під аудиторію.

Штат кафедри склали асистенти: І.А. Собо-
лева, Б.Ф. Лесевич, А.П. Істоміна та ординатори: 
Д.А. Василенко, Г.І. харцева, А.І. Соркіна, Залев-
ський та Портной.

Професор В.Ц. Томашевич одночасно був голо-
вним лікарем, тому використовував свій статус для 
організації і оснащення кафедри (благоустрій при-
міщення, збільшення кількості ліжок, штату тощо). 
Він приділяв багато уваги якості лекцій, ретельно 
готувався до них, використовував новітні досягнен-
ня науки і досвід русько-японської та першої світо-
вої війн. 24 лекції з основ хірургії з урахуванням 
перебігу і лікавання інфікованих ран, які він читав 
протягом 1918-1919 навчального року були видані 
у 1921 році у вигляді підручника під назвою «Лек-
ції по хірургічній патології і терапії». у підручни-
ку було висвітлено нове у перебігу та лікуванні 
інфікованих ран з урахуванням детального дослі-
дження біологічних основ ранової інфекції. До-
статньо уваги приділялось і практичним заняттям,  
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які проводили за типом курації студентами з ре-
тельним написанням історії хвороби.

Щотижня по суботах, ввечері, на квартирі у 
професора, за чашкою чаю проводилися клінічні 
конференції, на яких обговорювалися учбова, лі-
кувальна робота за тиждень і проводилися обгово-
рення лекцій професора. Доповідав кожний спів-
робітник. Після обговорення цих питань приймали 
відповідні рішення. Обходи у клініці проводили 3 
рази на тиждень і 3 дні на тиждень були операцій-
ними. Професор багато оперував сам і навчав цьо-
му інших. Наукова робота складалася з організації і 
проведення наукових конференцій сумісно із трьо-
ма хірургічними клініками, іноді із залученням па-
тологоанатомів та мікробіологів. На конференціях 
проводили також ретельні обговорення клінічних 
випадків. Клініка займалася питаннями лікування 
ран (широко застосовували метод постійного зро-
щування ран), оперативним лікуванням кістково-
суглобового туберкульозу. 

у 1923 році, в кінці весняного семестру, група 
професорів-поляків, у тому числі і професор В.Ц. 
Томашевич, поїхали до Польщі.

З 1923 по 1930 роки кафедрою загальної хірур-
гії завідував доктор медицини, професор Володи-
мир Миколайович Деревенко.

Штат кафедри на цей час складали асистенти: 
А.П. Істоміна, В.Є. жолквер, А.А. Мурзіна та орди-
натори: Б.Т. Фукс, М.І. Островський, М.А. Кімба-
ровський, В.Я. Мовчан, А.І. Іванченко, А.М. Олій-
ник О.Б. Банковська.

 

З 1927 року кафедра переходить до 2-ї міської 
лікарні і базою її стає хірургічне відділення на 
50 ліжок.

 

Професор В.М. Деревенко досконало воло-
дів декількома іноземними мовами, систематично 
слідкував за розвитком світової медицини і знав всі 
її досягнення. Він був блискучим лектором. Його 
лекції базувалися на даних літератури та умінні 
ясно і чітко, у красивій освітній формі викладати 
ту чи іншу тему. через це, лекції професора від-
відували не тільки студенти, але й практичні лікарі 
багатьох лікувальних закладів міста.

Професор В.М. Деревенко був чудовим клі-
ніцистом-діагностом. Діагностику він поєднував 
з даними фізіології, патологічної анатомії та ін-
шими дисциплінами. Особливо слід відзначити 
високу хірургічну техніку Володимира Микола-
йовича. Це був хірург-віртуоз, який вільно воло-
дів технікою складних операцій. Маючи добру 
професійну підготовку з оперативною урологією 
у клініці професора С.П. Федорова, він першим 
у місті став використовувати інструментальні до-
слідження та операції на сечовивідних шляхах. 
Результатом його багаторічної наукової роботи 
була рукописна праця «Керівництво з хірургії», 
яка на жаль не була видана у зв`язку із трагічни-
ми обставинами у житті професора.

Наступним завідувачем кафедри з 1930 року 
був Валентин Васильович Москаленко, який від-
різнявся особливими талановитими здібностями і 
величезною працездатністю. Коло його інтересів 
не обмежувалося однією хірургією. Він займався 
травматологією, урологією, нейро- та щелепно-
лицевою хірургією, питаннями переливання крові. 
Він створив низку праць, які поєднували вивчення 
різних типів анатомії і раціональних оперативних 
доступів (сарторіопластика при нетриманні калу 
і сечі; екстрадуральний спосіб при створенні пе-
рехресного анастомозу корінців при поліомієліті 
та ін.). Він був одним із авторів базового керівни-
цтва з оперативної хірургії.

Клініка на той час розробляла такі питання, 
як лікування ран, міграція сторонніх тіл, вільна 
пересадка шкіри, спиномозкова анестезія, гема-
тологічні здвиги при запальних процесах, хірур-
гічне лікування туберкульозу легень та інші.

Кафедра на той час займала одне крило друго-
го поверху головного корпусу лікарні.  Штат кафе-
дри сладали: доцент В.П. Дзбанівський, асистен-
ти: Н.А. Краковська, В.К. Бойко, Л.А. Нікольська, 
Р.К. Крикент, Н.Я. хорошманенко, Н.І. Ерліх-
ман, ординатори: А.С. Оснач, Є.С. Каневська,  
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Є.З. Іцхакіна, Є.З. Кроль, А.х. Литвинова, 
Л.А. хризман, А.Т. Нікітенкою

у 1939-1940 навчальному році, після від`їзду 
професора В.В. Москаленка до м. харкова, кафе-
дру загальної хірургії для студентів лікувального 
факультету було переведено до 3-ї міської лікарні 
Амур-Нижньодніпровського району (нині 9-та місь-
ка лікарня), якою завідував доктор медицини, про-
фесор Михайло Тимофійович Фрідман. 

Штат клініки складали: доценти С.І. Різваш, 
З.І. Рахман; асистенти: В.І. Кірєєва, А.Ф. Колєсні-
кова, Є.Н. Нісневич, В.А. Аронович; ординатори: 
А.П. Лєшко, Т. Бузаньова. 

Клініка розробляла питання асептики і анти-
септики, лікування ран і переломів трубчастих кіс-
ток. Для кращого засвоєння питань асептики і ан-
тисептики у 1939 р. видано посібник з практичних 
занять для студентів медичних вузів і технікумів 
під назвою "Асептика и антисептика", написаний 
доцентом С.І. Різваш.

З метою підвищення демонстративності лекцій 
на кафедрі було створено музей патолого-анатоміч-
них препаратів, п`ять тематичних вітрин за осно-
вними розділами хірургії, частина лекцій супрово-
джувалась демонстрацією хворих. Студенти мали 
можливість закріпити практичну техніку різних ви-
дів місцевої анестезії, масочного наркозу, зупинки 
кровотечі у віварії на тваринах.

Для студентів педіатричного і санітарно-гігієніч-
ного факультетів була організована кафедра загаль-

ної хірургії на базі міської лікарні №2. Завідувачем 
кафедри, за сумісництвом, був доктор медицини, 
професор Євген Юрійович Крамаренко. у штаті 
клініки були: доцент Н.Я. хорошманенко, асистен-
ти С.С. Струкуленко, Г.В. Вовченко, Є.С. Канєвська, 
А.В. Синяєв та ординатор Є.З. Кроль.

Клініка розробляла питання пластики реци-
дивних гриж з використанням губки, питаннями 
метаплазії сполучної тканини під час заміщення 
дефектів сечового міхура, хірургічним лікуванням 
туберкульозу легень. Розробляючи питання асепти-
ки, була проведена оцінка підготовки рук хірурга та 
операційної медсестри до операції. З метою уточ-
нення діагностики захворювань органів черевної 
порожнини широко використовували метод пери-
тонеоскопії.

З 1940 по 1941 роки, у зв`язку із від`їздом про-
фесора Є.Ю. Крамаренка до м. Москви, кафедрою 
завідував за сумісництвом професор Борис Юри-
йович Андрієвський, завідувач кафедри хірургії в 
інституті удосконалення лікарів. 

З 1941 по 1943 роки кафедра загальної хірур-
гії не функціонувала через евакуацію медичного 
інституту внаслідок окупації україни німецько-фа-
шистськими загарбниками.

Із асистентів та ординаторів, які починали ро-
боту у клініці загальної хірургії, було підготовано 
9 професорів і доцентів. Всі вони знайшли роботу 
в стінах свого вузу, місцевого інституту удоскона-
лення лікарів і вузів україни.

Література:
1. Баранник С.І. До 140-річчя від дня народження професора Вінсента Цезаревича Томашевича – засно-

вника кафедри загальної хірургії (відновлені імена) / С.І. Баранник, М.В. Трофімов, С.О. Мунтян // Південно-
український медичний науковий журнал. – 2016. – № 14(14) травень. – С. 9-12. 

2. Баранник С.І. Життєвий шлях і особистий внесок у розвиток хірургії України і Польщі професора Вінсен-
та Цезаревича Томашевича (відновлені імена) / С.І. Баранник, М.В. Трофімов // Медичний форум. – 2017. – 
№ 10(10). – С. 13-16.
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5. 85 років. Дніпропетровська державна медична академія / за редакцією Г.В. Дзяка. – Дніпропетровськ: 
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ІМуННОї СИСТЕМИ у ХВОРИХ  
НА АРТЕРІАЛЬНу ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНу З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ 

ПАРОДОНТИТОМ В ДИНАМІЦІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКуВАННЯ 

У хворих на АГ ІІ стадії, поєднану із генералізованим пародонтитом, виявлені порушення аутоімунного характе-
ру, які проявлялися гіперпродукцією прозапальних цитокінів, зростанням аутосенсибілізації та кількості активованих 
субпопуляцій лімфоцитів, дисбалансом ЦІК зі збільшенням сироваткової концентрації їх патогенних фракцій. При-
значення Траумелю С в комбінації з імудоном призводило до часткового відновлення показників імунної системи. 

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

У больных АГ ІІ стадии, сочетанной с генерализованным пародонтитом, выявлены нарушения аутоиммунного 
характера, проявляющиеся гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, повышением аутосенсибилизации и 
количества активированных субпопуляций лимфоцитов, дисбалансом ЦИК с увеличением сывороточной концен-
трации их патогенных фракций. Назначение Траумеля С в комбинации с имудоном приводило к частичному восста-
новлению показателей иммунной системы.

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

In patients with arterial hypertension II stage with the presence of generalized parodentitis identified disorders of an 
autoimmune nature, which was presented by the hyperproduction of proinflammatory cytokines, enhancement of autosen-
sibilization, an increase in the number of activated subpopulations of lymphocytes, imbalance of the СІС with an increase 
in serum concentrations of pathogenic their factions. The appointment of traumel-C and imudone led to the recovery of the 
immune system is not fully.

Key words: arterial hypertension, generalized parodentitis, immunity, autoimmune disorders, treatment, statines.

Актуальність. На даний час проблема серцево-
судинних захворювань (ССЗ) залишається однією 
із найважли¬віших в сучасній медицині. Особливе 
місце вона посідає в україні, де смертність від даної 
патології становить понад 60 %, а тривалість жит-
тя одна із найкоротших у Європі [1, с. 13; 7, с. 22;  
8, с. 407]. В структурі поширеності і захворюванос-
ті хвороб системи кровообігу серед дорослих на 
першому місці стоїть артеріальна гіпертензія (АГ), 
складаючи відповідно 46,2% і 42,1%, для працез-
датного населення – 53,8% та 46,5%, причому за 
останніми даними в україні зареєстровано більше 
12 млн таких хворих, що становить 23% всього на-
селення 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. 9; 7, с. 5]. 

Захворювання пародонту також з кожним ро-
ком набувають все більшого поширення серед 
населення україни і являють собою не лише за-
гально-медичну, але й соціальну проблему, су-
проводжуючись значною втратою зубів у насе-
лення працездатного віку [3, с.8].

Постановка проблеми. хворі 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 підвищений рівень 
молекул адгезії, які впливають на стан мікроцир-
куляції, периферичну та каротидну гемодинаміку, 
сприяють погіршенню перебігу та виникненню 
ускладнень АГ з розвитком вторинної імунної недо-
статності [2, с. 28; 4, с. 145]. В багатьох досліджен-
нях показано, що при розвитку генералізованого па-
родонти ту (ГП) в організмі також спостерігаються 
різноманітні порушення імунного статусу і доведена 
ефективність додаткового застосування імунотроп-
них препаратів в його терапії [3, с. 15].

Для корекції основних проявів дисліпідемії, яка 
наявна при усіх захворюваннях, асоційованих із 
атеросклерозом, в т.ч. і АГ, в усьому світі з успіхом 
використовують статини. Доведено, що статини 
мають багатоцільову дію – протизапальну, анти-
атерогенну та імуномодулюючу [7, с. 407; 8, с. 28]. 

Траумель С – комплексний гомотоксичний пре-
парат, який володіє протизапальною, анальгезу-
ючою, антиексудативною та імуномодулюючою 
дією, завдяки чому сприяє відновленню показників 
місцевого імунітету порожнини рота. Імудон – це 
препарат, який являє собою полівалентний анти-
генний комплекс, суміш лізатів бактерій, склад якої 
відповідає збудникам, які найбільш часто виклика-
ють запальні процеси в порожнині рота та глотки.
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Мета роботи – визначення зміни показників 
імунної системи у хворих на АГ, поєднану із ГП, 
в динаміці комбінованого лікування із застосуван-
ням імунотропних засобів.

Обстежено 83 хворих на АГ ІІ стадії, поєднану 
із ГП, середній вік яких становив 57,3±4,2 роки. Ді-
агноз 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. 23]. 
Діагноз ГП встановлювали згідно до класифікації 
М.Ф. Данилевського (1994) [3, с. 32]. ураження па-
родонту та твердих тканин зуба визначали за до-
помогою загальних методів діагностики, наявність 
запалення визначали за допомогою індексу РМА 
(Parma, 1960). Гігієну порожнини роту оцінювали 
за індексом Грін-Вермільона (OHI-S). Стан інтер-
дентальної гігієни оцінювали за допомогою індек-
су АРI – індекс зубного нальоту на апроксимальних 
поверхнях за Lange та ін. (1990) [3, с. 38]. 

Для корекції наявних порушень ліпідного об-
міну хворі отримували аторвастатин в добовій дозі 
10 мг. Для досягнення цільового рівня артеріально-
го тиску всі пацієнти отримували еналаприл в до-

бовій дозі 20-40 мг, при недостатньому ефекті до-
давався амлодипін в дозі 10 мг. 

Для лікування ГП застосовували традиційну те-
рапію з додаванням імудону та Траумелю С. Імудон 
призначали по 1 таблетці 3-4 рази на день для роз-
смоктування впродовж 10 днів, а Траусель С – по 
1 таблетці 3 рази на добу впродовж 14 днів. 

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 [6, с. 15; 9, с. 480]. Імунологічне обстежен-
ня проводили двічі: перед початком лікування та в 
динаміці через 20 днів. Для оцінки обґрунтованості 
та достовірності отриманих результатів проводи-
лась статистична обробка даних з використанням 
комп’ютерної програми Statistica 6.1. 

В результаті проведених досліджень нами 
встановлено, що вміст лейкоцитів в периферичній 
крові не мав вірогідних відмінностей від значень 
контрольної групи (p>0,1) та достовірно не змінив-
ся в динаміці лікування (табл. 1), однак відсоткова 
кількість лімфоцитів в динаміці вірогідно зменши-
лася на 11,49% (p<0,05), хоча й перевищувала рі-
вень здорових осіб на 15,11% (p<0,05). 

Таблиця 1
Показники імунного статусу у хворих на АГ, поєднану із ГП, 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
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
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
SIgA 0,73±0,05* 1,38±0,11 х 1,42±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  
(11-19S), 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
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у хворих на АГ, поєднану із ГП, 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 
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 імунорегуляторно-
го 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 
відбулося достовірне зниження показника іму-
норегуляторного індексу в 1,17 разів, проте він 
залишався вищим від нормативних значень на 
25,12% (p<0,05).

Вміст активованих CD25+лімфоцитів переви-
щував нормативне значення на 74,2% (p<0,05), 
який в динаміці лікування вірогідно зменшив-
ся на 24,8% (p<0,05), проте залишався вище 
від рівня здорових осіб на 31,03% (p<0,05). По-
дібні зміни були характерні і для активованих 
HLA-DR+лімфоцитів, вміст яких був вищим за 
показник здорових осіб на 43,17% (p<0,05); в ди-
наміці лікування їх рівень вірогідно зменшився 
відповідно на 12,15%, проте залишався достовір-
но вищим за показник здорових осіб на 25,77% 
(p<0,05). Кількість активованих лімфоцитів, які 
експресують FAS-рецептор, у хворих була ви-
щою за норму в 2,41 рази (p<0,05), в динаміці 
лікування вона зменшилася, проте перевищу-
вала показник контрольної групи в 1,70 разів 
(p<0,05). Відносна кількість субпопуляції CD54+ 
лімфоцитів перевищувала дані у здорових осіб в 
1,90 разів (p<0,05), в динаміці лікування відбуло-
ся зменшення кількісного складу даної субпопу-
ляції лімфоцитів, проте їх кількість перевищува-
ла рівень здорових осіб на 60,16% (p<0,05).

Як видно із даних, представлених в табл. 1, 
спонтанна проліферативна активність лімфоци-
тів у хворих була підвищеною, а в динаміці ліку-

вання відбулося вірогідне зниження її показника 
в 1,16 разів (p<0,05), що перевищувало референт-
не значення на 35,77% (p<0,05). Показник стиму-
льованої ФГА РБТЛ при первинному обстеженні 
був підвищеним на 11,76% (p<0,05) і в динаміці 
лікування вірогідно зменшився до значень здо-
рових осіб. Фагоцитарна активність нейтрофілів, 
яка оцінювалася за підрахунком фагоцитарного 
числа (Фч) та фагоцитарного індексу (ФІ), була 
зниженою. В динаміці лікування відбулося част-
кове відновлення показників: фагоцитарне число 
зросло на 13,46% (p<0,05), а фагоцитарний ін-
декс – на 17,46% (p<0,05), проте вони не досягли 
рівня контрольної групи. 

у хворих на АГ, поєднану із ГП, було вста-
новлено підвищений вміст у сироватці крові IgG 
та вірогідно нижчий за дані контрольної групи 
рівень IgA, в динаміці лікування не було виявле-
но достовірних змін обох показників. В той же 
час відмічено достовірне зростання концентра-
ції SIgA в ротовій рідині в динаміці лікування 
із застосуванням імунотропних засобів. у об-
стежених хворих при первинному імунологіч-
ному дослідженні було виявлено дисбаланс си-
роваткового рівня ЦІК із значним переважанням 
вмісту патогенних ЦІК. Застосування аторваста-
тину мало значний позитивний вплив на вміст 
як патогенних, так і фізіологічних ЦІК. В ди-
наміці лікування із включенням аторвастатину 
відбулося зниження рівня середньо- та дрібно-
молекулярних ЦІК відповідно в 1,31 (p<0,05) та 
2,15 рази (p<0,05), проте обидва показники до-
стовірно перевищували рівень у здорових осіб в 
1,36 (p<0,05) та 2,23 рази (p<0,05). Рівень фізіо-
логічних ЦІК великого 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 в дина-
міці лікування представлено в табл. 2. 

Як видно із даних, наведених в табл. 2, у 
хворих на АГ в динаміці лікування відбулося 
зменшення 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 вірогідно вищим за показники здоро-
вих осіб. Також у даних хворих при первинному 
імунологічному дослідженні було встановлено 
зниження рівня протизапального ІЛ-4, який піс-
ля лікування достовірно зріс в 1,3 рази до рівня 
здорових осіб (p>0,1).

Таблиця 2
Сироватковий рівень цитокінів у хворих на АГ, поєднану із ГП,  

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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Як видно із даних, представлених в табл. 3, по-
єднане застосування імудону та Траумелю С спри-
яло вірогідному покращенню індексних стоматоло-
гічних показників у хворих. 

Отже, включення імунотропних препаратів до-
датково до традиційної терапії АГ, поєднаної із ГП, 
та застосуванням статинів показало високу кліні-
ко-імунологічну ефективність, що проявилося нор-
малізацією стоматологічних індексів, вираженою 
протизапальною дією, частковим відновленням 
вмісту основних популяцій та субпопуляцій лімфо-
цитів, зменшенням явищ аутосенсибілізації та про-
явів системного запального процесу. 

Висновки.
1. Встановлено високу клініко-імунологічну 

ефективність застосування Траумеля С та імудону 
в комплексній терапії хворих на АГ ІІ стадії із на-
явністю генералізованого пародонтиту, яка поляга-
ла у протизапальній дії та нормалізації показників 
місцевого імунітету ротової порожнини. 

2. Застосування аторвастатину для корекції 
дисліпідемій у хворих на АГ сприяє зменшенню 
проявів аутоімунних порушень, а також зниженню 
відносного вмісту активованих субпопуляцій лім-
фоцитів, відновленню фізіологічного співвідно-
шення ЦІК.
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Таблиця 3 
Динаміка індексних показників стоматологічного статусу у хворих на АГ, поєднану із ГП (M±m)

Показник Хворі на АГ, поєднану із ГП (n=83)
До лікування Після лікування

Індекс гігієни, % 2,85±0,14 1,3±0,04*
РMA індекс, % 43,6±1,4 12,5±0,4*
ІК,% 2,9±0,2 0,6±0,01*

Примітки: * - вірогідність різниці показника в динаміці лікування (p<0,05);
х- вірогідність різниці показника між групами після лікування (основна та група порівняння);
n- кількість хворих
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА МАСКуЛИНИЗАЦИИ  
В ПОЛОВЫХ СОМАТОТИПАХ у ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕННИСОМ

В статье представлены результаты исследования, касающегося изучения процесса маскулинизации у спор-
тсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом. Установлено, что в исследуемой группе у 83,3% спор-
тсменок, определена инверсия значений индекса полового диморфизма в виде мезоморфного и андроморфного 
половых соматотипов.

Ключевые слова: спортсменки, юношеский возраст, теннис, маскулинизация, половой диморфизм, морфо-
логические индексные значения.

У статті представлені результати дослідження, що стосується вивчення процесу маскулінізації у спортсменок 
юнацького віку, що займаються тенісом. Встановлено, що в досліджуваній групі у 10 (83,33%) спортсменок, визначе-
на інверсія значень індексу статевого диморфізму у вигляді мезоморфного і андроморфного статевих соматотипов.

Ключові слова: спортсменки, юнацький вік, теніс, маскулінізація, статевий диморфізм, морфологічні індексні 
значення.

The article presents the results of a study concerning the study of the process of masculinization in youngsters practic-
ing tennis. It was found that in the studied group, in 10 (83.33%) athletes, the inversion of the values of the index of sexual 
dimorphism in the form of mesomorphic and andromorphic sex somatotypes was determined.

Key words: athletes, youth, tennis, masculinization, sexual dimorphism, morphological index values.

Актуальность статьи. Современный женский 
спорт, как профессиональный спорт высших до-
стижений, так и занятия в различных спортивных 
секциях, требует от занимающихся им женщин 
разных возрастных групп, значительных, а порой и 
неадекватных физических и психо-эмоциональных 
затрат сил и времени. Изучение адаптационных 
изменений, возникающих у спортсменок под воз-
действием спорта, а порой и не адекватных, физи-
ческих и психо-эмоциональных нагрузок, которым 
они подвергаются во время тренировок и соревно-
ваний, всегда является актуальным и востребован-
ным [2, с. 47-51; 4, с. 7-9; 6, с. 45-37; 8, с. 17-19; 
9, с. 26-29; 10, с. 15-25; 12, с. 95-98; 16, с. 269-271; 
17]. Авторские работы последних лет представ-
лены результатами проведённых исследований, 
посвящённых анатомо-антропологическим и мор-
фофункциональным особенностям организма 
спортсменок всех возрастных групп, в основном, 
особенностям ряда значений их репродуктивной, 
эндокринной и кардио-респираторной систем. 
[3, с. 13-15; 12, с. 95-98; 14; 15]. Но работ, посвя-
щённых процессам маскулинизации и соматиче-
ским изменениям в половых соматотипах у спор-
тсменок, интенсивно занимающихся различными 
видами спорта, в препубертатном, пубертатном и 
юношеском возрастах, по нашему мнению, недо-
статочно. Поэтому данная работа, как нам кажется, 
является актуальной и востребованной. 

Постановка проблемы. частота и длительность 
проводимых тренировок, интенсивность и сбалан-
сированность нагрузок и квалифицированный кон-
троль за состоянием здоровья спортсменок, как со 
стороны тренерского коллектива, так и специали-
стов области спортивной медицины и спортивной 
психологии, изучение адаптационных процессов в 
разных возрастных группах спортсменок – вот дале-
ко не полный перечень вопросов, которые являются 
актуальными и востребованными в современном 
женском спорте. Современный женский спорт, как 
спорт высших достижений, так и любительский, 
требует от спортсменок значительных усилий, при 
частых и интенсивных тренировках. Это не может 
не сказаться на показателях, отражающих  деятель-
ность  их организма. Обилие интенсивных физиче-
ских и психо-эмоциональных нагрузок, без должной 
компенсации и медицинского наблюдения, неизбеж-
но приводит к адаптивным изменениям в организме 
спортсменок разных возрастных групп [3, с. 13-15; 
6, с. 35-37; 7, с. 76-78; 8, с. 17-19; 12, с. 95-98; 14; 
15; 16, с. 269-271]. При этом, наиболее уязвимой и 
подверженной интенсивным соматическим и пси-
хологическим изменениям, группой, являются мо-
лодые спортсменки, в особенности пубертатного 
возраста, начавшие занятия спортом до наступления 
менструаций, а также спортсменки юношеского воз-
раста [3, с. 13-15; 6, с. 35-37; 7, с. 76-78; 8, с. 17-19; 
12, с. 95-98; 14; 15; 16, с. 269-271].
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Цель статьи. Изучение, анализ и представ-
ление полученных данных об изменениях ана-
томо-морфологических показателей и морфо- 
функциональных индексных значениях у юных 
теннисисток.

Изложение основного материала. Выбор в на-
стоящем исследовании комплекса методов, уточ-
няющих морфологические изменения у спорт- 
сменок, происходящих под воздействием интен- 
сивных физических нагрузок, обусловлен осо-
бенностью проявления полового диморфизма 
анатомо-антропологических признаков, а также 
с регистрируемым явлением инверсии половых 
соматотипов у женщин-спортсменок в разных 
возрастных группах.

Нами, при проведении исследования, были ис-
пользованы такие методы: для определения ряда 
морфологических показателей – значения длины 
тела, массы тела, ширины плеч, ширины таза. Про-
водилось вычисление индекса массы тела (ИМТ), 
индекса полового диморфизма (ИПД) с выделени-
ем половых соматотипов по классификации Дж. 
Таннера. Определялся также ряд морфофункцио-
нальных индексных значений, таких как: индекс 
относительной ширины плеч (ИОШП), или индекс 
морфии, индекс андрогенизации женщин (ИАж), 
индекс маскулинизации (ИМ), трохантерный ин-
декс (ТрИ). Использовалась шкала Ферримана-
Галлвея для определения выраженности степени 
проявлений гиперандрогении по показателям гир-
сутного числа.

Вопросы, касающиеся изучения особенно-
стей проявлений полового диморфизма у спор-
тсменок в разных видах спорта весьма актуальны 
и востребованы. Существуют различные взгляды 
по вопросу процесса инверсий половых сомато-
типов у женщин-спортсменок в разных возраст-
ных группах. 

Ряд исследователей связывает эти изменения с 
занятиями физической культурой и спортом, с их 
интенсивностью, в первую очередь с частотой и 
объёмом физических и психо-эмоциональных на-
грузок [2, с. 47-51; 4, c.7-9; 6, c. 35-37; 7, c. 76-78; 
8, c. 17-19; 9, с. 26-29; 10, с. 15-25; 15; 16, с. 269-271; 
17; 18, с. 135-137]. Так, В.Р. Самусева, в выводах, 
по результатам своего исследования, утверждает, 
что «степень выраженности проявлений инверсии 
полового диморфизма у спортсменок зависит от 
типа их конституции» [17].

Данное исследование проводилось в 2017 году, 
на базе спортивных клубов г. Новая Каховка, хер-
сонской области, украина, занимающихся под-
готовкой теннисисток. В исследовании приняли 
участие спортсменки юношеского возраста (n=12), 
занимающихся теннисом. Спортивная квалифи-
кация спортсменок, принявших участие в прово-

димом исследовании – от I разряда до кандидата 
в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС). 
Стаж занятий данным видом спорта – от двух до 
семи лет. частота тренировок – 4-6 раз в неделю, 
от 2-х до 4-х часов. Средний возраст спортсменок 
юношеского возраста – 19,58±068 лет. Было уста-
новлено, что 75 % спортсменок юношеского воз-
раста, начали свои занятия теннисом до наступле-
ния менархе.

Для определения ряда морфофункциональ-
ных индексных значений, было проведено опре-
деление ряда антропометрических показателей 
спортсменок. Длина тела в группе испытуемых 
соответствовала показателям среднего роста 
данной половозрастной группы и составила 
165,56±0,30 см [11, с. 47-54; 15]. Среднее значе-
ние массы тела составило 57,45±1,18 кг, значение 
ИМТ составило 20,94±0,42 кг/см², что соответ-
ствует нормальным значениям этого показателя 
[11, с. 47-54; 15]. После проведения антропоме-
трических измерений, включавших определение 
показателей ширины плеч (биакромиальный раз 
мер) и ширины таза (бикристарный раз мер, или 
d. cristarum), были получены следующие резуль-
таты, отражённые в табл. 1.

Таблица 1
Показатели ширины плеч и таза  

в исследуемой группе (n=12)

Наименование 
показателя

Ширина плеч, 
(см)

Ширина таза, 
(см)

Теннисистки 
юношеского 
возраста

34,841±0,79 27,05±0,23

Согласно данным проведённого анализа полу-
ченных результатов, можно утверждать, что у спор-
тсменок-теннисисток показатели ширины плеч 
значительно превышают размеры ширины их таза. 
При этом, в обеих группах значения ширины таза 
не соответствуют общепризнанным анатомическим 
показателям нормальных размеров ширины таза 
(d. cristarum), равняющегося 28-29 см [1, с. 18-22; 
11, с. 47-54; 15]. После определения антропометри-
ческих показателей ШП и ШТ, нами было прове-
дено математическое исчисление значений индекса 
полового диморфизма (ИПД) и выделение половых 
соматотипов в каждой из исследуемых групп, со-
гласно критериям классификации по Дж. Таннеру 
и у. Маршаллу, с выделением гинекоморфного, 
мезоморфного и андроморфного половых сомато-
типов у спортсменок в двух возрастных группах 
[5, с. 15-20; 7, c. 76-78; 17]. Данные о полученных 
значениях половых соматотипов у спортсменок, 
отражены в табл. 2.

Таблица 2
Распределения спортсменок  

по половым соматотипам (n=12)
Наименование 
показателя

Гинекоморфный 
половой соматотип

Мезоморфный половой 
соматотип

Андроморфный половой 
соматотип

Теннисистки юношеского 
возраста 2 (16,67%) спортсменки 6 (50,00%) спортсменок 4 (33,33%) спортсменки
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Обращает на себя внимание тот факт, что в 
исследуемой группе присутствуют спортсмен-
ки – 10 (83,33%), с выявленными мезоморфным 
и андроморфным половыми соматотипами. Лишь 
у 2 (16,67%) был сохранён гинекоморфный сома-
тотип. Дополнительно, посредством опроса спор-
тсменок, было установлено, что эти девушки име-
ют малый спортивный стаж- от 1 года до 2,5 лет. 
у спортсменок, имеющих стаж занятий спортом, в 
т.ч. и теннисом от 3-х и более лет доминирует ме-
зоморфный и андроморфный половые соматотипы 
[5, с. 15-20; 7, c. 76-78; 17].

Полученные значения ИОШП следующие: 
мезоморфное телосложение было определено у 
6 (50,00%) студенток, брахиморфное телосложе-
ние – у 4 (33,33%), долихоморфное телосложение – 
у 2 (16,67%) студенток.

С целью исследования особенностей консти-
туционального типа возрастной эволюции орга-
низма у студенток определялись значения трохан-
терного индекса (ТрИ) по методике В. Г. Штефко 
[2, с. 47-51; 13, с. 66-69]. Полученные данные и 
их распределение по типам возрастной эволю-
ции таковы: дисэволютивный тип был определён 
у 1 (8,33%) студенток, гипоэволютивный тип – у 
3 (25,00%), гиперэволютивный – у 2 (16,67%), нор-
моэволютивный – у 2 (16,67%), патологический 
тип – у 2 (16,67%) исследованных студенток. Лишь 
у 2 (16,67%) был определён нормоэволютивный 
конституциональный тип их возрастной эволюции, 
а у 10 (83,33%) студенток имеются различные ва-
рианты нарушений индивидуальной эволюции,  
с формированием соматотипов, не всегда соответ-
ствующих их биологическому полу [2, с. 47-51; 
13, с. 66-69]. 

Также определялся индекс андрогенизации 
женщин (ИАж) [1, с. 18-22; 2, с. 47-51], значение 
которого во всей группе составило 60,02±0,47, 
что соответствует нормальным показателям 
гормонального баланса половых стероидов 
[1, с. 18-22; 2, с. 47-51]. Но, при этом, распределе-
ние показателей данного морфологического ин-
дексного значения было таким: снижение баланса 
стероидных половых гормонов (эстрогена) было 
установлено у 6 (50,00%) студенток, повышение 
уровня андрогенов было определено у 4 (33,33%) 
студенток, сбалансированный уровень андро-
генов и эстрогенов был определён у 2 (16,67%) 
исследованных студенток. Исходя из того, что 
гормональный баланс половых стероидов и, в 
частности, уровень эстрогена в крови опреде-
ляют закрытие или не закрытие «зон роста» – 
ядер окостенения в эпифизах трубчатых костей  
[2, с. 47-51; 12; 17].

Индекс маскулинности определялся по соот-
ношению ширины плеч к ширине таза [2, с. 47-51; 
12; 17]. Отношение межакромиального раз-
мера (ШП) к межтрохантерному размеру таза 
(dist. trochanterica) во всей группе составило – 

0,99±0,23 см, также меньше показателей, кото-
рые должны быть в норме (1,15-1,23) у менстру-
ирующих женщин, что указывает на наличие 
гормонального дисбаланса у девушек и развитие 
морфологических признаков первичной эстро-
генной недостаточности [1, с. 18-22; 2, с. 47-51; 
12; 16, с. 269-271; 17] у 6 (50,00%). у 3 (6,25%) 
спортсменок показатель соответствовал норме, 
у 3 (25,00%) превышал её, что расценено, как при-
знак гиперандрогении [1-3; 10]. 

Дополнительно, для уточнения вопроса нали-
чия у исследуемых студенток явлений гиперандро-
гении, мы использовали шкалу Ферримана-Галл-
вея (по 11 показателям в разных областях тела) 
[2, с. 47-51; 3, с. 13-15]. После проведённого ос-
мотра, значения индекса Ферримана-Галлвея (ово-
лосение, пограничное между нормальным и избы-
точным) и составляющее от 8 до 12 баллов было 
определено у 3 (25,00%) студенток, отнесённых к 
андроморфному половому соматотипу [2, с. 47-51; 
3, с. 13-15]. Выраженная степень проявлений гипе-
рандрогении, с явления роста волос на лице и теле 
по мужскому типу, со значениями индекса Ферри-
мана-Галлвея в диапазоне 12-18 баллов – было вы-
явлено у 1 (8,33%) студенток исследуемой группы. 
у 6 (50,00%) студенток, с явлениями акне, себореи 
и показателями менее 8 баллов по шкале Феррима-
на-Галлвея был определён мезоморфный половой 
соматотип и значения ИПД, близкие к мезоморф-
ному, у представительниц гинекоморфного полово-
го соматотипа – у 2 (16,67%).

С учётом всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. В проведённом исследовании отмечена пря-
мая взаимосвязь, как между возрастными катего-
риями теннисисток, так и интенсивностью и дли-
тельностью занятий данным видом спорта.

2. установлено, что в группе спортсменок пу-
бертатного возраста, занимающихся теннисом от 
3-х и более лет, уже начинают формироваться ме-
зоморфный и андроморфный половые соматотипы, 
как результат инверсии и адаптивной перестройки 
в организмах 10 (71,43%) этих спортсменок.

3. В группе юных теннисисток подобные явле-
ния выявлены у подавляющего большинства деву-
шек – у 10 (83,33%).

4. Лишь у 6 (23,08%) спортсменок обеих групп 
пока ещё сохранён биологически обусловленный, 
гинекоморфный половой соматотип, да и то, за 
счёт спортсменок пубертатного возраста и с малым 
спортивным стажем.

5. Считаем, что выявленные изменения в опре-
делённых половых соматотипах у спортсменок, яв-
ляются адаптационными и, связанными не только 
с интенсивностью имеющихся у них физических 
и психологических нагрузок но, и с исходными 
конституциональными особенностями организма 
спортсменок, подвергшихся инверсии у них, во 
время занятий спортом.
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Розвиток сучасної науки зумовив значні до-
сягнення діагностиці та лікуванні багатьох за-
хворювань, які ще донедавна вважались неви-
ліковними. Однією з таких патологій є хронічна 
мієлоїдна лейкемія (хМЛ).

хМЛ є захворюванням, яке характеризується 
посиленим і нерегульованим зростанням кіль-
кості переважно мієлоїдних клітин в кістковому 
мозку з подальшим їхнім накопиченням в крові. 
За поширеністю хМЛ займає п’яте місце в струк-
турі гемобластозів. Щорічна захворюваність скла-
дає 1,0-1,7 випадку на 100 000 населення. Най-
частіше хворіють особи віком від 40 до 50 років. 
у людей молодого віку хМЛ зустрічалася рані-
ше досить рідко. Однак, в останні 10 років хМЛ 
усе частіше виявляють у хворих віком від 25 до 
40 років. унікальність пухлинного клону при 
хМЛ полягає в тому, що він виникає в пулі най-
більш ранніх клітин попередників гемопоезу (на 
рівні поліпотентної стовбурної клітини). Осно-
вною причиною хМЛ є реципрокна транслокація 
між 9 та 22 хромосомами t (9; 22), (q34; q11), з 
утворенням так званої філадельфійської хромосо-
ми (Ph-хромосома), яка виявляється в більшості 
(до 95 %) хворих [1, с. 7-15; 2, с. 344-346]. При 
цьому відбувається злиття гену ABL, розташова-
ного на хромосомі 9, з геном BCR, розташовано-
му на хромосомі 22 з утворення химерного гену 
ВCR-ABL [3, с. 820-825; 4, с. 81-84]. 

В нормі ген BCR, відомий також під назвами 
BCR1 та D22S11 локалізований в прицентромерній 
ділянці довгого плеча 22 хромосоми і скаладється з 
137 т.п.н. і налічує 23 екзони. Ним кодується білок, 
який складається з 1271 амінокислотного залиш-
ку. Функція нормального білка BCR достеменно 
не відома, проте він володіє ауто- та трансфорфо-
рилюючою активністю, серинтрионінкіназною та 
ГТФазною активністю. [4, с. 82-83].

Ген ABL1, раніше відомий як ABL, міститься 
на довгому плечі 9 хромосоми і містить 11 екзо-
нів довжиною 173 т.п.н., причому перший екзон 
має 2 ізоформи: 1а та 1b. В результаті утворюється 
2 види білка ABL довжиною 1149 амінокислотного 
залишку для ізоформи 1а та 1130 амінокислотно-
го залишку для ізоформи 1b. Функціонально білок 
ABL є нерецепроктною тирозинкіназою, яка при-
ймає участь в процесах проліферації, диференціа-
ції, клітинної адгезії і реакції на стрес. [4, с. 82-83].

 Існує три основні типи химерного гену 
BCR-ABL, в залежності від точки розриву в гені 
BCR. Основний гібридний ген, характерний для 
класичної мієломної лейкемії, виникає при розри-
ві в області M-bcr (major breakpoint cluster region). 
Зчитування цього гена приводить до утворення 
двох типів химерної мРНК: b2a2 або b3a2. В резуль-
таті цієї генної перебудови утворюється цитоплаз-
матичний білок (p210BCR-ABL) з молекулярною 
масою 210 kDa, який є онкопротеїном, відповідаль-
ним за більшість, якщо не за всі, фенотипні ано-
малії, що виникають в хронічній фазі (хФ) хМЛ. 
Значно рідше при хМЛ зустрічаються інші гібрид-
ні гени, при яких точка розриву виникає в області 
m (minor) –bcr (е1а2 транскрипт, білок р190) або в 
зоні (micro) –bcr (e19a2 транскрипт, білок р230). 
Захворювання в цих випадках може мати специ-
фічний фенотип (моноцитоз при виробленні біл-
ка р190) або нейтрофільно-тромбоцитарний ком-
поненти. Гібридний BCR-ABL білок р210 володіє 
підвищеною тірозінкіназною активністю в порів-
нянні з білком c-Abl, утвореним за відсутності му-
тації. Білок р210 локалізований в цитоплазмі, в той 
час як нормальний білок p145 розташований в ядрі. 
За рахунок свого аномального положення і підви-
щеної тірозінкіназной активності він трансформує 
стовбурові клітини в клітини хМЛ, причому всі 
трансформуючі функції білка Bcr-Abl залежать від 
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тирозинкіназной активності Abl-фрагмента цього 
білка. Цей протоонкоген в нормі управляє утворен-
ням ферментного білка тирозинкінази, в той час як 
мутантний комбінований ген управляє синтезом 
аномально довгого білка тирозинкінази, який ви-
кликає важке порушення контролю розмноження 
і тривалості життя уражених лейкозних клітин. 
у нормі дозрівання і проліферація кровотворних 
клітин знаходяться під контролем кістковомозко-
вого стромального мікрооточення, яке регулює їх 
взаємодію з допомогою ростових факторів. З наяв-
ністю білка p210 в лейкемічних клітинах-попере-
дницях пов'язують порушення проведення сигна-
лів, що забезпечують нормальне функціонування 
клітини. Втручання в основні клітинні процеси 
призводить до злоякісної трансформації клітин і 
порушення таких процесів, як контроль над пролі-
ферацією, адгезією і апоптозом [5, с. 14-19].

химерний білок BCR-ABL1 є постійно акти-
вованою тирозинкіназою. В нормі активність ти-
розинкінази ABL1 в клітині регулюється іншими 
молекулами, але внаслідок перебудови вона під-
падає під вплив сильного промотору з втратою 
регуляторних функцій. Саме це приводить до не-
контрольованої проліферації клітин і розвитку нео-
пластичних процесів. [4, с. 85-86]. 

Після того, як стало зрозуміло, що саме білок 
BCR-ABL спричиняє розвиток захворювання, по-
чалося створення так званих таргетних препара-
тів, тобто специфічних препаратів ціленаправленої 
дії – інгібіторів BCR-ABL-тирозинкінази (ІТК). 

Створення першого з них – Іматинібу, стало 
революційною подією в галузі ціленаправленої 
протипухлинної терапії. Іматиніб вбудовується в 
аденозин-трифосфат (АТФ)-зв'язуючу кишеню кі-
назного домену білка, селективно інгібуючи при 
цьому BCR-ABL-тирозинкіназу, Внаслідок цього 
АТФ не може вбудуватись в АТФ-зв'язуючу кише-
ню і BCR-ABL-тирозинкіназа залишається в неак-
тивному стані і тим самим блокується сигнальний 
шлях проліферації пухлинних клітин.

Метою терапії хМЛ іматинібом є пригнічення 
і максимальна ерадикація Ph+-клону. Залежно від 
ступеня досягнення цієї мети пацієнтів поділяють 
таких, що на добре відповідають (75%), недостат-
ньо відповідають (10-15%) і пацієнтів з втратою 
відповіді. у пацієнтів з хорошою відповіддю вда-
ється домогтися повної ерадикації Ph+-клону. Па-
цієнти з недостатньою відповіддю вимагають до 
себе особливої уваги у зв'язку з необхідністю ви-
явлення точної причини такої відповіді. Проблема 
пацієнтів з рецидивом – це

поява резистентних клонів клітин, які несуть 
або генетичні мутації, або додаткові хромосомні 
аберації. Саме ця категорія хворих має найвищий 
ризик прогресування хМЛ.

Виникнення стійкості до ІТК є наслідком вза-
ємодії багатьох факторів. Ці фактори включають в 
себе схему лікування, фармакодинаміку ІТК, гене-
тичні зміни, мутації BCR-ABL кіназного домену. 
Найбільш широко обговорюється вплив мутацій 
химерного гена BCR-ABL на розвиток резистент-
ності. За сучасними даними, частота мутацій в 
гені BCR-ABL в різних групах хворих коливається 
від 15 до 90 % і залежить від критеріїв виділення 

резистентності, методів виявлення мутацій і фази 
перебігу хМЛ. Ці мутації роблять тирозинкіназу 
нечутливою до дії іматінібу, при цьому зберігаю-
чи трансформуючу активність ферменту. Припус-
кається, що виникнення мутацій викликає зміну 
конформації химерного білка тирозинкінази, вна-
слідок чого ускладнюється зв'язування іматинібу з 
аденозинтрифосфатною кишенею білка.

Одним з маркерів геномної нестабільності при 
хМЛ виступає наявність точкових мутацій в гені 
BCR-ABL. Точкова мутація – це заміна одного ну-
клеотиду, що викликає зміну нуклеотидної послі-
довності гену. Ця подія здатна привести до заміни 
окремих амінокислот при синтезі білка, так як кож-
на амінокислота кодується визначеною послідов-
ністю (кодоном) нуклеотидів. Оскільки BCR-ABL-
Тирозинкіназа – білок з трьохмірною просторовою 
структурою, взаємодія між окремими ділянками 
молекули визначає її конформацію. З цієї точки 
зору, заміна окремих амінокислот кіназного доме-
ну BCR-ABL, здатна змінити цю структуру, а, отже, 
може значимо вплинути на зміну аффінності до 
ІТК і, в кінцевому підсумку, на зниження ефектив-
ності терапії, селекцію резистентних мутантних 
клонів і прогресію захворювання. Крім того, може 
змінюватися фосфорилююча активність мутантної 
тирозинкінази, активуватися додаткові сигнальні 
шляхи [5. с. 12-19].

На теперішній час у хворих на хМЛ з резистент-
ністю до іматинібу в гені BCR-ABL виявлено понад 
90 видів точкових мутацій [6, с. 461-466; 7, с. 376-383; 
8, с. 1018-1029], причому у 85% випадків – це 15 най-
більш поширених мутацій: T315I, Y253F/H, E255K/V, 
M351T, G250E, F359C/V, H396R/P, M244V, E355G, 
F317L, M237I, Q252H/R, D276G, L248V, F486S 
[8, с. 1018-1029; 4, с. 86-88]. Номенклатура позна-
чення мутацій вказує місце розташування заміненої 
амінокислоти (номер) в білку, які амінокислоти були 
замінені одна на іншу, наприклад: M315Т – заміна 
метіоніну на тирозин в положенні 315; L248V – за-
міна лейцину на валін в положенні 248.

Крім точкових мутацій, що призводять до оди-
нарних амінокислотних замін, виявлені мутації, що 
призводять до більш суттєвих змін структури білка 
BCR-ABL: делеція 81 п. н. 3'-кінця екзону a4, інер-
ція Ins 98-72 bp (вбудовування фрагмента довжи-
ною 35 п. н. між екзонами 8 і 9), del ex7 (делеція 
екзону 7 зі складу мРНК BCR-ABL, а також мутація 
G425Stop, що приводить до появи стоп-кодону в се-
редній частині гена BCR / ABL. Ці мутації призво-
дять до появи вкорочених молекул білка BCR-ABL, 
стійких до дії препаратів ІТК. [9. с. 102-109].

На сьогоднішній день розроблені препарати 
ІТК 2-го покоління, більш ефективні в порівнянні 
з іматінібом, – нілотініб, дазатініб, бозутініб та по-
натініб. Застосування ІТК 2-го покоління дозволяє 
подолати проблеми з резистентністю і неперено-
симістю іматинібу у ряду хворих, проте в деяких 
випадках навіть ці нові препарати не покращують 
відповідь на лікування і являються неефектив-
ними. В літературі з'явилися так звані кольорові 
таблиці, в яких представлено резистентність по 
відношенню до інгібуючої дії певного ІТК на різ-
ні види мутацій кіназного домену гена BCR-ABL 
[11, с. 2875-2880; 12, с. 2242-2249; 13, с. 469-471]. 
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Таким чином, мутації, що виникають в гені 
BCR-ABL відіграють значну роль в протіканні за-
хворювання і визначення типу мутації слід врахо-
вувати при виборі стратегії лікування хМЛ. 

В даний час основними методами діагности-
ки і моніторингу захворювання при хМЛ є за-
гальний аналіз крові, цитогенетичне визначення 
змісту Ph-позитивних клітин в кістковому мозку і 
вимір рівня транскрипта гену BCR-ABL. Гемато-
логічний підрахунок клітин є найменш чутливим 
методом і використовується для визначення ге-
матологічного відповіді (ГВ) на лікування. Якщо 
аналіз показує відсутність пухлинних клітин, ГВ є 
повною; при наявності лейкозних клітин – частко-
вою ГВ. Для визначення цитогенетичної відповіді 
(ЦО) оцінюється кількість Ph-позитивних клітин 
по відношенню до числа клітин, що не несуть 
Ph-хромосоми [11]. Стандартне цитогегенетич-
не дослідження (СЦД) клітин є єдиним методом, 
що дозволяє аналізувати весь хромосомний набір 
клітини. За допомогою СЦД можна виявити до-
даткові хромосомні аберації, які в ряді випадків 
свідчать про несприятливий прогноз захворюван-
ня. При цьому необхідно розуміти, що роздільна 
здатність цього методу відносно низька і стано-
вить 1-5% клітин. ЦВ на лікування визначається 
по відносній наявності Ph + –клітин в кістково-
му мозку: повна – 0%, часткова – 1-35%, мала – 
36-65%, мінімальна – 66-95%, немає відповіді – 
більше 95%. Велика ЦВ (ВЦВ) визначається при 
досягненні повної (ПЦВ) або часткової ЦВ при 
наявності в кістковому мозку 0-35% Ph + –клітин.

Високочутливий молекулярно-цитогенетич-
ний метод флуоресцентної in situ гібридизації 
хромосом (FISH) дозволяє виявити химерний ген 
BCR-ABL у Ph-позитивних хворих на хМЛ не 
тільки в метафазі, але і в інтерфазі мітотичного 
поділу клітини, з частотою 1 пухлинна клітина 
на 200-500 клітин кісткового мозку. Відповідно 
з рекомендаціями European Leukemia Net (ELN) 
контрольне СЦД або FISH-аналіз (в разі відсут-
ності мітозів клітин кісткового мозку) необхідно 
проводить раз на 3 і 6 міс терапії хМЛ ІТК, потім 
кожні 6 міс до досягнення і підтвердження ПЦВ, 
далі – кожні 12 міс у випадках, коли регулярна 
оцінка молекулярних змін нездійсненна, і завжди 
при ознаках міелодисплазії, субоптимальній від-
повіді або невдачі лікування.

Каріотипування з фарбуванням хромосом мето-
дом G-banding в клітинах кісткового мозку, які зна-
ходяться в стадії метафази, необхідно проводити 
раз на 3 і 6 міс, а потім кожні 6 міс до досягнення 
і підтвердження ПЦВ, далі – кожні 12 міс у випад-
ках, коли регулярна оцінка молекулярних змін не-
здійсненна, і завжди при ознаках міелодисплазії, 
субоптимальній відповіді або невдачі лікування .

Найбільш чутливим методом діагностики хМЛ 
є полімеразно ланцюгова реакція. Для виявлення 
типу химерного BCR-ABL гену (р230 BCR-ABL, 
p210BCR-ABL, p190BCR-ABL чи інший) прово-
диться мультиплексний електрофоретичний аналіз. 
Тільки після встановлення типу мутованого гену, 
проводиться кількісна ПЛР в режимі реального 
часу. Велика МВ визначається як тисячократне 
зниження кількості транскриптів BCR-ABL в по-
рівнянні з вихідним (до початку терапії). Повним 
МО (ПМО) вважають випадки, коли BCR-ABL-
транскрипти не виявляються.

Метод ПЛР застосовується як для діагностики 
хМЛ, так і для моніторування мінімальної залишко-
вої хвороби в процесі терапії. чутливість цього ме-
тоду висока і дозволяє виявити одну єдину клітину 
зі специфічною ДНК або РНК серед 104-105 клітин. 
Більш чутливим методом виявлення химерних тран-
скриптів є електрофоретичний гніздовий (Nested 
RT-PCR), чутливість якого становить 10-6. Моле-
кулярний моніторинг рівня р210BCR-ABL тран-
скрипта за допомогою кількісної ПЛР в реальному 
часі (ПЛР-РВ) використовується в якості оцінки від-
повіді на лікування у пацієнтів з хМЛ. Цей метод 
особливо важливий при терапії хМЛ ІТК, коли ре-
зидуальна кількість лейкемічних клітин нижче рівня 
чутливості цитогенетичного дослідження.

Мутації кіназного домену гена BCR-ABL є 
однією з основних причин резистентності до те-
рапії іматинібом у деяких пацієнтів з хМЛ, що 
підтверджується даними дослідженнь. Даний вид 
дослідження проводять методом секвенування 
певних ділянок даного гену. хоча цей метод по 
чутливості значно поступається іншим, саме він 
дає можливість виявити тип мутації всередині 
гену BCR-ABL. Мутаційний аналіз необхідний 
для з'ясування причин резистентності до імати-
нібу і по позову шляхів її подолання, визначення 
прогнозу протікання захворювання, особливо при 
продовженні терапії іматинібом. 
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ЗАСТОСуВАННЯ МЕТОДу ГІДРОФОБНОї ХРОМАТОГРАФІї  
ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ФАКТОРІВ ЗСІДАННЯ КРОВІ

Продемонстровано ефективність застосування методу гідрофобної хроматографії на кремнеземних сорбентах 
для одержання високоочищених препаратів зсідання крові. 

Ключові слова: фракції плазми крові ІІ+ІІІ та ІІІ за Коном, фактори протромбінового комплексу, фактор VIII 
зсідання крові, гідрофобні кремнеземні сорбенти.

Продемонстрировано эффективность использования метода гидрофобной хроматографии на кремнеземных 
сорбентах для получения высокоочищенных препаратов свертывания крови.

Ключевые слова: фракции плазмы крови ІІ+ІІІ и ІІІ по Кону, факторы протромбинового комплекса, фактор VIII 
свертывания крови, гидрофобные кремнеземные сорбенты.

The efficiency of using the method of hydrophobic chromatography on silica sorbents for obtaining highly purified blood 
clotting preparations is demonstrated. 

Key words: blood fractions II+III, III by Kohn, factors of prothrombin complex, factor VIII of coagulation, hydrophobic 
silica sorbents.

Вступ. Актуальність проблеми переробки до-
норської плазми крові обумовлена необхідністю 
одержання ефективних терапевтичних чи діагнос-
тичних білкових препаратів. Сучасні біотехноло-
гічні методи, які впроваджено в останні роки для 
виділення та очищення факторів згортання крові 
та фібринолізу, включають, як етапи попередньо-
го фракціонування, так і високоефективні хрома-
тографічні методи. Одержані таким чином пре-
парати є високого ступеня очищення, з тривалим 
терміном зберігання [1, c. 18]. Введені у виробни-
цтво провідними фармацевтичними фірмами тех-
нології одержання рекомбінантних білкових пре-
паратів значно розширили спектр останніх, проте 
за вартістю ці препарати все ще перевищують 
плазмові фактори [17, c. 51].

у попередніх роботах нами було одержано 
та доведено ефективність застосування макро-
пористих кремнеземних матриць з різноманіт-
ними біоспецифічними лігандами у хромато-
графічних технологіях з метою розробки низки 

терапевтичних та діагностичних препаратів ге-
мостатичної та фібринолітичної дії: тромбіну 
[2, с. 1; 7, с. 237], факторів VII [4, с. 187; 5, с. 38; 
13, с. 310; 19, с. 111], VIII [8, с. 1; 9, с. 197; 
14, с. 152; 15, с. 1; 16, с. 67; 18, с. 23; 20, с. 229; 
21, с. 881], IX [11, с. 1; 12, с. 381], та інших 
[6, с. 237]. Експериментальними дослідженнями 
встановлено, що даного типу сорбенти, на від-
міну від органічних, достатньо стабільні, легко 
регенеруються, стійкі до дії мікроорганізмів, хі-
мічних речовин та стерилізації [3, с. 236].

Мета дослідження – модернізувати створені 
нами схеми одержання препаратів протромбіно-
вого комплексу та фібринолізу за рахунок введен-
ня додаткових етапів гідрофобної хроматографії з 
використанням новосинтезованих макропористих 
кремній-неорганічних сорбентів.

Матеріали та методи дослідження. Вихiдною 
сировиною для одержання препаратів були фракції 
I, ІІ+ІІІ або ІІІ плазми крові за Коном, які зберiгали 
при температурi мінус 30о С до 1 року.
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Інші матеріали: референтна нормальна плазма, 
плазми, дефіцитні щодо факторів VII, VIII, IX, X та 
набори реагентів для визначення АПТч (SIEMENS, 
HELENA), препарат "IMUNINE" (фірми BAXTER), 
набір білкових молекулярних маркерів PageRuler™ 
Unstained Protein Ladder (Fermentas, Литва).

Методи досліджень: хімічні методи синтезу, 
хроматографічні методи виділення та очищення 
протеїназ, методи фракціонування плазми крові 
(спиртове, сольове, ПЕГ-переосадження), центри-
фугування, афінна та іоно-обмінна хроматографії, 
гель-фільтрація, діаліз, спектрофотометрія, методи 
визначення активності протеїназ (з хромогенними 
субстратами, коагулологічні з природніми субстра-
тами), імуноферментні, електрофоретичні.

Результати дослідження та їх обговорення. 
При одержанні факторів протромбінового комплек-
су запропонована нами технологія включає наступ-
ні етапи: спиртове фракціонування плазми крові за 
Коном, сольвент-детергентну та тіоціанатну анти-
вірусні обробки [10, с. 365], переосадження полі-
етиленгліколем 4000, осадження білків протромбі-
нового комплексу на цитраті барію, висолювання 
сульфатом амонію, діаліз або гель-фільтрацію, ак-
тивацію факторів (при необхідності), афінну хро-
матографію, ліофілізацію готових продуктів.

Лімітуючим фактором даної технології є етапи 
висолювання білків, які потребують наступного 
обезсолення (діалізу чи гель-фільтрації), необхід-
ного перед проведенням етапу активації чи біоспе-
цифічної хроматографії. 

Основною ідеєю даного дослідження було за-
стосування етапу гідрофобної хроматографії за-
мість обезсолення з використанням синтезованих 
нами відповідних макропористих кременеземних 
сорбентів, що дозволило б суттєво зменшити втра-
ти біологічної активності досліджуваних фермен-
тів у процесі виконання технології.

хроматографія з використанням гідрофоб-
ної хроматографії (HIC) базується на оборотній 
взаємодії між білком і гідрофобним лігандом, 
зв'язаним з хроматографічною матрицею. Гідро-
фобні амінокислоти білків і пептидів у водних 
розчинах, як правило, розташовані далеко від 
молекулярних поверхонь. Тим не менш, багато 
біомолекул мають деякі гідрофобні групи в до-
статній мірі, щоб взаємодіяти з гідрофобними 
лігандами на сорбентах. Щільність ліганда на 
матриці у даному випадку достатньо низька і до-
зволяє дотримуватися м'яких умов елюювання, 
що допомагає зберегти біологічну активність 
досліджуваної макромолекули. HIC особливо 
підходить для зразків, фракціонованими з ви-
користанням сульфату амонію чи елюйованими 
розчинами з високими концентраціями солей, 
оскільки висока іонна сила підвищує гідрофобну 
взаємодію. Ця властивість робить HIC відмінним 
етапом очищення після осадження білків суль-
фатом амонію або після елюювання у високій 
концентрації солі протягом іонообмінної хрома-
тографії (IОX). HIC добре підходить для проміж-
них етапів у схемі очищення.

Для вирішення поставлених завдань нами було 
синтезовано низку похідних аміно- та гідроксипро-
піл-Діасорбів (модифікованих кремнеземних ма-

триць різної пористості) з гідрофобними лігандами 
(ізопропіл-, бутил-, октил-, феніл-). 

Досліджено оптимальні умови використання 
синтезованих гідрофобних сорбентів (рН, іонна 
сила сорбції та десорбції, присутність полярних чи 
неполярних розчинників, хелаторів і т. д.) для ефек-
тивного розділення досліджуваних білків.

Проведено апробацію сорбентів та доведено їх 
придатність для очищення фактора зсідання VIII, 
факторів протромбінового комплексу (II, VII, IX, 
X) та фібринолізу (плазміноген, плазмін), видален-
ня вірусінактивуючих агентів.

Експериментально обґрунтовано ефективність 
поєднання гідрофобної та афінної хроматографій 
на кремнеземних сорбентах для видалення анти-
вірусних агентів з розчинів білкових препаратів в 
процесі їх технологічного одержання. 

Запропоновано місця застосування етапів гід-
рофобної хроматографії у технології фракціону-
вання плазми крові: після висолювання високими 
концентраціями амонію сульфату; для видалення 
вірусінактивуючих хімічних реагентів; перед за-
ключними етапами афінної хроматографії.

Встановлено, що за умов підвищеної концен-
трації солей, змінюються сорбційні властивості 
кремнеземних сорбентів з лігандами-активними 
тріазиновими барвниками за рахунок експозиції 
нових гідрофобних ділянок на поверхні цільових 
білків. Необхідним залишається додаткове ви-
вчення сорбційно-десорбційних властивостей да-
ної групи сорбентів стосовно білків плазми крові 
за даних умов.

Доведено експериментальними дослідженнями 
доцільність застосування гідрофобної хроматогра-
фії для розділення неактивних та активних форм 
факторів зсідання крові та фібринолізу. Для відді-
лення протромбіну від активного тромбіну перева-
гою за основними показниками серед досліджува-
них гідрофобних сорбентів краще проявляють себе 
фенільні похідні макропористих кремнеземів.

Таким чином, застосування етапів гідрофобної 
хроматографії у технологіях одержання високоочи-
щених препаратів з плазми крові дозволить виклю-
чити етапи обезсолення (діалізу) як неефективні, 
які приводять до зниження виходу та питомої ак-
тивності кінцевих продуктів фракціонування. Крім 
того, важливим моментом застосування гідрофоб-
ної хроматографії в даному випадку, є можливість 
відділення активних форм факторів згортання кро-
ві від їх неактивних попередників.

Висновки. Впровадження результатів дослі-
джень вдосконалить створені нами раніше тех-
нології одержання діагностичних та лікувальних 
білкових препаратів з утильних субфракцій пере-
робки донорської плазми крові з використанням 
попереднього ПЕГ- та сольового фракціонуван-
ня, біоспецифічної хроматографії на макропо-
ристих кремнеземних сорбентах, сольвент-де-
тергентного та тіоціанатного методів інактивації 
вірусів шляхом введення етапу (етапів) гідро-
фобної хроматографії. Це дозволить підвищити 
ефективність процесів, скоротити затрати часу 
на здійснення технологій, мінімізувати втрати 
активності досліджуваних ферментів у процесі 
їх виділення та очищення.
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ГІПЕРТРОФІЧНОГО ПІЛОРОСТЕНОЗу у НОВОНАРОДЖЕНИХ

У статті представлено огляд літератури щодо природженого гіпертрофічного пілоростенозу в новонароджених 
(ПГПС). Розглянуті особливості етіології, патогенезу, клінічних проявів та діагностики цієї патології. Описані нові ме-
тодики хірургічного лікування ПГПС.

Ключові слова: пілоростеноз, пілороміотомія.

В статье представлен обзор литературы относительно прирожденного гипертрофического пилоростеноза но-
ворожденных (ПГПС). Рассмотренные особенности этиологии, патогенеза, клинических проявлений и диагностики 
этой патологии. Описанные новые методики оперативного лечения ПГПС.

Ключевые слова: пилоростеноз, пилоромиотомия.

Review of literature regarding innate hypertrophic pyloristenosis in new-born is analyzed in the article. Considered fea-
tures of etiology, pathogeny, clinical manifestations and diagnostics of this pathology are considered. New methodologies 
of surgical treatment of innate hypertrophic pyloristenosis are described.

Key words: pyloristenosis, piloromiotomiya.

Актуальність статті. Природжений гіпертро-
фічний стеноз пілоруса є одною з найбільш частих 
причин виникнення блювання у новонароджених 
[13; 20; 32; 36; 44]. Визначено, що захворюваність 
на пілоростеноз продовжує залишатися високою. 
Актуальними залишається вивчення етіології та 
патогенезу цього захворювання, пошук нових ме-
тодів його діагностики та оперативного лікування. 

Постановка проблеми. Пошук нових методів 
оперативного лікування ПГПС спрямований на 
зниження середньої тривалості перебування в ста-
ціонарі та зниження середньої вартості лікування 
хворих з ПГПС та досягнення максимального кос-
метичного ефекту.

Формулювання цілей статті. Запропонувати 
сучасні заходи невідкладної медичної допомоги 
при вродженому гіпертрофічному пілоростенозі у 
новонароджених.

Виклад основного матеріалу. В основі па-
тогенезу природженого гіпертрофічного стенозу 
пілоруса лежить гіпертрофія та гіперплазія цир-
кулярних м’язів пілорусу, стеноз останнього, і, як 
наслідок, порушення евакуації вмісту шлунку до 
тонкої кишки [12; 17; 33; 44]. Вперше оригіналь-
ний опис анатомічних змін воротаря при приро-

дженому гіпертрофічному пілоростенозі (ПГПС) 
був наведений Hezekian Beardsley у 1778 р., про-
те ще у 1627-му році Fabricius Hilanus описав ви-
падок, який за клінічними ознаками відповідав 
ПГПС [22; 44]. у 1841 р. Williamson опублікував 
випадок з клінічної практики ("A case of scirrhus of 
the stomach, probably congenital"), Liemon Dawoski 
(1842), Landerer (1879), Maier (1885) описали, як 
знахідку при аутопсії, стеноз воротаря без ознак за-
палення [26]. у 1888 р. Harald Hirschsprung опублі-
кував клініко-морфологічну характеристику цього 
захворювання [26, 44]. 

частота виникнення ПГПС коливається, за да-
ними різних авторів від 0,86-3,96 до 1-8 на 1000 жи-
вих новонароджених європеоїдної раси (1,7-2,4 на 
1000 в США; 1,4-4,4 на 1000 у Великій Британії, 
0,5-3,0 на 1000 - в Данії, 1-3 на 1000 – в Австралії 
та Нідерландах) [16, 29, 32, 42-44], проте відміче-
но зростання рівня захворюваності на ПГПС (при-
близно на 0,7 :1000) у країнах Центральної Європи 
протягом останніх десятиріч [43]. Співвідношення 
хворих європеоїдної раси до хворих негроїдної 
раси становить 2,8:1, а до хворих монголоїдної – 
5:1 [29]. у 4 – 20% хворих ПГПС може поєдну-
ватися з іншими природженими мальформаціями 
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[12; 45]. Гендерне співвідношення становить при-
близно 4:1 на користь хлопчиків [20; 29; 32; 33], 
однак, за даними Quinn et al. (2011), маніфестація 
захворювання в дівчат виникає пізніше [36].

Етіологія ПГПС до теперішнього часу остаточ-
но не визначена [1; 5; 17; 42; 44]. Доведена роль 
спадковості при розвитку ПГПС [7; 10; 12; 36; 44], 
зокрема, вірогідність розвитку ПГПС підвищуєть-
ся приблизно на 5%, якщо один з батьків новонаро-
дженого хворів на це захворювання [21]. Існують 
повідомлення про зв’язок між підвищенням ризику 
виникнення ПГПС при застосуванні макролідів для 
лікування та профілактики бактерійних інфекцій у 
матерів під час вагітності та у новонароджених при 
лікуванні різних соматичних захворювань [11; 25]. 
Також, на думку деяких авторів, штучне вигодову-
вання підвищує ризик виникнення ПГПС приблиз-
но в 4,5 рази [21; 35]. Revill et al. (1978) наводить 
дані про збільшення частоти захворюваності на 
ПГПС серед новонароджених, матері яких зазна-
ли впливу вираженого тривалого психоемоційного 
стресу під час вагітності [37]. Sørensen et al. (2002) 
пов’язує підвищення ризику виникнення ПГПС з 
тютюнопалінням матерів [42].

На думку групи сучасних дослідників, морфо-
логічним підґрунтям для розвитку ПГПС є зни-
ження кількості гангліїв у м’язовому нервовому 
сплетінні пілоричного відділу [8]. В теперішній 
час однією з гіпотез патогенезу ПГПС є «гіпотеза 
гастрину», згідно якої розширення антрального 
відділу шлунку молоком (або сумішшю) стиму-
лює надлишкову секрецію гастрину, який, в свою 
чергу, викликає скорочення циркуляторних м’язів 
пілоричного відділу та знижує швидкість евакуа-
ції шлункового вмісту [5; 8; 27; 39]. Dodge (1970) 
в експериментальному дослідженні спровокував 
ПГПС (“the pylorus “tumor”) у новонароджених цу-
ценят собак шляхом ін’єкцій пентагастрину їх ма-
терям під час вагітності та самим цуценятам після 
народження [8; 38].

у більш ранніх дослідженнях цих авторів до-
водиться патогенетична роль підвищення рівню 
холецистокініну в сироватці крові та підвищення 
рівню базальної секреції при розвитку ПГПС [38]:

Окрім згаданих, серед біохімічних чинників 
ризику виникнення ПГПС відзначають підвищення 
рівня ентероглюкагону та нейротензину в сироват-
ці крові новонароджених [9]. Також серед індукто-
рів ПГПС відзначають вплив синтетази оксиду азо-
ту, резистентність до вазоактивних інтестинальних 
пептидів або ж комбінацію цих чинників [2; 10].

Клінічні прояви та біохімічні зміни при цьому 
захворюванні є досить типовими, тому діагностика 
ПГПС, зазвичай, не створює труднощів [19; 26; 45]. 
В якості провідного симптому виступає блювання 
«фонтаном» без домішок жовчі, яке з’являється 
на 2-му – 8-му тижні життя дитини, і виникає че-
рез 20-30 хвилин після годування [12; 17; 20; 29]. 
Тривале блювання призводить до розвитку гіпока-
ліємічного гіпохлоремічного метаболічного алка-
лозу та вираженої дегідратації [10; 12; 24; 29; 33], 
можливим є розвиток некон’югаційної жовтяниці 
[10]. Дещо пізніше розвивається гіпотрофія, мля-
вість, з’являється видима перистальтична актив-
ність шлунку під час годування або огляду дитини 

[10; 20; 33]. у більшості дітей вдається пальпувати 
пухлиноподібний утвір у правому верхньому ква-
дранті живота, оливоподібної конфігурації, щіль-
ноеластичної консистенції, рухомий, не болючий 
[10; 20; 29]. Gray et al. (1984) наводить наступну 
частоту різних клінічних симптомів та наявних 
ознак: блювання – 98%, гематомезіс – 2,97%, діа-
рея – 1,98%, судоми – 0,99%, закрепи – 2,97%, не-
достатня прибавка ваги – 1,98%, приступи крику – 
0,99%, характерна «пухлина» черевної порожнини, 
яка пальпується – 82,18%, видима перистальтика – 
0,99% [15]. Проте, окремі автори наголошують на 
необхідності аналізу клінічних проявів захворю-
вання виключно у комплексі, оскільки, наприклад, 
блювання «фонтаном» може зустрічатися у ново-
народжених з гастро-езофагальним рефлюксом, на-
томість у хворих з ПГПС блювання не обов’язково 
буде мати характер «фонтануючого» [45]. В тепе-
рішній час переважна більшість авторів вважає 
ультрасонографію (уСГ) найбільш достовірним 
дослідженням для підтвердження діагнозу ПГПС 
[2; 10; 20; 29; 33]. Використання уСГ для ідентифі-
кації пілоростенозу розпочато з 1997 р. [31]. Проте, 
незважаючи на простоту технічного виконання цьо-
го методу, інтерпретація його результатів не завжди 
може бути коректною (наприклад – при співпадінні 
верхніх граничних значень норми товщини стінки 
пілоруса та нижніх граничних значень, які свідчать 
про його гіпертрофію) [31]. Hussain (2008) наголо-
шує, що поєднання традиційної уСГ з доплерогра-
фією підвищує чутливість цього дослідження при 
підозрюваному ПГПС [17]. Більш об’єктивним 
критерієм може вважатися обрахування м’язового 
об’єму пілоруса за формулою:

V = πTL(D – T),
де Т – товщина стінки пілоруса, L – його довжи-

на, а D – діаметр. Нормальними значеннями цього 
показника вважають 0,26 – 1,96 см3, у дітей з ПГПС 
він становить 1,50 – 4,90 см3 [31]. Інші дослідни-
ки вважають достатнім для встановлення діагнозу 
ПГПС потовщення стінки пілоруса понад 3 мм та 
його довжини - понад 17 мм [10; 29].

За необхідності, для підтвердження діагнозу 
можна використовувати дані рентгенологічного до-
слідження (значно збільшений в об’ємі та заповне-
ний повітрям шлунок, неспецифічне газонаповнен-
ня кишок) [20] та дані контрастної рентгенографії 
[12; 19]. В якості не частої, але можливої ознаки 
ПГПС згадується масивний пневматоз стінки 
шлунку [24].

у теперішній час, завдяки удосконаленню 
діагностики та методів оперативного лікування 
ПГПС, летальність при цьому захворюванні є ну-
льовою [17]. Разом із тим, триває пошук шляхів 
удосконалення оперативної техніки та методів хі-
рургічної корекції ПГПС.

Перші спроби оперативного лікування ПГПС 
були здійснені ще в хІх столітті. Так, Loretta 
(1887) описує операцію під назвою ”Divulsion of 
the pylorus” у дорослого пацієнта. у 1900 р. Nicoll 
здійснив спробу механічної дилатації пілорусу че-
рез шлунок, проте результат був незадовільним, 
що зумовило виконання оперативного лікуван-
ня шляхом накладання гастроентероанастомозу. 
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Dent (1902) доповів про успішне лікування ПГПС 
шляхом пілоротомії за фон Гейнеке – Мікулічем. 
Behrend у 1910 р. виконав «надсікання» пілоруса 
та провадив годування дитини через орогастраль-
ний зонд, заведений за пілорус. Проте більшість 
хірургів наприкінці хІх – початку хх століття 
операцією вибору вважали накладання гастроенте-
роанастомозу [26].

Надслизове повздовжнє розшарування 
м’язового шару воротаря вперше було описано в 
1908 р. Fredet and Lesne [6]. Ramstedt у 1912 р. за-
пропонував удосконалений варіант цієї методики 
без накладання швів на серозно-м’язовий дефект 
[4]. З того часу цей метод вважається основним при 
лікуванні дітей з ПГПС [2-4; 6; 15; 16; 31-34; 44]. 
Проте, шлях доступу до черевної порожнини зна-
чно змінювався протягом минулого століття. Fredet 
и Guillemot (1910) використовували верхню серед-
инну лапаротомію, Robertson (1940) - косий розріз 
у правому підребір’ї, Rickham (1940) - поперечний 
розріз у правому підребір’ї [4]. Tan and Bianchi 
(1986) запропонували окаймляючий навколопупко-
вий доступ, який забезпечував кращий косметич-
ний результат. [1; 4; 6; 14; 32; 33; 40].

у 1991 р. Alain et al. вперше доповіли про 
успішне виконання лапароскопічної пілороміото-
мії [4; 6; 16; 22; 32-34]. 

Оперативна техніка трипортової лапароско-
пічної пілороміотомії.

Пацієнту під загальним знечуленням у надпуп-
ковій ділянці шляхом закритої техніки в черевну 
порожнину вводиться голка Вереша та розпочи-
нається інсуфляція СО2 зі створенням інтраабдо-
мінального тиску до 12 мм. рт. ст. Троакар 5-мм і 
30 лапароскоп вводять через пупок для прямої ві-
зуалізація. Два порти створюються через проколи 
в правому та лівому підребер'ї. 2-мм граспер во-
ротаря вводиться через порт у правому підребір’ї 
в напрямку до 12-палої кишки; пілоротомний ніж 
вводиться через порт у лівому підребір’ї і викону-
ється поздовжній розріз воротаря до розширення 
в антральному відділі проксимально до препіло-
ричної вени. Згодом спрідер воротаря вводиться 
через порт у лівому підребір’ї і відсепаровується 
та розтягується у поперечному напрямку серозно-
м’язовий шар. Після завершення пілороміотомії, 
цілісність слизової оболонки воротаря підтверджу-
ється інсуфляцією повітря в шлунок через назога-
стральний зонд і спостереженням за повітряними 
бульбашками. у випадках, коли визначена перфо-
рація слизової, виконується лапаротомія через на-
вколопупковий розріз і дефект слизової відновлю-
ється за допомогою однорядного шва Вікрилом 4,0 
та перитонізується пасмом великого чепцю [6; 18].

у теперішній час продовжує тривати дискусія 
між прихильниками відкритого та лапароскопічно-
го методів лікування [4; 6; 14; 16; 18; 22; 34; 41]. 
Широкого розповсюдження в останні роки набуває 
методика однопортової лапароскопічної пілоромі-
отомії [23; 28], або однопортової відеоасистованої 
пілороміотомії [1; 3]. Порівняльні дослідження 
відкритого та лапароскопічного методів лікування 

ПГПС у країнах Європи, Південно-Східної Азії та 
Північної Америки доводить статистично досто-
вірну приблизно однакову кількість важких після-
операційних ускладнень (пошкодження слизової 
оболонки пілоруса; неадекватна пілоротомія, яка 
вимагає повторного оперативного лікування; по-
шкодження 12-палої кишки [14; 32; 41]. Проте, 
ретельне вимірювання довжини пілоруса під час 
передопераційного обстеження хворого мінімі-
зує ризик неадекватної пілоротомії [2]. Лише у 
4,2-5,0% новонароджених лапароскопічне втру-
чання вимагало конверсії до відкритої пілоро-
міотомії [16; 33]. Разом із тим, лапароскопічна 
пілороміотомія незначно, але подовжує трива-
лість оперативного втручання; проте –  зменшує 
інтенсивність післяопераційного болю (і, як на-
слідок – зменшуються об’єми наркотичних та не-
наркотичних анальгетиків для знеболення у після-
операційному періоді) [6; 32; 33; 36]. Блювання в 
післяопераційному періоді частіше відмічається 
при відкритій пілоротомії (39% хворих мають блю-
вання на 1-у післяопераційну добу, 10,7% - на 2-у) 
в порівнянні з лапароскопічною (25,0% та 3,5% 
відповідно) [2; 6; 22; 36]. Після лапароскопічної 
пілороміотомії відновлення повного ентерально-
го харчування хворих відбувається швидше в се-
редньому на 1,5 доби [6, 32]. ускладнення з боку 
післяопераційної рани в переважній більшості ви-
падків виникають після відкритої пілороміотомії 
(нагноєння післяопераційної рани, яке найчастіше 
викликається Staphylococcus aureus – 5,7-11,0% ви-
падків; розходження країв рани – у 6,4-7,6% хво-
рих; абсцеси черевної порожнини – у 1,9% хворих). 
При лапароскопічній пілороміотомії ці показники 
становлять 2,8%, 0% та 1,2% відповідно [1; 4; 6; 
13; 33; 41], хоча Hall et al. (2004) наголошує на від-
сутності статистично достовірної різниці частоти 
цих ускладнень при відкритому та лапароскопіч-
ному методах лікування ПГПС [16]. Zeiden et al. 
(1988), аналізуючи післяопераційні ускладнення 
відкритої пілороміотомії, повідомляв про розви-
ток гастроезофагального рефлюксу в 11% хворих, 
пошкодження склепіння 12-палої кишки – у 8% 
хворих, нагноєння післяопераційної рани – у 5% 
хворих [45]. З метою визначення причини блюван-
ня в післяопераційному періоді (постійна обструк-
ція, абнормальні електричні потенціали м’язового 
шару шлунка, недостатність сфінктерів стравохо-
ду, атонія шлунку etc.) Nour et al. (1993) запропо-
нував дослідження спорожнення шлунку за допо-
могою методу «applied potential tomography», який 
дозволяє діагностувати, зокрема, гастроезофагаль-
ний рефлюкс на початкових його стадіях [30].

Висновки, зроблені в результаті дослідження. 
Беззаперечним є набагато менший косметичний де-
фект після лапароскопічної пілороміотомії [6; 14; 18; 
36], особливо – при використанні однопортового до-
ступу [3; 23; 28]. Ще одним важливим для сьогодення 
аспектом є зниження середньої тривалості перебуван-
ня в стаціонарі та зниження середньої вартості ліку-
вання хворих з ПГПС при використанні лапароскопіч-
ного методу оперативного лікування [6; 14; 32; 36].
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА  
у БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ МЕТОДОМ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

У 101 больного сахарным диабетом состояние СРО изучено методом ХМЛ до и после лечения. У пациентов с 
СД 1 и 2 типов с течением заболевания средней тяжести  установлено нарушение СРО как за счет активации ХМЛ 
лейкоцитов, так и вследствие угнетения антиоксидантной системы. Наиболее грубые нарушения, выявленные при 
тяжелом течении СД, проявились резкой активацией ХМЛ лейкоцитов на фоне истощения антиоксидантной защи-
ты. У пациентов с СД средней тяжести после лечения снижалась интенсивность ХМЛ лейкоцитов, при этом уровень 
АО и АОА не менялся. У больных с тяжелым течением СД 1 и 2 типов динамика изучаемых показателей отсутство-
вала, что связано с наличием у больных диабетических микро-, макроангиопатий и как следствие этого, развитием 
хронической циркуляторной ишемии, одного из основных факторов активации свободнорадикального окисления.

Ключевые слова: сахарный диабет, окислительный стресс, хемилюминесценция.

У 101 хворого на цукровий діабет стан СРО вивчено методом ХМЛ до і після лікування. У пацієнтів з ЦД 1 і 2 типів 
з перебігом захворювання середньої тяжкості встановлено порушення СРО як за рахунок активації ХМЛ лейкоцитів, 
так і внаслідок пригнічення антиоксидантної системи. Найбільш грубі порушення, виявлені при важкому перебігу ЦД, 
проявилися різкою активацією ХМЛ лейкоцитів на тлі виснаження антиоксидантного захисту. У пацієнтів з ЦД серед-
ньої тяжкості після лікування знижувалася інтенсивність ХМЛ лейкоцитів, при цьому рівень АТ і АОА не змінювався. 
У хворих з тяжким перебігом ЦД 1 і 2 типів динаміка досліджуваних показників була відсутня, що пов'язано з наяв-
ністю у хворих діабетичних мікро-, макроангіопатій і як наслідок цього, розвитком хронічної циркуляторної ішемії, 
одного з основних чинників активації вільнорадикального окислення.

Ключові слова: цукровий діабет, окислювальний стрес, хемілюмінесценція.

In 101 patients with diabetes mellitus, the state of SRO was studied by the CML method before and after treatment. In 
patients with diabetes mellitus type 1 and type 2, with the course of the disease of moderate severity, there was a violation 
of SRO both due to the activation of CML of leukocytes, and due to the inhibition of the antioxidant system. The most severe 
disorders detected in severe diabetes mellitus were manifested by a sharp activation of leukocyte CML on the background 
of depletion of antioxidant protection. In patients with moderate diabetes after treatment, the intensity of CML of leukocytes 
decreased, while the level of AO and AOA did not change. In patients with severe diabetes, type 1 and 2, the dynamics of the 
studied parameters was absent, which is due to the presence of diabetic micro-, macroangiopathy and, as a consequence, 
the development of chronic circulatory ischemia, one of the main factors of activation of free radical oxidation.

Key words: diabetes mellitus, oxidative stress, chemiluminescence.

Сахарный диабет (СД) является актуальной 
медико-социальной проблемой в связи с огромной 
распространенностью заболевания, ранней инва-
лидностью и высокой летальностью. По данным 
ВОЗ СД входит в число главных 10 причин смерт-
ности [1]. Основной причиной инвалидности и 
смертности больных СД являются поздние сосуди-
стые осложнениях [2; 3]. По данным многочислен-
ных исследований значительная роль в патогенезе 
СД и его осложнений принадлежит окислительно-
му стрессу [4; 7]. Окислительный стресс, индуци-
рованный гипергликемией, запускает механизмы 
повреждения бета-клеток и ускоряет развитие СД 
[5]. Гипергликемия вызывает избыточную продук-
цию свободных радикалов, которые активируют 
механизмы инсулинорезистентности и нарушают 
продукцию инсулина [8]. Развитию окислительного 
стресса при гипергликемии способствует нефермен-
тативное гликозилирование, так как гликированные 
белки являются источником свободных радикалов 
[6]. Избыток жирных кислот также приводит к 
образованию свободных радикалов, которые уси-

ливают эффекты гипергликемии. Окислительный 
стресс играет ключевую патогенетическую роль в 
развитии диабетических микро-, макроангиопатий, 
вызывая дисфункцию эндотелия [10]. Поскольку 
окислительный стресс является нарушением балан-
са между оксидантной и антиоксидантной систе-
мами, то при его оценке требуется количественное 
описание этих двух составляющих. хемилюминес-
центный  метод благодаря своим преимуществам 
(простоте, чувствительности, информативности) 
успешно используется для этих целей. хемилюми-
несценция (хМЛ) используются для регистрации 
сверхслабых световых потоков, возникающих при 
биохимических процессах и сопровождающихся 
усилением свободнорадикального окисления (СРО) 
[9]. СРО оказывает катаболическое действие на ор-
ганизм. Оно определяется, во-первых, конкуренци-
ей СРО с ферментативным окислением-дыханием, 
во-вторых, цитотоксическим действием. В организ-
ме СРО тормозится системой тканевых антиокис-
лителей. При этом сверхслабое свечение может 
служить диагностическим тестом окислительного 
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стресса. В современной литературе опубликованы 
немногочисленные работы, посвященные изуче-
нию СРО методом хМЛ [11; 12].

Целью работы явилось изучение антиоксидант-
ной активности (АОА) плазмы и содержание анти-
оксидантов (АО) у больных СД в динамике. 

Состояние системы свободнорадикального 
окисления и антиоксидантной защиты изучали 
методом хМЛ. Метод позволяет оценить функци-
ональное состояние лейкоцитов, способных обра-
зовывать радикалы. Изучали люминал-зависимую 
хМЛ. Как усилитель свечения использовали лю-
минал, который имеет свойство усиливать хМЛ 
без влияния на ход реакций СРО. Исследование 
проводили в реакторной камере серийного хеми-
люминометра хМЛ 1Ц-01 и вели запись кривой 
хМЛ к выходу на стационарный уровень, значение 
которого регистрировали согласно показателям 
счетчика фотонов. Количество лейкоцитов подсчи-
тывали в камере Горяева и проводили перерасчет 
интенсивности хМЛ на 106 клеток. 

Для оценки состояния антиоксидантной систе-
мы крови использовали метод определения инду-
цированной ионами двухвалентного железа хМЛ 
плазмы. Метод позволяет определить общую АОА 
плазмы и суммарное содержание АО. Исследова-
ние проводили на хемилюминометре хМЛ 1Ц-01 с 
добавлением раствора FeSO4 как инициатора реак-
ции окисления. Вели запись кривой хМЛ к выходу 
на стационарный уровень.

В современной литературе опубликованы не-
многочисленные работы, посвященные изучению 
СРО методом хМЛ.

у 101 больного состояние свободнорадикаль-
ного окисления изучено методом хМЛ. Результаты 
исследования представлены в таблице 1. Больные 
были разделены на группы согласно типу СД, дли-
тельности и тяжести заболевания.

В I группу вошло 22 пациента, во II – 19, в 
III – 21, в IV – 21, в V – 18 больных. В 1 группу 
включено 22 пациента СД 1 типа средней тяжести с 
длительностью заболевания до 5 лет, в возрасте от 

20 до 25 лет. В анамнезе больных не было указаний 
на гипогликемические и кетоацидотические состо-
яния. Больные были разделены на группы согласно 
типу СД, длительности и тяжести заболевания. 

II группа состояла из 19 больных СД 1 типа 
средней тяжести со стажем заболевания 5-10 лет в 
возрасте 20-35 лет. В анамнезе отмечались эпизо-
дические гипогликемические, кетоацидотические 
состояния. у всех больных диагностированы не-
инвалидизирующие хронические диабетические 
осложнения: непролиферативная ретинопатия, пе-
риферическая нейропатия, микроангиопатия ниж-
них конечностей.

III группа представлена 21пациентом СД 1 типа 
с тяжелым течением в возрасте 34-50 лет с длитель-
ностью заболевания 10-20 лет. В анамнезе больных 
были указания на повторные перенесенные ги-
погликемические, кетоацидотические состояния. 
В III группе у больных наблюдалась развернутая 
клиническая картина хронических диабетических 
осложнений. у 4 пациентов диагностирована не-
пролиферативная, у 11 – препролиферативная, 
6 – пролиферативная ретинопатия. Диабетическая 
периферическая нейропатия и микроангиопатия 
нижних конечностей выявлены у 100% больных. 
Диабетическая нефропатия (без хПН) была уста-
новлена у 12 больных, диабетический нефроскле-
роз – у 4 пациентов. 

IV группу составил 21 пациент СД 2 типа сред-
ней тяжести в возрасте 45-50 лет, болеющих диабе-
том в течение 10 лет. В анамнезе у больных отмеча-
лись редкие гипогликемии, как правило, связанные 
с режимом питания. При обследовании у всех боль-
ных (100%) выявлены диабетическая перифериче-
ская нейропатия и диабетическая микроангиопатия 
нижних конечностей. у 17 больных установлена 
непролиферативная, у 4 – препролиферативная ре-
тинопатия. Артериальная гипертензия диагности-
рована у 15 пациентов.

V группа включала 18 пациентов СД 2 типа 
с тяжелым течением заболевания в возрасте 
53-67 лет, страдающих СД в течение 10-20 лет.  

Таблица 1
Динамика показателей хемилюминесценции лейкоцитов,  

антиоксидантов и антиоксидантной активности плазмы у больных СД

Группа, количество больных, 
срок наблюдений

АО АОА ХМЛ

Контроль 17,14±2,09 6,81±0,78 625,182±4,47

I (n=22)
до лечения 14,85±2,18 6,85±1,23 629,14±19,12

после 14,11±2,24 7,21±1,63 637,15±26,18

II (n=19)
до лечения 7,51±1,05● 5,40±0,48● 757,16±21,09●

после 8,26±1,23 6,45±1,08 664,08±25,06

III (n=21)
до лечения 4,14±0,98● 4,25±1,07● 2880,25±35,84●

после 3,16±0,87 4,23±0,96 2912,46±34,74

IV (n=21)
до лечения 7,38±2,11● 5,08±0,46● 952,69±24,17●

после 7,46±1,68 6,04±0,74 876,48±36,58

V (n=18)
до лечения 4,02±1,37● 3,99±0,42● 1709,13±26,44

после 3,09±0,66 3,79±0,34 1657,87±39,11
Примечание: ● – различия статистически значимы в сравнении с группой контроля (р<0.05) (использовались 

методы множественных сравнений – критерий Шеффе либо критерий Данна).
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Гипогликемии у больных были связаны с переводом 
больных на инсулин, нарушением режима инсулино-
терапии и техники введения инсулина. у всех больных 
установлены хронические осложнения диабета: у 3 па-
циентов непролиферативная диабетическая ретинопа-
тия, у 9 – препролиферативная ретинопатия, 6 – про-
лиферативная ретинопатия. у 10 – диабетическая 
нефропатия без хПН, у 8 – нефросклероз. у всех паци-
ентов диагностированы периферическая нейропатия, 
микроангиопатия нижних конечностей. Артериальная 
гипертензия выявлена у 100% пациентов.

у больных I группы показатель хМЛ лейко-
цитов значимо не отличался (p>0,05) от контроля. 
В дальнейшем изучаемые показатели оценивались 
в сравнении с контролем.

Во II группе уровень хМЛ лейкоцитов превы-
шал (p>0,05) контроль в среднем на 17,34%. АОА 
была снижена (p<0,05) в сравнении с контролем 
на 20,70%. Содержание АО уменьшилось (p<0,05) 
по отношению к контролю на 20,70%. В III группе 
установлено существенное возрастание (p<0,05) 
хМЛ лейкоцитов в сравнении с контролем и 
II группой, соответственно, на 78,29% и на 73,69%. 
Средний показатель АОА уменьшился (p<0,05) по 
отношению к контролю на 37,59% и отмечена тен-
денция (p>0,05) к снижению в сравнении со II груп-
пой. Содержание АО также было снижено (p<0,05) 
в сравнении с контролем на 75,84% (в 4,14 раза), со 
II группой на 44,87%.

В III группе установлено существенное возрас-
тание (p<0,05) хМЛ лейкоцитов в сравнении с кон-
тролем и II группой, соответственно, на 78,29% и 
на 73,69%. Средний показатель АОА уменьшился 
(p<0,05) по отношению к контролю на 37,59% и от-
мечена тенденция (p>0,05) к снижению в сравне-
нии со II группой. Содержание АО также было сни-
жено (p<0,05) в сравнении с контролем на 75,84% 
(в 4,14 раза), со II группой на 44,87%.

у пациентов IV группы хМЛ лейкоцитов была 
увеличена (p<0,05) в сравнении с контролем на 
34,37%, со II группой на 20,52%, но была ниже 
(p<0,05), чем в III группе на 66,92%. АОА была сни-
жена (p<0,05) в сравнении с контролем на 25,41%, и 
достоверно не отличалась (p>0,05) от II и III групп. 
уровень АО был снижен (p<0,05) в сравнении с 
контролем на 56,94%, статистически значимо не от-
личался (p>0,05) от II группы и превышал (p<0,05) 
таковой показатель в III группе на 43,90%.

В V группе активность интенсивность хМЛ 
лейкоцитов в данной группе превышала (p<0,05) 
контроль на 63,42% (в 2,73 раза), показатель 
II группы на 55,69% (в 2,25 раза), IV группы на 
44,25%, но была ниже (p<0,05) уровня III группы 
на 40,66%. АОА была снижена (p<0,05) в срав-
нении с контролем, но, несмотря на явную тен-
денцию к снижению, статистически значимо не 
отличалась от II, III и IV групп. Содержание АО 
было снижено (p<0,05) в сравнении с контролем, 
II и IV группами, соответственно на 76,54%, на 
46,47% и 45,52%. Достоверных отличий в сравне-
нии с III группой не выявлено.

у 101 больного проведен анализ динамики по-
казателей хМЛ лейкоцитов, содержание антиокси-
дантов и антиоксидантной активности плазмы по-
сле лечения.

Комплексная программа лечения больных СД 
строилась на основании рекомендаций совре-
менных руководств по лечению СД, результатов 
доказательной медицины, также учитывалась не-
обходимость коррекции установленных метабо-
лических показателей. 

Для достижения быстрейшей компенсации все 
больные СД 1 типа переведены на режим гибкой 
инсулинотерапии. Больные СД 2 типа получали 
препараты сульфанилмочевины, бигуаниды. Паци-
енты с СД 2 типа, течение которого осложнилось 
пре-, пролиферативной ретинопатией, нефротиче-
ским синдромом получали интенсивную инсули-
нотерапию. Доза инсулина и таблетированных са-
хароснижающих препаратов подбиралась с учетом 
глюкометаболической ситуации. В план лечения 
больных были включены: актовегин 400 мг/сутки 
в/в, препараты альфа-липоевой кислоты (берлити-
он, эспа-липон) 600 мг/сутки в/в. Гипотензивная 
терапия включала ингибиторы АПФ, блокаторы 
рецептора ангиотензина II, блокаторы кальциевых 
каналов, диуретики. Подбор препаратов и их доза 
определялись уровнем АД у пациента. Курс лече-
ния составлял 21 день.

у больных I группы после лечения установ-
ленные показатели после лечения не отличались 
(p>0,05) от исходного уровня и находились в преде-
лах контроля.

Во II группе после лечения содержание АО и 
АОА не изменились (p> 0,05) в сравнении с тако-
выми до лечения. хМЛ лейкоцитов уменьшилась 
(p<0,05) в среднем на 12,29%.

у пациентов III группы после лечения в сравне-
нии с исходным уровнем статистически значимых 
изменений после лечения не отмечено (p>0,05).

В IV группе после лечения интенсивность хМЛ 
лейкоцитов после лечения уменьшилась (p<0,05) 
на 7,99%. Показатели АО и АОА не претерпели из-
менений в сравнении с исходным уровнем (p>0,05).

у больных V группы после лечения достовер-
ных отличий (p>0,05) в сравнении с показателями 
до лечения не установлено.

Таким образом, показатели свободнорадикаль-
ного окисления, изучаемые методом хМЛ, значи-
мо отличались от контроля и I группы во II, III, IV 
и V группах. Во II и IV группах установлено на-
рушение свободнорадикального окисления как за 
счет активации хМЛ лейкоцитов, так и вследствие 
угнетения антиоксидантной системы (снижение 
уровня АО и АОА). В III и IV группах отмечены 
наиболее грубые нарушения, которые проявлялись 
резкой активацией хМЛ лейкоцитов на фоне исто-
щения антиоксидантной защиты.

у больных I группы показатели свободноради-
кального окисления до и после лечения находились в 
пределах контроля. у пациентов II и IV групп после 
лечения снижалась интенсивность хМЛ лейкоци-
тов, при этом уровень АО и АОА не менялся. В III 
и V группах динамика изучаемых показателей отсут-
ствовала. Отсутствие должного эффекта от лечения у 
больных с тяжелой формой СД можно объяснить на-
личием у больных диабетических микро-, макроанги-
опатий и как следствие этого, развитием хронической 
циркуляторной ишемии, одного из основных факто-
ров активации свободнорадикального окисления.
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ДИСТАНЦІЙНЕ САМОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ  
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У статті поставлена проблема переходу вузів України від традиційного дистанційного навчання до масового 
електронного навчання на основі відкритих онлайн курсів, обґрунтована її актуальність. Проведено аналіз найважли-
віших передумов для успішного переходу на даний вид навчання. Визначені ключові завдання переходу до розробки 
онлайн курсів.
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В статье поставлена проблема перехода вузов Украины от традиционного дистанционного обучения к массо-
вому электронному обучению на основе открытых онлайн курсов, обоснована её актуальность. Проведен анализ 
важнейших предпосылок для успешного перехода на данный вид обучения. Определены ключевые задачи перехода 
к разработке онлайн курсов.

Ключевые слова: электронное обучение; онлайн курсы; дистанционные образовательные технологии; 
информационные технологии; управление обучением.

The issue of higher education institutions of Ukraine transition from traditional distance learning to massive electronic 
education on the basis of the online open courses is considered, its relevance is proved. Analysis of the major prerequisites 
for transition success is carried out. The key challenges of the transition to the development of online courses are identified.

Key words: e-learning; online courses; distance education technologies; information technologies; learning 
management.

Підготовка висококваліфікованих кадрів, 
здатних вирішувати професійні завдання будь-
якої складності, є однією з умов впроваджувано-
го зараз в україні реформування системи вищої 
освіти і охорони здоров’я. у зв’язку з цим зрос-
тає роль самостійної роботи студентів - головно-
го резерву підвищення якості підготовки лікарів 
[1, с. 254; 2, с. 68–72].

Дистанційне навчання пов’язано з пошуком 
шляхів підвищення ефективності та якості під-
готовки лікарів, їх професійної компетентності, 
а це обумовлює необхідність перегляду змісту і 
технологій дистанційної освіти. Дистанційне на-
вчання стає сьогодні значущою складовою систе-
ми медичної освіти. Необхідно так організувати 
навчальну діяльність, щоб кожен мав доступ до 
навчання незалежно від місця.

Метою нашої роботи було визначення осно-
вних напрямів покращення і вдосконалення 
навчального процесу студентів 6 курсу з аку-
шерства та гінекології з метою підготовки та 
виховання майбутніх лікарів Європейського та 
Світового рівня. чи можливо застосовувати са-
мостійне позааудиторне дистанційне навчання в 
сучасному навчанні студентів та лікарів?

Освітній процес на кафедрі здійснюється 
згідно положеннях Закону україни “Про вищу 
освіту” і згідно з типової навчальної програми 
з дисципліни. Навчання здійснюється шляхом 
читання лекцій і проведення практичних занять. 
Велике значення має також і самостійна робота 
студентів на занятті та вдома. Вона є необхідною 
для освоєння професії, контролюється виклада-
чем та оцінюється наприкінці заняття в залеж-
ності від виконання різних її типів [2, с. 68-72].

Науково-технічний прогрес розвиваєть-
ся. Ми застосовуємо дистанційні технології  

(система «MOODLE») при вивченні теоретич-
них питань, виконанні студентами домашньої 
самостійної, коли немає необхідності знаходи-
тись в навчальних аудиторіях. Можна говорити 
лише про деякий ступінь самостійності при ви-
конанні різних типів домашніх робіт. Завдан-
ня викладача зводиться не до викладу готових 
знань, а до організації навчання. Змінюється по-
зиція студента та приходить усвідомлення, що 
навчитися можна тільки самому.

Необхідно організувати процес комунікації, об-
міну думками, підвести студента до прийняття са-
мостійного рішення.

Самостійна робота студента є основним засо-
бом оволодіння навчальним матеріалом у вільний 
від аудиторного навчання час, передбачає вивчення 
тем, що не розглядаються на практичних заняттях, 
але входять у навчальні плани та програми. Само-
стійна робота студента забезпечується навчаль-
но-методичними підручниками та посібниками, 
конспекти лекцій, відеофільмами, матеріалами 
дистанційної системи «MOODLE». 

Викладачами кафедри складено сучасні мето-
дичні рекомендації, вказано на знання та вміння, 
якими самостійно повинен оволодіти студент. На 
заняттях використовуються наочні посібники, 
схеми, таблиці, малюнки, муляжі, мультимедійні 
презентації, наводяться приклади з практичної ді-
яльності, проводиться курація хворих та вагітних. 
Контроль знань здійснюється шляхом усного опи-
тування, вирішення тестових ситуаційних завдань 
та задач. Самостійна робота студента може ви-
конуватись у любому комфортному для студента 
місці, клініці, вдома.

Аудиторна самостійна робота проводиться, 
як: виконання завдань з курації хворої (вагіт-
ної), обґрунтування діагнозу, заповнення історії,  
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щоденника; участь на занятті: усна відповідь, до-
повідь, повідомлення, дискусія; вирішення різних 
задач; рольові ігри (кейс метод); письмовий під-
сумковий контроль знань.

Ступінь самостійності студентів в усіх зазна-
чених варіантах самостійної роботи різний і зале-
жить від її мети, змісту, форми організації, рівня 
інтелектуального розвитку й академічної підготов-
леності студентів, а також педагогічної майстер-
ності викладача.

Необхідність освіти пов’язана не тільки з до-
ступністю отримання кожним різних рівнів освіти, 
але й із самоосвітою, яка в нашому університеті 
дає доступ студентам та викладачам до інформа-
ційних баз кафедр, направлена на впровадження 
нових дистанційних інформаційних технологій 
навчання, що забезпечуватиме фундаментальну 
підготовку сучасних лікарів.

Інформація у системі дистанційного навчан-
ня повинна бути узагальнена, систематизована 
та проаналізована студентами. На аудиторних за-
няттях викладач пояснює та доповнює незрозу-
мілі моменти при опрацюванні теми. Це дає мож-
ливість збільшити час на опанування практичних 
знань та навичок. При роботі з навчально-мето-
дичною та довідковою літературою студенти за-
ймаються самостійною пошуковою роботою, що 
також пригодиться їм у майбутньому для пошуку 
необхідного теоретичного матеріалу. у майбут-
ньому студенти будуть продовжувати користува-
тися дистанційною формою для постійної, без-
перервної освіти.

Головними критеріями у навчанні є доступність 
та інформативність. Не слід при цьому забувати 
основні цілі, прагнути виконувати основні задачі 
заняття відповідно до поставленої мети, застосову-
ючи доступні методи дистанційної освіти. Дистан-
ційна форма навчання не може бути ізольованою 
від загальної системи освіти. Тому при розробці 
навчальних планів та програм основною вимогою є 
їх відповідність вимогам державних освітніх стан-
дартів, забезпечення якості освіти.

Нормативна та правова бази дистанційного 
навчання повинні включати перелік нормативно-
правових документів, які регламентують та орга-
нізовують процес навчання в навчальному закладі, 
присвоєння кваліфікації.

Для системи дистанційного навчання доцільно 
використовувати модульний принцип організації 
навчального процесу. Оскільки студент займаєть-
ся більше самостійно, то в цьому випадку навчан-
ня неможливе без навчальних курсів, тому нашим 
завданням є забезпечення якісними навчальними 
матеріалами. Вимоги до нього, принципи відбору 
та організації, структурування матеріалу, контроль 
будуть визначатися особливостями взаємодії ви-
кладач-студент.

Перевагами дистанційного навчання є 
[3, с. 66-69; 4, с. 423-425]:

- модульний принцип програм, гнучкість;
- нова роль викладача – координування навчан-

ня, консультування, індивідуальність навчального 
плану;

- використання сучасних технологій, практич-
них навичок;

- самостійне планування часу, розкладу і дис-
циплін;

- створення комфортних умов навчання для під-
вищення продуктивності;

- самоконтроль набутого, розвиток, творчість;
- отримання знань людьми з обмеженими фі-

зичними можливостями.
Але є у дистанційного навчання і недоліки:
- відсутність спілкування викладач-студент, 

колеги-студент мінімізує індивідуальну передачу 
знань, сутність спілкування, виключає можливість 
обговорення набутого;

- відсутність контролю, мотивації до самостій-
ного навчання;

- неможливість негайно виявити незрозумілих 
питань;

- не завжди є самодисципліна, свідомість при 
дистанційному навчанні;

- відсутність можливості практичних занять.
Дистанційне навчання потребує від студентів 

високого рівня професійної та пізнавальної моти-
вації, самоконтролю та самодисципліни.

у нас на кафедрі та університеті вже давно 
працює система дистанційного безперервного 
навчання «MOODLE». Після реєстрації в системі 
кожен студент отримує свій логін, пароль та має 
доступ до навчально-методичного забезпечення 
для підготовки до заняття. Студенти самостійно 
опрацьовують теоретичний матеріал, ступінь за-
своєння якого перевіряється викладачем при тес-
туванні кінцевого рівня знань у режимі онлайн. 
Навчання кожного студента з даного курсу від-
слідковується викладачами, адміністратором 
курсу, представником деканату.

Під контролем викладача на кожному занятті 
проходило показове виконання практичної нави-
чки та опитування теоретичного матеріалу, аналіз 
отриманої клінічної задачі, пояснення механізмів 
їх виникнення, розв’язувалися ситуаційні задачі.

Висновки. Створені передумови для пере-
ходу вищих навчальних закладів освіти україни 
до електронного навчання на основі відкритих 
онлайн курсів. Це є основою для вирішення за-
вдань розвитку відкритої освіти у сучасних на-
вчальних закладах. 

Це дозволить:
- урізноманітнити методи подання інформації, 

дозволяє викладачеві підвищити рівень доступнос-
ті інформації для студентів;

- спростити процес контролю кінцевого рівня 
знань;

- здійснити диференціацію та індивідуалізацію 
навчання;

- надати вільний доступ до наочних та дидак-
тичних матеріалів;

- дозволить урізноманітнити форми навчання.
Вміле управління, використання різних форм 

навчання дозволяє досягти більшої самостійності, 
у студента з’являється потреба оволодіти профе-
сійними знаннями та вміннями.

Досвід по впровадженню системи дистанцій-
ного навчання «MOODLE» свідчить про те, що 
cтуденти VІ курсу виявляють більшу зацікавле-
ність до предмету, значно покращили свої знання, 
у них збільшилась мотивація до навчання.



38

№ 13 (13) / 2018 р.
♦

Література:
1. Кравченко О.І. Управління розвитком дистанційного навчання у педагогічному університеті: дис. … кан-

дидата педагогічних наук: 13.00.06 / О.І. Кравченко // ЛугНПУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 254 с.
2. Григоришин П.М. Дистанційні технології навчання: досягнення, проблеми та перспективи розвитку 

[Електронний ресурс] / П.М. Григоришин, Є.Г. Махрова, В.М. Ходоровський // Вісник проблем біології і меди-
цини. – 2013. – Вип. 2 (100). – С. 68-72. – Доступ: https://elibrary.ru/elibrary_20413099.pdf.

3. Дівнич Т.Я. Дистанційна форма навчання у вищому навчальному закладі як одна із технологій організа-
ції навчального процесу [Електронний ресурс] / Т.Я. Дівнич // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – 
Вип. 1 (117). – С. 66-69. – Доступ: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Vpbm_2015_1_13.pdf.

4. Дащук А.М. Дистанційна форма навчання на післядипломному етапі підготовки лікарів: реалії та пер-
спективи / А.М. Дащук, Н.О. Пустова // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: матері-
али Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського, 
Тернопіль, 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Т. 2. – С. 423-425.



39

Медичний форум
♦

Осолодченко Т.П.,
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,

завідувач лабораторії біохімії та біотехнології
ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова

Національної академії медичних наук України»
Андреєва І.Д.,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник,  
провідний науковий співробітник лабораторії біохімії та біотехнології

ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова
Національної академії медичних наук України»

Пономаренко С.В.,
кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії 

біохімії та біотехнології
ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова

Національної академії медичних наук України»
Лук'яненко Т.В.,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії 
біохімії та біотехнології

ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова
Національної академії медичних наук України»

Рябова І.С.,
науковий співробітник лабораторії біохімії та біотехнології

ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова
Національної академії медичних наук України»

Завада Н.П.,
науковий співробітник лабораторії біохімії та біотехнології

ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова
Національної академії медичних наук України»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОї АКТИВНОСТІ  
МОДИФІКОВАНИХ ВАРІАНТІВ АРГІНІНу

Проведений первинний мікробіологічний скринінг 22 синтетичних похідних аргініину виявив їх значну про-
тимікробну активність щодо референтних штамів грампозитивних мікроорганізмів, помірну протимікробну ак-
тивність переважної більшості сполук щодо грамнегативних мікроорганізмів та слабку протигрибкову дію щодо 
грибів роду Candida.

Ключові слова: модифіковані варіанти аргініну, мікроорганізми, протимікробна активність.

Проведенный первичный микробиологический скрининг 22 синтезированных производных аргинина обнару-
жил их высокую противомикробную активность в отношении референтных штаммов грамположительных микроор-
ганизмов, умеренную противомикробную активность подавляющего большинства соединений в отношении грамо-
трицательных микроорганизмов и слабое противогрибковое действие в отношении грибов рода Candida. 

Ключевые слова: модифицированные варианты аргинина, микроорганизмы, противомикробнаяое  
активность.

The primary microbiological screening of 22 synthesized derivatives of arginine revealed their high antimicrobial activ-
ity against reference strains of gram-positive microorganisms, moderate antimicrobial activity of the vast majority of com-
pounds against gram-negative microorganisms, and a weak antifungal action against fungi of the genus Candida.

High antimicrobial activity of 22 synthesized derivatives arginine of against reference strains of gram-positive micro-
organisms, moderate antimicrobial activity of most derivatives against gram-negative microorganisms, and low antifungal 
activity of fungi of the genus Candida were found by primary microbiological screening.

Key words: modified variants of arginine, microorganisms, antimicrobial activity.

Актуальність. Інфекційні захворювання в усіх 
країнах світу і в ххІ сторіччі залишаються акту-
альною проблемою. На сьогодні вони складають 
50-60% всієї патології людини та займають друге 
місце в світі серед усіх причин смерті [6, с. 260]. 
Боротьба з інфекційними захворюваннями залиша-
ється найактуальнішою у медицині. Провідна роль 
у профілактиці і лікуванні захворювань мікробного 

ґенезу належить антибактеріальним хіміопрепара-
там [5, с. 4-10]. Головним негативним явищем ан-
тибіотикотерапії є постійно прогресуюча стійкість 
мікроорганізмів [3, с. 284-292; 9, с. 439-443].

Неадекватне застосування протимікробних пре-
паратів – ключова причина розвитку стійкості мі-
кроорганізмів [10, с. 291-311]. у рамках глобальної 
стратегії Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я 
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щодо стримування стійкості до протимікробних 
препаратів поруч із зниженням захворюваності та 
розповсюдження інфекцій, поліпшенням застосу-
вання протимікробних препаратів та доступу до 
них, зміцненням регулювання та законодавства, 
посиленням систем охорони здоров`я, певна роль 
приділяється підтримці розробки нових медика-
ментів та речовин, здатних гальмувати формуван-
ня резистентності у мікроорганізмів [8, с. 24-30]. 
Пошук нових протимікробних сполук проводиться 
серед відомих класів речовин з метою одержання 
більш активних шляхом хімічної модифікації мо-
лекул вже існуючих засобів, серед речовин природ-
ного походження та нових хімічних структур, які 
раніш не розглядалися у якості джерела отримання 
антимікробних препаратів [4, с. 516-522]. 

Постановка проблеми. Розробка нових анти-
бактеріальних засобів проводиться з метою роз-
ширення їх протимікробного спектру, підвищення 
активності щодо певних мікроорганізмів, пошуку 
сполук з активністю відносно проблемних збудни-
ків, поліпшення фармакокінетичних властивостей, 
зниження токсичності тощо [8, с. 24-30]. Пошук се-
ред біоструктурних речовин організму з активним 
та різноманітним впливом та сполук, синтезованих 
на їх основі, набуває все більшої актуальності. Ме-
тою роботи стало проведеннясти первинногоий 
мікробіологічногоий скринінгу синтетичних похід-
них амінокислоти аргініину з використанням стан-
дартного набору референтних тест-культур.

Матеріали та методи. Досліджено 22 синте-
тичні похідні аргініину - амінокислоти, яка містить 
в аліфатичному радикалі додаткову гуанідіинову 
групу, а саме сполуки 7.1, 7.1.1-7.1.11; 7.2-7.711. 

усі синтетичні речовини були синтезовані та 
охарактеризовані на кафедрі фармакогнозії (завід-
увач Кошовий О. М.) Національного фармацевтич-
ного університету МОЗ україни. 

За фізико-хімічними властивостями усі синте-
зовані речовини були ліпофільними, не розчинни-
ми у воді та гліцерині, при нагріванні розчинялися 
в спиртах, диметилформаміді (ДМФА) та диметил-
сульфоксиді (ДМСО).

Для первинного скринінгового досліджен-
ня модифікованих варіиантів аргініину були 
використані еталонні тест-культури грампози-
тивних і грамнегативних бактерій, які належать 
до різних таксономічних груп: Staphylococcus 
aureus ATCC 25923, Esсherichia coli ATCC 25922, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Bacillus 
subtilis ATCC6633, Proteus vulgaris ATCC 4636. 
Протигрибкову дію речовин досліджено на рефе-
рентному штамі Candida albicans ATCC 885-653. 
усі тест-культури було одержано з лабораторії 
медичної мікробіології з Музеєм мікроорганізмів 
Ду “ІМІ НАМН”. Середовища для культивування 
застосовували відповідно до виду мікроорганізмів 
згідно з існуючими методичними розробками іта 
рекомендаціями [1, с. 29-59].

Основні розчини нових синтезованих речовин 
готували в концентрації 1000,0 мкг/см3. у якості 
розчинника використані ДМСО та ДМФА. Визна-
чення протимікробної та антикандидозної актив-
ностідії нових сполук проводили у відповіднос-
ті до методичних вказівок [2, с. 1-38; 7, с. 11-16] 

стандартним методом двократних серійних розве-
день на середовищі Мюллера-хіинтона («HIMedia 
Laboratorles Pvt. Ltd India), яке готували відповідно 
до інструкції виробника. чутливість грибів визна-
чали на середовищі Сабуро. Тестування проводи-
лось в обʼємі 1мл кожного розведення речовин з 
кінцевою концентрацією досліджуваного мікро-
організму приблизно 5×105 КуО/мл. Після інку-
бації протягом доби або 48-72 годин для культури 
Candida albicans ATCC 885-653, пробірки з посі-
вами переглядали у промінному світлі для визна-
чення наявності росту мікроорганізму. Мінімальна 
інгібуюча концентрація (МІК) встановлювалась за 
найменшою концентрацією досліджуваної речови-
ни, яка пригнічувала видимий ріст культури. Для 
визначення мінімальної бактерицидної концентра-
ції (МБцК) виконували дозовані висіви на тверде 
поживне середовище (агар Мюллер-хінтона) куль-
туральної рідини з усіх пробірок, у яких не спо-
стерігали росту мікроорганізму. За МБцК вважали 
найнижчу концентрацію, яка викликала загибель 
не менше 99,9% бактерій. При постановці дослі-
дів додатково проводили контролі росту культури 
в середовищі без досліджуваних речовин, у роз-
чиннику; контролі чистоти суспензії мікроорганіз-
му (шляхом висіву на неселективні середовища) та 
стерильності середовища.

Приготування суспензій мікроорганізмів із ви-
значеною концентрацією мікробних клітин (оптич-
на щільність) проводили за допомогою стандарту 
каламутності (0,5 од. за шкалою McFarland). Вико-
ристовували прилад Densi-La-Meter (виробництва 
PLIVA-Lachema, чехія; довжина хвилі 540 нм). 
Суспензію готували згідно з інструкцією до при-
ладу та інформаційного листа про нововведення в 
системі охорони здоров'я № 163-2006 “Стандарти-
зація приготування мікробних суспензій”, м. Київ. 
Синхронізацію культур проводили за допомогою 
низької температури (4оС).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведено первинні скринінгові дослідження про-
тимікробної активності похідних аргініну щодо ре-
ферентних штамів грампозитивних мікроорганіз-
мів (S. aureus ATCC 25923 та B. subtilis ATCC6633). 

у ході скринінгу встановлено, що усі дослі-
джені синтетичні похідні аргініну виявили високу 
активність щодо тест-штаму S. aureus ATCC 25923. 
Експериментальним шляхом доведено, що МІК 
вищеозначених сполук перебувала у діапазоні 
3,9-15.6 мкг/мл та МБцК– у діапазоні 7,8-31.25 мкг/
мл, що в декілька разів перевищувало показники 
нативної амінокислоти (МІК та МБцК аргініну від-
повідно 125,0 та 250,0 мкг/мл). Інгібуюча дія май-
же третини синтетичних похідних аргініну (27,3%) 
знаходилась у концентрації 3,9 мкг/мл, що значно 
переважало показники інших речовин даної групи 
та показник нативної амінокислоти (МІК аргініну 
125,0 мкг/мл). Інгібуючу активність щодо S. aureus 
ATCC 25923 з МІК 3,9 мкг/мл проявили сполуки:. 
7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.11. Ця ж низка похідних 
аргініну проявили найвищу бактерицидну актив-
ність (МБцК 7,8мкг/мл).

Майже такою ж високою виявилась і чутливість 
до синтезованих похідних аргініну і чутливість 
тест-штаму B. subtilis ATCC 6633. 9,1% досліджених  
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похідних аргініну, а саме сполуки 7.1.6 та 7.1.7, 
проявили найвищу бактеріостатичну активність 
(МІК 3,9 мкг/мл), значно вищу за нативну аміно-
кислоту (МІК аргініну 250,0 мкг/мл). МІК решти 
сполук даної групи знаходилась у межах 7.8-15.6 
мкг/мл. Більше половини досліджених синтетич-
них похідних аргініну (59,1%) проявили високу 
бактерицидну активність щодо даного тест-штаму 
з МБцК у межах 7,8-15,6 мкг/мл, яка набагато пере-
вищилисила показники нативного аргініну (МБцК 
250,0 мкг/мл). Щодо решти 40,9% синтетичних по-
хідних аргініну штам B. subtilis ATCC 6633 виявив-
ся помірно чутливим (МБцК 31,25 мкг/мл). 

Таким чином, серед 22 нових синтезованих по-
хідних аргініну щодо референтних штамів грампо-
зитивних мікроорганізмів (S. аAureus ATCC 25923 
та B. subtilis ATCC 6633) найбільш активними ви-
явились сполуки 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 та 7.1.11 
(МІК та МБцК відповідно у межах 3,9-15,6 та 
7,8-31,25 мкг/мл), які за своїми протимікробними 
властивостями були кращими за нативний аргінін.

Проведено первинні скринінгові дослідження 
протимікробної активності синтетичних похід-
них аргініну щодо референтних штамів грамне-
гативних мікроорганізмів (P. vulgaris ATCC 4636, 
E. сColi ATCC 25922 та P. aeruginosa ATCC 27853).

Переважна більшість синтезованих похідних 
аргініну (81,8%) проявили високу бактеріостатич-
ну активність щодо тест-штаму E. coli ATCC 25922 
(МІК у інтервалі 7,8-15,6мкг/мл), набагато кращу 
за нативну амінокислоту (МІК аргініну 250,0 мкг/
мл). Високу бактерицидну активність щодо даного 
референтного штаму виявили 13,6% сполук, у кон-
центрації15,6 мкг/мл. Бактерицидна активність ви-
щезазначених сполук була в декілька разів вища за 
нативний аргінін (МБцК 250,0мкг/мл). Найактивні-
шими речовинами щодо тест-штаму E. сColi ATCC 
25922 виявились сполуки 7.1.5, 7.1.6 та 7.1.11 (МІК 
та МБцК відповідно 7,8 мкг/мл та 15,6 мкг/мл). 
77,3% досліджених нових похідних аргініну проя-
вили помірну бактерицидну дію щодо даного тест-
штаму (МБцК 31,25-62,5 мкг/мл), набагато вищу за 
показники нативного аргініну. 

Виявлено дДекілька низькі показникижчею 
виявилась активностіість нових синтезованих по-
хідних аргініну щодо решти досліджених грамне-
гативних тест-штамів. Щодо тест-штаму P. vulgaris 
ATCC 4636 високу бактеріостатичну дію виявили 
22,7% речовин даної групи (МІК 15,6 мкг/мл). Ви-
соку бактеріостатичну активність щодо еталонного 
штаму P. vulgaris ATCC 4636, яка набагато переви-
щувала показник нативного аргініну (МІК 250,0 мкг/
мл), встановлено у сполук 7.1.7, 7.1.10, 7.1.11, 7.7 та 
7.8. Помірну бактеріостатичну активність відносно 
тест-штаму P. vulgaris ATCC 4636 відмічено у поло-
вини досліджених похідних аргініну (МІК у межах 
31,25-62,5 мкг/мл). у 45,5% досліджених синтетич-
них похідних аргініну виявлено помірну бактерицид-
ну активність щодо у 11,6% сполук щодо P. vulgaris 
ATCC 4636 (МБцК 31,25-62,5 мкг/мл).

Майже подібною була чутливість еталон-
ного штаму P. aeruginosa ATCC 27853 щодо но-
вих синтезованих похідних аргініну. Високу 
бактеріостатичну активність щодо даного тест-
штаму встановлено лише у сполуки 7.1.6 (МІК  
15,6 мкг/мл). Половина досліджених речовин 
даної групи (54,4%) виявили помірну бакте-
ріостатичну активність відносно тест-штаму 
P. aeruginosa ATCC 27853 (МІК 31,25-62,5 мкг/мл).  
45,5% досліджених нових похідних аргініну ви-
явили помірну бактерицидну дію щодо даного 
тест-штаму (МБцК 31,25-62,5 мкг/мл). 

Отже, серед 22 досліджених нових похідних 
амінокислоти аргініну щодо референтних штамів 
грамнегативних мікроорганізмів (P. vulgaris ATCC 
4636, E. coli ATCC 25922 та P. aeruginosa ATCC 
27853) найбільш активними виявились сполуки 
7.1.5 та 7.1.6.

у ході первинного мікробіологічного скринінгу 
проведено дослідження антифунгальної активнос-
ті синтетичних похідних аргініну щодо тест-штаму 
C. аlbicans ATCC 885-653. За результатами прове-
дених досліджень ступінь чутливості тест-штаму 
C. аlbicans ATCC 885-653до синтетичних похідних 
аргініну виявився невисоким. МІК та МФцК пере-
важної більшості речовин даної групи знаходи-
лась у межах 125,0-250,0 мкг/мл. Лише 22,7% но-
вих похідних аргініну проявили щодо тест-штаму 
C. ааlbicans ATCC 885-653 помірний інгібуючий 
ефект (МІК 62,5 мкг/мл).

Отже, проведений первинний мікробіологіч-
ний скринінг 22 нових синтетичних похідних 
амінокислоти аргініну виявив значну протимі-
кробну активність сполук даної групи щодо рефе-
рентних штамів грампозитивних (S. аureus АТСС 
25923, B. subtilis ATCC6633) мікроорганізмів, 
помірну протимікробну активність переважної 
більшості речовин даної групи щодо грамнега-
тивних (E. coli АТСС 25922, P. aeruginosa ATCC 
27853) мікроорганізмів та слабку протигрибкову 
дію щодо грибів роду Candida (C. аlbicans ATCC 
885-653), що надає всі підстави для подальшого 
поглибленого дослідження їх протимікробної ак-
тивності відносно розширеного кола музейних та 
клінічних штамів. З групи синтезованих похід-
них аргініну для подальшого вивчення спектру 
та рівнів їх протимікробної активності відібра-
но ряд перспективних сполук: 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 
7.1.7 та 7.1.11.

Висновки. 1. Проведений мікробіологічний 
скринінг 22 нових синтезованих похідних аміно-
кислоти аргініину довів доцільність подальшого 
більш детального вивчення спектру і рівнів про-
тимікробної активності сполук: 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 
7.1.7 та 7.1.11.

2. Результати проведених досліджень свід-
чать про перспективність подальших досліджень 
властивостей нових синтетичних похідних аргі-
ніину з метою розробки на їх основі нових про-
тимікробних засобів.
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ВПЛИВ АПАРАТНОГО ЛІКуВАННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВИХ АНОМАЛІЙ  
у ДІТЕЙ НА СТАН ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА 

В роботі досліджується вплив лікування щелепно-лицьових аномалій знімною та незнімною ортодонтичною апа-
ратурою на стан гігієни порожнини рота.

Ключові слова: гігієна порожнини рота, ортодонтичне лікування.

В работе исследуется влияние лечения челюстно-лицевых аномалий ортодонтической аппаратурой на состоя-
ние гигены полости рта

Ключевые слова: гигиена полости рта, ортодонтическое лечение.

The effect of treatment of maxillofacial anomalies with orthodontic equipmentare studied on the condition of the oral 
hygiene

Key words: oral hygiene, orthodontic treatment.

Актуальність. Вся світова система охорони 
здоров’я взагалі і стоматологія зокрема приділяють 
все більше уваги боротьбі зі стоматологічними за-
хворюваннями, у тому числі і з щелепно-лицьови-
ми аномаліями. Морфологічні відхилення в щелеп-
но-лицьовій системі дуже часто супроводжуються 
значними функціональними порушеннями, які при-
зводять до захворювань тканин пародонту та ранній 
втраті зубів. Ця патологія швидко прогресує з віком 
та супроводжується деформацією щелепно-лицьо-
вого скелету, а також естетичними порушеннями. 
Крім порушення постави, синусбронхопневмопатії, 
функціональних порушень у малому колі кровообі-
гу, затримки психосоматичного розвитку, спостері-
гаються неврози та неврозоподібні стани, пов’язані 
з незадоволеностю власною зовнішністю [1].

Ортодонтія – відносно молодий та швидко про-
гресуючий розділ стоматології, який займається ви-
вченням етіології та патогенезу щелепно-лицьових 
аномалій, створенням методів їх діагностики, роз-
робкою способів профілактики та лікування ано-
малій положення зубів, форми зубних дуг, прикусу, 
керуванням росту щелеп, нормалізацією функції 
щелепно-лицьової системи, усуненням естетичних 
порушень, впливом на розвиток суміжних органів 
та організму в цілому [5; 8].

Друга половина хх сторіччя та перше деся-
тиріччя ххІ сторіччя характеризуються швидким 
розвитком ортодонтії як в україні, так і в інших 
країнах. Вагомі досягнення отримані у розробці 
нових методів диференціальної діагностики функ-
ціональних та механічних методів лікування ано-
малій прикусу, які використовуються все більше 
лікарями-стоматологами.

Не дивлячись на велику кількість науково-
практичної інформації з ортодонтії, деякі суттєві 

питання лишаються мало вивченними. Мало уваги 
приділяється плануванню ортодонтичної допомоги 
при лікуванні дітей, схильних до карієсу, захворю-
ванням пародонту, які виникають під час ортодон-
тичного лікування, значенню поганого стану гігі-
єни порожнини рота до початку і під час надання 
стоматологічної допомоги [5]. 

Проблема надання ортодонтичної допомоги 
лишається актуальною у зв’язку зі значною розпо-
всюдженостю щелепно-лицьовимх аномалій, які за 
даними різних авторів сягають до 80%. В той же 
самий час зростання матеріального благополуччя 
населення країни і результати багаторічної профі-
лактичної роботи стоматологів сприяли значному 
збільшенню кількості пацієнтів, яким для лікуван-
ня використовують незнімні та знімні ортодонтич-
ні апарати [2].

Завдяки останнім досягненням медико-біо-
логічних та медико-генетичних досліджень перед 
лікарями-ортодонтами відкриваються нові можли-
вості вивчення причин виникнення захворювань, їх 
своєчасної діагностики, розробки методів лікуван-
ня та профілактики ускладнень під час використан-
ня ортодонтичних апаратів. В практичній діяльнос-
ті лікарів-ортодонтів не надається уваги питанням 
стосовно можливості розвитку карієсу, гінгівіту, 
периододтиту у пацієнтів, яким надається ортодон-
тична допомога.

В малочисельних працях, присвячених усклад-
ненням, що виникають під час лікування ОА, слабо 
відображені етіологічні механізми їх виникнення, 
методи своєчасної їх діагностики та можливого 
попередження. Відносним протипоказанням для 
фіксації незнімної та знімної апаратури є поганий 
гігієнічний статус, відсутність стійких навичок до-
гляду за порожниною рота [11].
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Сьогодні вже є беззаперечним фактом, що ор-
тодонтична корекція не завжди буває ефектив-
ною, а часом призводить до відмови від лікування 
(у 30%). Крім наявних незручностей та психоемо-
ційної реакції ортодонтичне лікування у дітей та 
підлітків доволі часто супроводжується реактив-
ним запаленням слизової оболонки порожнини 
рота, больовим синдромом, особливо у ділянках 
контакту тканин з основою апарата [1; 2; 3; 4; 5; 6; 
10]. Перелік негативних сторін використання орто-
донтичних апаратів включає катаральний гінгівіт, 
стоматит, пародонти, випадки гіперплазії ясен та 
резорбції верхівок зубів внаслідок перевантаження 
ортодонтичних сил, а також тріщини емалі, карієс 
під брекетами, окислення дуги брекету, відсутність 
ефекту від лікування [1].

Першопричиною вищеперерахованих усклад-
нень при використанні апаратного лікування зу-
бощелепних аномалій може бути погана гігієна 
порожнини рота. Питанням гігієни порожнини 
рота у пацієнтів, яким проводиться ортодонтичне 
лікування, останнім часом приділяється увага [3; 
7; 8; 9; 12]. Адже у пацієнтів, особливо з незнім-
ною ортодонтичною апаратурою, погіршується 
природне очищення через важкий доступ до вес-
тибулярної, лінгвальної та щочної поверхнь зубів, 
на яких фіксована ортодонтична техніка, що зумов-
лює підвищений ризик пошкодження тканин зубів. 
За даними літератури [11], стан гігієни порожнини 
рота у підлітків 12-15 років, які мають дезокклю-
зіі, за гігієнічним індексом ОHY – S складає 3,06 
(дуже поганий рівень гігієни). Відсутність стійких 
навичок догляду за порожниною рота є основою 
для збільшення кількості м'якого зубного нальоту 
навколо підстав брекетів, особливо в пришийковій 
ділянці та пунктах контакту. 

Мета дослідження. Вивчити та порівняти стан 
гігієни порожнини рота при використанні незнім-
ної та знімної ортодонтичної апаратури  у дітей з 
щелепно-лицьовими аномаліями.

Матеріали і методи. Дослідження було про-
ведено серед 90 пацієнтів. Всі пацієнти були 
поділені на три групи: контрольну (1), дослідні 
групи 2 та 3 ( по 30 пацієнтів в кожній групі). 
у контрольну групу увійшли здорові діти без зу-
бощелепних аномалій, ознак запального процесу 
у ротовій порожнині та захворювань шлунко-
во-кишкового тракту. Дослідницьку групу 2 і 3 
становили пацієнти, яким була застосована ліку-
вальна незнімна і знімна ортодонтична апарату-
ра: діти 7-18 років. 

Рання діагностика зубощелепних аномалій та 
їх своєчасне лікування попереджають стійкі пору-
шення прикусу та зміни обличчя, а також загальні 
порушеня організму. Для цього ми  відповідали на 
питання :

1. чи є зубощелепна аномалія у даного хворо-
го захворюванням чи ні?

2.  Яка стадія компенсації зубощелепної ано-
малії у хворого?

3. Які перспективи подальшого розвитку зубо-
щелепної аномалії з віком та чи можлива саморегу-
ляція порушень? [14].

Для діагностики зубощелепних аномалій ми ви-
користовували клінічні та параклінічні методи [13].

Серед клінічних методів у нашому дослідження 
ми використовували опитування, огляд, пальпацію, 
перкусію, аускультацію. 

у матері дитини з’ясовували стан здоров’я її 
під час вагітності, спадковість, перебіг пологів, 
скільки їх було, народилася дитина доношеною 
чи ні, з якою вагою, як згодовувалась і до якого 
часу. З’ясовувались перенесені захворювання та 
їх перебіг, час прорізування молочних зубів, при-
чини їх передчасної втрати, час зміни зубів, а та-
кож вік, коли дитина почала ходити та говорити. 
Визначали спосіб дихання дитини (носовий чи ро-
товий). Для цього уточнювали положення під час 
сну, наявність храпу, що свідчить про порушення 
в дихальних шляхах (аденоїди). Під час опитуван-
ня звертали увагу на наявність шкідливих звичок 
(кусання нігтів, ссання пальців та язика, олівця). 
Звертали увагу на спосіб ковтання, положення язи-
ка та губ під час розмови, на правильність вимови 
звуків. Пацієнтів з порушеним носовим диханням, 
порушеннями мови, шкідливими звичками на-
правляли до отоларинголога, логопеда, невролога 
та виключали з дослідження. Опитування закін-
чувалось з’ясовуванням, чи проводилося раніше 
ортодонтичне лікування (у якому віці, як тривало, 
якими апаратами, чи були у пацієнта операції у по-
рожнині рота (коли і які), чи були травми, що зараз 
викликає скарги (естетичні та функціональні пору-
шення). При огляді пацієнтів звертали увагу на ста-
туру, фізичний розвиток, форму рук та голови. Ви-
вчали особливості конфігурації обличчя: носогубні 
складки, складку підборіддя, зглаженість контурів 
обличчя, зіяння ротової щілини, виступи альвео-
лярної частини, губ та підборіддя, асиметрію об-
личчя. Шляхом пальпації визначали м’язовий то-
нус та товщину шару м’яких тканин. Враховували 
поставу хворого. Після цього проводили пальпа-
цію скронево-нижньощелепного суглоба, зокрема 
через зовнішні слухові отвори. Звертали увагу на 
наявність клацання та хрускіту під час відкривання 
роту, а також на характер клацання (в початковий 
момент чи наприкінці відкривання роту). Звертали 
увагу на характер руху нижньої щелепи (прямий, 
рівномірний, поступовий, товчкоподібний, сходин-
ковий, зі зміщенням в сторону) при відкриванні 
та закриванні роту, а також можливість зміщення 
щелепи наперед, назад, в сторону. При цьому ак-
центували увагу на зміщення чи, навпаки, вирівню-
вання міжрізцових ліній під час відкривання роту. 
За необхідності проводили аускультацію скронево-
нижньощелепних суглобів. Після цього досліджу-
вали порожнину рота пацієнта: слизову оболонку 
та ступінь розвитку вуздечки верхньої та нижньої 
губ, язика, форму та розміри язика, розмах рухів 
язика, глибину твердого піднебіння, стан розвитку 
альвеолярних частин щелеп та апікального базиса 
у порівнянні з зубною та альвеолярною дугою. Ви-
вчали форму, розміри та кількість зубів, їх стан та 
розташування у зубних рядах, форму зубних дуг, 
співвідношення щелеп та зубних рядів, вид при-
кусу. Спочатку починали вивчати різці, далі ікла, 
премоляри та моляри. При можливості цікавились 
видом прикуса батьків, присутніх на прийомі. 
Отримані дані заносили до індивідуальної карто-
чки спостереження за хворим.
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Серед параклінічних методів використовува-
ли інструментальні та лабораторні. Серед інстру-
ментальних: антропометричні, графічні, кефало-
метричні та функціональні. Антропометричні 
дослідження проводили на моделях щелеп. На 
основі клінічних та пара клінічних методів до-
слідження ставили діагноз та призначали відпо-
відне апаратне лікування.

Апаратне лікування супроводжували до-
слідженням рівня гігієни порожнини рота за 
допомогою спрощеного індексу гігієни порож-
нини рота Гріна-Вермільйона (Oral Hygiene 
Index-Simlified – OHI–S Green-Vermillion, 1964). 
Цей індекс дозволяє виявити не тільки зубний 
наліт, але і зубний камінь. 

Результати дослідження стану гігієни порож-
нини рота у дітей з щелепно-лицьовими анома- 

ліями при лікування знімними та незнімни-
ми ортодонтичними апаратами представлені в  
таблиці 1.

Протягом досліджуваного періоду стан гігі-
єни порожнини рота в контрольній групі майже 
не змінювався. Так, якщо на початку експери-
менту контрольну групу 100% складали діти з 
добрим рівнем гігієни порожнини рота,то через 
3 місяці їх було 90%, з середнім рівнем – 5%, як 
і з поганим рівнем гігієни порожнини рота 5%. 
Роз’яснювальна робота щодо значення доброго 
рівня гігієни порожнини рота для профілактики 
стоматологічних захворювань призвела до того, 
що через 6 місяців дослідження в контрольній 
групі було 95% дітей з добрим рівнем гігієни по-
рожнини рота та по 2,5% з середнім та поганим 
рівнем гігієни порожнини рота.

В групі дітей, яким для усунення щелепно-ли-
цьових аномалій використовувалась незнімна орто-
донтична апаратура, через 3 місяці лікування  кіль-
кість пацієнтів з доброю гігієною порожнини рота 
зменшилась з 15% до 5%, якою і лишалась через 6 
місяців. Якщо на початку лікування кількість па-
цієнтів з середнім рівнем гігієни порожнини рота 
складала 80%, то через 3 місяці 40%, а через 6 міся-
ців стан середнього рівня гігієни порожнини рота 
спостерігався тільки у 10% пацієнтів.

Використання знімної апаратури для лікування 
ортодонтичних хворих не викликало такого зна-
чного погіршення стану гігієни порожнини рота. А 
саме: через 3 місяці лікування кількість пацієнтів з 
добрим станом зменшилась з 50 до 25%, з середнім 
рівнем гігієни порожнини з 50 до 45%,виявилось 

30% пацієнтів з поганою гігієною порожнини рота. 
через 6 місяців лікування пацієнтів з добрим ста-
ном порожнини рота було тільки 20%, а з середнім 
вже 60%, і тільки у 20% ми відмітили поганий стан 
гігієни порожнини рота. 

Висновки: Значне поширення щелепно-ли-
цьових аномалій серед дітей та підлітків вимагає 
використання для їх усунення незнімних та знім-
них ортодонтичних апаратів. Лікування незнімни-
ми та знімними апаратами призводить до погір-
шення стану гігієни порожнини рота. Найбільше 
погіршується стан гігієни порожнини рота при 
використанні незнімної ортодонтичної апаратури. 
Це потрібно враховувати для профілактики таких 
ускладнень ортодонтичного лікування як карієс, 
гінгівіти та періодонтити.
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На основі комплексного дослідження клінічних проявів, показників портального кровотоку, біохімічних маркерів 
ураження паренхіми печінки, макроскопічного стану стравоходу та шлунка визначені діагностичні критерії печінкової 
та позапечінкової портальної гіпертензії, що сприяє вибору диференційного лікування цієї патології. 

Ключові слова: печінкова портальна гіпертензія, позапечінкова портальна гіпертензія, діагностичні критерії.

На основе комплексного исследования клинических проявлений, показателей портального кровотока, биохи-
мических маркеров поражения паренхимы печени, макроскопического состояния пищевода и желудка определены 
диагностические критерии печеночной и внепеченочной портальной гипертензии, что способствует выбору диффе-
ренциального лечения этой патологии.

Ключевые слова: печеночная портальная гипертензия, внепеченочная портальная гипертензия, диагности-
ческие критерии.

Based on a comprehensive study of clinical manifestations, indices of portal blood flow, biochemical markers of liver 
parenchyma, macroscopic state of the esophagus and stomach, diagnostic criteria for hepatic and extrahepatic portal hy-
pertension have been determined, which contributes to the selection of differential treatment for this pathology.

Key words: hepatic portal hypertension, extrahepatic portal hypertension, diagnostic criteria.

Портальна гіпертензія (ПГ) – клінічний син-
дром, який з точки зору порушень гемодинаміки 
характеризується патологічно збільшеним градієн-
том тиску у ворітній вені (різність тиску у ворітній 
та нижній полій вені) [1, с. 56]. 

Широке поширення ПГ, варіабельність клініч-
ного перебігу, значна частота і численність усклад-
нень (в тому числі смертельних), ставлять це за-
хворювання в один ряд з найважчими патологіями 
людського організму [2, с. 3]. 

На сьогодні доведені переваги неінвазивної діа-
гностики різних форм ПГ за допомогою сучасних 
ультразвукових технологій, заснованих на засто-
суванні ефекту Допплера [3, с. 37]. Однак, на по-
казники кровотоку в судинах черевної порожнини 
впливають багато чинників: дихання, прийняття 
їжі, положення хворого, вік, стать, антропометрич-
ні дані, лікарські препарати та ін. [4, с. 85]. До того 
ж відсутні конкретні загальноприйняті критерії 
оцінки та інтерпретації портального кровотоку при 
різних формах ПГ. 

Відомо, що ризик розвитку ускладнень ПГ мож-
на значно знизити належним немедикаментозним 
лікуванням і консервативною терапією, спрямова-
ною на зниження портального тиску [1, с. 57]. При 
цьому, вибір тактики лікування та ефективність 
проведеної терапії безпосередньо залежать від ви-
значення причин розвитку ПГ.

Таким чином, проблема диференційної діагнос-
тики різних форм ПГ є вкрай актуальною, оскільки 
розробка клініко-інструментальних діагностичних 
критеріїв є важливим підґрунтям для вибору ліку-
вальної тактики.

Мета дослідження: визначити найбільш ін-
формативні диференційні критерії печінкової та 
позапечінкової портальної гіпертензії.

Матеріал та методи. Під спостереженням зна-
ходилось 240 хворих з дифузними захворюваннями 
печінки та патологією вен печінки, які були розподі-
лені на групи: І склали 165 пацієнтів з печінковою 
ПГ (цироз печінки) віком від 21 до 74 років (серед-
ній вік – (53,5±1,2) роки), серед яких було 79 жі-
нок (47,9%), 86 чоловіків (52,1%). ІІ групу склали 
40 хворих з позапечінковою ПГ (тромбоз ворітної 
вени, хвороба Бадда-Кіарі, ІхС, кардіосклероз, стан 
після хірургічних втручань на органах черевної по-
рожнини) віком від 18 до 81 років (середній показ-
ник – (33,8±2,1) роки). В цій групі чоловіки склали 
62,5% (n=25), відповідно жінки – 37,5% (n=15). 

усім пацієнтам проведені загальноклінічні та 
лабораторні обстеження. Для діагностики ПГ про-
водили ультрасонографічне дослідження органів 
черевної порожнини та серця на апараті Siemens 
Acuson X150, езофагогастродуоденоскопію з вико-
ристанням езофагогастродуоденоскопів “Olympus” 
та “Pentax” (Японія).
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Статистична обробка даних проводилася з 
використанням програми SPSS 16.0. Порівнян-
ня показників в групах проводили за допомогою 
критерію χ² (хі-квадрат). Відмінності показників 
вважали значущими при р<0,05. Для оцінки діа-
гностичної ефективності показників використо-
вували RОС-аналіз з визначенням площі AUC та 
розрахунком чутливості, специфічності, пози-
тивної (PPV) і негативної прогностичної ціннос-
ті (NPV) діагностичних маркерів з подальшим 
визначенням їх оптимальних порогових значень. 
Прогностичну оцінку ймовірності діагностики 
форм ПГ здійснювали за розрахунком відношен-
ня шансів (ВШ).

Результати. В результаті комплексного дослі-
дження клініко-лабораторних та інструментальних 
показників були відібрані діагностичні ознаки, 
представлені у таблиці 1.

Як видно з табл. 1, для пацієнтів І групи ха-
рактерним було збільшення печінки при пальпації 
(χ2=80,0; р<0,001), наявність диспепсичного син-
дрому без ендоскопічних змін слизової оболонки 
шлунка (χ2=31,8; р<0,001), гіпокоагуляція (χ2=49,1; 
р<0,001), поєднання цитолітичного, холестатич-
ного та мезенхімально-запального синдромів 
(χ2=87,5; р<0,001), виявлення такої уЗ ознаки як 
реканалізація пупкової вени (χ2=9,6; р=0,002).

Подальший статистичний аналіз за оцінкою відно-
шення шансів дозволив здійснити прогностичну оцін-
ку ймовірності діагностики печінкової ПГ за наявності 
встановлених діагностичних критеріїв (табл. 2). 

При аналізі показників доплерографії найбіль-
шу різницю залежно від форми ПГ було відмічено 
за показником печінково-селезінкового артеріаль-
ного індексу (ПСАІ), який в групі з печінковою ПГ 
склав у середньому (73,9±0,97) %, з позапечінко-
вою її формою – (38,7±1,82) % (р<0,01). Наші дані 
співпадають з даними Тугушева А.С. зі співав., які 
показали, що перерозподіл артеріального крово-
току між печінковою та селезінковою артеріями в 
сторону першої опосередковано характеризує осо-
бливості мікроциркуляторного русла печінки при 
цирозі печінки, вказує на «артеріалізацію» печінко-
вого кровотоку та є диференційним критерієм при-
родного перебігу цієї патології [5, с. 28].

Проведення ROC-аналізу щодо ПСАІ пацієнтів 
та побудова відповідного графіку (рис. 4.2) дозво-
лило встановити високу якість діагностичної моде-
лі для диференційної діагностики форм ПГ, так як 
AUC=0,937 (95% ДІ 0,870–0,976; р<0,001). Поро-
гове значення ПСАІ, за яким у пацієнта можна діа-
гностувати печінкову ПГ, склало більше 51%. чут-
ливість, специфічність, PPV і NPV склали 93,3%, 
82,9 %, 96,2 % і 72,5 %, відповідно.

Таблиця 1
Розподіл діагностичних ознак в обстежених хворих 

Діагностична ознака Хворі з печінковою 
ПГ (n=165)

Хворі з поза- 
печінковою ПГ 
(n=40)

Рівень значимості 
відмінності між 
групами

n % n % χ2 р
Збільшена печінка при пальпації 163 98,8 20 50,0 80,0 <0,001
Диспепсичний синдром без 
ендоскопічних змін слизової 
оболонки шлунка

110 66,7 7 17,5 31,8 <0,001

Гіперспленізм без наявності асциту 
та кровотеч з варикозно розширених 
вен стравоходу

50 30,3 31 77,5 30,0 <0,001

Гіпокоагуляція 120 72,7 5 12,5 49,1 <0,001
Гіперкоагуляція 20 12,1 33 82,5 83,2 <0,001
Поєднання цитолітичного, 
холестатичного та мезенхі-мально-
запального синдромів

152 92,1 10 25,0 87,5 <0,001

Спленофугальний кровотік 30 18,2 31 77,5 54,2 <0,001
Реканалізація пупкової вени 68 41,2 6 15,0 9,6 0,002

Таблиця 2
Прогностична оцінка ймовірності діагностики печінкової ПГ

Діагностична ознака Відношення шансів 95% довірчий інтервал
Збільшена печінка при пальпації 81,5 17,7; 374,9
Диспепсичний синдром без ендоскопічних змін  
слизової оболонки шлунка 9,5 3,9; 22,7

Гіпокоагуляція 18,7 6,9; 50,6
Поєднання цитолітичного, холестатичного та 
мезенхімально-запального синдромів 66,3 23,5; 186,8

Реканалізація пупкової вени 4,0 1,6; 10,0
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Для пацієнтів ІІ групи характерними були гі-
перспленізм без наявності асциту та кровотеч з 
варикозно розширених вен стравоходу (χ2=30,0; 
р<0,001), гіперкоагуляція (χ2=83,2; р<0,001) та на-
явність спленофугального кровотоку при уЗ дослі-
дженні (χ2=54,2; р<0,001).

За даними статистичної обробки було прове-
дено оцінку ймовірності діагностики позапечін-
кової за наявності встановлених діагностичних 
критеріїв (табл. 3).

При оцінці вікового розподілу пацієнтів І та 
ІІ груп було встановлено, що більшість хворих 
з позапечінковою ПГ була у віці від 18 до 40 ро-
ків (92,5%). Це спонукало нас до проведення 
ROC-аналізу щодо віку пацієнтів та побудови від-
повідного графіку (рис. 2), що дозволило встано-
вити високу якість діагностичної моделі для дифе-
ренційної діагностики форм ПГ, так як AUC=0,933 
(95% ДІ 0,864–0,973; р<0,001).

Порогове значення віку, за яким у пацієнта мож-
на діагностувати позапечінкову ПГ, склало менше 
37 років. чутливість, специфічність, PPV і NPV 
складали 73,3%, 92,9%, 64,7% і 95,2%, відповідно.

Таким чином, найбільш істотними діагнос-
тичними критеріями для встановлення печін-

кової ПГ стали значення ПСАІ більше 51% 
(ВШ=98,0, 95% ДІ 32,0; 300,1), збільшена печін-
ка при пальпації (ВШ=81,5, 95% ДI 17,7;374,9), 
поєднання цитолітичного, холестатичного та 
мезенхімально-запального синдромів (ВШ=66,3, 
95% ДI 23,5; 186,8), гіпокоагуляція (ВШ=18,7, 
95% ДI 6,9%50,6), наявність у пацієнта диспеп-
сичного синдрому без ендоскопічних змін слизо-
вої оболонки шлунка (ВШ=9,5, 95% ДI 3,9; 22,7) 
та реканалізація пупкової вени (ВШ=4,0, 95%  
ДI 1,6; 10,0).

Для диференційної діагностики позапечінко-
вої ПГ значущими були визначені таки ознаки, 
як вік хворого з ПГ менше 37 років (ВШ=32,4, 
95% ДI 13,1;79,7), гіперспленізм без наявності 
асциту та кровотеч з варикозно розширених вен 
стравоходу (ВШ=7,9, 95% ДІ 3,5; 17,9), гіперкоа-
гуляція (ВШ=34,2, 95% ДІ 13,4;87,5) та наявність 
спленофугального кровотоку при уЗ дослідженні 
(ВШ=15,5, 95% ДІ 6,9;35,9). 

Висновки. Впровадження діагностичних кри-
теріїв печінкової та позапечінкової портальної 
гіпертензії в практичну охорону здоров’я в 100% 
випадків сприяє вибору диференційної тактики лі-
кування цієї патології.
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Рис. 1. ROC-крива щодо визначення порогового 
значення ПСАІ пацієнта для диференційної 

діагностики форм ПГ
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Рис. 2. ROC-крива щодо визначення  
порогового значення віку пацієнта для 
диференційної діагностики форм ПГ

Таблиця 3
Прогностична оцінка ймовірності  

діагностики позапечінкової ПГ

Діагностична ознака Відношення шансів 95% довірчий інтервал
Гіперспленізм без наявності асциту та кровотеч  
з варикозно розширених вен стравоходу 7,9 3,5; 17,9

Гіперкоагуляція 34,2 13,4; 87,5
Спленофугальний кровотік 15,5 6,9; 35,9
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МОЖЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОГО ПРОГРАМуВАННЯ ПЛОДу  
у ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ, ВІДДАЛЕНІ РЕЗуЛЬТАТИ

Проведено аналіз перебігу вагітності та маси тіла (МТ) новонароджених у 30 випадках – 15 із надмірною МТ та 
надмірною надбавкою МТ під час вагітності, 15 із нормальною МТ до вагітності та нормальною надбавкою МТ під час 
вагітності, для встановлення залежності між масою тіла вагітних і розвитком акушерських ускладнень, масою ново-
народжених, та проведення профілактики метаболічних порушень у дітей за допомогою раціонального харчування. 
Встановлено, що перебіг вагітності у при надмірній МТ ускладнюється гестаційним діабетом, прееклампсією, дис-
функцією плаценти, загрозою переривання вагітності, аномаліями пологової діяльності. У 70% відбувається наро-
дженням дітей із масою тіла більше 3900, що у подальшому призводить до метаболічних порушень у дітей.

Ключові слова: раціональне харчування, ожиріння, метаболічний синдром.

Проведен анализ течения беременности и массы тела (МТ) новорожденных в 30 случаях – 15 с надмерной МТ 
и чрезмерной надбавкой МТ во время беременности, 15 с нормальной МТ к беременности и нормальной прибав-
кой МТ во время беременности, для установления зависимости между массой тела беременных и развитием аку-
шерских осложнений, массой новорожденных, для проведения профилактики метаболических нарушений у детей 
с помощью рационального питания. Установлено, что течение беременности при чрезмерной МТ осложняется ге-
стационным диабетом, преэклампсией, дисфункцией плаценты, угрозой прерывания беременности, аномалиями 
родовой деятельности. В 70% происходит рождением детей с массой тела более 3900, что в дальнейшем приводит 
к метаболическим нарушениям у детей.

Ключевые слова: рациональное питание, ожирение, метаболический синдром.

The analysis of pregnancy and body weight (BW) of newborns in 30 cases – 15 with excessive BW and excessive sup-
plements BW during pregnancy, 15 with normal BW before pregnancy and normal supplements BW during pregnancy, to 
establish the relationship between the weight of the body of pregnant women and development obstetric complications, 
weight of newborns, for the prevention of metabolic disorders in children with the rational nutrition. It is established that the 
course of pregnancy in patients with excessive BW is complicated by gestational diabetes, preeclampsia, placental dysfunc-
tion, the threat of abortion, abnormalities in labor. In 70% of the birth of children with a body weight of more than 3900, which 
subsequently leads to metabolic disorders in children.

Key words: rational nutrition, obesity, metabolic syndrome.

Контроль маси тіла (МТ) під час вагітності є 
актуальним питанням. Раціональне харчування є 
однією з основних умов сприятливого перебігу 
вагітності та пологів, нормального розвитку пло-
ду, дитини, а також збереження стану здоров’я та 
оптимального аліментарного статусу жінки. При 
нормальному індексі МТ (18-24,9) під час вагітнос-
ті МТ повинна збільшитися до 10-13 кг (за рахунок 
плоду, плаценти, навколоплідних вод, матки, до-
даткового відкладання підшкірно жирової клітко-
вини), при надлишковій МТ до 8-10, при недостат-
ній – до 13-15 кг, що забезпечується дотриманням 
певних умов харчування.

у першій половині вагітності рекомендується чо-
тириразове харчування, у другій – п’ятиразове з ви-
ключенням надмірного споживання їжі. В остання 
тижні вагітності бажано шестиразове харчування.

Надмірна або недостатня МТ під час вагіт-
ності є причиною різноманітних ускладнень: 
пізнього гестозу, загрози переривання вагітності 
або її переношування, дисфункції плаценти, ано-
малій пологової діяльності. у подальшому, при 
надмірній МТ під час вагітності, можуть бути 

порушення розвитку дитини, зокрема, розвиток 
метаболічного синдрому та ожиріння. у жінок із 
надмірною МТ при вагітності, особливо у тих, в 
кого діагностовано гестаційний діабет, у майбут-
ньому може виникнути гіпертонічна хвороба, цу-
кровий діабет, порушення менструального циклу, 
тому проблема раціонального харчування під час 
вагітності є актуальною.

у вагітних із надмірною МТ необхідним є оздо-
ровча регуляція маси тіла за допомогою дієтоте-
рапії. З цією метою енергетичну цінність раціону 
знижують на 15-20% за рахунок вуглеводів, осо-
бливо, цукру, та тваринних жирів (жирне м’ясо, 
ковбаси, сало). Неприпустимим є зниження вмісту 
білків. Рекомендують один-два рази на тиждень 
розвантажувальні дні із вживанням тільки молоч-
них продуктів. Повне голодування під час вагіт-
ності протипоказане, тому доцільним є дотриман-
ня оптимальної маси тіла до настання вагітності. 
Обов’язковим є вживання високо вітамінізованих 
фруктів і овочів.

До раціону слід включати багаті на харчові 
волокна овочі, плоди, хліб із борошна грубого 
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помолу, гречану, вівсяну та будь-які інші крупи. 
Легкозасвоювані вуглеводи сприяють збільшенню 
маси тіла вагітної та плоду, тому в другій поло-
вині вагітності слід зменшити споживання кон-
дитерських виробів, цукру, виробів із борошна 
вищого ґатунку, рису, манної крупи. В останні мі-
сяці вагітності навантаження на печінку та нирки 
збільшується, тому слід обмежити в харчуванні 
прянощі, приправи, екстрактивні речовини м’яса, 
грибів, риби – міцні бульйони і соуси. М’ясо і 
рибу краще використовувати у відвареному вигля-
ді або легко обсмаживши. Абсолютно протипока-
зані спиртні напої. Навіть при відносному дотри-
манні вказаних рекомендацій, можна забезпечити 
оптимальний розвиток плоду та попередити мета-
болічні розлади в майбутньому.

Мета роботи. Встановити залежність між 
масою тіла вагітних і розвитком акушерських 
ускладнень, масою новонароджених, для прове-
дення профілактики збільшеної МТ плоду в за-
лежності від харчування вагітних і попереджен-
ня метаболічних порушень у дітей.

Матеріали та методи. Проведено аналіз пе-
ребігу вагітності та МТ новонароджених у 30 ви-
падках: основна група – 15 вагітних із надмірною 
МТ та надмірною надбавкою МТ під час вагіт-
ності, контрольна група – 15 вагітних із нормаль-
ною МТ до вагітності та нормальною надбавкою 
МТ під час вагітності.

Результати дослідження та їх обговорення. 
у 10 жінок основної групи (66,7%) надмірна МТ 
була до вагітності, під час вагітності МТ збіль-
шилася до 16-20 кг, у 5 (33,3%) спостерігалося 
надмірне збільшення МТ до 18-24 кг при вихід-
ній нормальній МТ.

Перебіг вагітності у основній групі усклад-
нився гестаційним діабетом у 4 випадках (26,7%), 
прееклампсією у 5 випадках (33,3%), дисфункці-
єю плаценти у 4 випадках (26,7%), загрозою пере-
ривання вагітності у ранніх термінах у 3 випадках 
(20%). у пологах у 6 випадках (40%) діагносто-
вано аномалії пологової діяльності, з яких у 5 ви-
падках (83,3%) – слабкість пологової діяльності, 
у одному випадку (16,7%) – дискоординована по-
логова діяльність.

у контрольній групі прееклампсія була у двох 
випадках (13,3%), загроза переривання вагітнос-
ті у ранніх термінах теж у двох випадках (13,3%). 
Слабкість пологової діяльності спостерігалася у 
одному випадку (6,67%).

При визначенні маси тіла новонароджених у 
вагітних основної групи встановлено ряд особли-

востей. у трьох випадках (20%) МТ новонаро-
джених становила 3000-3500 грам, у 10 (66,7%) – 
3900-4300 грам, у двох (13,3%) – 2400-2500 грам. 
При цьому у всіх вагітних із гестаційним діабетом, 
загрозою переривання вагітності і у двох випадках 
із прееклампсією маса новонароджених стано-
вила 3900-4200 грам. Народження дітей із масою 
2400-2500 грам пояснюється прееклампсією та, од-
ночасно, дисфункцією плаценти. 

у контрольній групі у 90% випадків МТ 
3100-3600 грам, у 10% – 2900 грам, тобто дотри-
мання нормальної маси тіла до настання вагітності 
та під час вагітності є запорукою народження дітей 
із такою масою тіла, при якій ризик метаболічних 
порушень є мінімальним. 

Для встановлення ризику метаболічних пору-
шень у дітей із збільшеною МТ при народженні, 
нами проведено аналіз розвитку дітей, народжених 
від матерів із надлишковою та нормальною МТ, 
впродовж трьох років.

у дітей, які народилися із МТ в межах 4000 
грам від матерів із надмірною МТ, спостерігається 
надмірна МТ у 11 випадках (73,3%), що свідчить 
про метаболічні порушення.

Діти, народжені у матерів із нормальною масою 
тіла, котрі чітко дотримувалися режиму харчування, 
мали нормальну масу тіла впродовж трьох років у 
12 випадках (80%) Отже, нормальний розвиток ді-
тей, відсутність метаболічних порушень, значною мі-
рою залежить від харчування під час вагітності, тому 
проведення своєчасної профілактики за допомогою 
оздоровчої регуляції маси тіла завдяки дієтотерапії є 
дієвим методом профілактики можливих майбутніх 
різноманітних порушень обміну речовин у дітей.

Висновки.
1. у вагітних із надмірною масою тіла перебіг 

вагітності ускладнюється гестаційним діабетом і 
дисфункцією плаценти у 26,7%, прееклампсією у 
33,3%, загрозою переривання вагітності у ранніх 
термінах у 20%, порушенням пологової діяльності 
у 40%, що можна попередити дотриманням режи-
му харчування.

2. Надмірна маси тіла до та під час вагітнос-
ті сприяє народженню дітей із масою тіла більше 
3900 грам у 66,7%, 2500 грам у 13,3%, розвитку ме-
таболічних порушень у дітей до трьох років у 80%, 
що можна попередити нормалізацією маси тіла жі-
нок до або під час вагітності. 

3. Раціональне харчування є однією з основних 
умов сприятливого перебігу і завершення вагітнос-
ті та пологів, нормального розвитку плоду і дітей 
до трьох років.
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ЛІТЕРАТуРНИЙ ОГЛЯД ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ЦІКАВИХ ФАКТІВ  
ПРО ВуХО ЛЮДИНИ

В даній оглядовій статті наведені узагальнені результати літературного пошуку про роль вуха в нашому житті. У 
статті зібраний матеріал про наукові відкриття, дослідження, роздуми, а також цікаві факти пов'язані з вухом людини.

Ключові слова: вушна раковина, макротія, мікротія, слухові імплантати, слухові апарати.

В данной обзорной статье приведены обобщенные результаты литературного поиска о роли ушей в нашей жиз-
ни. В статье собраны материалы о научных открытиях, исследованиях, размышлениях, а также интересных фактах 
связанных с ухом человека.

Ключевые слова: ушная раковина, макротия, микротия, слуховые имплантаты, слуховые аппараты.

In this review article, we summarize the results of finding information about the role of the ear in our lives. The article 
presents the material about scientific discoveries, researches, reflections, interesting facts connected with the human ear.

Key words: auricle, macrotia, microtia, auditory implants, hearing aids.

Незважаючи на малі розміри, вушна раковина 
виконує важливу роль в організмі людини. Будь-
яке захворювання зовнішнього вуха спричиняє не 
лише дискомфорт, а й серйозні вади слуху.

Для тварин вухо є важливим сенсорним орга-
ном. Багатьом морським ссавцям звук і слух за-
мінив світло, зір і запах. Морські ссавці за допо-
могою звуків спілкуються один з одним на відстані 
в тисячі кілометрів, знаходять рибу на морському 
дні,шукають дорогу в темряві та зачаровують піс-
нями дам серця.

Так, порівняно з тваринами, ми втратили мож-
ливість нею рухати, маємо гірший слух, але посту-
пово вона набула іншого, більш загадкового зна-
чення. Французький лікар П. Ножьє в 1957 році 
представив на міжнародному конгресі доповідь 
про проекції біологічних точок внутрішніх ор-
ганів організму людини на вушну раковину. Він 
також першим висловив думку про те, що вушна 
раковина є проекцією ембріона людини. Дійсно, 
якщо розташувати поряд з вухом зображення емб-
ріона, помітимо дивовижну схожість. Проте, най-
цікавішою є схожість внутрішніх структур вушної 
раковини та органів зародка. унікальність вуха 
запрограмована з самого початку розвитку ембрі-
она, адже утворюється одночасно з трьох зародко-
вих листків [1, с. 71].

Вухо досить символічна частина людського 
тіла – орган отримання інформації та пасивного 
спілкування. Вухо чує «слово» творіння і асоцію-
ється з диханням життя. Воно має багато містич-
них та символічних значень [2, с. 83].

Вухо людини ділиться на три частини: зо-
внішнє, на якому є волосинки і залози, що ви-
робляють вушну сірку служить для проведення 
звуку; середнє – порожнина скроневої кістки, 
в якій розташовані три слухові кісточки (моло-
точок, коваделко, стремінце); внутрішнє (лабі-
ринт) – система перетинчастих канальців, що 
мають кісткову основу [3, с. 95].

Три дрібні кісточки вуха - молоточок, ковадло і 
стремінце складають барабанну порожнину і у всіх 
ссавців служать для того, щоб направити звукову 
хвилю в заповнене рідиною внутрішнє вухо. Вони 
дуже рідко трапляються палеонтологам і археоло-
гам, оскільки є найдрібнішими кістками в тілі ссав-
ців [15, c. 234].

Група дослідників під керівництвом Олексан-
дра Штосселя за допомогою 3D-принтера створили 
копії слухових кісточок на основі черепів неандер-
тальців [15, c. 234].

Порівнявши отримані моделі з формою кісточок 
людей сучасного типу, вчені прийшли до дивних 
висновків: вуха неандертальців і сучасних людей 
були влаштовані по-різному, але функціонально 
вони розрізнялися дуже незначно [15, c. 234].

у 2017 році Шнобелівську премію в номінації 
«анатомія» отримав Джеймс хіткок, лікар з міста 
Кент. Він виміряв вуха у двохсот літніх пацієнтів, і 
засвідчив, що після тридцяти років розміри вушної 
раковини збільшуються на декілька міліметрів за 
десятиліття. Це дослідження має досить серйозний 
характер, але через непорозуміння з одиницями ви-
мірювання, які були вказані неправильно, інші вчені 
саркастично прокоментували: «…виходило, що хіт-
кок вимірював вуха слонів, а не людей…» [5, с. 369].

Як же дізнатись обманює нас людина, чи ні? 
Виявляється, що для цього потрібно повернутися 
до співбесідника лівим вухом, адже воно розріз-
няє істину краще, ніж праве. Це явище пов'язане 
з розподілом функцій між півкулями мозку. Ліва 
півкуля вважається більш пристосованою до ро-
боти з емоціями [4, с. 100].

Автор відомої картини «Сатурн, який пожирає 
власних дітей» Франциско Гойя страждав на аутоі-
мунне захворювання – синдром Сусака. Ця хворо-
ба призвела до погіршення слуху, а через деякий 
час – до глухоти. За час захворювання Гойя створив 
80 малюнків – портретів привидів, відьом та інших 
створінь з нічних кошмарів [14, c. 553] .
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До патологій, пов’язаних з деформацією вуш-
ної раковини відносяться: мікротія – зменшення 
розмірів вуха; макротія – їх збільшення; відстов-
бурченість – «вухо макаки» або клаповухість; згла-
дження вушної завитки – «вухо сатира» [8, c. 54].

Мікротія – зменшення розмірів вуха, або по-
вна його відсутність (анотія). Має чотири стадії: 
1 – незначне зменшення у розмірах та відсутність 
деяких частин, слуховий хід присутній; 2 – атрезія 
слухового проходу; 3 – атрезія слухового ходу, від-
сутність завитки та барабанної перетинки; 4 – по-
вна відсутність вуха [6, с. 234].

Макротія (гігантизм) – збільшення вушної 
раковии та окремих її частин. Підгаєцький Г.Б. у 
хворого віком 50 років спостерігав гігантську ліву 
вушну раковину. Довжина раковини була 12 см, 
ширина – 5 см [8, с. 54].

Найбільш розповсюджена форма природже-
ної деформації – відстовбурчені вушні мушлі, або 
клаповухість, що характеризується надмірною від-
станню вушних мушель від поверхні голови. Голо-
вна причина клаповухості – недорозвинення про-
тизавитки і її ніжок різного ступеня вираженості 
[7, с. 504].

Згладження вушної завитки – варіант будови 
вушної раковини при якому відсутні завитка та 
горбок [9, с. 103].

На вушній раковині може виникнути багато 
нехарактерних для вуха утворень. Зустрічають-
ся випадки, коли на вухові з'являються зуби. Така 
хвороба називається поліодонтія. Ця аномалія спо-
стерігається і у тварин. В Туреччині виявили вівцю, 
на вухові якої сформувалась повноцінна ротова по-
рожнина, яка була не лише споряджена зубами, а 
й слинними залозами і могла виконувати ковтальні 
рухи [10, c. 54].

Вушна раковина пов'язана з усіма органами 
тіла. Адже в процесі філогенезу тварини присто-
сувались до небезпеки зовнішнього середовища і 
у зв'язку з цим зросло значення вух. Вони стали 
більш рухомими. Отримана через ці біологічні 
локатори інформація повинна швидко обробля-
тися. Організми потребували відповідної підго-
товки всіх частин тіла та органів. Саме це стало 
необхідною умовою для встановлення склад-
ної іннервації і васкуляризації вушної раковини 
[12, с. 31].

Для людини вухо є важливою сенсорною зо-
ною, подразнення якої викликає потужний потік 
аферентної імпульсації направлений до мозку. Ви-
сокий ступінь іннервації вуха став ласим шматком 
для винахідників. Виявляється, що у вухах ссавців 

є електрична напруга, так званий ендокохлеарний 
потенціал, який перетворює пружні хвилі в елек-
тричні імпульси. Ці імпульси дуже слабкі, але їх 
може бути достатньо для зарядки слухових імплан-
татів та інших слухових апаратів [11, с. 304].

В 2012 році дослідники з Масачусетса вина-
йшли «енергетичний колектор» – чіп, який гене-
рує енергію з ендокохлеарний потенціал. Науковці 
сподіваються, що використання ендокохлеарного 
потенціалу допоможе лікувати такі захворювання, 
як синдром Меньєра [13, с. 456]. 

Вушна раковина входить в перелік десяти над-
рукованих органів. Науковець Ендрю Пеллінг із 
університету в Торонто і його команда «вирощу-
ють» вушні раковини зі шматочків яблука сорту 
Макінтош. Вчені вичищають зі шматочка яблука 
клітини, які містять ДНК. Залишається целюлоз-
ний каркас з великою кількістю порожнин. На та-
кому каркасі можна «посадити» будь-які клітини: 
мишачі м’язи, людська шкіра – все росте однако-
во добре. Яблука на відміну від надрукованих на 
3D-принтері штучних каркасів з біосумісних мате-
ріалів, дуже дешеві. За допомогою новітніх техно-
логій можна не лише відновити втрачені ділянки 
тіла, а й удосконалити їх [14, с. 553].

Створення біонічних компонентів, що розши-
рюють природні можливості людського організму 
– перспективне і активно розвивається.

Дослідники з Прістонського університету і 
університету Джона хопкінса (США) розробля-
ють проект надчутливої вушної раковини, яка буде 
здатна не тільки відновлювати нормальний слух, а 
й вловлювати радіохвилі [16, с. 326].

Дуже цікавою є думка професора нейробіо-
логії Роберта Сапольські з приводу навмисного 
вдосконалення людського організму: «Особисто 
я з великим задоволенням відростив би собі ге-
нетично змінені вушні раковини, щоб слухати 
спів птахів на відстані декількох кілометрів. Але 
якщо наука стане служницею біологічного вдо-
сконалення людей для того, щоб одні отримали 
перевагу над іншими, це заведе нас в глухий кут» 
[15, с. 234].

Висновки: Ми опинились по вуха в електро-
нному світі. З кожним роком зростає кількість та 
якість обстежень людського організму. На сьогод-
нішній день наше тіло не розглядається, як щось 
особливе – воно є лише матеріалом для експери-
ментів і вухо тому приклад. Проте залишилось 
багато хвороб, яким немає пояснення. Завдання 
сучасної науки не лише знайти походження, але й 
розробити шляхи їх подолання.
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ОЦІНКА РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОї СЛуЖБИ уКРАїНИ 
ЗА ДАНИМИ АНАЛІЗу ПРИЖИТТЄВОї ДІАГНОСТИКИ ТА АуТОПСІЙ 

Мета дослідження: проаналізувати стандарти державної акредитації патологоанатомічної служби в Україні 
щодо прижиттєвих патогістологічних досліджень та аутопсій, порівняти їх з вимогами сучасних стандартів, протоко-
лів і потребами, надати пропозиції щодо поліпшення системи акредитації у окреслених межах.

Методи: системного аналізу, порівняльний, формально-логічний, історико-правовий.
Результати: Вітчизняні стандарти і протоколи, вказівки щодо методики проведення патогістологічних дослі-

джень і технологій відсутні. Численні закордонні розробки не актуалізовано ні на державному рівні, ні на професійних 
форумах або засіданнях професійної асоціації. Система державної акредитації лікувально-профілактичних закладів 
передбачає оцінку патологоанатомічної служби закладу. Методика акредитації патологоанатомічної служби в Украї-
ні не має цілісного характеру в зв'язку з недосконалістю нормативно-правової бази, відсутністю стандартів надання 
послуг патологоанатомічної служби і критеріїв їх оцінки, відсутністю впровадження системи управління якістю від-
повідно до вимог стандартів ISO 9001 / ДСТУ ISO 9001: 2009. При детальному перегляді акредитаційних вимог ПАС, 
позначимо ряд питань. Взагалі не оцінюються дотримання технологічних процесів, не оцінюються якість патогіс-
тологічних препаратів, якість і завершеність висновків досліджень, немає вимог щодо екологічної безпеки. Окремі 
пункти акредитаційних вимог в Україні (своєчасне завершення оформлення протоколу патологоанатомічного роз-
тину, термін виготовлення гістологічних препаратів аутопсійного матеріалу, облік гістологічних препаратів аутоп-
сійного матеріалу, облік проведення додаткових гістохімічних, імуногістохімічних методів дослідження) неможливо 
оцінити, оскільки не розроблено і не закріплено законодавчо документальне підтвердження.

Висновки: 
1. Існуюча система стандартів акредитації закладів (підрозділів) патологоанатомічної служби недосконала, по-

требує переосмислення та змін. 
2. Одна з найважливіших завдань патологоанатомічної служби, діагностична, стосується патогістологічних при-

життєвих досліджень та проведення аутопсій. Розроблені нами критерії оцінки патологоанатомічних досліджень 
враховують вимоги щодо якості продукції та послуг. 

Ключові слова: акредитація, патологоанатомічна служба, патологоанатомічне бюро, державний стандарт, 
акредитаційні вимоги, якість патогістологічних досліджень і аутопсій.

Цель исследования: проанализировать стандарты государственной аккредитации патологоанатомической 
службы в Украине по прижизненных патогистологических исследований и вскрытий, сравнить их с требованиями 
современных стандартов, протоколов и потребностями, предоставить предложения по улучшению системы аккре-
дитации в определенных пределах.

Методы: системного анализа, сравнительный, формально-логический, историко-правовой.
Результаты: отечественные стандарты и протоколы, указания по методике проведения патогистологических 

исследований и технологий отсутствуют. Многочисленные зарубежные разработки не актуализированы ни на госу-
дарственном уровне, ни на профессиональных форумах или заседаниях профессиональной ассоциации. Система 
государственной аккредитации лечебно-профилактических учреждений предусматривает оценку патологоанато-
мической службы учреждения. Методика аккредитации патологоанатомической службы в Украине не имеет целост-
ного характера в связи с несовершенством нормативно-правовой базы, отсутствием стандартов предоставления 
услуг патологоанатомической службы и критериев их оценки, отсутствием внедрения системы управления каче-
ством в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 / ДСТУ ISO 9001: 2009. При детальном просмотре ак-
кредитационных требований ПАС, обозначим ряд вопросов. Вообще не оцениваются соблюдения технологических 
процессов, не оцениваются качество патогистологических препаратов, качество и завершенность выводов иссле-
дований, нет требований по экологической безопасности. Отдельные пункты аккредитационных требований в Укра-
ине (своевременное завершение оформления протокола патологоанатомического вскрытия, срок изготовления 
гистологических препаратов аутопсийного материала, учет гистологических препаратов аутопсийного материала, 
учет проведения дополнительных гистохимических, иммуногистохимических методов исследования) невозможно 
оценить, поскольку не разработаны и не закреплены законодательно документальные подтверждения.

Выводы:
1. Существующая система стандартов аккредитации учреждений (подразделений) патологоанатомической 

службы несовершенна, нуждается в переосмыслении и изменениях.
2. Одна из важнейших задач патологоанатомической службы, диагностическая, касается патогистологических 

прижизненных исследований и проведения вскрытий. Разработанные нами критерии оценки патологоанатомиче-
ских исследований учитывают требования к качеству продукции и услуг.

Ключевые слова: аккредитация, патологоанатомическая служба, патологоанатомическое бюро, 
государственный стандарт, аккредитационные требования, качество патогистологических исследований и  
аутопсий.
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The purpose of the study: to analyze the standards of state accreditation of the pathoanatomical service in Ukraine 
with regard to life-time pathologist research and autopsies, compare them with the requirements of modern standards, pro-
tocols and needs, and make suggestions for improving the accreditation system within the specified limits.

Methods: systematic analysis, comparative, formal-logical, historical and legal.
Results: Domestic standards and protocols, guidelines for the methodology of pathologist research and technology are 

absent. Numerous foreign developments have not been updated either at the state level, or in professional forums or meet-
ings of a professional association. The system of state accreditation of treatment-and-prophylactic establishments provides 
an assessment of the pathoanatomical service of the institution. The methodology of accreditation of the pathoanatomical 
service in Ukraine is not coherent in view of the imperfection of the regulatory framework, the lack of standards for the pro-
vision of the services of the pathoanatomical service and the criteria for their assessment, the lack of implementation of the 
quality management system in accordance with the requirements of the standards ISO 9001 / DSTU ISO 9001: 2009. In a 
detailed review of the accreditation requirements of the pathoanatomical service, we designate a number of questions. In 
general, compliance with technological processes is not evaluated, the quality of pathogistological drugs is not assessed, 
the quality and completeness of the findings of studies, there are no requirements for environmental safety. Certain accredi-
tation requirements in Ukraine (timely completion of the protocol of the pathologoanatomical section, the timing of the man-
ufacture of histological preparations of autopsy material, the accounting of histological preparations of autopsy material, 
the account of the holding of additional histochemical, immunohistochemical methods of study) can not be estimated, as 
documentary evidence has not been developed and not enshrined in the legislation.

Conclusions:
1. The current system of accreditation standards for institutions (departments) of the patho-anatomical service is imper-

fect, requires reconsideration and changes.
2. One of the most important tasks of the pathoanatomical service, diagnostic, relates to pathologist life-time studies 

and conduct autopsies. The criteria for evaluation of pathoanatomical research developed by us take into account the re-
quirements for the quality of products and services.

Key words: accreditation, pathoanatomical service, pathoanatomical bureau, state standard, accreditation 
requirements, issues of monitoring the provision of services for pathohistological studies and autopsies.

Раніше, в рамках нашого наукового досліджен-
ня, нами проведена спроба наукового осмислення 
проблем облігатних стандартів акредитації під-
розділів (закладів) патологоанатомічної служби 
та показники їх ресурсного забезпечення [1]. Крім 
цього, визначається необхідність теоретичного та 
практичного визначення показників прижиттєвої 
та посмертної патологоанатомічної діагностики. 
В системі охорони здоров'я україни відбуваєть-
ся поступове формування якісно нової системи 
стандартизації медичної допомоги на основі імп-
лементованих міжнародних стандартів, переважно 
це міжнародні стандарти ISO і IWA [2]. Патолого-
анатомічна служба (ПАС) є важливим підрозділом 
медичної галузі прижиттєвої діагностики захворю-
вань, особливо новоутворень, і експертно-діагнос-
тичної оцінки лікування за результатами аутопсії. 
Галузевий наказ МОЗ україни від 12.05.1992 N 81 
[3] в даний час скасований [4], в попередньому 
наказі від 1983 р. [5] теж не було значної частини 
необхідних положень. 

Вітчизняні стандарти і протоколи, вказівки щодо 
методики проведення патогістологічних досліджень 
і технологій відсутні. численні закордонні розробки 
[6-10] не актуалізовано ні на державному рівні, ні 
на професійних форумах або засіданнях професій-
ної асоціації. Система державної акредитації ліку-
вально-профілактичних закладів [11; 12] передбачає 
оцінку патологоанатомічної служби закладу. Мето-
дика акредитації ПАС в україні не має цілісного ха-
рактеру в зв'язку з недосконалістю нормативно-пра-
вової бази, відсутністю стандартів надання послуг 
ПАС і критеріїв їх оцінки, відсутністю впроваджен-
ня системи управління якістю відповідно до вимог 
стандартів ISO 9001 / ДСТу ISO 9001: 2009 [13; 14 ]. 
Наукові публікації вітчизняних дослідників з даного 
питання нами не виявлено.

Окремі спроби галузевого реформування систе-
ми охорони здоров'я шляхом запровадження нових 

відносин господарювання та організаційних моде-
лей її функціонування в україні мають, переважно, 
локальний характер, здійснюються безсистемно 
та без належного наукового обґрунтування, недо-
статнього використання, придатного для україни, 
досвіду реформування аналогічних систем зару-
біжних країн, а також без належного обліку вітчиз-
няних наукових розробок і накопиченого вітчизня-
ного досвіду [15].

Мета дослідження: проаналізувати стандарти 
державної акредитації патологоанатомічної служ-
би в україні щодо прижиттєвих патогістологічних 
досліджень та аутопсій, порівняти їх з вимогами 
сучасних стандартів, протоколів і потребами, нада-
ти пропозиції щодо поліпшення системи акредита-
ції у окреслених межах.

Методи: системного аналізу, порівняльний, 
формально-логічний, історико-правовий.

Дотримання стандартів патологоанатоміч-
них досліджень – не вирішене питання в країні. 
Загальновідомо, що стандарти допомагають за-
безпечувати однакову якість медичних послуг. 
у всьому світі стандартизація медичної допо-
моги – це динамічна сфера. І патологічна анато-
мія не є винятком, існують розроблені вимоги 
до патологоанатомічних досліджень, прийнятих 
у провідних з цих питань країнах, і міжнарод-
них. Загальноприйнятими і визнаними є збір-
ники World Health Organization Classification of 
Tumors, що формуються групами експертів і пе-
ріодично оновлюються [16]. у США College of 
American Pathologists (CAP) розробив стандар-
ти патогістологічних досліджень для окремих 
локалізацій, які переглядаються кожні два роки 
[17]. Цим же шляхом пішла Великобританія, де 
законотворцем в сфері патологічної анатомії є 
The Royal College of Pathologists [18]. Ряд країн  
(Ізраїль, Франція, Польща) запозичили ці стан-
дарти для своїх потреб і законодавчо закріпили. 
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Підкреслимо, що в країнах з розвиненою ПАС  
і високим рівнем якості патологоанатомічних по-
слуг важливу роль в оцінці роботи підрозділів 
ПАС, розробці стандартів, протоколів, класифіка-
цій, удосконалення лікарів і впровадженню нових 
методик і технологій, захисту прав патологоанато-
мів відіграють асоціації патологоанатомів (патоло-
гів). В україні заснована в 1993, а в 1995 році зареє-
стрована в міністерстві юстиції асоціація патологів 
україни [19], однак діяльнісного підходу в роботі 
асоціації в даний час не спостерігається. Зареє-
стровано ще дві асоціації патологів україни, проте 
про їх діяльність наразі нічого не відомо. 

у діючих вимогах, що висуваються при серти-
фікації в установі (установ) ПАС, відсутні питан-
ня контролю невідповідної продукції / наданих 
послуг патогістологічних досліджень і аутопсій. 
Існуючі показники не можуть відображати якість 
патологоанатомічних досліджень. Зате вкрай 
важливими показниками професіоналізму, якос-
ті наданої допомоги і безпеки є такі індикатори: 
відмінності первинного та повторного патогісто-
логічного дослідження в прижиттєвій діагностиці, 
відсоток і причини відмінності інтраопераційно-
го дослідження і заключного патогістологічного 
висновку, частка описових висновків. Експерти 
свідчать, що якість патогістологічних досліджень 
неможлива без достатнього забезпечення реак-
тивами, витратними матеріалами, а при високій 

інтенсивності праці і в обсягах, що перевищують 
певну межу, – без автоматизації певних ділянок 
процесу [6-8; 20]. Впровадження високотехноло-
гічних процесів (імуногістохімічних і молекуляр-
но-генетичних досліджень) вимагає необхідного 
рівня підготовки персоналу, матеріально-техніч-
ного оснащення, якості реактивів, визначеного 
мінімуму необхідних досліджень). 

При детальному перегляді акредитаційних ви-
мог ПАС, позначимо ряд питань. Взагалі не оці-
нюються дотримання технологічних процесів, не 
оцінюються якість патогістологічних препаратів, 
якість і завершеність висновків досліджень, немає 
вимог щодо екологічної безпеки. Окремі пункти 
акредитаційних вимог в україні (своєчасне завер-
шення оформлення протоколу патологоанатоміч-
ного розтину, термін виготовлення гістологічних 
препаратів аутопсійного матеріалу, облік гістоло-
гічних препаратів аутопсійного матеріалу, облік 
проведення додаткових гістохімічних, імуногісто-
хімічних методів дослідження) неможливо оціни-
ти, оскільки не розроблено і не закріплено законо-
давчо документальне підтвердження.

Крім цього, необхідне наукове осмислення на-
ступних напрямків управління в галузі медицини, 
які є предметом нашого дослідження, а саме раніше 
нами досліджені проблеми облігатних стандартів 
акредитації підрозділів (закладів) патологоанатоміч-
ної служби та показники ресурсного забезпечення. 

ПОКАЗНИКИ ПРИЖИТЄВОї ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОї ДІАГНОСТИКИ

1. Наявність регламентованих вимог до технологічного процесу, відповідність технології ПГД 
вимогам і рекомендаціям (якість фіксації, проводки, різання, фарбування, покриття, зберігання, 

достатня кількість зразків), наявність затверджених стандартних операційних процедур

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

невідповідність часткова 
невідповідність відповідність - + + -

2. Дотримання термінів проведення ПГД (інтраопераційних, термінових, планових)

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

невідповідність часткова  
невідповідність відповідність - + + -

3. Дотримання правил збереження макроархіву 

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

невідповідність часткова 
невідповідність відповідність - + + -

4. Оцінка якості патогістологічних висновків (відповідність макроскопічного опису,  
повнота висновку, відповідність класифікацій, кодування по TNM і МКБ-О)

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

невідповідність часткова 
невідповідність відповідність - + + -
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5. Частота змін діагнозів при повторних ПГД (у внутрішніх і зовнішніх консультаціях, тобто від-
творюваність діагнозів і побічно – ступінь кваліфікації і рівень ПАС)

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна

Понад 10% 3-9% Менше 3% - + -
Понад 5% 4-2% 1% та менше - - +

6. Частота невизначених діагнозів серед проведених ПГД, які вимагають уточнення і не мають 
характеру патогістологічного висновку, в тому числі інтраопераційних

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна

Понад 10% 3-9% Менше 3% - + -
Понад 5% 4-2% 1% та менше - - +

7. Частота співпадіння висновків термінового інтраопераційного та планового досліджень 

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна

До 70% 70-79% Більше 80% - + -
До 80% 81-94% Більше 95% - - +

ПОКАЗНИКИ ПОСМЕРТНОї ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОї ДІАГНОСТИКИ

1. Дотримання порядку прийому, зберігання, видачі тіл померлих 

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

невідповідність часткова 
невідповідність відповідність - + + -

2 .Дотримання вимог діловодства та документообігу (правил оформлення і порядку видачі сві-
доцтв про смерть, оформлення протоколів розтину, журналів дослідження біопсійного та опера-

ційного матеріалу, журналів обліку реактивів, наявність затвердженого переліку справ)

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

невідповідність часткова 
невідповідність відповідність - + + -

3. Дотримання термінів завершення аутопсійних досліджень 

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

невідповідність часткова 
невідповідність відповідність - + + -

4. Повнота оформлення патологоанатомічного дослідження, формулювання діагнозу відповідно до 
сучасних класифікацій 

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

невідповідність часткова 
невідповідність відповідність - + + -

5. Частка проведення гістологічних досліджень при аутопсіях 

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

Менше 70% 70-95% Понад 95 % - + + -
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Наразі необхідним вважаємо розкрити прак-
тичне уявлення показників, що стосуються най-
важливіших функцій служби – діагностичної, а 
саме патогістологічних прижиттєвих досліджень 
та проведення аутопсій. Вказані дослідження пре-
зентуються щодо обговорення. 

Запропоновані вимоги до установ (підрозді-
лам) ПАС деталізовані не тільки змістовно, але 
і з критеріями оцінки і для рівнів. Подальші до-
слідження направлені на визначення критеріїв 
контролю невідповідної продукції та надання 
патологоанатомічних послуг, розробку системи 

оцінки в залежності від рівнів надання медичної 
допомоги. 

Висновки.
1. Існуюча система стандартів акредитації за-

кладів (підрозділів) патологоанатомічної служби 
недосконала, потребує переосмислення та змін. 

2. Одна з найважливіших завдань патологоана-
томічної служби, діагностична, стосується патогіс-
тологічних прижиттєвих досліджень та проведення 
аутопсій. Розроблені нами критерії оцінки пато-
логоанатомічних досліджень враховують вимоги 
щодо якості продукції та послуг. 

6. Частота невизначених посмертних патологоанатомічних діагнозів  
(в тому числі з кодуванням за МКХ-10 з четвертим знаком по типу ХХХ.9)

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

Понад 9% 2-9% Менше 1% - + + -

7. Дотримання нормативу проведення клініко-патологоанатомічних конференцій

0 балів 8 балів 15 балів Вид медичної допомоги 
первинна вторинна третинна екстрена

невідповідність часткова 
невідповідність відповідність - + + -
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ИНСТРуМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ХОЗЛ – 
ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС ДО ЛЕЧЕНИЯ

В работе изучены сравнительные показатели функции внешнего дыхания у 32 больных хроническим обструк-
тивным заболеванием легких (ХОЗЛ) ликвидаторов аварии на ЧАЭС (основная группа) и 40 больных ХОЗЛ, которые 
не принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС (контрольная группа) до лечения.В основной группе больных 
ХОЗЛ до лечения несколько увеличилась гипервентиляция, как за счет числа дыханий в минуту (на 4,4л), так и глу-
бины дыхания (на 0,3 л), по сравнению с контрольной группой. Показатели МОД были повышены в основной группе, 
а МВЛ, ЖЕЛ, РО снижены, что указывает на нарушения бронхиальной проходимости, ОФВ 1 и ПТХМ выд. также 
снижены. У больных ХОЗЛ обеих групп наблюдался бронхоспазм, причем, в основной группе более выражен. По-
казатели ФВД достаточно снижены, в большей мере в группе больных ХОЗЛ с секреторной недостаточностью IgA. 
У всех больных ХОЗЛ основной и контрольной группы проанализированы результаты ЭКГ. Следует отметить, что 
признаки гипертрофии правых отделов сердца, а также изменения желудочкового комплекса, отражающие нару-
шения восстановительных процессов миокарда чаще наблюдались у больных ХОЗЛ основной группы, что следует 
учитывать при разработке плана их лечения.

Ключевые слова: ХОЗЛ, ФВД, сердечно – сосудистая система, ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

У роботі вивчені порівняльні показники функції зовнішнього дихання у 32 хворих на хронічне обструктивне за-
хворювання легень (ХОЗЛ) ліквідаторів аварії на ЧАЕС (основна група) і 40 хворих на ХОЗЛ, які не брали участь в 
ліквідації аварії на ЧАЕС (контрольна група) до лікування. В основній групі хворих на ХОЗЛ до лікування дещо збіль-
шилася гіпервентиляція, як за рахунок числа дихальних рухів за хвилину (на 4,4 л), так і глибини дихання (на 0,3 л), в 
порівнянні з контрольною групою. Показники МОД були підвищені в основній групі, а МВЛ, ЖЄЛ, РОвидиху знижені, 
що вказує на порушення бронхіальної прохідності, ОФВ 1 і ПТХМ вид. також знижені.У хворих на ХОЗЛ обох груп 
спостерігався бронхоспазм, причому в основній групі більш виражені. Показники ФЗД досить знижені, в більшій мірі 
в групі хворих на ХОЗЛ із секреторною недостатністю IgA. У всіх хворих на ХОЗЛ в основній та контрольній групі про-
аналізовані результати ЕКГ.Слід зазначити, що ознаки гіпертрофії правих відділів серця, а також зміни шлуночкового 
комплексу, що відображає порушення відновних процесів міокарда, частіше спостерігалися у хворих на ХОЗЛ осно-
вної групи, що слід враховувати при розробці плану їх лікування.

Ключові слова: ХОЗЛ, ФЗД, серцево – судинна система, ліквідатори аварії на ЧАЕС.

The comparative parameters of the function of external respiration in 32 patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) of Chernobyl accident liquidators (the main group) and 40 patients with COPD who did not participate 
in the elimination of the Chernobyl accident (control group) before treatment were studied. In the main group of patients 
with COPD, hyperventilation slightly increased both at the expense of the number of breaths per minute (by 4.4 liters) and 
the depth of breathing (by 0.3 liters), in comparison with the control group. The parameters of the MOU were increased 
in the main group, and the MVL, ZHEL, RO were reduced, indicating violations of bronchial patency, FEV 1, and PTXM et. 
Also reduced. In patients with COPD of both groups bronchospasm was observed, and in the main group they are more 
pronounced. The FVD indices are sufficiently reduced, to a greater extent in the group of COPD patients with secretory de-
ficiency of IgA. In all patients with COPD of the main control group, the results of ECG were analyzed. It should be noted that 
the signs of hypertrophy of the right heart, as well as changes in the ventricular complex reflecting the disturbances in the 
recovery processes of the myocardium were more often observed in patients with COPD of the main group, which should be 
taken into account when developing a plan for their treatment.

Key words: COPD, FVD, cardiovascular system, liquidators of the Chernobyl accident.

Вступление: Изучение функции внешнего ды-
хания у больных хроническим обструктивным за-
болеванием легких (хОЗЛ) посвящено множество 
работ отечественных и зарубежных авторов.

Показаны значительные изменения ФВД в за-
висимости от течения, типа вентиляционной недо-
статочности, этапа развития и др. [9; 11; 12].

Первое сообщение касающееся влиянию радиа-
ции на легкие и плевру появились в хх годах нашего 
столетия после внедрения рентгенологического об-
следования в клиническую практику [12]. C. Emirgil, 
H.O. Heinemen, /1961/ [8] описали эффект облуче-
ния грудной клетки на легочную функцию человека, 

который заключался в снижении легочных объемов 
и повышении работы дыхания. Имеющиеся на се-
годняшний день данные о введении радиоактивно-
сти на ткань легких и их функцию касаются прежде 
всего эффектов радиотерапевтического воздействие 
на грудную клетку, когда тканевая толерантность яв-
ляется лимитирующим фактором, препятствующим 
повышению радиационной дозы. Традиционно для 
определения радиационно-индуцированного по-
ражения легких применялись рентгенологические 
методы позволяющие регистрировать неспецифиче-
ские проявления, в частности, диффузную инфиль-
трацию альвеол.
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Традиционно применяемые легочные функ-
циональные тесты не показали себя достаточно 
информативными в определении радиационно-ин-
дуцированного повреждения легкого и не нашли 
широкого применения.

Исследование диффузной способности легких 
показало себя в этом случае более полезным.

А.Г. чучалин с соавт., /1993/ [6] изучали диф-
фузную способность легких и газообмен у лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию по-
сле аварии на чАЭС и пришли к выводу об их 
нарушении.

Диффузная способность легких оказалась наи-
более нарушенным компонентом респираторной 
функции у лиц, подвергшихся радиационному воз-
действию во время ликвидации последствий ава-
рии на чАЭС. Это соответствует литературным 
данным, согласно которым исследования диффуз-
ной способности легких является наиболее инфор-
мативным из легочных функциональных тестов 
при радиационных поражениях [10].

А.Р. Татарский с соавт. /1993/ [5] при исследо-
вании функции внешнего дыхания у лиц подверг-
шихся радиации определяли преимущественно об-
структивный тип нарушения вентиляции.

В связи с малочисленными данными литерату-
ры по изучаемому вопросу мы должны изучить в 
условиях клиники с помощью спирографии, пнев-
мотахеометрии следующие компоненты: 

1. Показатели характеризующие легочные объ-
емы и емкости: жЕЛ, ДО, РО вд., РО выд., МВЛ. 

2. Показатели характеризующие бронхиаль-
ную проходимость: ОФВ1, ПТхМ вдоха и выдоха. 
Мы считаем, что жЕЛ, ОФВ1, МВЛ в сочетании 
с пневмотахометрическими показателями по Б.Е. 
Вотчалу достаточно полно характеризуют бронхи-
альную проходимость.

Исследованиями некотырых авторов [1; 2] по-
казано, что при хОЗЛ наблюдаются изменения 
сердечно-сосудистой системы. Нарушения крово-
обращения могут быть обусловлены поражением 
сердца, падением сосудистого тонуса, нарушением 
гемодинамики малого и большого круга кровоо-
бращения. 

Вопросу изменений показателей ФВД и сердеч-
но – сосудистой системы под влиянием радиации 
посвящено мало работ.

Целью исследования было изучение функции 
внешнего дыхания и сердечно- сосудистой систе-
мы у больных хроническимобструктивным заболе-
ванием легких – ликвидаторов аварии на чАЭС до 
лечения. 

Объект и методы исследования. Мы изучи-
ли состояние функций внешнего дыхания (ФВД) у 
32 больных хОЗЛ ликвидаторов аварии на чАЭС 
(основная группа) которые проходили курс лече-
ния на базе 4 и 5 городской клинической больниц в 
г. Полтаве, средний возраст 42.5±2,0 лет среди них 
мужчин 24, женщин 8. Контрольную группу соста-
вили 40 больных хОЗЛ не принимавших участия 
ликвидации аварии на чАЭС, средним возрастом 
45.0±2.0 лет, среди них мужчин – 30, женщин – 10. 

 Вентиляционная функция легких исследова-
лась на отечественных аппаратах: "Метатесте-I" 
и пневмотахометр ПГ-I. Мы изучили следующие 

показатели: число дыханий (чД), глубину дыханий 
(ДО), минутный объем дыхания (МОД), жизнен-
ную емкость и максимальную вентиляцию легких 
(жЕЛ) и (МВЛ), объем форсированного выдоха за 
1секунду (ОФВ I), пробу Штанге, Генча, Тиффно, 
максимальную скорость воздушного потока на вдо-
хе и выдохе (ПТхМ вдоха и выдоха). указанные 
исследования проводились всем больным БА ос-
новной и контрольной группы до лечения. Оценка 
полученных результатов проводилась согласно ме-
тодическому указанию [2; 3]. Исследования ФВД 
также изучалось до и после ингаляций бронхоспаз-
молитических средств преимущественно (Астмо-
пента) один-два вдоха или новодрина, и др. [5].

При исследовании сердечно сосудистой систе-
мы основную группу составили 44 больных хОЗЛ 
ликвидаторов аварии на чАЭС, средним возрас-
том 42.5+2,0 лет среди них мужчин 29, женщин 15. 
Контрольную группу составили 66 больных хОЗЛ 
не принимавших участия ликвидации аварии на 
чАЭС, средним возрастом 45.0+-2.0 лет, среди них 
мужчин 44, женщин 22. Паспортизированная доза 
облучения от 18.5 до 25.0 Р. Таким образом отсут-
ствие значительного различия по этим показателям 
исключает влияние возрастных и половых показа-
телей на изменение показателей сердечно сосуди-
стой системы и ФВД.

ЭКГ записывалось на 2-х канальном электро-
кардиографе в 12-ти отделениях: 3 стандартных, 3 
однополосных от конечностей и 6 грудных.

Вычисления проводили на персональном ком-
пьютере с применением программ “Statisticafor 
Windows. Version 5.0” и “SPSS forWindows. 
Release 13.0”.

Результаты исследований и их обсуждение.
Наш опыт показал / Селихова Л.Г., 1988/[4], что 

у больных хОЗЛ диагностируется бронхоспазм, 
выраженность которого зависит от стадии течения 
заболевания, формы, типа и степени дыхательной 
недостаточности. Поэтому мы все выше перечис-
ленные вопросы ставили необходимостью изучить 
у лиц, страдающих хОЗЛ, подвергшихся радиации 
на чАЭС. Изменение ФВД у больных хОЗЛ, под-
вергшихся радиации в сопоставлении с контроль-
ной группой вами представлено в таблице 1.

Так, МОД основной количественный по-
казатель вентиляции легких составил в основ-
ной группе 20,2±0,3 л, в контрольной группе –  
14,5±1,0 л /Р< 0,001/. МВЛ в основной группе 
составляет 39,6±5,1 л, в контрольной группе –  
59,1±5,4 л. жЕЛ, соответственно, 1,9±0,3 л, в кон-
трольной – 2,8±0,2 л. Резервный объем вдоха и ре-
зервный объем выдоха в основной и контрольной 
группе, в основном, был идентичен, хотя наблю-
далась тенденция к снижению резервного объема 
выдоха, что, по-видимому, указывает на нарушение 
бронхиальной проходимости. ОФВ1 характеризу-
ющий бронхиальную проходимость как и ПТхМ 
выдоха значительно снижены в основной группе 
и составили 1,7±0,3 л/сек, в контрольной группе 
2,6±0,3 л/сек, ПТхМ выдоха – 2,65±0,2 л/сек и  
3,5± 0,3 л/сек. 

Как видно из таблицы 1, у больных хОЗЛ ос-
новной группы показатели ФВД изменены в боль-
шей мере, чем в контрольной.



65

Медичний форум
♦

Таблица 1
Показатели функции внешнего дыхания у здоровых лици больных ХОЗЛ

№
Больные ХОЗЛ

Показатели ФВД Здоровые Основная группа Контрольная группа
n=32 n=32 n=40

1. чД в 1 мин 16,3±0,1 24,0±1,8 19,6±1,0
2. ДО, л 0,6±0,1 1,1±0,2 0,8±0,1
3. МОД, л 9,4±0,2 20,2±0,3 14,5±1,0
4. жЕЛ, л 4,3±0,2 1,9±0,3 2,8±0,2
5. ОФВ1, л/сек, 4,1±0,2 1,7±0,3 2,6±0,3
6. МВЛ, л 95,8±1,3 39,6±5,1 59,1±5,4
7. Индекс Тиффно,% 84,7±1,1 41,3±2,3 54,7±4,6
8. Проба Штанге, сек 44,0±1,6 28,6±0,4 34,3±0,5
9. Проба Генча, сек 32,0±1,1 21,7±0,4 27,3±0,3
10. ПТхМ вдоха, л/сек 4,7±0,3 2,9±0,2 3,9±0,1
11. ПТхМ выдоха, л/сек 4,5±0,3 2,65±0,2 3,5±0,3

P 3-4 P 3-5 P 4-5
1. ˂0.001 ˂0.01 ˂0.05
2. ˂0.01 ˂0.05 ˂0.05
3. ˂0.001 ˂0.05 ˂0.001
4. ˂0.001 ˂0.001 ˂0.02
5. ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001
6. ˂0.001 ˂0.001 ˂0.01
7. ˂0.001 ˂0.001 ˂0.01
8. ˂0.001 ˂0.001 ˂0.001
9. ˂0.001 ˂0.02 ˂0.001
10. ˂0.001 ˂0.02 ˂0.02

Таблица 2
Изменение показателей бронхиальной проходимости у больных ХОЗЛ основной и контрольной 

групп под влиянием бронхолитических препаратов

Показатели 
бронхиальной 
проходимости

Статистические 
показатели

Здоровые Больные ХОЗЛ
n=32 Основная группа Контрольная Группа

n=32 n=32

жЕЛ, 
л

До  
После  

P

3.8±0.1  
4.0±0.1  
˃0.05

1.9±0.4  
3.0±0.3  
˂0.05

2.8±0.3  
3.5±0.1  
˃0.05

ОФВ1, 
л/сек

До  
После  

P

4.0±0.2  
4.1±0.2  
˃0.05

1.7±0.2  
2.4±0.2  
˂0.02

2.6±0.2  
3.2±0.2  
˂0.05

ПТхМ выдоха, 
л/сек

До  
После  

P

4.0±0.1  
4.1± 0.3  
˃0.05

2.5±0.2  
3.1±0.1  
˂0.01

3.4±0.2  
3.9±0.1  
˂0.05

Таблица 3
Изменение показателей бронхиальной проходимости у больных ХОЗЛ  

основной и контрольной групп от наличия секреторного IgA

Показатели Больные ХОЗЛ
Основная группа Контрольная Группа

SigA + n =I 5  
%

SigA- n =I 5  
%

SigA + n =20  
%

SigA- n =20  
%

жЕЛ, л 38,75±2,8 33,8±2,2 49,25±4,15* 42,0±3,55*
МОД, л 135,65±5,3 291,14±9,1 113,46±7,85* 253.1±6,15*
Проба Тиффно,% 48,35±6,1 46,95±6,5 72,7±5,9* 69,7±9,2*
МВЛ, л 33,9±2,9 30,3±2,1 44,85±4,7* 29,7±2,0*
ПТхМ выд, л/сек 67,7±1,3 68,95±1,3 72,85±2,1* 75,6±1,5*

Примечание: * – различия статистически достоверны по сравнению с основной группой.
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у больных хОЗЛ мы изучили наличие бронхо-
спазма по данным жЕЛ. ОФВ1 и ПТхМ выдоха до 
и после ингаляции бронхолитических средств, пре-
имущественно 1-2 вдоха (таблица 2).

Из таблицы 2. следует, что у больных хОЗЛ ос-
новной и контрольной группы наблюдается брон-
хоспазм, причем, он более выражен в основной 
группе. у здоровых лиц бронхоспазм отсутствует, 
так как бронхолитик не действует на  « нормальные 
бронхи », лишь устраняет спастические явления.

Это нацеливает на необходимость внедрения 
бронхолитиков в лечение этой группы больных.

Мы изучили состояние функции внешнего ды-
хания у больных хОЗЛ основной и контрольной 
группы в зависимости от наличия секреторного 
иммуноглобулина А (таблица 3).

Из таблицы 3. следует, что у больных хОЗЛ ос-
новной группы показатели функции внешнего ды-
хания достоверно снижены в большей мере, чем в 
группе больных с секреторной недостаточностью 
иммуноглобулина А.

В контрольной группе также имеется тенденция к 
снижению показателей функции внешнего дыхания.

Наши многолетние исследования состояния 
сердечно-сосудистой системы у больных хОЗЛ по-
казательно отображены в их значительных измене-
ниях Селихова Л.Г., 1988 [4]; Редчиц И.В., 1994 [3]. 
К такому же выводу приходят [1].

Наши исследования показали, что у больных 
хОЗЛ в период развернутой картины заболеваний 
наблюдались боли в области сердца, сердцебиение, 
одышка(Таблица 4).

увеличение левой границы сердца выявлено у 
10 (22,7%) больных хОЗЛ основной группы, пра-
вой – у 3(6,8%).увеличение левой границы сердца 
выявлено у 11(16,8%),правой – у 2(3,0%)больных 
хОЗЛ контрольной группы.

Таким образом, у больных хОЗЛ как основной, 
так и контрольной группы наблюдается увеличе-
ние как левой, так и правой границы сердца [7].

Наряду с расширением границ сердца у 7 боль-
ных хОЗЛ основной группы наблюдалось увеличе-
ние печени, у 2 – наличие отеков на ногах, что было 
нами расценено как проявление сердечной недо-
статочности по правожелудочковому типу. увели-
чение границ сердца часто наблюдалось у больных 
хОЗЛ при наличии эмфиземы легких.

Гипертрофию и расширение левого желудочка 
объясняетсядлительной гипоксемией.

Данные аускультации сердца больных хОЗЛ 
зависят от его функциональных особенностей (об-
структивный, необструктивный), от степени эмфи-
зематозной изменчивости в легких, выраженности 
бронхоспазма в момент выслушивания.

хОЗЛ осложняется вначале легочной, а в даль-
нейшем сердечной недостаточностью. Отличие сим-
птомов сердечной недостаточности от легочной пред-
ставляет нередко большие трудности. В связи с этим, 
наряду с клиническими данными, особое значение 
приобретает электрокардиографический метод ис-
следования, позволяющий не только дополнить кли-
нико-рентгенологические данные, но я выявить ран-
ние патологические изменения со стороны сердца [2]. 

Некоторые авторы, считают, что один из самых 
распространенных методов в функциональной диа-

гностики является ЭКГ, с использованием которой 
разработано большое количество расчетных коэф-
фицентов.

Нами проведено ЭКГ исследование 44 больных 
хОЗЛ основной и 66 больных хОЗЛ контрольной 
группы (Таблица 4). 

Кроме обычного анализа ЭКГ вычислений ча-
стоты сердечных сокращений, длительности ин-
тервала PQ комплексов определение амплитуды 
зубцов Р и Т, угла QRS электрической позиции 
сердца определяли 13 признаков гипертрофии 
правого желудочка, предложенных Соколовым-
Лайоном, обозначенных цифрами в следующем 
порядке: 

1) RV1- 7мм и более; 
2) SV1 – 2 мм и более;
3) SV5-6 – 7 мм и более;
4) RV1 + SV5-6 более 10,5 мм;
5) RV5-6 – менее 5 мм;
6) R/SV5-6 1 и менее;
7) R*SV5/ R*SV1 –0,4 мм и менее;
8) RaVR= 5 мм и более; 
9) R/Sv1- более 1; 
10) Время внутреннего отклонения в отведения 

V1-V2 – 0,04-0,07с;
11) депрессия S-Tv1 отрицательный TV1;
12)депрессия S-TaVL отрицательный TaVL или 

TaVF;
13)отклонение электрической оси вправо боль-

ше 110º (таблица 4).
 Из таблицы 4. следует, что отклонение электри-

ческой оси сердца влево наблюдалось у 21(47,7%) 
больных хОЗЛ основной группы и у 25(37,9%) – 
контрольной группы, отклонение электрической 
оси сердца вправо, соответственно, у 10(22,7%) и 
у 3 (4,5%). у больных хОЗЛ обеих групп наблюда-
лось нарушение сердечного ритма : наиболее часто 
синусовая тахикардия у 28(63,6%) основной груп-
пы и у 32(48,48%) – контрольной группы, экстраси-
столия, соответственно, у 6(13,6%) и у 8(12,12%), 
мерцательная аритмия – у 1 (27%) и у 1(1,51%).

у 40 (36,36%) больных хОЗЛ диагностиро-
ваны изменения зубцов и отрезков ЭКГ, из них 
Р2–Р3> Р1 выявлено у 5(13,3%) больных хОЗЛ ос-
новной группы и у 4(6,06%) – контрольной груп-
пы, PаVL/-/ – у 3 (4,5%) контрольной группы РaVF 
1,5 мм – у 8(18,18%) основной группы и у 1(1,51%) 
контрольной, Р V5-6<РV1-2, соответственно, у 5(11,3%) 
и у 4(6,6%). Реже наблюдалось удлинение интервал 
PQ у 3 (6,8%) больных хОЗЛ основной группы и 
у 2 (3,03%)контрольной группы, смещение сегмента 
ST2-3 вниз, соответственно, у 3(6,9%) и у 2 (3,2%).

Согласно литературным данным при гипертро-
фии правого желудочка появляется высокий зубец 
R, относительно малый зубец S в правых грудных 
отведениях и глубокий зубецS в левых.

Может иметь место низкий зубец Р и глубокий S во 
всех грудных отведениях. Такая электрокардиограмма 
характерна, по-видимому для изменений миокарда.

Данные показали, что у больных хОЗЛ основ-
ной группы наиболее выраженными признаками 
Соколова- Лайона были внутренние отклонения в 
отделении V1-2 0,04–0,07 c – y 20 (45,45%) больных, 
RaVR- 5 мми более – у 19 (43,2), депрессия S–TаVL 
отрицательный TaVLу 16 (36,4%).
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Меньшую значимость, по нашим данным, име-
ли отклонения электрической оси сердца вправо 
больше 110 º – у 6(13,6%).

R/SV5-6 – 1 и менее у 3 (6,8%) больных хОЗЛ 
основной группы.

у больных хОЗЛ контрольной группы наибо-
лее выраженными признаками Соколова-Лайона 
были время внутреннего отклонения в отведении 
V1-2 0,04-0,07 с – у 25(37,93), R aVR – 5 мм и бо-
лее 26 (39,3%), депрессия S-T aVL отрицательный 
TaVL – у 22(33,33%).

 Менее выраженными признаками Соколова-
Лайона были R/SV5-6, 1 и менее- у 3(4,54%), SV5-6 

7 мм и более – у 5(7,57%) больных хОЗЛ контроль-
ной группы.

Выводы.
у больных хОЗЛ основной группы показатели 

функции внешнего дыхания достоверно снижены в 
большей мере, чем в контрольной группе.

Следует отметить, что признаки гипертрофии 
правых отделов сердца, а также изменения же-
лудочкового комплекса, отражающие нарушения 
восстановительных процессов миокарда чаще 
наблюдалось у больных хОЗЛ основной группы, 
что следует учитывать при разработке плана их 
лечения.

Таблица 4
Частота ЭКГ признаков у больных ХОЗЛ основной и контрольной группы 

№ 
п/п

ЭКГ признаки Больные ХОЗЛ до лечения
ЭКГ признаки Контрольная 

группа
n=44 n=66
абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6
I. Отклонение оси сердце    влево

                                            вправо
21 47,7 25 37,9
10 22,7 3 4,54

II. Нарушение сердечного ритма
1. Синусова тахакардия 28 63,6 32 48,48
2. Синусова брадикардия 2 4,5 4 6,06
3. Экстрасистолия 6 13,6 8 12,12
4. Мерцательная аритмия 1 2,27 1 1,51
5. Параксизмальная тахикардия 2 4,5 2 3,03

III. Изменение зубцов с отрезков ЭКГ
1. удлинение интервала PQ 3 6,8 2 3,03
2. P2-P3> P1 5 11,3 4 6,06
3. P aVL /-/ 3 4,54
4. P aVF 1.5 мм 8 18,18 1 1,51
5. PV5-6 PV1-2 5 11,3 4 6,06
6. Смещение сегмента S-T2-3 вниз 3 6,8 2 3,03

IV. Признаки Соколова-Лайона
1. Rv1– 7 мм и более 10 22,7 2 3,03
2. Sv1 –2 мм и более 5 11,3 4 6,06
3. Sv5-6 – 7 мм и более 2 4,5 5 7,57
4. Rv1+Sv5-6 10.5 мм 3 6,8 2 3,03
5. Rv5-6 менее 5 мм 4 9,09 1 1,51
6. R/Sv5-6 1 и менее 3 6,8 3 4,54
7. (R*Sv5)/(R*Sv1) – 0.4 мм и менее 2 4,5 3 4,54
8. R aVR– 5 мм и более 19 43,2 26 39,4
9. R/Sv1 более 1 13 29,54 32 48,48
10. Время внутреннего отклонения в отведении 
V1-V2 0,04-0,07 с

20 45,45 25 37,9

11. Депрессия S-Tv1 отрицательный Tv1 4 9,09 3 4,54
12. Депрессия S- TaVLотрицательный TaVL или TaVF 16 36,4 22 33,33
13. Отклонение электрической оси сердца право больше 110° 6 13,6 4 6,06
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ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АКуШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»  
ДЛЯ СТуДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»  

В уМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІї НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСу

У статті розглянуто особливості навчального процесу у студентів зі спеціальності «Медична психологія» при ви-
вченні дисципліни «Акушерство та гінекологія». Для підвищення ефективності навчального процесу необхідним є 
якісна підготовка студентів до практичних занять з використанням дистанційної системи навчання, використання під 
час практичних занять психологічних тестів, написання студентами тез про результати своєї індивідуальної роботи.

Ключові слова: навчальний процес, викладання медичних дисциплін.

В статье рассмотрены особенности учебного процесса студентов по специальности «Медицинская психология» 
при изучении дисциплины «Акушерство и гинекология». Для повышения эффективности учебного процесса необ-
ходимо качественная подготовка студентов к практическим занятиям с использованием дистанционной системы 
обучения, использование во время практических занятий психологических тестов, написанные студентами тезисов 
о результатах своей индивидуальной работы.

Ключевые слова: учебный процесс, преподавание медицинских дисциплін.

The article deals with the peculiarities of the educational process of students in the specialty "Medical Psychology" in the 
study of the discipline "Obstetrics and Gynecology".To improve the efficiency of the educational process, qualitative training 
of students for practical classes with the use of a distance learning system, use during practical classes of psychological 
tests, students' writing of abstracts about the results of their individual work is necessary.

Key words: educational process, teaching of medical disciplines.

Навчальний процес в умовах сьогодення по-
требує значних змін, що обумовлено стрімким 
розвитком науки, використанням різноманітних 
інноваційних технологій у навчальному процесі, 
доступністю інформаційного простору. Важли-
вою особливістю у вивченні медицини є одно-
часне вивчення практичного матеріалу та набуття 
практичних навичок. Враховуючи величезний об-
сяг інформації, яку слід засвоїти студентам, необ-
хідно постійно впроваджувати нові технології для 
досконалішого засвоєння необхідного матеріалу. 
Вагомим елементом у здобутті спеціальності є 
можливість практичного використання набутих 
знань у реальних умовах лікарських клінік, що є 
не завжди доступним, тому впроваджуються різ-
номанітні варіанти симулятивного навчання. Од-
нак, при вивченні дисципліни «Акушерство та гі-
некологія» студентами зі спеціальності «Медична 
психологія», слід враховувати певні особливості 
спеціальності, які полягають у потребі постійного 
контакту саме з пацієнтом. Крім того, майбутній 
лікар медичний психолог повинен володіти не 
тільки медичними знаннями, а також мати запас 
психологічних знань. 

Вивчення дисципліни «Акушерство та гінеко-
логія» з позиції лікаря психолога є надзвичайно 
актуальним, оскільки, більшість гінекологічних 
захворювань є хронічними, впливають на психо-
емоційний стан хворих, потребують кваліфікова-
ної підтримки спеціаліста. Не менш важливою є 
кваліфікована консультація у період вагітності 
та післяпологовому періоді, особливо у випад-

ку ускладнень. Кваліфіковане лікування кожного 
окремого випадку можливе тільки при комплек-
сному підході з врахуванням медичного, психо-
логічного та соціального аспектів пацієнта та за-
хворювання чи ускладненого перебігу вагітності, 
пологів, післяпологового періоду.

Дисципліна «Акушерство та гінекологія» є 
актуальною для медичного психолога, оскіль-
ки останніми роками стрімко розвивається така 
галузь науки, як перинатальна психологія, що 
вивчає обставини та закономірності розвитку 
людини на різних етапах антенатального, інтра-
натального та неонатального періодів, а також 
їх вплив на все подальше життя особистості, 
демонструє єдність психологічного та фізично-
го процесів з самого початку людського життя. 
Саме тому вивчення періоду вагітності, перебігу 
пологів є необхідним для студентів, що вивчають 
медичну психологію. 

Важливим моментом у перинатальній психо-
логії є надання психологічної допомоги з самого 
початку розвитку людини, що є неможливим без 
ґрунтовних знань дисципліни «Акушерство та  
гінекологія», причин, що викликають усклад-
нення нормального перебігу вагітності, пологів, 
післяпологового періоду, клінічних проявів, пато-
генезу, методів лікування. Крім того, однією з її 
складових є вивчення перебігу вагітності, психое-
моційного стану матері з метою визначення впли-
ву на формування характеру дитини.

Мета роботи. Підвищити рівень засвоєння на-
вчального матеріалу з дисципліни «Акушерство 



70

№ 13 (13) / 2018 р.
♦

та гінекологія» студентами зі спеціальності «Ме-
дична психологія» з використанням різних мето-
дик навчання.

Результати дослідження та їх обговорення. 
В процесі виконання роботи нами визначався рі-
вень засвоєння матеріалу студентами до та після 
їхньої роботи з вагітними, роділлями та породіл-
лями у відповідних відділеннях пологового будин-
ку, на практичних заняттях і під час підсумкового 
модульного контролю. 

Дисципліна «Акушерство та гінекологія» ви-
вчається студентами зі спеціальністі «Медична 
психологія» на 4 та 5 курсах. На 4 курсі досі ви-
вчаєтья фізіологічне та патологічне акушерство, 
однак, відмічено, що вивчення дисципліни спер-
шу із підрозділу гінекологія є більш доцільним, 
тому потребує перегляду навчальної програми. 
Гінекологія вивчається на 5 курсі.

При вивченні дисципліни використовуються 
різноманітні методики. Традиційним є підготовка 
до практичних занять по навчальних підручниках, 
які, крім акушерсько-гінекологічного матеріалу, 
включають психологічні аспекти з кожної теми, 
що підвищує мотивацію у студентів.

При підготовці до практичних занять обов’яз- 
ковим є використання системи дистанційного на-
вчання. Перевагами даної системи є можливість 
постійної взаємодії між викладачем та студен-
том, проведення викладачем моніторингу роботи 
студентів дистанційно під час їхньої самостійної 
підготовки до заняття. Рівень засвоєння матері-
алу викладач може оцінити за результатами ви-
рішення тестових завдань та ситуаційних задач, 
які є складовою частиною дистанційного на-
вчання. Це вивільняє час для роботи у відділен-
нях, відпрацювання практичних навичок, роз-
гляду клінічних ситуаційних задач, обговорення 
«складних» пацієнтів, де присутність викладача 
є необхідною. 

З метою удосконалення практичних навичок 
використовуються відеофільми з демонстрацією 
їх виконання та оперативних втручань. Таким чи-
ном у студентів, які навчаються у системі дистан-
ційного навчання, з’являється можливість більш 
якісно підготуватися до практичного заняття. 

Наступною особливістю є використання під 
час курації студентами гінекологічних хворих, 
вагітних та породіль різноманітних методик пси-
ходіагностичного дослідження психічних проце-
сів та станів особистості, які використовуються 
у медичній психології: різноманітні психологічні 
тести та методи клінічно-психологічного дослі-
дження особистості. Проведення курації у такий 
спосіб значно краще мотивує студента, оскільки 
відтворює його роботу у майбутньому. Проведен-
ня психодіагностичного дослідження без знань 
акушерства та гінекології не може бути інформа-
тивним для визначення проблеми.

Рівень засвоєння теоретичного матеріалу ви-
значали на початку практичного заняття шляхом 

опитування та вирішення тестових завдань і на-
прикінці заняття, після роботи у відділеннях із 
пацієнтами. Слід відмітити, що значно кращі 
знання студенти демонстрували на тих практич-
них заняттях, коли була можливість спілкуватися 
з тематичними пацієнтами у відділенні. у сту-
дентів медичних психологів навики спілкуван-
ня з пацієнтами з використанням психологічних 
тестів набуті впродовж навчання на попередніх 
курсах, тому студенти швидко знаходили контакт 
із вагітними та хворими, про що свідчать відгуки 
пацієнтів і лікарів відділень. Пацієнти охаракте-
ризували роботу студентів позитивно, оскільки 
після спілкування зі студентами у них знизився 
тривожний стан, практичні лікарі відмітили змі-
ну налаштування пацієнтів до процесу лікуван-
ня, що згодом відобразилася на підвищенні ефек-
тивності лікування.

При проведенні курації студенти викорис-
товували стандартизовані психологічні тести, а 
також тести, розроблені самостійно. Після про-
ведення тестування у відповідності до гінеко-
логічного захворювання чи ускладнення вагіт-
ності, студентами робиться аналіз і висновки. 
Результати роботи оформлюються у вигляді тез 
або статті, як індивідуальна робота студента. За-
стосування такого методу навчання призводить 
до значного підвищення ефективності навчання. 
Встановлено, що студенти, які використовують 
всі вказані форми навчання, навчаються тільки 
на позитивні оцінки. Враховуючи, що курація 
проводиться студентами у малих групах, всі сту-
денти академічної групи задіяні у відділеннях 
пологового будинку у навчальний процес. Таким 
чином більшість студентів медичних психологів 
навчаються на позитивні оцінки.

Вважаємо, що саме застосування різноманіт-
них сучасних методів навчання сприяє кращому 
засвоєнні теоретичного та практичного матері-
алу студентами, оскільки, студенти, які можуть 
відмітити результати своєї праці є більш змоти-
вованими.

Висновки
1. При викладанні дисципліни «Акушерство 

та гінекологія» у студентів за спеціальністю «Ме-
дична психологія» необхідним є обов’язкове ви-
користання системи дистанційного навчання при 
підготовці до занять, що звільняє час для одно-
часного відпрацювання практичних навичок з ви-
користанням психологічних тестів та підвищує 
рівень засвоєння матеріалу.

2. Під час практичних занять необхідно вико-
ристовувати набуті студентами знання з психоло-
гії, при курації хворих застосовувати психологіч-
ні тести для експериментально-психологічного 
обстеження психічних процесів, зміна яких ви-
никає у разі тривалого хронічного захворюван-
ня, ускладненого перебігу вагітності, пологів, 
післяпологового періоду, залежно від соматичної 
патології.
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АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ  
З ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТОІВ у ВІДНОШЕННІ  

РЕЗИСТЕНТНИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ

Проведено дослідження антагоністичних властивостей штамів лактобактерій, які входять до складу пробіотич-
них препаратів Лактобактерін, Біфілак-екстра та Симбітер-2 у відношенні клінічних штамів мікроорганізмів, вилуче-
них із статевих шляхів від жінок з діагнозом бактеріальний вагініт, та резистентних до широкого кола антибактері-
альних засобів. Установлено різну антагоністичну активність пробіотичних препаратів у відношенні досліджуваних 
мікроорганізмів. Виражені антагоністичні властивості відмічено у лактобактерій, які входять до препарату Симбі-
тер-2, що дає можливість застосування їх комплексній терапії захворювань, викликаних резистентними штамами 
мікроорганізмів.

Ключові слова: пробіотики, антагоністична дія, резистентність, мікроорганізми.

Проведено исследование антагонистичных свойств штаммов лактобактерий, которые входят в состав проби-
отичних препаратов Лактобактерин, Бифилак-экстра и Симбитер-2 в отношении клинических штаммов микроор-
ганизмов, изъятых из половых путей от женщин с диагнозом бактериальный вагинит, и резистентных к широкому 
кругу антибактериальных средств. Установлено разную антагонистичную активность пробиотичних препаратов в 
отношении исследуемых микроорганизмов. Выражены антагонистичные свойства отмечены у лактобактерий, кото-
рые входять в соства препарата Симбитер-2 и это дает возможность приманять их в комплексной терапии заболе-
ваний, вызванные резистентними штаммами микроорганизмов.

Ключевые слова: пробиотики, антагонистическое действие, резистентность, микроорганизмы.

A study antagonism properties of strain lactobacterium, that enter in the complement of preparations probiotic Lacto-
bacterin, Bifilact-ekstra and Symbiter-2 in the relation of the clinical strains microorganisms, withdrawn from genital tracts 
from women with a diagnosis bacterial vaginitis, and resistant to the wide circle anti-infectives. Different antagonism activity 
of preparations probiotic is set in the relation of the investigated microorganisms. The expressed antagonism properties are 
marked at lactobacterium that is included in preparation of Symbiter-2, that gives an opportunity of application of them to 
complex therapy of the diseases caused by resistant stamms microorganisms. 

Key words: probiotics, antagonism activity, resistant, microorganisms.

Актуальність. Мікробна екосистема людини ви-
діляється серед інших систем багатофункціональною 
активністю, але й відрізняється високою уразливістю, 
будучи при цьому специфічним біологічним індикато-
ром негативних змін в організмі. Вагіна з ії мікрофло-
рою являє собою єдину екосистему в якій, вагінальне 
середовище контролює мікрофлору, а мікрофлора, в 
свою чергу, чинить різні дії на піхвове середовище. 
Нормальна мікрофлора вагіни підрозділяється на облі-
гатну (резидентну, індигенну), факультативну та тран-
зиторну. Епітелій вагіни виконує захисну функцію, 
яка забезпечує його стійкість до дії патогенних агентів 
(бактерії, віруси, гриби) [1 с. 109-110].

Серед великого різноманіття бактерій провідне 
місце у вагінальному мікроценозі займають мікро-
аерофільні лактобактерії, які колонізують слизову 
вагіни, приймають участь у формуванні екологіч-
ного бар’єру і тим самим забеспечують резистент-
ність вагінального біотопу. Захисні властивості 
лактобактерій реалізуються в наслідок антагонис-
тичної активності, спроможності продуктувати 
лізоцим, перекись водню, утворювати кислоти та 
адгезивних властивостей [2, с. 11-14]. 

При лікуванні захворювань статевих шляхів часто 
використовували антибактеріальні засоби, які сприяли 
селекції умовно-патогенних мікроорганізмів з мно-
жинною лікарською стійкістю. На жаль, антибіотико-
терапія ліквідує умовно-патогенні мікроорганізм і не 
здатна забезпечити умови для відновлення нормальної 
мікрофлори. Таким чином, бактерії, які є представни-

ками нормоцинозу вагіни, тісно взаємодіють між со-
бою та клітинами вагінального епітелію, утворюють 
та підтримують високу колонізаційну резистентність 
біотопу та окрім захистної функції виконують інші, не 
менш важливі, зокрема – ферментативну, вітаміноут-
ворюючу, імуностимулюючу, і тому мікрофлору роз-
глядають як індикатор стану вагіни [3, с. 83-87].

Постановка проблеми. Для відтворення нор-
мальної мікрофлори слизових оболонок викорис-
товують біопрепарати з лактобактеріями у вигляді 
тампонів, свічок, таблеток, розчинів. Пробіотичні 
препарати – це ліофілізована культура лактобакте-
рій, біфідобактерій та інших, яка сприяє колонізації 
слизових оболонок. Одним із перспективних на-
прямків у цьому питанні може бути використання 
антагоністичних властивостей лактобактерій пробі-
отичних препаратів до резистентних штамів мікро-
організмів, що і визначило мету даного дослідження. 

Матеріали та методи. Об’ектом досліджен-
ня були 68 штамів умовно-патогенних мікроорга-
нізмів із 128 штамів, вилучених з піхви у жінок з 
діагнозом бактеріальний вагініт: Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, 
Candida albicans та у яких відмічалась резистент-
ність до двох класів антибіотиків 

Під нашим спостереженням було 115 жінок 
репродуктивного віку (рік від 17 до 45). Всі жінки 
знаходились під наглядом в жіночій консультації і 
бактеріологічне обстеження проходили відповідно 
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до рекомендацій лікарів. у всіх жінок матеріал для 
дослідження брали до початку антибактеріальної 
терапії. Ідентифікацію мікроорганізмів та грибів 
проводили згідно чинної нормативно – методичної 
документації. Приготування та контроль якості по-
живних середовищ проводили за рекомендаціями 
фірм-виробників, які викладено у сертифікатах до 
продукції, а також за інформаційним листом [4; 5].

Приготування суспензій мікроорганізмів із ви-
значеною концентрацією мікробних клітин про-
водили за шкалою McFarland з використанням 
електронного приладу Densi-La-Meter (PLIVA-
LachemaDiagnostika, чехія). Інтерпретація ре-
зультатів чутливості до антибіотиків визначали 
на середовищі Мюллер–хінтон (HiMedia, India) з 
використанням стандартних комерційних дисків 
(HiMedia, India)[6]. 

Для дослідження використовували препара-
ти-пробіотики Лактобактерін (штамм Lactobacillus 
plantarum), Біфілак-екстра ( штами Bifidobacterium 
bifidum та Lactobacillus plantarum), Симбітер-2 (штам-
ми Lactobacillus plantarum та Bifidobacterium bifidum).

Визначення антагоністичної дії про біотичних 
мікроорганізмів проводили методом відстроченого 
антагонізму [7].

Результати дослідження та їх обговорення. 
Склад вилученої мікрофлори з піхви від жінок з 
діагнозом бактеріальний вагініт був наступним: 
S. aureus, S. epidermidis, S. agalactia, E. faecalis, 
E. coli, K. рneumonia, E. cloaceae, P.mirabilis, C. 
аlbicans. Найбільш часто серед резистентних видів 
вилучали гриби C. аlbicans (32,3 %), які домінували 
серед інших представників резистентної мікрофло-
ри, потім вилучали грамнегативні бактерії E. coli 
(22,0 %) та K. pneumoniae (17,7 %). Рідко вилучали 
представників грампозитивної флори, зокрема S. 

aureus (8,8 %), S. epidermidis (8,8 %) та E. faecalis 
(10,3 %), Перелік виділених штамів мікроорганіз-
мів наведено у таблиці 1.

Всі резистентні штами були досліджені на про-
яву антагоністичної дії, щодо пробіотичних штамів 
мікроорганізмів. В результаті досліджень було вияв-
лено що пробіотик актобактерін (штамм Lactobacillus 
plantarum) не гальмував ріст 3-х штамів S. aureus, 
4-х штамів S. epidermidis, 2-х штамів E.faecalis, 10-ти 
штамів E. coli, 5-ти штамів K. pneumoniae, 10-ти 
штамів C. аlbicans. Середня зона пригнічення рос-
ту складала 2-5 мм. Пробіотик Біфілак-екстра (шта-
ми Bifidobacterium bifidum та Lactobacillus plantarum) 
гальмував ріст 5-ти штамів S. aureus, 6-ти штамів 
S. epidermidis 4-х штамів E.faecalis, 12-ти штамів 
E. coli, 9-ти штамів K. pneumoniae, 15-ти штамів 
C. аlbicans. Середня зона пригнічення росту складала 
7-9 мм. Комплексний пробіотик Симбітер-2 (штамми 
Lactobacillus plantarumта та Bifidobacterium bifidum). 
гальмував ріст 6-ти штамів S. aureus, 6-ти штамів 
S. epidermidis 7-ми штамів E.faecalis, 14-ти штамів 
E. coli, 12-ти штамів K. pneumoniae, 20-ти штамів 
C. аlbicans. Середня зона пригнічення росту складала 
9-12 мм. Дані надані в таблиці 2.

Підсумок 
Встановлено різну антагоністичну активність 

препарататів-пробіотиків по відношенню до ре-
зистентних штамів мікроорганізмів, зокрема до 
S. aureus, S. epidermidis, E. coli, K. pneumoniae, E. 
faecalis, C. albicans, вилучених з статевих шляхів 
від жінок з діагнозом бактеріальний вагініт. За зо-
нами пригнічення росту чутливим виявився про-
біотик Біфілак-екстра та високочутливим Симбі-
тер-2. Визначення антагоністичних властивостей 
пробіотичних препаратів можна застосовувати у 
комплексній терапії бактеріальних вагінітів. 

Таблиця 1
Перелік виділених штамів мікроорганізмів 

№ пп назва мікроорганізму Кількість резистентних штамів
абс. %

1 S. aureus 6 8,8
2 S. epidermidis 6 8,8
3 E.faecalis 7 10,3
4 E. coli 15 22,0
5 K. pneumoniae 12 17,7
6 C. albicans 22 32,4

Всього 68 100,0

Таблиця 2
Чутливість штамів резистентних мікроорганізмів до штамів пробіотичних препарататів

№ пп Назва 
мікроорганізму

Кількість штамів Зона пригнічення росту пробіотиками, мм, (M±m)  
(n – кількість чутливих штамів)
лактобактерін Біфілак-екстра Симбітер-2

1 S. aureus 6 2,4±0,2( n=3) 6,5±0,6 (n=5) 9,8±0,7 (n=6)
2 S. epidermidis 6 4,5±0,4 (n=4) 8,4±0,7 (n=6) 11,9±0,4 (n=6)
3 E. faecalis 7 3,2±0,3 (n=2) 7,8±0,6(n=4) 10,3±0,8 (n=7)
4 E. coli 15 2,8±0,4 (n=10) 7,9±0,7 (n=12) 10,6±0,7 (n=14)
5 K. pneumoniae 12 4,2±0,5 (n=5) 8,3±0,5 (n=9) 11,2±0,8 (n=12)
6 C. albicans 22 3,4±0,5 (n=10) 8,7±0,5 (n=15) 10,6±0,7 (n=20)
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ГуРТОК ЯК ПЕРШОЧЕРГОВА ЛАНКА НАуКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОї РОБОТИ 
СТуДЕНТІВ у МЕДИЧНОМу КОЛЕЖІ

У статті розглядається мета, основні завдання та форми проведення науково-дослідницької роботи студентами 
в межах студентських гуртків педіатричних дисциплін. 

Ключові слова: науково-дослідницька робота (НДР), завдання, форми, студентський гурток.

В статье рассматривается цель, основные задания и формы проведения научно-исследовательской работы 
студентами в рамках студенческих кружков педиатрических дисциплин.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа (НИР), задания, формы, студенческий кружок.

The article considers the goal, the major tasks and the forms of conducting research work by students in student groups 
of pediatric subjects.

Key words: a scientific-research work, tasks, forms, a student group.

Вступ. Сучасні вимоги, які висуваються пе-
ред вищою школою передбачають здійснення 
ґрунтовної виховної роботи серед молоді. Саме 
виховна та позааудиторна робота у вищому на-
вчальному закладі виступає одним із головних 
критеріїв якісної підготовки висококваліфікова-
ного спеціаліста. Об’єктивні та суб’єктивні ре-
алії сьогодення створюють умови при яких ви-
ховання майбутніх фахівців із вищою освітою 
набуває особливої актуальності. 

Науково-дослідницька робота студентів (НДРС) 
у вищих медичних навчальних закладах І рівня 
акредитації є одним із основних чинників якісної 
підготовки висококваліфікованих кадрів відповід-
ного профілю, який у свою чергу визначає форму-
вання та розвиток активності й самостійності.

Мета статті – аналіз теорії та практики розви-
тку НДРС у вищому навчальному медичному за-
кладі І рівня акредитації «Полтавському базовому 
медичному коледжі» як умови їх активізації в на-
вчанні та професійному становленні.

Основна частина. Існує багато методів та за-
собів підготовки висококваліфікованих фахівців у 
вищих медичних навчальних закладах, але все ж 
науково-дослідницька робота студентів є одним із 
важливих засобів, особливо для студентів, здатних 
творчо мислити. Для того, щоб ця робота проводи-
лась протягом усього періоду навчання, необхідно 
постійно підтримувати інтерес до дослідження, 
стимулювати цю діяльність.

Поняття НДРС включає в себе два елемента:
1. Навчання студентів елементам дослідниць-

кої діяльності, організації та методикам наукової 
творчості.

2. Наукові дослідження, що здійснюють сту-
денти під керівництвом керівників гуртків.

В україні якісне проведення НДРС забезпечу-
ється такими нормативно-законодавчими докумен-
тами – Законами україни «Про наукову і науково-
технічну діяльність», «Про вищу освіту».

Науково-дослідницька робота студентів за су-
часних умов є органічною складовою навчання. 
її виконання сприяє поглибленню й закріпленню 
теоретичних знань, забезпечує можливість форму-
вання дослідницьких навиків. 

НДР – це колективна робота студента і викла-
дача, яка дає можливість зробити свій внесок у 
дослідження актуальних проблем медичної науки, 
оволодіти науковими методами пізнання, усвідоми-
ти важливість такої роботи для підвищення конку-
рентоспроможності на ринку праці. Дослідницька 
робота в позанавчальний час є продовженням на-
вчально-дослідницької, а також ефективним засо-
бом об’єктивного вияву обдарованої студентської 
молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулю-
вання потреби у творчому оволодінні знаннями, ак-
тивізації навчально-пізнавальної діяльності. 

З’ясовано, що проведення студентами НДР впли-
ває на якість навчально-виховного процесу і визна-
чаються нові форми й методи проведення практич-
них занять, поглиблюються та урізноманітнюються 
методи навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
Зміст готовності до НДР мають складати такі елемен-
ти, як знання, уміння, творчість, бажання.

Більш активно науково-дослідницька робота 
реалізується в студентських гуртках. 

Сучасний ринок освітніх послуг вимагає від 
ВНЗ нових орієнтирів і підходів у роботі зі сту-
дентами. Ця потреба передбачає відтворення 
системи виховної роботи, пошук адекватних ви-
могам часу форм і способів такої діяльності на 
основі вивчення ціннісних орієнтацій студент-
ства та духовного вдосконалення особистості. 
Саме на таких принципах і має бути побудована 
робота студентських гуртків. 

Гурткова робота являється невід’ємною час-
тина навчально-виховного процесу у медичному 
коледжі, яка розвиває і формує загальні якості від-
повідно до вікових можливостей студентів, задо-
вольняє психологічну потребу у спілкуванні і са-
мовизначенні та вирішує проблему дозвілля.
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Яке ж практичне значення мають студентські 
гуртки у системі освіти та

медицини?
1. Розкривають професійні вміння, вчаться ко-

ристуватися матеріалами архівів, бібліотек, сайта-
ми інтернету, спілкуються один з одним.

2. Проводиться санітарно-просвітницька ро-
бота.

3. Гуртківці набувають знання з новітніх мето-
дів діагностики, лікування, профілактики дитячих 
захворювань. 

4. Формується культура поведінки.
З метою реалізації творчого потенціалу студен-

тів в Полтавському базовому медичному коледжі 
створено два педіатричні гуртки, які дають змогу:

1. Виявити найбільш здібних та таланови-
тих, схильних до науково-дослідницької роботи 
студентів.

2. Формувати та удосконалювати навики до-
слідницької діяльності.

3. Набувати навики виконання наукової ро-
боти.

Основними завданнями студентських гуртків є:
1. Формування наукового світогляду, оволодін-

ня принципами побудови, формами та засобами на-
укового пізнання і методами наукового дослідження.

2. Надання допомоги студентам у прискорено-
му оволодінні спеціальністю, досягнення високого 
рівня професіоналізму.

3. Розвиток творчого мислення та індивідуаль-
них здібностей у вирішенні практичних завдань.

4. Необхідність постійного оновлення і вдо-
сконалення своїх знань.

5. Прищеплення студентам навичок самостій-
ності аналітичної діяльності.

6. Розвиток ініціативи, здатності застосувати 
теоретичні знання у своїй практичній роботі.

7. Розширення теоретичного кругозору і еру-
диції майбутнього фахівця.

Засідання гуртків проводяться один раз на мі-
сяць. Тематика гурткових занять підпорядкована 
навчальному матеріалу та відповідає науковим ін-
тересам студентів. 

Як правило, членами гуртка стають студенти 
лікувальної та сестринської справи, які добре на-
вчаються та мають сформовану активну життє-
во-соціальну позицію, добре усвідомлюють своє 
місце в навчальному процесі та в майбутній про-
фесійній діяльності. Це студенти, які виявляють 
певні здібності і здатні виконувати ті чи інші види 
діяльності.

На початку кожного навчального року керівни-
ки гуртків складають річний план роботи гуртків, 
в яких вказуються теми НДР та форми роботи сту-
дентів. Діапазон гурткової роботи включає різні на-
правлення.

Під час роботи у педіатричних гуртках студен-
ти використовують такі форми як: 

- наукові дебати;
- конференції;
- ділові клінічні ігри;
- індивідуальна робота;
- створення науково-прикладних засобів;
- проведення круглих столів;
- педіатричні читання;

- відпрацювання практичних навичок;
- проведення санітарно-просвітницької роботи;
- робота у відділеннях дитячої клінічної лі-

карні.
Під час засідань гуртків студенти проводять різ-

номанітні ділові клінічні ігри з тем:
1. «Гемолітична хвороба новонароджених ді-

тей».
2. «хронічний розлад травлення у дітей».
3. «Синдром крупу у дитини, яка хворіє на 

ГРВІ». 
Для дитячих клінічних лікарень студенти-гурт-

ківці виготовляють санбюлетні: 
1. «Профілактика дитячих інфекційних захво-

рювань. Вітряна віспа».
2. «Профілактика гіпокінезій».
3. «Профілактика кишкових інфекцій у дітей».
4. «Правила поводження дітей на воді» та інші. 
у відділеннях лікарень студенти проводять лек-

ції для мам: 
1. «Профілактика анемій у дітей».
2. «Профілактика травматизму серед дітей».
3. «Сучасні діагностичні підходи до діагности-

ки бронхіальної астми». 
Проводяться зустрічі – бесіди за круглим сто-

лом з головними медсестрами дитячої міської 
клінічної лікарні та Полтавської обласної дитячої 
клінічної лікарні з використанням сучасних муль-
тимедійних технологій, а саме: 

1. «Сучасні погляди на лікування дискінезій 
жовчних шляхів».

2. «Імунопрофілактика та інфекційна захворю-
ваність у дітей». 

Метою таких заходів є поглиблення знань сту-
дентів з предмету та наближення молоді до реалій 
сучасної медицини. 

Для студентів коледжу гуртківці проводять пе-
діатричні читання під час яких освітлюються іно-
ваційні методи профілактики, діагностики та ліку-
вання дитячих хвороб:

1. «Гіпотрофія чи хронічний розлад живлення».
2. «Профілактика кору серед дітей».
3. «Закрепи у дітей та принципи їх лікування».
Можна сказати, що гурток є школою самороз-

витку, самоуправління, самодисципліни, свідомої 
відповідальності, співробітництва й творчості ви-
кладача й студента.

Студенти, які відвідують гуртки розвивають в 
собі важливі для майбутнього медика-дослідника 
якості – творче мислення, відповідальність, уміння 
відстоювати свою позицію. Готуючись до гуртко-
вих засідань, студенти набувають навичок та вмінь 
пошуку, збирання наукового матеріалу. Під час 
проведення засідань гуртківці активно обговорю-
ють сучасні аспекти патогенезу, нові методи діа-
гностики та лікування дитячих захворювань. 

Серед студентів-гуртківців проводиться кон-
курс науково-дослідницьких робіт. Кращі роботи 
після їх обговорення на засіданнях гуртка були 
представлені на щорічній студентській науковій 
конференції коледжу – «Я – майбутній фахівець»: 

1. «Аналіз станів, що виникають через проріз 
зубів у немовлят і дітей раннього віку».

2. «Дослідження ступеня обізнаності батьків у 
перевагах грудного вигодовування». 
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Виступи гуртківців на конференції супрово-
джуються використанням ілюстративного мате-
ріалу (таблиці, графіки, діаграми, фотографії) з 
використанням сучасних комп’ютерних мультиме-
дійних технологій. 

Студентські конференції дають можливість ви-
ступити молодим дослідниками зі своєю роботою 
перед широкою аудиторією. Це змушує студентів 
більш ретельно проробляти майбутній виступ, роз-
виває їх професійну компетентність, комунікабель-
ність, ораторські здібності. 

Багаторічний досвід керівників гуртків свід-
чить про те, що студенти-гуртківці на 20% краще 
оволодівають теоретичними знаннями, практични-
ми навичками та професійними вміннями, ніж, ті, 
що не беруть участі у студентських гуртках.

Висновок.
1. Науково-дослідницька робота студентів 

у медичних коледжах є невід’ємною складовою 
освітньої діяльності та професійної компетентнос-
ті і конкурентоспроможності майбутнього випус-
кника на ринку праці.

2. Студентський гурток допомагає розвинути 
творче та аналітичне мислення, розширити світо-
гляд студента-гуртківця, виробити вміння застосо-
вувати теоретичні знання і сучасні методи в прак-
тичній діяльності.

3. Гурток готує студентів до самопізнання, са-
моутвердження і самовираження, формує повагу 
до обраної спеціальності, вироблення необхідних 
для неї рис, розвиває творчий потенціал майбутніх 
фахівців.
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ПЕРЕДуМОВИ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ у ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ

У статті розглянуто фактори виникнення епідемічних осередків та поширення інфекційних захворювань  
серед військовослужбовців та цивільного населення в зоні бойових дій. Визначені передумови, принципи та 
сукупність протиепідемічних заходів, що сприяють покращенню санітарно-епідемічного стану територій,  
де відбуваються бойові дії.

Ключові слова: бойові дії, інфекційні захворювання, санітарно-епідемічний стан, протиепідемічні заходи, ме-
дичні служби.

В статье рассмотрены факторы возникновения эпидемических очагов и распространения инфекционных за-
болеваний среди военнослужащих и гражданского населения в зоне боевых действий. Определены предпосылки, 
принципы и совокупность противоэпидемических мероприятий, способствующих улучшению санитарно-эпидеми-
ологического состояния территорий, где происходят боевые действия.

Ключевые слова: боевые действия, инфекционные заболевания, санитарно-эпидемическое состояние, 
противоэпидемические мероприятия, медицинские службы.

In this article factors of emergence of epidemic outbreaks and spread of infectious diseases among military personnel 
and civilians in the area of hostilities are considered. Prerequisites, principles and a set of anti-epidemic measures that con-
tribute to improvement of the sanitary-epidemiological state of the territories where hostilities take place are determined.

Key words: hostilities, infectious diseases, sanitary-epidemic state, anti-epidemic measures, medical services.
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Постановка проблеми. Виникнення спалахів 
і епідемій висококонтагіозних інфекційних і пара-
зитарних захворювань серед військовослужбовців 
під час війн, бойових дій і військових конфліктів 
зумовлює появу значних санітарних втрат, що сер-
йозно впливає на боєздатність особового складу 
окремих частин і з'єднань й іноді робить немож-
ливим виконання бойових завдань. Більш того, 
несприятливий санітарно-епідемічний стан, що 
виникає на територіях ведення бойових дій, ста-
новить загрозу для цивільного населення.  Тому 
стратегічним питанням епідемічного благополуччя 
населення та військовослужбовців є наукове об-
ґрунтування передумов, принципів і основних ме-
тодів організації профілактичних протиепідеміч-
них заходів в зоні бойових дій для попередження 
епідемій інфекційних захворювань.

Постановка завдання. Визначення передумов, 
принципів і основних методів організації профілак-
тичних протиепідемічних заходів серед населення і 
військовослужбовців Збройних Сил україни в зоні 
бойових дій для попередження спалахів і виник-
нення вогнищ інфекційних захворювань

Виклад основного матеріалу. Основна мета 
протиепідемічних заходів, які здійснюються се-
ред цивільного населення і військовослужбовців 
Збройних Сил україни (ЗСу) в зоні бойових дій 
(ЗБД) і в місцях тимчасового розселення людей 
(МТРЛ) – збереження здоров'я, попередження ви-
никнення спалахів інфекційних хвороб і внаслідок 
цього медико-санітарних втрат [1]. у ЗБД профі-
лактичні протиепідемічні заходи серед населення і 
військовослужбовців ЗСу мають свої особливості, 
які визначаються наступними факторами:

- географічне положення, кліматичні умови, де-
мографічні показники;

- соціально-економічна ситуація (санітарно-гі-
гієнічні умови, рівень комунального, медичного за-
безпечення, розташування населених пунктів);

- особливості епідемічної діагностики, плану-
вання протиепідемічних заходів;

- особливості здійснення профілактичних і осе-
редкових дезінфекційних, дезінсекційних та дера-
тизаційних заходів з залученням сил і засобів ме-
дичної служби; 

- організації взаємодії протиепідемічних сил 
і засобів цивільних і військових міністерств і ві-
домств.

Складні соціально-економічні та гуманітарні 
умови, що виникають на адміністративних тери-
торіях в ЗБД, активізують соціальні та природні 
чинники (фактори ризику), що впливають на ви-
никнення і розвиток епідемічного процесу і по-
гіршують епідемічну ситуацію, визначають тен-
денцію до швидкого поширення багатьох інфекцій. 
Відзначається загострення хронічних, своєчасно 
нерозпізнаних і невилікуваних інфекційних хво-
роб, що призводить до появи епідемічних вогнищ 
з мікстом інфекційних захворювань [13; 14; 16-18].

Руйнування в ЗБД житлового фонду, закла-
дів охорони здоров'я (ЗОЗ), санітарно-побутових 
об'єктів комунального господарства, електропос-
тачання, транспортних мереж, підприємств при-
зводить до ускладнення організації і надання всіх 
видів медичної допомоги, водопостачання і хар-

чування, а також видалення відходів (у тому числі 
каналізації, сміття), несвоєчасного поховання тіл 
загиблих людей і тварин. На цих територіях відбу-
вається інтенсивна міграція організованих і неорга-
нізованих контингентів населення, передислокація 
військових частин, проводяться заходи загальної та 
медичної евакуації. у місцях тимчасового накопи-
чення та розміщення громадян, в таборах біженців 
виникає скупченість, створюються несприятливі 
санітарно-побутові умови, в результаті чого ство-
рюються епідеміологічно важливі передумови для 
виникнення інфекційних і паразитарних захворю-
вань [1; 3-5; 15; 23; 24].

Нестійкий санітарно-епідеміологічний стан 
в ЗБД характеризується появою поодиноких го-
строзаразних захворювань, наявністю об'єктивних 
умов для формування епідемічних осередків та по-
ширенням інфекційних захворювань. Зволікання з 
організацією та наданням лікувально-профілактич-
ної допомоги населенню та військовим, несвоєчас-
не проведення профілактичних протиепідемічних 
заходів призводить до виникнення вогнищ інфек-
ційних захворювань з тенденцією до подальшого їх 
масового поширення [11; 12]. Велика кількість по-
страждалих і хворих серед цивільного населення і 
військовослужбовців вимагає організації і надання 
лікувальної та санітарно-протиепідемічної допо-
моги, проведення комплексу протиепідемічних за-
ходів, що значно збільшує навантаження на мережу 
ЗОЗ цивільної та військової медицини.

у ЗБД серед цивільного населення і військовос-
лужбовців збільшується вплив природних факто-
рів, можливість контакту з представниками фауни, 
які є джерелом зоонозних інфекцій (тварини з при-
родних вогнищ, приватних господарств, найбільше 
епідеміологічне значення мають гризуни). В ре-
зультаті бойових дій відбувається часткове і повне 
руйнування житлових будинків, і як наслідок скуп-
чення людей в пунктах пропуску та тимчасового 
розміщення, пошкодження або руйнування систем 
життєзабезпечення, водопроводів і каналізаційної 
мережі, промислових об'єктів, комунікацій, скла-
дів, магазинів. Припиняється збір і вивіз відходів, 
чим створюються сприятливі умови для масового 
розмноження гризунів, що тягне за собою виник-
нення серед гризунів епізоотій та активізацію при-
родних вогнищ зоонозних інфекцій з подальшим 
поширенням інфекцій серед цивільного населення 
і військовослужбовців. Зростає ймовірність інфі-
кування через воду і грунт, в яких тривалий час 
зберігаються збудники багатьох інфекційних і па-
разитарних хвороб. у військовослужбовців вини-
кає додатковий фактор ризику інфікування антро-
понозними та зоонозними хворобами і зараження 
паразитарними хворобами в зв'язку з проживанням 
в польових умовах в пристосованих тимчасових 
спорудах (землянках, окопах) [2; 5; 6; 8; 11; 18].

Найбільшою вірулентністю, стійкістю у зо-
внішньому середовищі, тривалим збереженням 
життєздатності в харчових продуктах, воді, пред-
метах споживання характеризуються збудники осо-
бливо небезпечних хвороб і природно-осередкових 
інфекцій (лептоспіроз, холера, спорові і аеробні ін-
фекції – правець, газова гангрена, мікози, сибірська 
виразка тощо). часто виникають захворювання  
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гострими кишковими і респіраторними інфекція-
ми, педикульоз [1; 4; 7].

Структура інфекційної захворюваності серед 
місцевого цивільного населення в ЗБД істотно 
впливає на характер і поширення цієї патології 
серед особового складу військовослужбовців і 
навпаки, тому головним завданням протиепіде-
мічної роботи серед цивільного населення і вій-
ськовослужбовців є попередження виникнення і 
поширення інфекційних і паразитарних хвороб. 
Це сприятиме запобіганню взаімоінфікуван-
ня контингентів, попередження їх занесення в 
тилові війська та інші території держави, і що 
особливо важливо, створить сприятливе сані-
тарно-епідеміологічний становище, забезпечить 
збереження і зміцнення здоров'я особового скла-
ду військ і підтримання високого рівня їх боєз-
датності. Ці фактори визначають особливості 
санітарно-протиепідемічного забезпечення як 
важливої складової першочергових заходів із 
життєзабезпечення населення і військовослуж-
бовців в зонах ЗБД [12; 16; 19; 23; 24].

На основі оцінки санітарно-епідемічного ста-
ну в ЗБД здійснюється оперативне планування 
комплексів профілактичних заходів на різних 
рівнях [2; 15; 17; 21]. Ці комплекси плануються 
і виконуються диференційовано на відповідних 
територіях відповідно до результатів санітарно-
епідеміологічної діагностики.

у населених пунктах, де профілактичні дезін-
фекційні заходи виконують різні відомства, в тому 
числі ЗСу, необхідне створення міжвідомчих коор-
динаційних рад для організації кадрового та мате-
ріально-технічного забезпечення робіт, створення 
відповідних комплексних планів на підставі опера-
тивних планів всіх задіяних структур.

Необхідні зміни в санітарно-протиепідемічно-
му секторі національної безпеки, які дозволять удо-
сконалити нормативно-правову базу, забезпечити 
високу ефективність захисту територій від інфек-
ційних та паразитарних хвороб. Важливо наукове 
обґрунтування і вдосконалення законодавчої та 
нормативно-правової бази, організаційно-правових 
основ, конкретних заходів державного управління 
санітарно-протиепідемічними структурами для 
їх ефективного функціонування в надзвичайних 
ситуаціях мирного і воєнного часу з обов'язковою 
нормативно-правовою регламентацією співпра-
ці зі службою медицини катастроф та цивільного 
захисту населення, медичною службою ЗСу для 
забезпечення національних інтересів [9; 10; 13]. 
Організація взаємодії між медичними, адміністра-
тивними та військовими структурами різних рів-
нів, її збалансованість із соціально-економічними 
та кадровими ресурсами забезпечить здатність 
протиепідемічних служб виконувати завдання під-
тримки епідемічної безпеки в ЗБД. у цих складних 
умовах особливого значення набуває організація 
протиепідемічної роботи [1-4; 6; 7; 21].

Протиепідемічні заходи із комплексом орга-
нізаційно-методичних заходів, залученням від-
повідних фінансових, матеріальних і кадрових 
ресурсів, регламентовані чинним законодавством: 
Законом україни «Про захист населення від ін-
фекційних хвороб» № 1645-III від 06.04.2000 року 

(ст. 5, 6, 8, 10, 11, 16, 18, 33) [9], Законом україни  
«Про забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення» № 4005-XII від 
24.02.1994 року (ст. 3, 5, 7, 30, 31, 33, 35) [10]. 
Захист населення від інфекційних хвороб законо-
давчо визнаний одним із пріоритетних напрямків 
діяльності органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. Разом із тим, існуюча 
система протиепідемічного забезпечення, види і 
обсяги робіт вимагають адаптації для застосуван-
ня в умовах збройних конфліктів, локальних війн 
і терористичних актів із використанням біологіч-
них патогенних агентів [1-8; 17-19; 22-24].

Актуальним для забезпечення санітарно-епі-
деміологічного благополуччя є оптимальне ви-
рішення питання про склад і угруповання сил і 
засобів для проведення санітарно-гігієнічних і 
протиепідемічних заходів при роботі з населен-
ням та військовослужбовцями в ЗБД, які здійсню-
ватимуться у тому числі державноми установами 
МОЗ україни, зокрема лабораторними центрами 
та їх підрозділами, що забезпечуватимуть по-
етапний мониторинг, аналіз та прогнозування 
епідемічної ситуації, показників здоров'я населе-
ния на відповідній території ЗБД, за результатами 
якого мали би надавати органам місцевої влади, 
територіальним органам Держпродспоживслужби 
пропозиції щодо забезпечення реалізації заходів, 
спрямованих на профілактику та зниження рівня 
інфекцпйних хвороб та поліпшення епідемічної 
ситуації у ЗБД. Але у «Регламенту взаємодії тери-
торіальних органів Державної служби україни з 
питань безиечності харчових продуктов та захис-
ту споживачів та Державних установ Мінстерства 
охорони здоров'я україни», погодженому у грудні 
2017 року, ці положення відсутні.

Особливе значення для забезпечення благо-
получного санітарно-епідемічного стану в ЗБД і 
прилеглих територіях має санітарна обробка на-
селення і біженців, яка сприяє запобіганню ви-
никнення спалахів інфекційних хвороб, поши-
ренню їх на контингенти військовослужбовців. 
Регулярне проведення дезінфекції, дезінсекції та 
дератизації, охорона джерел і організація безпеч-
ного водопостачання і харчування, місць збору та 
утилізації відходів, місць проживання населення 
і розташування військовослужбовців; епідемічна 
безпека медичного обслуговування – все це ра-
зом працює на забезпечення і підтримання обо-
роноздатності ЗСу. Безпосередньо дезінфекція, 
дезінсекція, дератизація грають провідну роль в 
створенні благополучного санітарно-епідеміоло-
гічного стану населення, біженців, військовос-
лужбовців та території [1-5; 11-22].

Польові умови розміщення та організації по-
буту людей в таборах біженців вимагають су-
ворих заходів санітарно-епідеміологічного та 
протиепідемічного контролю об'єктів водопос-
тачання, харчування, своєчасного облаштування 
туалетів, вигрібних ям, проведення дезінфекції, 
дезінсекції та дератизації. Фахівці відповідної 
служби здійснюють заходи щодо вибору безпеч-
них місць розгортання таборів біженців і здій-
снюють моніторинг, профілактичні дезінфекцій-
ні роботи в місцях їх розміщення.
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Біженці підлягають обов'язковому медичному 
огляду і при наявності показань проходять санітар-
ну обробку, дезінсекцію, дезінфекцію особистих 
речей, одягу та взуття [14-17; 20-24]. Виконання за-
ходів з дезінфекції, дезінсекції та дератизації спе-
ціалізованими медичними службами дозволяють 
активно використовувати фізичні, хімічні та меха-
нічні методи із застосуванням обладнання і апара-
тури в великих обсягах і в короткі терміни.

Відповідно до регламентів технологій викорис-
товується обладнання та апаратура різних типів: 
пневматичні зрошувачі, генератори аерозолів, бакте-
рицидні опромінювачі, дезінфекційні камери, стаціо-
нарні та пересувні установки і т.д. [4; 5; 16; 21]. При 
виконанні дератизаційних робіт з профілактичною 
метою серед організаційних форм найбільш ефектив-
на суцільна систематична дератизація в населених 
пунктах і місцях розташування військ, на плановій 
основі, протягом усього року, на всіх об'єктах в ЗБД. 
Для протидії факторам активізації епідемічного про-
цесу, підтримки безпечного епідемічного стану ця 
форма проведення дератизації повинна бути збереже-
на для вільних від бойових дій територій і територій з 
евакуйованим населенням [12; 17; 20; 21; 23; 24].

у ЗОЗ, в які госпіталізуются поранені і хворі з 
ЗБД, особлива увага приділяється умовам санітар-
ної обробки пацієнтів, якості дезінфекції, очищен-
ня, стерилізації виробів медичного призначення, 
знезараження медичних відходів, умов забезпечен-
ня епідемічної безпеки при роботі загонів і бригад 
екстреної медичної допомоги служби медицини 
катастроф та медичних підрозділів ЗСу, профілак-
тиці професійних захворювань серед медичних 
працівників [11-19; 21].

При масовій евакуації населення та біженців 
при руйнуванні комунальної інфраструктури те-
риторії або в польових умовах, крім стаціонарних 
санітарних пропускників і дезкамерніх підрозділів, 
можливе використання пересувних дезінфекційних 
камер, а також пересувних установок на санітарній 
техніці військово-медичної служби, призначених 
для санітарної обробки людей з дезінфекцією і де-
зинсекцією одягу, речей. Мета попереджувальних 
заходів при дезінсекції та дератизації – створити 
умови, несприятливі для життя і розмноження ко-
мах і гризунів, перешкоджання їх життєдіяльності 
за допомогою санітарно-гігієнічних і санітарно-
технічних заходів [1-4].

Слід окремо зауважити, що ефективність про-
філактичних дезінфекційних, дезінсекційних та 
дератизаційних заходів тісно пов'язана з формуван-
ням гігієнічних знань, навичок, правил здійснення 
заходів щодо епідемічної безпеки населення, бі-
женців та військовослужбовців.

Знезараження води є актуальною проблемою 
при порушенні режиму нормального водопос-
тачання або руйнуванні системи водопроводів. 
у ЗБД найбільш доступним методом для знезара-
ження великих обсягів води залишається хімічний 
[1-8; 21]. Призначені для цього препарати мають 
високу бактерицидну дію, зберігають ефективність 
після тривалого зберігання, швидко розчиняються 

у воді, не реагують з матеріалом, з якого виготов-
лений посуд для зберігання води і, при дотриманні 
вимог методики знезараження, не змінюють її ор-
ганолептичних властивостей, нешкідливі для орга-
нізму людини [4; 5; 8; 13-15].

Вода, яку беруть з річок, озер, ставків і шах-
тних колодязів, знезаражується методом хлору-
вання, при необхідності у відповідній тарі. Вода 
колодязів-копанок знезаражується безпосередньо 
в колодязі. Знезаражується тара, транспорт, вико-
ристовуваний для перевезення і зберігання води, з 
концентрацією обеззараживающего речовини від-
повідно до сезону року.

Виконання населенням, біженцями та військо-
вослужбовцями правил особистої гігієни залежить 
від освіченості, загального і санітарного рівня 
культури конкретної особи, виконання правил 
колективної гігієни сприяє встановленню благо-
получного санітарно-епідеміологічного стану та 
забезпечується за умови активної участі всього 
населення, біженців та військовослужбовців, ме-
дичних працівників, ефективним проведенням 
санітарно-роз'яснювальної роботи, активною ді-
яльністю санітарних дружин, місцевих органів вій-
ськово-цивільної адміні страції [1; 8; 12; 14-18].

Важливо вдосконалити організацію діяльності 
медичних служб по системі раннього оповіщення, 
моніторингу, ретроспективного та оперативно-
го епідеміологічного аналізу, оцінки санітарного 
фону, лабораторних досліджень, обгрунтування 
профілактичних заходів, прогнозу епідемічної си-
туації на території [1-8; 11-22].

Висновки. Оскільки в зонах бойових дій руй-
нуються системи життєзабезпечення і значно по-
гіршуються умови життєдіяльності цивільного 
населення, істотно активізуються соціальні та при-
родні чинники ризику, що призводять до виникнен-
ня і розвитку неконтрольованих епідемічних про-
цесів і швидкому поширення багатьох інфекційних 
і паразитарних захворювань. у зв'язку з цим в пері-
од ведення бойових дій потрібне суворе виконання 
санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профі-
лактичних заходів – як серед військовослужбовців, 
так і серед цивільного населення. Стратегічне і опе-
ративне санітарно-епідеміологічне благополуччя в 
зонах бойових дій забезпечується активною спіль-
ною діяльністю усіх установ охорони здоров'я.

З метою уніфікації взаємодії та координації дій, 
враховуючі умови роботи в ЗБД, існує необхідність 
внесення доповнень до «Регламенту взаємодії те-
риторіальних органів Державної служби україни з 
питань безиечності харчових продуктов та захис-
ту споживачів та Державних установ Мінстерства 
охорони здоров'я україни».

Епідемічне благополуччя населення та особо-
вого складу Збройних Сил україни в зонах бойових 
дій є стратегічним питанням національної безпеки 
і потребує вдосконалення нормативно-правової 
бази з внесенням до неї змін щодо функціонуван-
ня, кадрового забезпечення протиепідемічних та 
дезінфекційних структур з урахуванням діяльності 
в мирний і воєнний час.
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО СПОСОБу ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЦІЛЬОВОГО ТЕМПЕРАТуРНОГО МЕНЕДЖМЕНТу у КОМПЛЕКСІ 
ІНТЕНСИВНОї ТЕРАПІї ТЯЖКОї ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОї ТРАВМИ

У роботі представлені результати дослідження керованості та безпеки технології забезпечення цільового тем-
пературного менеджменту в комплексі інтенсивної терапії у 12 пацієнтів з тяжкою ЧМТ, за допомогою гіпотерму 
«Blanketrol - II» з використанням езофагального пристрою для гіпотермії, з метою підтримки температури ядра тіла 
(Тсо) у діапазоні 34-34,50С на протязі 24 годин. Середнє значення часу від моменту індукції до досягнення цільо-
вого значення Тсо (34,50С) становило 9±2,7 годин, що вказувало на достатню керованість цього способу фізичної 
нейропротекції. Не було виявлено клінічно значущих побічних ефектів при забезпеченні цільового температурного 
менеджменту.

Ключові слова: черепно - мозкова травма, цільовий температурний менеджмент, інтенсивна терапія.

В работе представлены результаты исследования управляемости и безопасности технологии обеспечения 
целевого температурного менеджмента в комплексе интенсивной терапии у 12 пациентов с тяжелой ЧМТ, с по-
мощью гипотерма «Blanketrol - II» и использования эзофагального устройства для гипотермии, с целью поддержа-
ния температуры ядра тела (Тсо) в диапазоне 34-34,50С в течение 24 часов. Среднее значение времени с момен-
та индукции до достижения целевого значения Тсо (34,50С) составило 9±2,7 часов, что указывало на достаточную 
управляемость данного способа физической нейропротекции. Не было выявлено клинически значимых побочных 
эффектов при обеспечении целевого температурного менеджмента.

Ключевые слова: черепно - мозговая травма, целевой температурный менеджмент, интенсивная терапия.

The article presents the results of a study of the controllability and safety of the technology for providing target temperature 
management in the intensive care in 12 patients with severe trauma brain injury, using the «Blanketrol II» hypotherm with an 
esophageal cooling device for support of temperature core of body (Tco) in the 34-340С for 24 hours. The average time from 
the moment of induction to the target Tco of 34.50C was 9±2.7 hours, which indicated sufficient controllability of this method 
of physical neuroprotection. There were no clinically significant side effects in providing target temperature management.

Key words: trauma brain injury, target temperature management, intensive care.

Актуальність. Забезпечення цільового тем-
пературного менеджменту (Target Тemperature 
Мanagement) є найбільш багатообіцяючим фізич-
ним методом нейропротекторного захисту голов-
ного мозку при травматичних і нетравматичних 
пошкодженнях. При черепно-мозковій травмі 
(чМТ) протягом періоду ішемії, пошкодження 
головного мозку визначається двома основними 
факторами. Перший, це ступінь виключення тка-
нинного кровотоку в момент ішемії, а другий - 
тривалість самого ішемічного періоду. Реципрок-
на взаємодія між кровотіком та ішемізованною 
тканиною обумовлює нейрональне пошкоджен-
ня. Зазначені несприятливі аспекти відновлення 
перфузії характеризуються як реперфузійне по-
шкодження головного мозку. Профіль цільового 
температурного менеджменту (ЦТМ) включає в 
себе три різні фази: 1) індукція; 2) підтримання; 
3) реверсія - повернення до температурного стату-
су, який підтримується внутрішнім фізіологічним 
контролем [2, с. 307-309; 3, с. 10-42]. 

Зниження температури ядра тіла (Тсо) на 10С в 
середньому знижує швидкість церебрального мета-
болізму на 6-7% [3, с. 21]. 

Активно проводяться дослідження ЦТМ при тяж-
кій чМТ. Так було показано, що лікувальна гіпотер-
мія яка застосовувалася з метою зниження внутріш-
ньочерепного тиску, здатна поліпшити результати 
лікування у пацієнтів з тяжкою чМТ. При цьому був 
виявлений взаємозв'язок тривалості лікувальної гіпо-
термії і швидкості зігрівання з результатами лікування 

пацієнтів [4, с. 2197-2206; 5, с. 62-71]. В опублікова-
ному нещодавно мета-аналізі було продемонстровано 
сприятливий вплив терапевтичної гіпотермії (330С) 
тривалістю 72 годин з подальшим повільним зігрі-
ванням, на результати лікування пацієнтів з тяжкою 
чМТ у вигляді зниження рівня летальності на 18% 
та поліпшення неврологічного відновлення на 35%,  
в порівнянні з контрольною групою пацієнтів з нор-
мотермією [1, с. 575-583]. 

Метою дослідження було вивчення керованості 
і безпеки способу цільового температурного ме-
неджменту в комплексі інтенсивної терапії паці-
єнтів з тяжкою чМТ за допомогою езофагального 
охолоджувального пристрою.

Матеріали і методи дослідження. Нами були 
обстежені 12 пацієнтів у віці від 20 до 66 років з діа-
гнозом тяжка черепно-мозкова травма, яким прово-
дилась інтенсивна терапія у відділенні реанімації та 
інтенсивної терапії політравми Ку «Дніпропетров-
ська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова». 
Робота виконана відповідно до тематики науково-
дослідної роботи кафедри анестезіології та інтен-
сивної терапії Ду «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ україни» № 0117U004203.

Були визначені наступні показання до прове-
дення ЦТМ: перші 24 години з моменту отримання 
тяжкої чМТ (як з проведенням так без проведення 
оперативного нейрохірургічного втручання), ви-
хідний рівень неврологічного дефіциту, який оці-
нювався за шкалою ком Глазго, в діапазоні 5-7 ба-
лів (що відповідало комі 1-2 ступеня). 
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Критеріями виключення були: вік ≤18 років, рі-
вень неврологічного статусу за шкалою ком Глаз-
го ≥8 і ≤4 балів на момент початку дослідження, 
вагітність, рефрактерна артеріальна гіпотензія з ви-
користанням високих доз вазопресорів. 

Всім пацієнтам, які були включені у досліджен-
ня забезпечувався цільовий температурний ме-
неджмент за допомогою гіпотерма «Blanketrol-II» 
(CSZ, США) з використанням езофагального при-
строї для охолодження (Esophageal Cooling Device, 
ACT, США) з метою досягнення цільового значен-
ня температури ядра тіла – 34-34,50С.

Гіпотерм «Blanketrol-II» конструктивно має 
можливість підключення езофагального при-
строї для охолодження, що представляє собою 
силіконовий зонд, який орофарингіальним до-
ступом розміщується у стравоході. Після під-
ключення езофагального пристрою до гіпотерма 
«Blanketrol-II», в ньому забезпечується циркуля-
ція охолодженої води. Таким чином, цільове зна-
чення Тсо досягається шляхом охолодження ядра 
тіла через стравохід.

Апарат «Blanketrol-II» автоматично забез-
печує досягнення і підтримання цільової Тсо, 
шляхом зворотного зв'язку, а також здійснює ди-
намічний моніторинг температури тіла (ядра) па-
цієнта, води у езофагальному пристрої, а також 
заданих параметрів.

Всім пацієнтам проводилася механічна венти-
ляція легенів через ендотрахеальну трубку. Без-
перервно вимірювалася поверхнева температура 
тіла за допомогою кардіомонітору. При індукції, 
підтримці заданих значень ЦТМ, а також при зігрі-
ванні пацієнтів температура ядра тіла безперервно 
вимірювалася ректальним або температурним дат-
чиком розташованим в сечовому міхурі, які під-
ключалися до гіпотерму «Blanketrol-II».

Індукція терапевтичної гіпотермії проводилася 
внутрішньовенною крапельною максимально швид-
кою інфузією 40С 0,9% розчину NaCl в дозі 30 мл/кг  
маси тіла (але не більше 2500 мл), з подальшим під-
триманням Тсо гіпотермом «Blanketrol-II» через езо-
фагальний охолоджувальний пристрій.

усім пацієнтам в фазі індукції гіпотермії про-
водилася аналгоседація і фармакологічне попе-
редження розвитку холодового тремтіння за на-
ступною схемою:

1) пропофол в дозі 20-50 мкг/кг/хв. внутріш-
ньовенно через перфузор при гемодинамічної ста-
більності пацієнтів. у разі нетолерантності артері-
ального тиску на введення препарату, або вихідної 
гемодинамічної нестабільності, у якості альтерна-
тиви, використовували комбінацію тіопенталу на-
трію та натрію оксибутирату;

2) додатково проводилася безперервна внутріш-
ньовенна інфузія фентанілу в дозі 25-100 мкг/ч че-
рез перфузор;

3) при збереженні холодового тремтіння, не-
зважаючи на вищевказану медікацію, вводили вну-
трішньовенно болюс 10-20 мг сибазону;

4) сульфат магнію у дозі 2-4 г внутрішньовенно 
крапельно;

5) норкурон 0,1 мг/кг внутрішньовенно болюсно.
В процесі ЦТМ оцінювалася вираженість хо-

лодового тремтіння за шкалою BSAS (Bedside 

Shivering Assessment Scale - приліжкова шкала 
оцінки тремтіння). у разі розвитку холодового 
тремтіння з метою її усунення, внутрішньовенно 
вводили фентаніл (50-100 мкг) або промедол (три-
меперидин - в якості аналога меперідіна) в дозі 
20-40 мг; а у випадку рефрактерності холодового 
тремтіння до вищеназваної медикації, вводилися 
міорелаксанти короткої дії.

Тривалість підтримки цільового значення Тсо 
у всіх пацієнтів становила 24 години, з подаль-
шою реверсією до температурного статусу, який 
підтримувався внутрішнім фізіологічним контр-
олем. Швидкість зігрівання у всіх пацієнтів була  
0,30С/год. Значення Тсо 36,50С - вважалося досяг-
ненням нормотермії, яку подовжували контролюва-
ти з метою підтримки еутермії та недопущення ви-
никнення гіпертермії, при розвитку останньої вона 
негайно корегувалася. 

В цілому характеристика пацієнтів представле-
на у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Характеристика пацієнтів  

у групах дослідження (n=12)

Показники Середні 
значення

Вік, роки 41,75±15,17
Співвідношення чоловіки/жінки, n 11/1
Середній АТ вихідний, мм рт.ст. 98,61±9,47
чСС вихідне, уд./хв. 84,08±12,02 
Вихідна температура ядра тіла, 0С 36,5±0,4
Вихідний рівень неврологічного 
дефіциту за шкалою ком Глазго, 
бали

6,58±0,79

Маса тіла, кг 81,2±10,07
Зріст, м 1,78±0,04
Індекс маси тіла, кг/м2 25,51±2,3

у всіх пацієнтів оцінювалася швидкість індук-
ції терапевтичної гіпотермії, керованість при її під-
тримці (реєструвалися мінімальні значення Тсо за 
період спостереження) та досягненні нормотермії, 
реєструвалися показники середнього артеріального 
тиску та число серцевих скорочень, а також оціню-
валися можливі побічні ефекти.

Статистичну обробку результатів дослі-
дження проводили з використанням таблично-
го процесора LibreOffice.org (версія 5.3.5.1.) 
та статистичних онлайн калькуляторів (http:// 
www.socscistatistics.com).

Результати та обговорення. Період часу утри-
мання Тсо на рівні ≤34,50С складав 10,5±5,78 годин. 
Це свідчило про хорошу керованість інвазивної 
технології ЦТМ з використанням езофагального 
пристрою для охолодження, що знаходило відобра-
ження стабільним температурним профілем під-
тримки цільового значення Тсо.

Середнє значення часу від моменту індукції до 
досягнення цільового значення Тсо 34,50С стано-
вило 9±2,7 годин. Причому в перші 5 годин з мо-
менту початку індукції гіпотермії цільове значення 
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Тсо було досягнуто в 16,7% (n=2) випадків. При 
цьому необхідно підкреслити, що зазначені паці-
єнти мали до моменту індукції Тсо 360С, що було 
обумовлено проведеними оперативними нейро-
хірургічними втручаннями та створювало умови 
для прискорення досягнення цільових значень Тсо. 
Швидкість охолодження у даних пацієнтів стано-
вила 0,37 і 0,30С/год.

Середня швидкість охолодження при викорис-
танні езофагального охолоджувального пристрою 
склала 0,19±0,070С/год. Розподіл швидкості охоло-
дження в залежності від індексу маси тіла пацієн-
тів представлений на рис. 1.
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Рис. 1. Розподіл швидкості охолодження  
від індексу маси тіла пацієнтів

Вивчення динаміки процесу зігрівання паці-
єнтів з метою досягнення нормотермії після пе-
ріоду підтримки м'якої гіпотермії, продемонстру-
вало достатню керованість процесом зігрівання 
та забезпечення цільового значення швидкості 
зігрівання пацієнтів, яка становила 0,30C/год.

Нами не було виявлено будь-яких, клінічно зна-
чущих побічних ефектів при використанні езофа-
гального охолоджувального пристрою для забезпе-
чення цільового температурного менеджменту. у 
обстежених пацієнтів не було летальних випадків.

Таким чином, отримані результати досліджен-
ня свідчили про хорошу керованість і безпеку 
використання езофагального охолоджувального 
пристрою з метою забезпечення цільового темпе-
ратурного менеджменту у пацієнтів з тяжкою чМТ.

Висновки.
1) Середнє значення часу від моменту індук-

ції до досягнення цільового значення Тсо 34,50С 
при використанні езофагального охолоджуваль-
ного пристрою становило 9±2,7 годин.

2) Період часу підтримки цільової Тсо на 
рівні ≤34,50С становило 10,5±5,78 годин, що 
свідчило про хорошу керованість використаної 
технології терапевтичної гіпотермії.

3) Побічних ефектів при використанні езофа-
гальної технології забезпечення цільового темпера-
турного менеджменту виявлено не було, що вказувало 
на безпеку зазначеного способу, при суворому дотри-
манні технологічних особливостей її проведення.
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РОЛЬ ФЕТАЛЬНОГО ФІБРОНЕКТИНу В ПРОГНОЗуВАННІ  
ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ у ВАГІТНИХ ГРуПИ РИЗИКу

Мета дослідження. Підвищення ефективності прогнозування передчасних пологів у вагітних групи ризику шля-
хом оптимізації діагностичних заходів. 

Проведено комплексне оцінювання факторів ризику розвитку передчасних пологів. Прогнозування передчасних 
пологів у групи ризику з визначенням фетального фібронектину можливо у цервікальному слизі в терміні гестації 
22-27 тижнів+6 днів та у сироватці крові в терміні гестації 28-30 тижнів+6 днів. Достовірне ефективне визначення 
фетального фібронектину є обґрунтуванням до госпіталізації в стаціонар і показом до призначення терапії з метою 
запобігання розвитку передчасних пологів.

Ключові слова: передчасні пологи, фетальний фібронектин.

Цель исследования. Повышение эффективности прогнозирования преждевременных родов у беременных 
группы риска путем оптимизации диагностических мероприятий. 

Проведено комплексное оценивание факторов риска развития преждевременных родов. Прогнозирование 
преждевременных родов в группе риска по определению фетального фибронектина возможно в цервикальной сли-
зи в сроке гестации 22-27 недель + 6 дней и в сыворотке крови в сроке гестации 28-30 недель + 6 дней. Достоверное 
эффективное определение фетального фибронектина является обоснованием к госпитализации в стационар и по-
казанием к назначению терапии с целью предотвращения развития преждевременных родов.

Ключевые слова: преждевременные роды, фетальный фибронектин.

The purpose: Improving the effectiveness of prediction of premature labor in pregnant women at risk group by optimiz-
ing the diagnostic measures. 

Complex assessment of risk factors of preterm births development has been done .
The prediction of premature labor in the risk group with the determination of fetal fibronectin is possible in cervical mu-

cus in the gestation period of 22-27 weeks + 6 days and in serum gestation of 28-30 weeks + 6 days. Effective determination 
of fetal fibronectin is a justification for hospitalization and an indication for prescription the therapy in order to prevent the 
development of premature births.

Key words: premature labor, fetal fibronectin.

Передчасне завершення вагітності, особливо 
в пізніх термінах гестації, після сприйняття пло-
да як живої істоти, яка рухається, є важкою пси-
хологічною травмою, зумовленою страхом перед 
народженням недоношеної дитини, а в подаль-
шому – розвитком акушерських і перинатальних 
ускладнень (високий ризик передлежання плацен-
ти, істміко – цервікальної недостатності, передчас-
них пологів) [1].

Загалом, репродуктивні втрати, пов’язані з не-
виношуванням вагітності, становлять від 22% до 
25% усіх вагітностей. Щороку близько 15 млн ді-
тей народжуються передчасно, що підтверджено 
даними статистики країн Європи та Америки і ста-
новлять від 12% до 46% випадків перинатальної 
патології усіх новонароджених [2].

При цьому недоношеність посідає перше місце 
в структурі перинатальної смертності, а це 60-70% 
ранньої неонатальної та 70-75% дитячої смертності 
[3]. Перинатальна смертність серед недоношених 
дітей у 20-33 рази вища, ніж доношених [4]. Вод-
ночас, висока перинатальна захворюваність при 
передчасних пологах призводить до порушення со-
матичного та психічного розвитку дитини.

За результатами досліджень, проведених в 
останні роки, виділяють багато критеріїв, за якими 
жінок зараховують до окремих груп ризику щодо 
виникнення передчасних пологів. В ідентифікації 
цих факторів ризику суттєве значення мають епіде-
міологічні, соціально-демографічні, конституційні 
чинники, інфекційно-запальні та соматичні захво-
рювання, акушерський анамнез, ускладнення по-
передніх вагітностей тощо [5]. 

Разом з тим попри значні успіхи медичної на-
уки у сфері проведення токолітичної терапії при 
передчасних пологах актуальною залишається про-
блема прогнозування ризику виникнення передчас-
них пологів та застосування ефективних та дієвих 
методів їхнього попередження саме у вагітних гру-
пи ризику, що має особливе значення в сучасному 
акушерстві.

Фетальний фібронектин є високомолекуляр-
ним глікопротеїном (масою 45 кДа), який в нор-
мі виробляється клітинами хоріона. Фібронек-
тин служить позаклітинним матеріалом, що бере 
участь в процесі прикріплення плідних оболонок 
до децидуальної оболонки порожнини матки. Вва-
жається, що розщеплення ферментами деградації 
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позаклітинного матриксу та макромолекулярних 
компонентів фибронектина, є однією зі складових 
процессу пологів. Ці білки проникають в церві-
кальну слизь і вагінальний вміст, де вони можуть 
бути визначені, і будуть свідчити про «активацію 
плідних оболонок» [6].Згідно даних літератури 
мета-аналіз 40 досліджень показав, що високий 
рівень фетального фібронектина в цервікальній 
слизі корелюється зі швидким початком перед-
часних пологів. чутливість цього показника най-
більш висока при розвитку передчасних пологів 
в найближчі 7 або 14 днів (67% і 71% відповідно) 
і менш значна в прогнозуванні передчасних по-
логів протягом 21 дня (59%). При прогнозуванні 
пологів до 34 і 37 тижнів його інформативність ще 
нижча (53% і 52% відповідно) [7]. 

Тому, незважаючи на численні наукові досяг-
нення у виявленні причин передчасних пологів, 
прогнозування їх залишається важливою складо-
вою у контексті сучасного акушерства.

Мета дослідження. Підвищення ефективності 
прогнозування передчасних пологів у вагітних групи 
ризику шляхом оптимізації діагностичних заходів.

Матеріал і методи. Дослідження проводили 
у вагітних з удаваними переймами у терміні до 
37 тижнів, які перебували на стаціонарному ліку-
ванні. Проведено комплексне оцінювання факторів 
ризику розвитку передчасних пологів. Основну 
групу становили 40 вагітних із удаваними пере-
ймами, яким було визначено рівень фетального фі-
бронектину в сироватці крові та у цервікальному 
слизі. у контрольну групу увійшло 20 вагітних із 
фізіологічним перебігом вагітності.

Під час госпіталізації у стаціонар у всіх жінок 
оцінювали характер скарг (регулярний переймопо-
дібний біль внизу живота), анамнез, об’єктивні дані 
акушерського обстеження (структурні зміни шийки 
матки), результати уЗД (розміри шийки матки по-
рівнювали з її показниками під час ІІ скринінгу, ха-
рактер навколоплідних вод, стан плода та плаценти). 
Концентрацію фетального фібронектину у сироват-
ці крові та цервікальному слизі визначали на імуно-
ферментному аналізаторі (ІФА) – RiderMyltiskan EX 
за допомогою наборів реактивів і тест-систем для 
кількісного визначення фетального фібронектину. 
Виробник: Сusabio biotech co.,ltd.

Отримані результати наведено у вигляді серед-
ніх величин та їхніх стандартних похибок (М ). Для 
проведення порівнянь між групами дослідження 
використано t- критерій Стьюдента. Нульову гіпо-
тезу відкидали при p<0,05.

Результати дослідження. Ретельний аналіз гі-
некологічного, акушерського і соматичного анам-
незу виявив у всіх вагітних фактори підвищеного 

ризику передчасних пологів. Так, згідно даних со-
матичного анамнезу вагітних основної групи вста-
новлено, що у ІІ триместрі у 18 (45%) жінок діа-
гностували анемію, 17 (42,5%) – серцево-судинну 
патологію включаючи вегето-судинну дистонію 
різних типів, синусову тахікардію та передшлу-
ночкові екстрасистоли, в 2 (5%) – медикаментоз-
ну алергію, в 2 (5%) – безсимптомну бактеріурію, 
у 6 (15%) – хронічні запальні захворювання в стадії 
ремісії, такі як хронічний тонзиліт, хронічний цис-
тіт, хронічна герпесна інфекція ІІ типу, піодермія 
шкіри живота зворотнього розвитку та ін.

За акушерським анамнезом дана вагітність 
у 18 (45%) пацієнток є першою, у 22 (55%) – по-
вторна. Попередня вагітність завершилась термі-
новими пологами у 15 (37,5%) жінок, індуковані 
пологи шляхом кесарського розтину у 3 (7,5%), 
мимовільним викиднем – у 13 (32,5%), передчас-
ними пологами – у 3 (7,5%), мертвонародженням – 
у1 (2,5%). Загроза переривання вагітності у першій 
половині гестації була діагностовано у 13 (32,5%) 
пацієнток, у другій половині – у 7 (17,5%).

Запальні захворювання піхви діагностували 
у 20 (%) вагітних, етіологічний чинник був іденти-
фікований як Gardnerella vag. у3 (7,5%), C. albicans – 
у 11 (27,5%) пацієнток, а в решті випадків виявлено 
змішану бактеріально-грибкову флору.

На момент госпіталізації у стаціонар у жод-
ної вагітної не виявлено проявів інфекційного за-
хворювання. усім вагітним проведено з 25 тижнів 
профілактику пневмопатії плода дексаметазоном у 
дозі 24 мг.

Під час госпіталізації у стаціонар вагітні із уда-
ваними переймами скаржилися на переймоподіб-
ний біль унизу живота. Особливих причин почат-
ку больового синдрому (психоемоційний стрес чи 
фізичне навантаження) жінки зазначити не могли. 
Під час огляду відзначено нерегулярний переймо-
подібний біль внизу живота у вагітних основної 
групи, матка була у підвищеному тонусі при паль-
пації відповідно у 4 (10%) вагітних. Під час уль-
тразвукового обстеження шийки матки довжиною 
більше 2 см була у 28 (70%).

ураховуючи обтяжений анамнез, ускладнений 
перебіг вагітності у даних жінок з метою прогнозу-
вання передчасних пологів проведено визначення 
фетального фібронектину (таблиця 1).

Як встановило наше дослідження, у вагітних 
з загрозою передчасних пологів, в яких виявлено 
фактори підвищеного ризику передчасних пологів 
має місце достовірне ефективне визначення фе-
тального фібронектину в сироватці крові в терміні 
гестації 28-30 тижнів+6 днів, а достовірне ефек-
тивне визначення фетального фібронектину в церві 

Таблиця 1
Термін гестації Основна група, n=40 Контрольна група, n=20

сироватка цервікальна слизь сироватка цервікальна слизь
22-27 тижнів+6 днів 331,5±40,4 1510±17,9* 296±35,6 450±8,3*
28-30 тижнів+6 днів 288,3±75,5* 355± 3,5 148,8±16,2* 415±16,7
31-33 тижнів+6 днів 390±46,5 545±13,1 320±69 425±25,6
34-36 тижнів+6 днів 225±75,4 - 400±0 -

Примітка: * – Показники достовірно відрізняються відносно контролю, p 0,05.
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кальному слизі в 22-27 тижнів+6 днів. Проте, ефек-
тивність його діагностики з метою прогнозування 
передчасних пологів не обґрунтоване після 34 тиж-
нів ні в сироватці, ні в цервікальному слизі, тому 
що ефективність його дорівнює нулю.

Висновок. Прогнозування передчасних пологів 
у групи ризику з визначенням фетального фібро-

нектину можливо у цервікальному слизі в терміні 
гестації 22-27 тижнів+6 днів та у сироватці крові 
в терміні гестації 28-30 тижнів+6 днів. Достовірне 
ефективне визначення фетального фібронектину є 
обґрунтуванням до госпіталізації в стаціонар і по-
казом до призначення терапії з метою запобігання 
розвитку передчасних пологів.
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ПЕРИНАТАЛЬНІ ТА КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ЦИТОМЕГАЛОВІРуСНОї ІНФЕКЦІї

Первинна профілактика інфекційних ускладнень під час вагітності шляхом обстеження жінки до вагітності на не-
безпечні для плода інфекції та пренатальна діагностика ВВР є основними засобами попередження захворюваності, 
ранньої неонатальної смертності та інвалідизації від внутрішньоутробного інфікування. 

Ключові слова: ЦМВ-інфекція, вагітність, новонароджені.

Первичная профилактика инфекционных осложнений во время беременности путем обследования женщины 
до беременности на опасные для плода инфекции и пренатальная диагностика ВПР есть основными средствами 
предупреждения заболеваемости, ранней неонатальной смертности и инвалидизации вследствии внутриутробно-
го инфицирования.

Ключевые слова: ЦМВ-инфекция, беременность, новорожденные.

Primary prophylaxis of infectious complications at pregnancy by examination of women before pregnancy unveiling in-
fections which are potentially dangerous for fetus and by prenatal diagnostics of congenital anomalies is the main measure 
for prevention of morbidity, early neonatal mortality and disability caused by intrauterine infection.

Key words: CMV-infection, pregnancy, nowborn.

Народження дитини з вадами розвитку є сер-
йозною соціально-економічною проблемою як для 
окремої родини, так і для суспільства. Однозначно 
вказати на причину виникнення вродженої вади не 
завжди можливо, адже існує велика кількість фак-
торів, які впливають на розвиток плода [2; 3]. 

у світі ЦМВ-інфекцією інфіковано 45-98% на-
селення, серед них 2% новонароджених і 45-60% ді-
тей першого року життя [4].

Метою теперішнього дослідження є огляд да-
них сучасної літератури щодо впливу цитомегало-
вірусної інфекції на виникнення патології у вагіт-
них і у плода/новонародженого

Матеріал та методи дослідження. Теоретичний 
аналіз та узагальнення даних наукової літератури, 
які стосуються впливу цитомегаловірусної інфекції 
на плід та формування вад розвитку. 

Результати досліджень та їх обговорення. у су-
часній літературі наведені досить суперечливі фак-
ти стосовно впливу інфекційних агентів на перебіг 
вагітності та стан плода. Однією з причин проник-
нення інфекційних агентів до ембріона є перебу-
дова імунної системи матері під час вагітності, що 
проявляється в пригніченні імунологічної реактив-
ності її організму [1; 3]. Групу ризику складають 
жінки з наявними джерелами інфекції в організ-
мі – із хронічними неспецифічними запаленнями 
різних органів та систем і безсимптомними уро-
генітальними інфекціями (пієлонефрит, кольпіт, 
ендометрит, цервіцит тощо) [6]. В групі жінок з 
репродуктивними втратами (самовільні викидні, 
плоди з МВВР, мертвонародження в анамнезі) у 
66,7% випадків виявлені інфекції, що передаються 
статевим шляхом 

Цитомегаловірусна (ЦМВ) інфекція виклика-
ється вірусом Cytomegalovirus із родини Herpes, 
який має дві спіралі ДНК. ЦМВ уражує тільки лю-
дину [2]. Найчастіше вагітні інфікуються від дітей 
до півторарічного віку при контакті, оскільки ЦМВ 
міститься в біологічних рідинах (слина, сеча), а та-
кож при статевих контактах. Вхідними воротами 
ЦМВ може бути пошкоджена плацента, оболонки 
плода, дихальні шляхи та травний тракт плода. В 
організмі серонегативної жінки ЦМВ вільно до-
сягає плоду та інфікує його в 30-50%, інколи ви-
кликаючи патологічні зміни в плаценті [7]. Серед 
вад розвитку, які визначаються при інфікуванні 
ЦМВ, відзначають мікроцефалію, гідроцефалію, 
деформацію вушних раковин, високе піднебіння, 
внутрішньомозкові кальцифікати. Крім цього, ін-
фікування ЦМВ може призводити до самовільного 
викидня та завмирання вагітності [5]. 

Цитомегаловірусна інфекція (ЦМВІ) є однією з 
найпоширеніших на земній кулі; антитіла до цито-
мегаловірусу (ЦМВ) виявляють у 90-95% доросло-
го населення [5].

Особливо небезпечною є вроджена ЦМВІ 
(0,7-2%), що розвивається внаслідок внутрішньо-
утробної передачі збудника і є найпоширенішою 
серед усіх вроджених інфекцій [2].

Різноманітність клінічних форм (від латент-
ного перебігу до генералізованих форм з уражен-
ням нервової системи та внутрішніх органів), що 
можуть спостерігатись як у матері, так і в дитини, 
значна роль у виникненні акушерської патології, 
невиношуванні та розвитку безпліддя, формуванні 
ембріо- та фетопатій робить ЦМВІ однією з найак-
туальніших проблем інфектології [7; 8].
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Первинна ЦМВІ у імунокомпетентних осіб зде-
більшого має субклінічний перебіг із розвитком ла-
тентних форм. Фізіологічна імуносупресія під час 
вагітності підвищує частоту розвитку маніфестних 
форм ЦМВІ і збільшує ризик її реактивації [1; 3]. 
Гостра ЦМВІ у вагітних може проявлятися у ви-
гляді різних клінічних форм. у більшості випадків 
хворі скаржаться на головний біль, втомлюваність, 
виділення зі статевих органів білувато-сірого ко-
льору, збільшення і болючість підщелепних слин-
них залоз. ураження можуть зазнавати печінка, 
легені, головний мозок [3]. Одним з найчастіших 
проявів гострої ЦМВІ у вагітних, діагноз якої вда-
ється встановити, є ЦМВ-мононуклеоз. у вагітних 
з гострою ЦМВІ виявляють такі прояви, як гіперто-
нус тіла матки, вагініт, кольпіт, гіпертрофія, кісти і 
передчасне старіння плаценти, багатоводдя. часто 
спостерігають інтимне прикріплення хоріональної 
тканини плаценти, передчасне відшарування нор-
мально розташованої плаценти, збільшену крово-
втрату під час пологів, післяпологовий ендометрит, 
надалі – порушення менструального циклу [2; 4].

За даними Є.І.Юлиш та співавт. (2008), перебіг 
вагітності у жінок з гострою ЦМВІ характеризу-
ється підвищеною частотою ускладнень. у 57% ця 
інфекція є причиною загрози мимовільного пере-
ривання вагітності, у 22% – розвитку пізнього гес-
тозу. При цьому ЦМВІ є основним чинником, що 
визначає аномалії розвитку плоду (39,4%), багато-
воддя (57,7%) і несприятливі наслідки у вигляді за-
стиглої вагітності або антенатальної загибелі плоду 
(33,4 і 44,2% відповідно). Під час пологів збіль-
шується частота виникнення передчасного відхо-
дження навколоплідних вод, підвищується ризик 
передчасного відшарування плаценти, збільшуєть-
ся частота і тяжкість інфекційних ускладнень [5]. 
Гостру ЦМВІ пов’язують з виникненням пієлонеф-
риту у вагітних [5]. Серед інших ускладнень нази-
вають анемію (10,3%), хронічну гіпоксію (14,1%) 
та гіпотрофію плода (4,1%) [2].

За даними А.Я. Сенчука, З.М. Дубосарської 
(2006), обтяжений акушерсько-гінекологічний 
анамнез і несприятливі наслідки попередніх вагіт-
ностей спостерігають у 83,6% жінок із ЦМВІ: ме-
дичні аборти (54,3%), викидні (28,0%), передчас-
ні пологи (7,6%), завмерла вагітність (4,8%) [1]. 
Найбільший ризик для плода має первинна інфек-
ція на ранніх термінах вагітності (до 20-го тиж-
ня), що в середньому виникає у 2% жінок, при 
цьому в 35-50% випадків інфекція передається 
плоду. у решті випадків частота зараження плода 
становить 0,2-2% [4].

у 8-10% дітей, які народились від матерів з пер-
винною інфекцією, прояви ЦМВІ коливаються від 
середнього ступеня вираженості (гепатоспленоме-
галія, тромбоцитопенія, петехії, мікроцефалія, ре-
тиніт, гепатит), серйозних уражень органів у разі 
генералізованої форми і до летальних (11-20%) ви-
падків. у 5-15% дітей, які народились від здорових 
матерів з перенесеною під час вагітності первин-
ною ЦМВІ, порушення слуху, проблеми із зором, 
фізичним та розумовим розвитком, аномалії зубів 
та інші проблеми можуть бути виявлені в старшо-
му віці. Решта дітей з вродженою ЦМВІ цілком 
асимптоматичні і мають здоровий вигляд [3].

Останнім часом з’явилися повідомлення про 
ризик виникнення раку яєчок у хлопчиків, які на-
родилися здоровими від матерів, що перенесли 
в І триместрі вагітності гостру ЦМВІ [3].

Серед дітей, які народилися від імунокомпе-
тентних матерів, клінічні симптоми захворювання 
проявляються дуже рідко. Реактивація латентної 
інфекції призводить до передачі вірусу від матері 
до плода в 0,15-0,36% випадків [3]. Діти серопози-
тивних матерів, у яких під час народження вияв-
ляють IgM до ЦМВ, мають менші масу і довжину 
тіла під час народження порівняно з дітьми серо-
негативних жінок, проте наявність ознак чи симп-
томів ЦМВІ у плода не завжди є передвісником 
серйозного захворювання під час народження і в 
постнатальний період. 

у разі виявлення типових ознак хвороби у 
новонародженого протягом перших 3 міс життя 
ЦМВІ можна розглядати як вроджену, виникнення 
захворювання в пізніші терміни частіше є озна-
кою набутої форми захворювання (постнатальне 
інфікування) [7; 8]. Виділяють дві форми внутріш-
ньоутробної ЦМВІ: генералізовану та локальну, 
що мають гостру, підгостру та хронічну стадії. 
На ранніх етапах онтогенезу плід найчутливіший 
до дії ЦМВ, оскільки вірус виявляє тропність до 
клітин з високим рівнем обмінних процесів, що 
може призвести до загибелі плода або до форму-
вання вад розвитку внутрішніх органів і голов-
ного мозку. При цьому гостра і підгостра стадії 
інфекції проявляються внутрішньоутробно, діти 
народжуються з проявами хронічної ЦМВІ. у разі 
інфікування в пізній фетальний період або під час 
пологів діти народжуються з ознаками гострої 
ЦМВІ, для якої найхарактерніша генералізована 
форма. частими є поліорганність уражень плода 
і цілий комплекс клінічних симптомів, що вклю-
чають ознаки затримки внутрішньоутробного роз-
витку (підвищений м’язовий тонус, деформація 
піднебіння, заяча губа, клишоногість, маленькі 
розміри тіла тощо), жовтяницю, гепатосплено-
мегалію, інтерстиційну пневмонію, порушення 
мозкового кровообігу, анемію, тромбогеморагіч-
ний синдром (петехії, крововиливи в слизові обо-
лонки, криваве блювання, домішки крові в калі, 
кровотеча з пупка та ін.) [4]. Завжди ураження за-
знають слинні залози. часто розвивається енцефа-
літ, наслідками якого можуть бути мікроцефалія 
(30-50%) з церебральною кальцифікацією чи без 
неї, гідроцефалія, судомний синдром тощо. Вини-
кають хоріоретиніт, катаракта, атрофія зорового 
нерва, ураження легенів, нирок, кишечнику тощо. 
Прогноз у дітей з вродженою ЦМВІ несприят-
ливий. у більшості спостерігають розумову від-
сталість і сенсоневральну глухоту, хоріоретиніт 
з атрофією зорового нерва, порушення розвитку 
зубів, цукровий діабет [5].

Таким чином, обстеження жінок репродуктив-
ного віку на ЦМВ бажано проводити на етапі пла-
нування вагітності. 

Висновки. Сьогодні внутрішньоутробні інфек-
ції, зокрема ЦМВІ , набули характеру серйозної 
медико-соціальної проблеми у зв’язку з розви-
тком вад та ускладнень плоду і новонароджених, а 
інколи-і розвитку летальних наслідків. 
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Причиною порушень розвитку плода, окрім 
самого інфекційного збудника, може бути гіпер-
термія, характерна для більшості інфекцій, антиге-
немія, інтоксикація, порушення метаболізму в ор-
ганізмі матері. Нуклеїнові кислоти збудників (ДНК 

та РНК) можуть викликати мутації у клітинних 
лініях, тканин плода, що зумовлює генну або по-
лігенно-мультифакторіальну причину виникнення 
вади розвитку, а також впливати на процеси росту, 
диференціації та міграції клітинної маси ембріону. 
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В статті розглянуті проблеми захворюваності на туберкульоз в цілому в Україні, а також у м. Маріуполі. Розгляну-
та динаміка захворюваності на туберкульоз дітей.
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В статье рассмотрены проблемы заболеваемости туберкулезом в целом в Украине, а также в г. Мариуполе. Рас-
смотрена динамика заболеваемости туберкулезом детей.

Ключевые слова: туберкулез, профилактика, мокроты, вакцины.

The article considers the problems of the incidence of tuberculosis in general in Ukraine, as well as in Mariupol. The 
dynamics of the incidence of tuberculosis in children is considered.

Key words: tuberculosis, prophylaxis, sputum, vaccines.

В україні туберкульоз продовжує залишатися 
величезною соціальною проблемою. у 2016 ро-
ці за даними Центру медичної статистики Мін- 
охоронздоров'я в україні рівень захворюваності 
складав 67,6 на 100 тис. населення, а у 2015 році – 
70,5 на 100 тис. Але в той же час в україні про-
гнозується погіршення епідемічної ситуації по 
туберкульозу найближчими роками. В україні рос-
те захворюваність на туберкульоз серед дітей та 
пiдлiткiв. україна входить в п'ятірку країн світу з 
найвищим тягарем мультирезистентного туберку-
льозу. Про це повідомляє прес-служба українського 
центру контролю за соціально небезпечними хворо-
бами Міністерства охорони здоров'я [2]. За даними 
головного фтізіатра і пульмонолога МОЗ україни 
академіка Юрія Фещенка, щоденно в україні захво-
рює на туберкульоз близько 90 осіб і 30 помирає, 
щорічно туберкульоз діагностується у 30 тис. осіб. 
Наша країна до тепер має найгірші в Европі показ-
никі успішності лікування туберкульозу – вилікову-
ються лише 71% нових випадків і 34% старих.

Питання протидії туберкульозу в україні є од-
ним з пріоритетних напрямків державної політики 
у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку. 
На сьогодні в україні діє закон «Про протидію 
захворюванню ТБ» і затверджена Загальна цільо-
ва соціальна програма протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2018-2021 роки [1]. ухвалення про-
грами допоможе досягти цілей Плану дій по бо-
ротьбі з туберкульозом для Європейського регіону 
ВООЗ на 2016–2020 роки, сприяючи тим самим 
досягненню мети глобальної стратегії “Поклас-
ти кінець ТБ” – зупинити епідемію туберкульозу. 
А саме до 2035 року: на 95% зменшити смертність 
від ТБ в порівнянні з 2015 роком, досягти рівня за-
хворюваності менше 10 на 100 тисяч та з нульовим 
рівнем страждань від туберкульозу. До 2050: досяг-
ти нульового рівня смертності від туберкульозу та 
нульового рівня захворюваності.

у Донецькій області розроблена і виконується 
обласна програма протидії захворюваності на ту-
беркульоз. Необхідно згадати, що вже з 2001 року 
сучасна система контролю за поширенням тубер-
кульозу була впроваджена в Донецькій області у 
рамках проекту ВООЗ, що фінансувалася Амери-
канським агентством міжнародного розвитку [3]. Ця 
єдина в україні область була вибрана як така, що ха-
рактеризується одним з найвищих рівнів поширення 
Віл-інфекції і туберкульозу. Відтоді істотну допомо-
гу регіону у боротьбі з туберкульозом надавали різні 
міжнародні і місцеві благодійні організації: Лікарі 
без меж, клуб «Майбутне», червоний хрест.

Розглянемо виконання програми протидії захво-
рюваності на туберкульоз у великому промислово-
му місті Маріуполі. Динаміка охоплення населення 
флюорографічним дослідженням в 2013–2017 ро-
ках складала відповідно 96,7%, 95,6%, 93,6%, 
94%. 104,4% від числа декретованих континген-
тів. Зниження виконання плану обстежень серед 
обов'язкових контингентів в 2014–2015 роках по-
яснюється нестабільною економічною ситуацією в 
країні і скороченням робочих місць. А в останній 
рік перевиконання плану відбулося за рахунок до-
даткового обстеження мігрантів, біженців.

З метою профілактики туберкульозу в т. ч. туб-
менінгіту, в 2017 р. охоплено новонароджених ще-
пленнями вакциною БЦж в пологових будинках 
міста 3275 дітей (82,9%), що вище рівня 2016 р. в 
2,8 р., але нижче допустимого показника (95%). Ре-
вакцинація БЦж на дільницях виконана на 40,9%.

Проводилася робота в осередках туберкульо-
зу. у 2017 р. всього зареєстровано вогнищ, в яких 
проживають бактеріовиділювачі – 336, в т. ч. з од-
ним випадком – 327 (97,3%), з 2-ма випадками вог-
нищ – 9 осередків (2,7%).

Всього заявок на заключну дезінфекцію – 
110 вогнищ (волога), виконано 110 заявки (100%), з 
них у встановлені терміни – 103 (93,6%).
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Кількість вогнищ з бацилярним туберкульозом, 
знятих з обліку на 31.12.2017 р. складає – 326 в т.ч:

- у зв'язку зі смертю – 88 осіб (27,0%);
- в зв'язку з абацилюванням – 195 осіб (59,8%).
Всього контактних з бацилярними хворими – 

711 осіб: дорослих 372, дітей 308, підлітків – 31.
Дитячі оздоровчо-туберкульозні установи великою 

мірою фінансуються благодійними організаціями.
Захворюваність на туберкульоз має хвилео-

бразну форму. За період 2010-2015 рр. показник 
знизився майже удвічі (таблиця 3). Ми висловлю-
вали обережне припущення, що зусиллями міжна-
родних організацій, урядовою підтримкою інер-
цію «хвилї захворюваності» вдалося розгорнути 
у зворотньому напрямку. Проте за останні 2 роки 
ми вимушені знову спостерігати хоч невеликий 
але зріст захворюваності.

у 2017 р. зареєстровано різке зростання 
кількості осіб хворих на туберкульоз раніше  

невідомих протитуберкульозним закладам і ЗЛМ 
(табл. 4, 5). Всього зареєстрована 21 особа (в по-
рівнянні з 2016 р. зростання у 3,5 рази). Діагноз 
у них було встановлено посмертно – судмедек-
спертизою, протягом року дані особи не звер-
талися за медичною допомогою, не лікувалися, 
померли вдома чи були підібрані на вулиці бри-
гадою ШМД.

у 2017 році виявлено 173 випадки деструк-
тивного туберкульозу (пок. 36,1), що вище по-
казника 2016 року на 9,1% (157 випадків, пок. 
32,8). Питома вага деструктивних форм в 2017 р. 
в порівнянні з 2016 р. майже не змінилась і скла-
дає 47,9% (у 2016 р. 47,3%). Зростання рівня 
деструктивних форм туберкульозу пов’язане з 
пізнім зверненням хворих за медичною допомо-
гою, низькою санітарною грамотністю населення 
з питань профілактики туберкульозу, несвоєчас-
ним виявлення патології легень.

Таблиця 1
Охоплення населення, що контактує з хворими, хіміопрофілактикою

Контингенти гр. 5.2,  
число осіб

Підлягало 
хіміопрофілактиці 
(осіб)

Охоплено 
хіміопрофілак-
тикою (осіб)

Питома вага від 
кількосі тих, шо 
підлягали охопленню,%

Дорослі 372 189 127 67,2
Діти до 14 років 308 269 269 100,0
Підлітки 31 30 30 96,8
Всього 711 488 426 87,3

Таблиця 2
Ізольовано з вогнищ туберкульозу до дитячих оздоровчо-туберкульозних установ

Контингенти Підлягало (осіб) Изольовано (осіб) Питома вага,%
Діти до 14 років 12 12 100,0
Підлітки 0 0 100,0
Всього 12 12 100,0

Таблиця 3
Динаміка захворюваності на туберкульоз населення м. Маріуполя (на 100000 населення)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Показник  
на 100 000. 116,0 89,7 103,7 94,8 96,4 65,14 69,3 75,3

Темп 
приросту,% +14,6 -22,7 +15,6 -8,4 +1,63 - 32,4 +1,06 +1,09

Таблиця 4
Смертність від усіх форм туберкульозу

Рік 2015 2016 2017
Померло 79 51 67
Показник на 100 тис. 16,4 10,69 14,0

Таблиця 5
Кількість осіб, обстежених бактеріоскопічно у загальній лікувальній мережі (ЗЛМ)

2014 2015 2016 2017
Кількість  
обстежених осіб 2339 2093 2204 2273

Виявлено МБТ + 115 83 61 72
Питома вага,% 4,9 3,96 2,76 3,2
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Виявлення МБТ (+) в 2017 вище на 19,7% в по-
рівнянні з 2016 р. Показник виявлення МБТ (+) в 
загальній лікарняній мережі не досяг рейтингово-
го показника 5,0 і більше, що пов’язане з низькою 
якістю збору мокротиння, недостатнім інформу-
ванням пацієнтів про правила здачі мокротиння.

Нижче в динаміці представлені дані про за-
хворюваність дітей (табл. 6). Тут також можна 
бачити «хвильовий» характер захворюваності. 
В 2014-2015 роках спостерігалося поліпшення 
майже в усіх вікових групах. А за останні 2 роки 
відмічається зріст захворюваності на туберкульоз.

Найбільше зростання захворюваності виявля-
лося серед дітей 15-18 років. у 2017 р. показник 
захворюваності дітей до 18 р. перевищував серед-
ньобласний майже на 60,0%.

При проведенні епідрозслідувань виявлено, що 
серед 9 захворілих дітей у 2017 році щеплені вак-
циною БЦж 7 осіб, не щеплені 2, тільки одна ди-
тина отримала ревакцинацію БЦж у 7 років. З за-
гальної кількості всіх хворих дітей 3 були з числа 
тубконтакту в сім'ях. Більшість хворих дітей були з 
сімей з низьким соціальним статусом. Батьки нео-
бізнані з питань профілактики туберкульозу, до-
цільності проведення профілактичних щеплень та 
проведення реакції Манту з ціллю ранньої діагнос-
тики туберкульозу.

Серед працюючих на великих підприємствах 
працівників зі шкідливими умовами праці зареє-
стровано 8 осіб, з деструкцією – 6 осіб (66,7%). Пи-
тома вага від загального числа хворих на ТБ – 2,2%. 
З них під час профогляду виявлено 5 осіб (62,5%). 
Високий рівень деструктивних форм туберкульозу 

Таблиця 6
Захворюваність на туберкульоз серед дітей (на 100000 населення)

Вік 2013 2014 2015 2016 2017
До 1 року 22,2 - - - -

1-4 29,2 11,3 - 6,05 6,4
5-9 4,84 - 4,62 9,0 8,9

10-14 5,49 10,8 5,22 15,0 9,5
15-18 56,3 34,9 13,98 29,6 39,1

Всього 20,6 11,0 5,24 14,5 8,1

серед працівників зі шкідливими умовами праці 
пов'язаний з пізнім виявленням патології. На якість 
профілактичних оглядів впливає низька забезпе-
ченість медичними кадрами лікувальних закладів. 
Замість як мінімум 2 лікарів-рентгенологів флюо-
рографічні знімки розшифровує постійно один лі-
кар-рентгенолог. Не останнє місце в цьому займає 
низький санітарний рівень населення, необізна-
ність в питаннях профілактики туберкульозу.

Найбільший рівень захворюваності на туберку-
льоз зареєстрований серед неорганізованого насе-
лення – 256 осіб або 70,9%  від загальної кількості 
хворих, в т. ч. група ризику 102 особи (40,0%).

Таким чином, незважаючи на загальну тенден-
цію до зниження захворюваності на туберкульоз в 
Донецькій області, стійку тривалу динаміку можна 
забезпечити тільки наполегливими всебічними зу-
силлями як медицини, так і сусільства в цілому. Ви-
ходячи з того, що питома вага виявлення МБТ (+) 
базовими баклабораторіями у загальній лікарня-
ній мережі недостатня, основним діагностичним 
методом залишається флюорографічне обстежен-
ня. Вважаємо доцільним відновлення роботи на 
2018 р. пересувного флюорографа для проведення 
періодичних профоглядів на туберкульоз за скри-
нінгом. Зберігається актуальність недостатнього 
охоплення новонароджених щепленнями вакци-
ною БЦж в пологових будинках. Треба довести цей 
показник до 95%. Ще більшою проблемою являєть-
ся ревакцинація БЦж. Треба проводити не тільки 
роз'яснювальну роботу серед пересічного населен-
ня про доцільність щеплень, а й забезпечувати ме-
дичні заклади необхідною кількістю доз вакцини.

Література:
1. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-zagalnoderzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-

programi-protidiyi-zahvoryuvannyu-na-tuberkuloz-na-20182021-roki.
2. https://rian.com.ua/analytics/20170226/1021761111.html.
3. health-ua.com/article/850.html.



95

Медичний форум
♦

Шурко Н.О.,
молодший науковий співробітник лабораторії біохімії крові
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини 

Національної академії медичних наук України»
Даниш Т.В.,

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії біохімії крові

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини
Національної академії медичних наук України»

Новак В.Л.,
доктор медичних наук, професор, директор

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини
Національної академії медичних наук України»

ВПЛИВ ВІРуС-ІНАКТИВуЮЧИХ РЕЧОВИН  
НА ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФАКТОРА VIII ЗСІДАННЯ КРОВІ

У статті описано дослідження впливу хімічних вірус-інактивуючих речовин на активність фактора VIII зсідання 
крові та запропоновано оптимальний метод визначення активності фактора на технологічних етапах одержання 
препарату. 

Ключові слова: фактор VIII зсідання крові, вірусна інактивація, активність фактора.

В статье описано исследование влияния химических вирус-инактивирующих веществ на активность фактора VIII 
свертывания крови и предложен оптимальный метод определения активности фактора на технологических этапах 
получения препарата.

Ключевые слова: фактор VIII свертывания крови, вирусная инактивация, активность фактора.

The article describes the study of the effect of chemical virus-inactivating substances on the activity of coagulation fac-
tor VIII and proposed an optimal method for determining the activity of the factor at the technological stages of preparation.

Key words: factor VIII coagulation, viral inactivation, factor activity.

Вступ. Сучасний препарат фактора VIII (FVIII) 
повинен володіти високою питомою активністю 
(максимальна ступінь очищення), не викликати 
алергічних реакцій та розвитку інгібіторів (не міс-
тити залишкових імуногенних білків) і гарантувати 
пацієнту високу вірусну безпеку [7, с. 1391].

Застосування різних методів інактивації вірусів 
у поєднанні з ефективними хроматографічними ета-
пами біоспецифічного виділення та очищення FVIII 
зсідання крові дозволяє отримати препарати високо-
го ступеня чистоти, безпечні у використанні стосов-
но можливої вірусної контамінації [10, с. 330]. 

Вірусна безпека є безумовно важливим пріори-
тетом при виготовленні препаратів із біологічної 
сировини, зокрема плазми крові. удосконалення та 
постійний пошук нових методів вірусної інактивації 
є базисною основою будь-якої технології одержан-
ня препарату [1, с. 365]. При застосуванні хімічних 
методів інактивації вірусів в процесі розробки коагу-
лологічних препаратів необхідні знання про їх мож-
ливий ефект на активність чи інші властивості фер-
ментів. Оскільки відомо, що сольвент-детергентний 
метод використовується проти оболонкових вірусів 
[2, с. 167; 4, с. 328], а тіоціанатний є неспецифічним 
і може бути використаний, як для оболонкових, так 
і без-оболонкових [6, с. 26; 15, с. 177], проведено 
дослідження з визначення впливу три(н-бутил)фос-
фату, Тритону х-100, Твін-80 та тіоціанату амонію 
(NH4SCN) на активність FVIII зсідання крові.

Мета роботи: дослідити вплив вірус-інакти-
вуючих речовин на активність FVIII та підібрати 
оптимальний метод визначення активності на різ-
них етапах технології отримання.

Матеріали та методи дослідження. Вихід-
ним матеріалом для роботи була свіжозаморожена 
плазма крові людини з питомою активністю FVIII 
~1,00 МО/мл. 

Визначення активності проводили двома мето-
дами: коагулологічним [3, с. 36] та хромогенним 
[12, с. 12]. у роботі використовували комерційні 
набори реагентів: для визначення прокоагулянт-
ної активності фактора – АПТч-тест «Siemens 
Healthcare Diagnostics Products GmbH», Німеччи-
на, а для методу гідролізу хромогенних субстратів 
FVIII – «Coamatic» (Chromogenix, Італія).

Результатит дослідження ті їх обговорення. 
Для дослідження впливу хімічних інактиваторів 
вірусів на активність FVIII в реакційну суміш до-
давали їх забуферені розчини різних концентрацій. 
Як контроль використали зразки без додавання хі-
мічних реактивів. 

Всі досліджувані реактиви негативно впли-
вали на активність FVIII [1, с. 367]. Одержані 
результати досліджень представлені в табли- 
цях 1 та 2. При проведенні коагулологічного ви-
значення активності FVIII розчини антивірусних 
агентів додавали безпосередньо в реакційну су-
міш перед етапом активації FVIII. При визна-
ченні активності з використанням хромогенного 
субстрату S-2765 їх додавали перед процесом ак-
тивації (перед внесенням реактив-реагенту) або 
після (перед додаванням хромогенного субстра-
ту), щоб дослідити вплив як на сам процес акти-
вації FX, так і безпосередньо на ферментативний 
гідроліз хромогенного субстрату FXa. 
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Експериментально доведено, що на визначен-
ня активності хромогенним методом вплив до-
мішкових речовин в інкубаційній суміші є мен-
шим у порівнянні з коагулологічним. 

Так, при концентраціях різних хімічних чин-
ників (у даному дослідженні вірус-інактивуючих 
речовин: > 0,06 М NH4SCN; ≥ 2,0 % три(н-бутил)
фосфату; ≥ 1,5 % Тритон х-100; ≥ 2,0 % Твін-80) 
активність FVIII коагулологічним методом, на 
віддміну від хромогеннного, не визначалася. 

Цей результат є вагомим аргументом на ко-
ристь використання методу гідролізу хромоген-
них субстратів для визначення активності FVIII у 
технології очищення фактора, оскільки дозволяє 

проводити контроль визначення на різних етапах 
технологічного процесу отримання без додатко-
вих етапів діалізу, гель- чи ультрафільтрації.

Встановлено, що існує негативний кореляцій-
ний зв'язок середньої сили між концентрацією у 
розчині NH4SCN та визначеною активністю. При 
цьому слід зауважити, що у випадку викорис-
тання коагулологічного методу визначення сила 
зв’язку є дещо менша (r=-0,77), ніж для методу 
хромогенних субстратів (r=-0,73). Між методами 
визначення активності (коагулологічним та хро-
могенним) виявлено тісний позитивний кореля-
ційний зв'язок (r=+0,98, Р≤0,05) при концентра-
ціях тіоціанату в межах 0-0,024 М. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз визначення активності FVIII коагулологічним та хромогенним методами  

за присутності NH4SCN (M±m; n=5)
№ 
п/п

Концентрація 
NH4SCN, М

Коагулологічний метод Хромогенний метод
Активність FVIII, МО/мл1 Активність FVIII, МО/мл1 Активність FVIII, МО/мл2 

1 0 1,04±0,02 1,11±0,03 1,11±0,03
2 0,002 0,77±0,01* 0,71±0,01* 0,86±0,02*
3 0,012 0,44±0,02 0,55±0,02 0,75±0,02*
4 0,024 0,16±0,01* 0,35±0,02* 0,67±0,02*
5 0,061 не визначається 0,22±0,02* 0,59±0,02
6 0,122 не визначається 0,22±0,01§* 0,57±0,02

Примітки: 1 – розчин NH4SCN додавали перед етапом ферментативної активації
2 – розчин NH4SCN додавали після етапу ферментативної активації 
* – рівень достовірності Р≤0,05

Таблиця 2
Порівняльний аналіз визначення активності фактора коагулологічним та хромогенним методами 

за присутності три(н-бутил)фосфату та детергентів (M±m; n=5)
№ 
п/п

Концентрація, 
%

Коагулологічний метод Хромогенний метод
Активність FVIII, МО/мл1 Активність FVIII, МО/мл1 Активність FVIII, МО/мл2

Контроль 
0 1,04±0,22 1,11±0,03 1,11±0,03

три(н-бутил)фосфат
1 0,1 0,96±0,02 1,03±0,03 1,04±0,05
2 0,5 0,76±0,02* 0,79±0,02* 0,95±0,02
3 1,0 0,63±0,02* 0,66±0,02* 0,84±0,02*
4 1,5 0,35±0,02 0,56±0,02* 0,77±0,01*
5 2,0 не визначається 0,35±0,02 0,56±0,02*

Тритон х-100
1 0,1 0,54±0,02 0,68±0,01 0,76±0,02
2 0,5 0,28±0,02 0,43±0,03* 0,60±0,03*
3 1,0 0,09±0,01* 0,36±0,02* 0,43±0,03
4 1,5 не визначається 0,12±0,01* 0,27±0,01*
5 2,0 не визначається 0,05±0,01* 0,18±0,01*

Твін-80
1 0,1 0,86±0,02 0,97±0,01 1,02±0,04
2 0,5 0,84±0,02* 0,85±0,02* 1,02±0,04
3 1,0 0,80±0,02* 0,86±0,02* 0,96±0,02
4 1,5 0,44±0,03* 0,65±0,02* 0,76±0,02*
5 2,0 не визначається 0,38±0,02* 0,55±0,02

Примітки: 1 – розчини додавали перед етапом ферментативної активації
2 – розчини додавали додавали після етапу ферментативної активації 
* – рівень достовірності Р≤0,05
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При дослідженні впливу інших вірус-інактиву-
ючих речовин (три(н-бутил)фосфат, Тритон х-100 
та Твін-80) на визначення активності FVIII встано-
вили, що між величиною їх концентрації та мето-
дами визначення існує тісний негативний кореля-
ційний зв'язок. Так, наприклад, між концентрацією 
три(н-бутил)фосфату у досліджуваному зразку 
коагулологічним чи хромогенним методами визна-
чення активності FVIII визначено коефіцієнт коре-
ляції (r=-0,99, Р=0,05).

Між самими методами визначення (коагулологіч-
ним та хромогенним) встановлено тісний позитив-
ний зв'язок (r=+0,99, Р≤0,01). у випадку дослідження 
впливу на активність FVIII Тритон х-100 та Твін-80 
встановлено дещо слабший негативний кореляційний 
зв'язок (r=-0,85 та r=-0,93 для Тритон-х-100 і r=-0,94 
та r=-0,96 для Твін-80, відповідно). Між методами, як 
і в попередніх дослідженнях, встановлено тісний по-
зитивний кореляційний зв'язок (r= +0,98, Р≤0,01). 

Представлені в таблицях результати свідчать, 
що присутність тіоціанату амонію, сольвенту чи 
детергенту в значних концентраціях приводить до 
зниження чи повної втрати прокоагулянтної актив-
ності FVIII [14, с. 878].

В той же час відомо, що сольвент-детергентна об-
робка з метою вірусної інактивації не веде до повної 
втрати активності FVIII та масштабно використову-
ється в технології одержання фактора [13, с. 1385]. 

Слід зазначити, що застосуванння методу хромо-
генних субстратів дозволяє проводити експрес-визна-
чення активності фактора на всіх етапах очищення. 

Проте, коагулологічний метод є більш інформа-
тивним для визначення придатності застосування 
FVIII у терапевтичних цілях. хоча, для рекомбі-
нантних препаратів третього покоління із зміненою 

нативною структурою (відсутність субодиниць, 
складні біологічні комплекси, тощо) деякі вироб-
ники наголошують на застосуванні методу гідро-
лізу хромогенних субстратів [9, с. 216].

В процесі отримання FVIII важливим є вибір 
етапу вірусної інактивації з наступним видаленням 
вірус-інактивуючих речовин.

Сольвент-детергентний метод вірусної інакти-
вації може застосовуватись як перед етапом кріо-
преципітації (при цьому відбувається осадження 
FVIII [11, с. 27], а вірус-інактивуючі речовини за-
лишаються у супернатанті), так і безпосередньо пе-
ред етапом іонообмінної хроматографії (сольвент і 
детергент не зв’язуються з сорбентом і проходять 
разом з проскоком) [8, с. 277]. 

Оскільки сольвент-детергентний метод антиві-
русної обробки придатний для інактивації оболонко-
вих вірусів, а тіоціанатний – неспецифічний (для обо-
лонкових та без-оболонкових вірусів), їх поєднання в 
одній технологічній схемі очищення білків плазми з 
використанням попереднього фракціонування та біо-
специфічної хроматографії на кремнеземних макро-
пористих сорбентах дозволить суттєво покращити 
безпеку отриманих препаратів [16, с. 4608]. Поєд-
нання застосування кількох методів хімічної вірусної 
інактивації завдяки синергізму дії покращує безпеко-
ві характеристики отриманого препарату [5, с. 139].

Висновки. Встановлено, що для контролю ак-
тивності FVIII на різних етапах його одержання, 
в тому числі і після вірус-інактивації хімічними 
методами, доцільнішим є застосування методу гід-
ролізу хромогенного пептидного субстрату. При 
його застосуванні, на відміну від коагулологічного, 
не потрібно проводити додаткових етапів діалізу, 
гель- чи ультрафільтрації. 
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Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України

ОЦІНКА РІВНЯ СТРЕСу у ВІЙСЬКОВОСЛуЖБОВЦІВ,  
ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СЛуЖБу В МИРОТВОРЧОМу КОНТИНГЕНТІ  

НА АФРИКАНСЬКОМу КОНТИНЕНТІ

Встановлено, що під час миротворчій місії синхронно зі змінами функціонального стану миротворців коливаєть-
ся їх нервово-емоційне напруження. Розроблено два методи оцінки рівня стресу у миротворців авіаційного підроз-
ділу: перший – груповий, який ґрунтується на об’єктивних характеристиках гемодинаміки. Другий – індивідуальний, 
який ґрунтується на показниках опитування психічного стану військовослужбовців.

Ключові слова: нервово-емоційне напруження, гемодінаміка, миротворча місія.

Установлено, что под время миротворческой миссии синхронно с изменениями функционального состояния 
миротворцев колеблется их нервно-эмоциональное напряжение. Разработаны два метода оценки уровня стресса 
у миротворцев авиационного подразделения: первый – групповой, который основывается на объективных харак-
теристиках гемодинамики. Второй – индивидуальный, который основывается на показателях опроса психического 
состояния военнослужащих.

Ключевые слова: нервно-эмоциональное напряжение, гемодинамика, миротворческая миссия.

It is set that under time to the peacemaking mission synchronously with the changes of the functional state of peace-
makers hesitates them nervously-emotional tension. Two methods of estimation of level of stress are worked out for the 
peacemakers of aviation subdivision : first – group that is base on objective descriptions of hemodynamics. Second – indi-
vidual that is base on indexes of psychical status of servicemen scan.

Key words: nervously-emotional tension, hemodynamics, peacemaking mission.

В останні роки значно зріс науковий і прак-
тичний інтерес до питань, пов’язаних з успіш-
ною діяльністю фахівців екстремального про-
філю. Проходження служби в Збройних Силах 
супроводжується, значним нервово-психічним 
напруженням і високим рівнем відповідальності 
за результати діяльності, а також високим рівнем 
професійного стресу [ 5, с. 200; 10, с. 170; 11 с. 31].

Недостатній розвиток адаптивних здібностей 
до стресу, невміння регулювати свої психічні й 
психофізіологічні стани можуть призводити до 
серйозних негативних наслідків як для діяльнос-
ті, так і для психічного й фізичного здоров’я вій-
ськовослужбовців. [6, с. 188; 7, с. 254; 8, с. 201; 
9, с. 198]. 

уникнути таких наслідків можна завдяки 
створенню злагодженої системи психологічного 
забезпечення. у зв’язку з цим розробка теоретич-
них і практичних питань психологічного забез-
печення діяльності в екстремальних ситуаціях 
під час служби в миротворчих місіях є одним з 
найважливіших завдань. 

Тому метою даного дослідження є визначення 
динаміки нервово-емоційного напруження мирот-
ворців за об’єктивними показниками їх гемодина-
міки та розробка методів оцінки рівня стресу.

Дослідження проведені на базі окремого вер-
тольотного загону Місії ООН у Республіці Ліберія 
Обстеженнями було охоплено 78 військовослуж-
бовців. Кожен місяць роботи в миротворчій місії 
проводилось вимірювання показників гемодина-
міки: систолічного ( далі – САТ) та діастолічного 

(далі – ДАТ) артеріального тиску, пульсового тиску 
(далі – ПТ) та частоти серцевих скорочень (далі – 
чСС). В цей же час, з допомогою опитувальників 
(ситуаційна тривожність за Спілбергером-ханіним, 
депресивність за Зунге-Балашовою, САН (самопо-
чуття, активність, настрій) за В.А. Доскіним, “Ме-
тодика діагностики ступеню готовності до ризику 
Шуберта” та “Діагностика психологічного клімату 
в малій виробничій групі” за В.В. Шпалинським, 
Э.Г. Шелестом) були оцінені психологічні характе-
ристики кожного з представників авіаційного пер-
соналу: особистісна тривожність, депресивність, 
самопочуття, активність, настрій, схильність до 
ризику, психологічний клімат [13, с. 105].

Відомо, що у осіб льотного складу (далі – ЛС) 
та інженерно-технічного складу (далі – ІТС) рівень 
нервово-емоційного напруження підвищується під 
дією психотравмуючих ситуацій, які зустрічаються 
в процесі повсякденної діяльності у миротворчій мі-
сії. Для отримання об’єктивної оцінки рівня їх нер-
вово-емоційного напруження доцільно використати 
комплекс фізіологічних показників гемодинаміки, 
які достатньо повно відбивають енергетичне забез-
печення життєдіяльності та віддзеркалюють поточ-
ний емоційний стан кожного військовослужбовця. 
В літературі описано ефект, який супроводжує зміну 
нервово-емоційного стану людини. Він проявляється 
таким чином, що при підвищенні її нервово-емоцій-
ної напруги в більшій мірі посилюється зв’язок між 
різноманітними психофізіологічними показниками 
і, навпаки, при зниженні рівня цього стану зв’язки 
послаблюються чи зникають [3, с. 25]. Механізм 
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формування такого ефекту можна пояснити тим, що 
при зростанні нервово-емоційної напруги організм 
вимушений розширяти свої можливості адаптувати-
ся до більшого навантаження, поширюючи перелік 
функцій, які додатково залучаються для виконання 
збільшених завдань, шляхом зміцнення та появи но-
вих внутрішньо-системних зв’язків, зокрема, зв’язків 
різноманітних характеристик функціонування серце-
во-судинної системи. Зазвичай індикатором посилен-
ня внутрішньо-системних зв’язків служить показник 
кількості достовірних кореляцій між різноманітними 
характеристиками діяльності організму [2, с. 40]. 
Але цей напівкількісний параметр в повній мірі не 
відображає процес зміцнення зв’язності функцій до-
сліджуваної системи. Тому потрібно застосовувати 
більш точні і адекватні прийоми для визначення сили 
зв’язності аналізованих психофізіологічних функцій. 
В множинному кореляційно-регресійному аналізі є 
поняття мультиколінеарності, яке розроблено для ви-
значення ступеня зв’язності комплексу показників, 
що розглядаються в дослідженні [1, с. 356]. у випад-
ну, який розглядається в даній роботі, доцільно було б 
його застосувати для оцінки рівня нервово-емоційно-
го напруження льотного складу. 

Рівень мультиколінеарності визначається наяв-
ністю лінійного зв'язку між усіма або деякими не-
залежними змінними. у математичній статистиці 
використовується показник М, що оцінює ступінь 
прояву мультиколінеарності [12, с 275]. Отриманий 
коефіцієнт M порівнюється зі стандартним таблич-
ним значенням χ2 з m×(m-1)/2 ступенями свободи 
(де m – кількість аналізованих ознак). В разі пере-
вищення М цього значення χ2 наявність мультико-
лінеарності (зв’язності) вважається доведеною.

 

                
(1)

де n – величина вибірки кожного з аналізованих 
ознак;

m – кількість ознак;
D – визначеність матриці коефіцієнтів парної 

кореляції між аналізованими ознаками.

Оскільки в процесі розвитку нервово-емоційно-
го напруження спостерігається підвищення рівня 
зв’язків між окремими психофізіологічними функці-
ями коефіцієнт мультиколінеарності можна застосу-
вати для проведення групової оцінки рівня нервово-
емоційного напруження у спеціалістів, що працюють 
в умовах з підвищеною небезпекою [4, с. 38].

Для об’єктивної оцінки рівня нервово-емоцій-
ного напруження у авіаційного персоналу мирот-
ворчого контингенту доцільно використати по-
казники гемодинаміки. Це обумовлено тим, що 
емоційна напруга швидко віддзеркалюється в цих 
показниках. Для здійснення цієї оцінки був обра-
ний варіант обчислень, який складався з показників 
з показників ДАТ, ПТ та чСС. Отримана динаміка 
змін нервово-емоційного напруження військовос-
лужбовців графічно представлені на рис. 1. 

Свідченням того, що отриманий груповий показ-
ник відображає нервово-емоційне напруження є до-
стовірна на рівні p<0,01 кореляція цього показника з 
комплексом психологічних показників (R=0,9). 

Таким чином, підхід до оцінки рівня групового 
нервово-емоційного напруження миротворців поля-
гає в вимірі артеріального тиску та частоти серцевих 
скорочень кожної особи, розрахунку показника М 
за формулою (1) та встановлення достовірності на-
явності мультиколінеарності за табличними значен-
нями χ2 з 3 ступенями свободи. Якщо χ2емп> χ2табл 
(7,8-11,3-16,3) нервово-емоційне напруження є ви-
соким (>7,8), дуже високим (>11,3) чи надвисоким 
(>16,3) і потрібно застосовувати профілактичні за-
ходи. З рис. видно, що величина зв’язності аналізо-
ваних об’єктивних параметрів гемодинаміки є досто-
вірною на високому рівні. Це дозволяє припустити, 
що нервово-емоційне напруження у вертольотчиків є 
надвисоким наприкінці та високим на 6 місяці пере-
бування в місії, а у представників наземного складу 
не є високим за весь період перебування в місії. 

Для визначення індивідуального рівня стресу у 
авіаційних фахівців можна використати множинні 
кореляційні рівняння, які використовують комп-
лекс психологічних параметрів: 
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Рис. 1. Зміна нервово-емоційного напруження з часом у осіб ЛС (Вар 1) та ІТС (Вар 2)  
за показниками гемодинаміки. 
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С1=-56,1+2,7×V7+12,0×V4-1,2×V8+6,5×V6,
де V7 – ризик; V4 – самопочуття; V8 – психоло-

гічний клімат в колективі; V6 – настрій.
C2=-599,1+112,4×V5-1,1×V8+2,8×V1+23,5×V4-

32,2×V6-20,1×V7,
де V5 – активність; V8 – психологічний клімат 

в колективі; V1 – реактивна тривожність; V6 – на-
стрій; V7 – ризик.

Перевагою цих показників є їх індивідуальність 
і те, що вони розраховуються на основі використан-
ня індивідуальних психологічних характеристик. 
Але їх недоліком є те, що вони розраховуються на 
основі суб’єктивних характеристик і тому є менш 
чутливими до зміни функціонального стану.

Нами розроблено два методи оцінки рівня стре-
су у миротворців авіаційного підрозділу, які пере-
бувають в незвичних умовах трудового середови-
ща. Один з них – груповий, який ґрунтується на 
об’єктивних характеристиках гемодинаміки. Він 
може використовуватися в випадках оцінки боєз-
датності авіаційного персоналу, який відправляєть-
ся на роботу в екстремальних умовах середовища. 
Другий – індивідуальний, який ґрунтується на по-
казниках опитування психічного стану військо-
вослужбовців. Він, вірогідно, менш точний і може 
використовуватися для моніторингу рівня стресу 
окремого представника льотного складу з ураху-
ванням його професії. Алгоритм індивідуальної та 

групової оцінки рівня нервово-емоційного напру-
ження представлений на рис. 2. 

На практиці цей метод можна застосовувати для 
приблизної індивідуальної оцінки нервово-емоцій-
ного напруження у військовослужбовця для вияв-
лення тих осіб, боєздатність яких знижується. Дані, 
отримані з допомогою розроблених методів можуть 
дати командиру підрозділу інформацію про стан бо-
єготовності підрозділу та допомогти йому виділити 
групу «ризику», представникам якої потрібно запро-
понувати застосовувати реабілітаційні заходи для 
підвищення їх боєготовності, а також підвищення 
боєготовності всього військового підрозділу. 

Висновок: Дослідження показали, що в про-
цесі перебування в миротворчій місії синхронно 
зі змінами функціонального стану миротворців 
коливається їх нервово-емоційне напруження. Для 
оцінки цього напруження було запропоновано два 
методи. Перший з них ґрунтується на використан-
ні показників гемодинаміки миротворців і відо-
бражає рівень нервово-емоційного напруження 
всієї обстеженої групи військовослужбовців. Для 
практичних цілей його можна використовувати для 
оцінки боєздатності військового підрозділу, оскіль-
ки констатація високого рівня нервово-емоційного 
напруження цих спеціалістів може свідчити про 
зниження їх боєздатності. Другий метод ґрунту-
ється на використанні суб’єктивних характеристик 
емоційного стану окремого військовослужбовця.
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Рис. 2. Алгоритм оцінки індивідуального та групового нервово-емоційного напруження 
вертольотчиків в миротворчій місії.
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