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ОСОБЕННОСТИ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАРУШЕНИЙ
МЕТАБОЛИЗМА ПУРИНОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПИЩЕВОДА
Аннотация: Цель работы: оценить состояние пуринового метаболизма у больных раком пищевода, установить
клинико-патогенетическую значимость выявленных изменений. Под наблюдением находился 41 больной раком пищевода (все мужчины) в возрасте от 43 до 83 лет (в среднем 60 лет). Аденокарцинома диагностирована в 39% от числа
обследованных, плоскоклеточная карцинома – в 61%, прорастание опухоли в диафрагму установлено у 10% случаев,
в селезенку – в 7%, метастазы в лимфатические узлы имели место у 12% наблюдений, в отдаленные органы – в 32%.
Соотношение 1В, 2А, 2В, 3А и 4 стадий заболевания составило 1:8:4:2:7. Изменения пуринового метаболизма участвуют
в патогенетических построениях рака пищевода, отражают особенности течения опухолевого процесса, а в будущем
может быть разработана медицинская технология лечения больных раком пищевода, протекающих с нарушениями
пуринового метаболизма.
Анотація: Мета роботи: оцінити стан пуринового метаболізму у хворих на рак стравоходу, встановити клініко-патогенетичну значущість виявлених змін. Під наглядом перебував 41 хворий на рак стравоходу (усі чоловіки) у віці від
43 до 83 років (в середньому 60 років). Аденокарциному діагностовано у 39% від числа обстежених, плоскоклітинну
карциному – у 61%. Співвідношення 1В, 2А, 2В, 3А і 4 стадій захворювання склало 1:8:4:2:7. Зміни пуринового метаболізму беруть участь в патогенетичних побудовах раку стравоходу, відбивають особливості перебігу пухлинного процесу,
а у майбутньому може розробляться медична технологія лікувальних засобів хворих на рак стравоходу, що перебігають
з порушеннями пуринового метаболізму.
Summary: Objective: to assess the state of purine metabolism in patients with esophageal cancer, to establish the clinical
and pathogenetic significance of the identified changes. A total of 41 patients with esophageal cancer (all men) aged from 43 to
83 years (mean age 60 years) were under observation. Adenocarcinoma was diagnosed in 39% of the patients, squamous cell
carcinoma – in 61%, tumor invading into the diaphragm was found in 10% of cases, in the spleen – in 7%, lymph nodes metastasis occurred in 12% of cases, in distant organs – in 32%. The ratio of 1B, 2A, 2B, 3A and 4 stages of the disease was 1:8:4:2:7.
Сhanges in the purine metabolism are involved in the pathogenetic constructs of esophageal cancer, reflect the peculiarities of
the tumor process, and in the future, medical technology can be developed for treating patients with esophageal cancer with
purine metabolism disorders.

Актуальность проблемы. Фактором риска развития и тяжелого течения злокачественных опухолей
разнообразных локализаций является нарушение пуринового метаболизма [1-4]. Считается, что пуриновые основания относятся к онкобиомаркерам, но их диагностическая и прогностическая значимость
остается изученной недостаточно [5]. Роль дисметаболизма пуринов в процессах канцерогенеза при раке
пищевода (РП) не изучено и его клиническая значимость требует уточнения [6].
Цель и задачи исследования: оценить состояние пуринового метаболизма у больных РП, установить
клинико-патогенетическую значимость выявленных изменений.
Материал и методы исследования. Под наблюдением находился 41 больной РП (все мужчины)
в возрасте от 43 до 83 лет (в среднем 60,4 ± 1,53 лет). Аденокарцинома диагностирована у 39,0% от числа
обследованных, плоскоклеточная карцинома – в 61,0%, прорастание опухоли в диафрагму установлено
в 9,8% случаев, в селезенку – в 7,3%, метастазы в лимфатические узлы имели место в 12,2% наблюдений,
в отдаленные органы – в 31,7%. Соотношение 1В, 2А, 2В, 3А и 4 стадий заболевания составило 1:8:4:2:7.
Используя биохимические анализаторы Olympus-AU640 (Япония) и BS200 (Китай), спектрофотометры SPECORD-S600 (Германия) и СФ46 (Россия) в сыворотке крови изучали уровне продуктов пуринового метаболизма – мочевой кислоты (UA), оксипуринола (ОВ), аденина (Ad ), гуанина (Gu), ксантина (Xa),
гипоксантина (Hx), активности ксантиноксидазы (Хo), ксантиндезаминазы (XD), аденозиндезаминазы
(AD) и 5-нуклеотидазы (5N). Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью
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XD и AD, а с индексом тяжести – Ad и AD. По результатам проделанной статистической обработки
полученных данных исследования сделан вывод,
который имеет практическую значимость: показатель Ad > 170 е.э. (> M+SD больных) является фактором риска тяжелого течения РП (PPV=84,0%).
Как показал анализ однородности дисперсии
Брауна-Форсайта, в прогрессировании РП участвуют показатели UA и Gu, определяющие тяжесть
течения опухоли. Степень дифференциации РП
связана с уровнями UA и Gu. На интегральные
признаки течения РП оказывает действие наличие
у больных гиперурикемии (420 мкмоль/л), что
продемонстрировал многофакторный дисперсионный анализ Уилкоксона-Рао. При этом с интегральным показателем нарушений пуринового обмыну
тесно связано формирование метастазов в печень,
селезенку и легкое.
После оценки состояния пуринового метаболизма, 78,1% от числа больных РП была выполнена операция Льюиса торако-абдоминальным
доступом с пластикой изоперистальтическим
желудочным трансплантатом, 75,6% пациентов
получали лучевую терапию (осуществляли дистанционную телегамматерапию в режиме мелкого фракционирования дозы по 2 Гр до 40-60 Гр;
в среднем 45,6 ± 4,52 Гр), 51,2% – выполнена химиотерапия. Во всех случаях использовали антиметаболит фторурацил, 57,1% больным дополнительно назначали препарат платины цисплатин,
19,1% – таксан паклитаксел, 14,3% – подофилотоксин этопозид. Трехлетняя выживаемость больных РП с гиперурикемией была хуже.
Заключение. Дисметаболизм пуринов наблюдается у всех больных РП в виде повышенных показателей UA и OP, активностей ХО и AD, что наблюдается в 83-100% от числа обследованных лиц.
Изменения пуринового обмена связаны с наличием
гиперурикемии (> 420 мкмоль/л), обнаруженной
в 63% случаев, с тяжестью течения опухолевого
процесса, прорастанием неоплазмы в селезенку,
парааортальные лимфатические узлы, печень и
скелетные мышцы. Гиперурикемия оказывает отрицательное влияние на выживаемость пациентов,
а высокий уровень аденинемии имеет прогнознегативну значимость.

компьютерного вариационного, непараметрического, корреляционного, одно – и многофакторного дисперсионного анализа (программы Microsoft
Excel и Statistica-Stat-Soft, США).
Результаты и их обсуждение. У больных
РП содержание в крови UA составляет 511,2 ±
24,18 мкмоль/л, OP – 108,9 ± 10,12 мкмоль/л, Ad –
138,4 ± 5,45 единиц экстинции (е.э.), Gu – 189,3 ±
6,59 е.э., Xa – 143, 5,16 е.э., Hx – 165,0 ± 5,88 е.э., активность XO – 6,2 ± 0,56 нмоль/мл×мин, XD – 7,4 ±
0,61 нмоль/мл×мин, AD – 12,5 ± 2,20 нмоль/мл×
мин и 5N – 5,8 ± 0,13 нмоль/мл×мин. По сравнению
с аналогичными показателями у здоровых людей
контрольной группы, установлено достоверное повышение уровня UA на 89%, OP в 4,4 раза, активности XO на 77% и AD в 7,8 раза.
Повышение концентраций UA и AD в сыворотке крови (>M+SD здоровых) обнаружено в 100,0%
больных РП, ОР – в 82,0%, XО – в 85,4%. В целом,
интегральные изменения показателей пуринового метаболизма выявлено во всех случаях РП,
а гиперурикемия (UA>420 мкмоль/л здоровых) –
в 63,4%. У больных РП с нормальным уровнем
UA в сыворотке крови показатель ОР составил
115,9 ± 9,83 мкмоль/л, Ad – 114,1 ± 4,46 е.э., Gu –
168,3 ± 1,46 е.э., Xa – 143,8 ± 7,77 е.э., Hx – 192,1 ±
8,85 е.э., XO – 6,5 ± 1,10 мкмоль/мл×мин, XD – 8,9 ±
1,06 мкмоль/мл×мин, AD – 7,4 ± 1,16 мкмоль/мл×
мин, 5N – 5,6 ± 0,13 мкмоль/мл×мин. В случаях гиперурикемии установлено достоверное повышение
(на 35%) содержания Ad, на 21% Gu и в 2,2 раза
AD при уменьшении на 23% активностей Hx и на
28% XD. Необходимо отметить, что параметры
урикемии у больных РП прямо соотносятся со значениями в крови Ad и Gu.
По данным многофакторного дисперсионного
анализа Уилкоксона-Рао, на интегральное состояние пуринового метаболизма оказывают достоверное влияние прорастания опухоли в селезенку,
метастазы в парааортальные лимфоузлы, печень и
скелетные мышцы. Зрелость опухолевого процесса
дисперсионно связана с активностью в крови ХО.
На стадию опухоли влияют показатели OP, Ad, XO,
XD и AD, а на ее интегральную степень тяжести –
только параметр аденинемии. C уровнем стадийности РП прямо коррелируют показатели UA, Ad, Gu,
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ФОРМИРОВАНИЕ И ДИНАМИКА МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
У СПОРТСМЕНОК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
В ВЕЛОСИПЕДНОМ СПОРТЕ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования, по священного установлению взаимосвязи между
началом занятий велосипедным спортом и началом первуй менструации, становлением, формированием и динами
кой овариально-менструального цикла. Установлено, что начало занятий данням видом спорта у девушек пубертатного
и юношеского возраста влияет на их репродуктивную функцию в виде многочисленных комбинированных нарушений
цикличности и количественно-качественных изменений менструального цикла. Это касается, в основном клинических
проявлений гипоменструального синдрома и многообразных проявлених предменструального синдрома.
Анотація: У статті представлені результати дослідження, присвяченого встановленню взаємозв'язку між початком
занять велосипедним спортом і початком першої менструації, становленням, формуванням і динамікою оваріально-менструального циклу. Встановлено, що початок занять цим видом спорту у дівчат пубертатного і юнацького віку, впливає
на їх репродуктивну функцію, у вигляді численних комбінованих порушень циклічності і кількісно-якісних змін менструального циклу. Це стосується, в першу чергу, клінічних проявів гіпоменструального синдрому та різноманітних проявів
передменструального синдрому.
Summary: The article presents the results of a study on the sacred establishment of the relationship between the beginning
of cycling and the beginning of the first menstruation, the formation, formation and dynamics of the ovarian-menstrual cycle.
It was established that the beginning of this sport for girls of puberty and adolescence affects their reproductive function in the
form of numerous combined cyclic disorders and quantitative and qualitative changes in the menstrual cycle. This applies mainly
to the clinical manifestations of hypomenstrual syndrome and the diverse manifestations of premenstrual syndrome.

Постановка проблемы. Активные занятия
физической культурой и спортом, с каждым годом
привлекают в свои ряды всё большее число девушек и молодых женщин. Одним из видов спорта,
в котором они активно задействованы, является
велосипедный спорт. Существует большое число спортивных секций и клубов, где спортсменки
тренируются и совершенствуют своё спортивное
мастерство. Развитию велосипедного спорта, во
всём его многообразии, способствует тот факт, что
езда на велосипеде активно пропагандируется, как
элемент здорового способа жизни, во многих странах мира. Наша страна, не является исключением
в этом вопросе.
В секции велосипедного спорта приходят девочки и девушки препубертатного, пубертатного,
юношеского возрастов, а также молодые женщины
I репродуктивного возраста. Занятия велосипедным спортом требует достаточно высокого уровня
физическую подготовку, силу, выносливость, координацию, хороший уровень здоровья [1; 2]. Также,
этот вид спорта требует адекватного ответа женского организма, в виде сбалансированной адаптации, на высокий уровень физических и психологических нагрузок, характерных для этого вида
спорта [1; 2].
Согласно данным большого числа современных
научных исследований, посвящённых вопросам

адаптационных возможностей женщин-спортсменок, ключевым моментом в этом процессе, являются адаптационные процессы, происходящие со стороны их эндокринной и репродуктивной систем
[1-8]. Предиктором в вопросе нарушений репродуктивной функции любой женщины, в т. ч. и спортсменки, являются нарушения её овариальноменструального цикла (ОМЦ) [1-8]. Также, весьма
важным и, не до конца изученным в спортивной
медицине, является вопрос взаимосвязи, между началом менструального процесса и временем начала
интенсивных занятий тем, или иным видом спорта
[1-4; 6].
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами, связанными с изменениями
ОМЦ у спортсменок, занимаются такие исследователи, как: S. Popova, D. Popova-Dobreva, 2011;
В.М. Осіпов, 2012; М.С. Прудникова, В.В. Мулик,
В.П. Бизин, 2013; С.Г. Васин, 2016; Бугаевский К.А.,
2013–2019. Вопросами взаимосвязи изменений
в организме велосипедисток и особенностями их
тренировочного процесса, занимаются такие исследователи, как: М.М. Ковылин, В.П. Шукаев,
К.Н. Ефременков, 2010; М.С. Прудникова, В.В. Мулик, В.П. Бизин, 2013 и многие другие авторы.
Цель исследования – определить имеющихся
нарушений становления и динамики менструального цикла у спортсменок пубертатного и юно-
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вторая из всех спортсменок, начали свои занятия
велосипедным спортом до появления у них первой
менструации (Ме) – 35 (51,47%), а 18 (26,47%), более, чем каждая четвёртая, в важный период онтогенеза – в период становления их репродуктивной
функции. Лишь 15 (22,06%) из всех велосипедисток, начали свои занятия велосипедным спортом
в течение 1-2 лет, после установления у них ОМЦ.
При проведении дальнейшего анализа полученных
результатов анкетирования и интервьюирования,
у ряда спортсменок обеих групп, были определены, имеющиеся нарушения ОМЦ.
Нами выделялись такие диагностические критерии изменений ОМЦ, как время установления
ОМЦ, длительность, частота и объём имеющегося
менструального кровотечения (МК), а также – наличие или отсутствие у спортсменок физических и
психологических проявлений предменструального
синдрома (ПМС).
Данные, полученные у спортсменок пубертатного возраста (n=29), следующие: срок наступления менархе – 13,53±0,56 лет (р≤0,05); срок
установления ОМЦ – 2,16±0,39 года (р≤0,05);
длительность ОМЦ – 39,44±0,48 дня (р≤0,05);
длительность менструального кровотечения –
2,12±0,27 дня (р≤0,05).
Полученные результаты, указывают на более
поздний, чем в популяции украинских девочек соответствующего возраста, дебют Ме – в 12,4 года
[2-5; 7; 8]. Кроме того, в данной возрастной группе, изменена длительность ОМЦ, при средне-физиологической норме в 21-35 дней [2-5; 7; 8], т. е.
менструальные кровотечения у девушек стали
более редкими по частоте возникновения. А само
МК, также уменьшилось по длительности, по
сравнению с его средне-физиологической нормой
в 3-7 дней [2-5; 7; 8].
По данным интервьюирования и анкетирования
спортсменок было установлено, что объём выделяемой менструальной крови, стал меньше, МК более
скудное, чем было раньше. Наиболее выраженные
изменения характеристик ОМЦ и его нарушений,
были установлены в группе спортсменок, начавших занятия спортом до наступления Ме – у всех
14 девушек, у 5 (71,43%) спортсменок, начавших
занятия спортом в период становления ОМЦ, и
у 3 (37,50%) спортсменок, начавших заниматься
спортом после начала и установления ОМЦ. Лишь
у 5 (17,24%) спортсменок данной возрастной группы (все начали заниматься спортом после установления ОМЦ), был выявлен, близкий к физиологическому ОМЦ [2-5; 7; 8].

шеского возраста, занимающихся велосипедным
спортом и их взаимосвязь с имеющимися физическими и психо-эмоциональными нагрузками.
Задания исследования: 1. Выявить взаимосвязь выявленных нарушений овариально-менструального цикла с временем начала занятий велосипедным спортом, в период до менархе (Ме), в
период становления овариально-менструального
цикла, и/или после его установления.
2. Для этого – провести анкетирование и, при
необходимости, дополнительное расширенное интервьюирование спортсменок в обеих группах, для
выявления у них индивидуальных особенностей
ОМЦ и предменструального синдрома (ПМС).
3. В процессе проведения данного исследования, одной из его задач, будет изучение выявленных
нарушений ОМЦ в данной группе спортсменок.
Основной материал исследования. Для проведения исследования, нами был использован авторский вариант анкеты-опросника (Бугаевский К.А,
2018) по особенностям становления и динамики ОМЦ у спортсменок, использовались методы
интервьюирования, математической статистики,
с использованием t-критерия Стьюдента, анализ
доступных литературных и научно-методических
источников по изучаемому вопросу. Для проведения оценивания выявленных вариантов проявлений ПМС, была использована его современная
классификация, принятая в научных кругах, в т. ч.
и в Украине [4; 8].
Базой для проведения исследования стали спортивные секции и клубы, занимающиеся подготовкой велосипедисток-шоссейниц, из ряда областей
Украины. Всего в исследовании приняли участие
68 спортсменок. Из них – 29 спортсменок пубертатного возраста и 39 спортсменок юношеского
возраста. Уровень спортивного мастерства – от
І спортивного разряда, кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС). Режим тренировок – от 5-6 до 7 раз в неделю, по 2,5 – 3,5 часа на
одну тренировку. В начале исследования мы изучали взаимосвязь менархе (Ме), или первой менструации, со временем начала интенсивных занятий
данным видом спорта. К исследованию были привлечены спортсменки обеих возрастных групп, которые уже имеют в анамнезе менструальные кровотечения (МК). После проведения анкетирования
и интервьюирования, были получены результаты,
отражённые в табл. 1.
Как видно из полученных результатов, в обеих группах спортсменок (n=68), подавляющее количество молодых велосипедисток, или каждая

Время начала занятий спортом и их взаимосвязь с ОМЦ
Наименование
показателя
Спортсменки пубертатного
возраста (n=29)
Спортсменки юношеского
возраста (n=39)

Таблица 1

Начало занятий спортом
до наступления Ме

Начало занятий
спортом в период
становления ОМЦ

Начало занятий
спортом после
установления ОМЦ

14 (48,28%)

7 (24,16%)

8 (27,59%)

21 (53,85%)

11 (28,21%)

7 (17,95%)
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Таблица 2

Проявления ПМС в исследуемых группах спортсменок
Наименование показателя

Соматические
проявления ПМС

Психологические
проявления ПМС

Комбинированные
проявления ПМС

Спортсменки пубертатного
возраста (n=29)
Спортсменки юношеского
возраста (n=39)

12 (41,38%)

9 (31,03%)

6 (20,69%)

23 (58,97%)

9 (23,08%)

7 (17,95%)

Степень выраженности проявлений ПМС в обеих группах
Наименование показателя
Спортсменки пубертатного
возраста (n=29)
Спортсменки юношеского
возраста (n=39)

Таблица 3

Лёгкая степень проявлений ПМС

Средняя степень
проявлений ПМС

Выраженная степень
проявлений ПМС

19 (65,52%)

8 (27,59%)

2 (6,90%)

13 (33,33%)

20 (51,28%)

6 (15,39%)

Естественно, что данные проявления ПМС и
их комбинации, являются проявлением ряда соматических и нейро-эндокринных нарушений в организме молодых спортсменок.
Было установлено, что проявления ПМС в обеих группах спортсменок имеют разную степень
выраженности – от умеренной, средней степени
и выраженной степени проявлений. Полученные
результаты выраженности ПМС, представлены
в табл. 3.
По результатам анкетирования и дополнительного интервьюирования установлено, что
во всей группе (n=68), лёгкая степень проявлений ПМС определена у 32 (47,06%) спортсменок,
средняя степень – у 28 (41, 18%) велосипедисток.
И у 8 (11,77%) спортсменок имеются выраженные
проявления ПМС, зачастую комбинированы соматические и психологические проявления.
Выводы.
1. У спортсменок пубертатного и юношеского
возраста, при начале занятий велосипедным спортом до появления менархе и в период начала формирования ОМЦ, под воздействием интенсивных
физических и психологических нагрузок формируются нарушения в репродуктивной системе.
2. Нарушения характеризуются, в подавляющем
большинстве случаев, в задержке сроков формирования и становления основных параметров ОМЦ,
с многообразными, зачастую комбинированными
клиническими вариантами.
3. Определена взаимосвязь с продолжительностью и интенсивностью соревновательно-тренировочного режима спортсменок и прогрессированием
нарушений ОМЦ, в виде гипоменструального синдрома (олиго-опсо и гипоменорея), часто альгодисменорея и явлений предменструального синдрома.
4. Наибольшее количество выявленных нарушений ОМЦ и его показателей определено у спортсменок, начавших занятия спортом до начала менархе и на начальных этапах формирования у них
ОМЦ, с многообразными нарушениями в процессе
его динамического развития.

Полученные результаты свидетельствуют о формировании в группе спортсменок пубертатного возраста, в первую очередь у тех девочек, которые начали интенсивные занятия спортом как до наступления
у них Ме, так и в период становления их ОМЦ.
У них формируются такие нарушения ОМЦ, как
олигоменорея, гипоменорея и опсоменорея [2-5; 8].
В группе велосипедисток-шоссейниц юношеского возраста (n=39), также был проведён
анализ полученных данных динамики ОМЦ.
Его результаты такие: срок наступления менархе – 13,61±0,65 лет (р≤0,05); срок установления
ОМЦ – 2,18±0,52 года (р≤0,05); длительность
ОМЦ – 41,04±0,53 дня (р≤0,05); длительность менструального кровотечения – 2,07±0,19 дня (р≤0,05).
Как следует из данных исследования, в группе
юных спортсменок, также определены нарушения
становления и динамики ОМЦ, в виде более позднего, чем в популяции, времени появления Ме, более длительных сроков установления ОМЦ, увеличение, выше физиологической нормы, сроков пауз
между МК и, следовательно, более редкие менструальные кровотечения, а также уменьшение как
объёма, так и длительности самого менструального
кровотечения.
Данные результаты явно свидетельствуют
о формировании в данной группе спортсменок,
стойкого гипоменструального синдрома (ГипоМС),
с характерными для него клиническими проявлениями олиго, гипо-опсоменореи [2-5; 7; 8]. Также,
было установлено, что у ряда спортсменок обеих
групп, имеются проявления ПМС и клинических
проявлений альгодисменореи. Полученные нами
результаты представлены в табл. 2.
Полученные результаты свидетельствуют о распространённости таких соматических проявлений
ПМС, как боль внизу живота, нагрубание молочных желез, головная боль и ряд других, к психологическим проявлениям – раздражительность
агрессивность, плаксивость, раздражительность,
апатия, вялость, заторможенность, депрессия, вегетативные и другие проявления [4; 8].
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОЇ ПЛР ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
ТРАНСКРИПТІВ ХИМЕРНОГО ГЕНУ BCR-ABL
Анотація: В роботі висвітлено роль мультиплексної полімеразно-ланцюгової реакції зі зворотньою транскрипцією
(М-ЗТ-ПЛР) в діагностиці хронічної мієлоїдної (ХМЛ) та гострої лімфобластної лейкемій (ГЛЛ). Оскільки різні типи транскриптів химерного гену BCR-ABL викликають різну симптоматику гемобластозів, а також різняться відповіддю на лікування з використанням інгібіторів тирозинкінази (ІТК), важливим є вірно визначити тип транскрипту гену BCR-ABL.
Аннотация: В работе освещено роль мультиплексной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией
(М-ОТ-ПЦР) в диагностике хронического миелоидного (ХМЛ) и острого лимфобластного лейкозов (ОЛЛ). Поскольку различные типы транскриптов химерного гена BCR-ABL вызывают различную симптоматику гемобластозов, а также
отличаются ответом на лечение с использованием ингибиторов тирозинкиназы (ИТК), важно правильно определить тип
транскрипта гена BCR-ABL.
Summary: The role of the multiplex polymerase chain reaction with reverse transcription (M-RT-PCR) in the diagnosis of
chronic myeloid (CML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL) is highlighted in the paper. Since different types of chimeric
transcripts BCR-ABL gene cause various symptoms hemoblastoses and different response to treatment with tyrosine kinase
inhibitors (TKI) is important to determine correctly the type of transcript gene BCR-ABL.

Хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ) – клональне мієлопроліферативне захворювання, яке
уражає поліпотентні клітини   – попередниці мієлопоезу, що диференціюються до зрілих форм
[1; 2]. Історія вивчення цього захворювання налічує понад 165 років. Вперше клініко-гематологічна картина захворювання була описана J. H.
Bennett в 1845 р. У 1847 р. R. Virchow для позначення захворювання вперше використовував термін «лейкемія» [3]. Для його лікування послідовно були апробовані різні методи: розчин миш'яку,
рентгенотерапія, хіміотерапія бусульфаном і гідроксисечовиною, трансплантація кісткового мозку і терапія альфаінтерферонами [3]. І тільки в
кінці XX ст. були розшифровані патогенетичні ме-

ханізми розвитку ХМЛ і розроблені нові підходи
в лікуванні цього захворювання.
На сьогодні, ХМЛ є одним з найбільш досліджених і широкорозповсюджених онкогематологічних захворювань (15–20% від усіх гемобластозів у дорослих). Частота захворюваності складає
1–2 випадки на 100 000 населення в рік [4]. Хворіють переважно люди середнього та старшого віку
(близько 30% ). Чоловіки хворіють дещо частіше,
ніж жінки (співвідношення 1 : 1,5). Діти хворіють
на ХМЛ рідко (2–5% від усіх лейкемій).
Ще в 60-х роках минулого століття П. Новеллом і Д. Хангерфордом було відкрито і описано Філадельфійську хромосому (Ph-хромосома).
Ph- хромосома – це результат реципрокної трансло-
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кації між довгими плечами двох хромосом: дев’ятої
(містить ген ABL) та двадцять другої (точка розриву в регіоні BCR гену) хромосом (t(9;22) (q34;q11)),
в результаті чого утворюється злитий химерний ген
BCR-ABL, що продукує патологічний білок з підвищеною тирозинкіназною активністю, який і є
основним чинником у розвитку ХМЛ.
Структура цього злитого гену не є однорідною,
як результат – синтезуються декілька форм онкобілка BCR-ABL, які викликають різні типи лейкемій.
Розрив гена abl найчастіше відбувається між екзонами 1b та 1a, але трапляються випадки розриву

гена abl в ділянці після екзону 1а, або перед екзоном 1b. Таким чином, гібридний ген bcr-abl може
містити обидва екзони 1b та 1a, або тільки екзон
1а, а може і не містити жодного з них. Але в результаті сплайсингу м-РНК Bcr-Abl буде містити тільки
екзон а2.
Ген bcr має три різних області виникнення розривів (рис. 1 А). В 95% випадків це ХМЛ і
25–30% – гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ).
Ген bcr має розрив в ділянці довжиною 5,8 тисяч
основ, яку було названо M-bcr (major breakpoint
cluster region). Цей фрагмент містить п’ять екзонів,

Рис. 1. A – структура генів BCR і ABL, червона стрілка є загальною
точкою розриву; чорна стрілка є рідкісним місцем переривання;
B – транскрипти для ізоформ BCR-ABL [7]
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які традиційно називають b1 – b5, що відповідає
12–16 позиції екзона (е12 – е16). Більшість розривів відбуваються в інтроні після 13 екзона (b2)
або 14 екзона (b3). Таким чином, утворюються гібридні гени з перебудовою e13a2 (b2a2) або е14а2
(b3a2). В залежності від місця розриву у BCR-гені
розрізняють: M-bcr (major breakpoint cluster region),
m-bcr (minor breakpoint cluster region), μ-bcr (micro
breakpoint cluster region) та ν-bcr (nano breakpoint
cluster region) (рис. 1 В) [4; 5; 6].
У більш ніж 90% пацієнтів з транслокацією
t(9;22) розрив у гені BCR відбувається у кластері
М-bcr, що містить екзони 13 та 14 (b2 та b3), і залежно від сайту розриву в результаті альтернативного
сплайсингу з екзоном а2 гену ABL утворюються
транскрипти b2a2 (e13a2) або b3a2 (е14а2) химерного гена BCR/ABL на 22 хромосомі. Ці транскрипти кодують білок з молекулярною масою 210 кДа
(р210). Це, так звані, типові транскрипти. При
утворенні транскрипту е1а2 (m-bcr) синтезується
білок р190, який зрідка виявляють при ХМЛ, проте він характерний для ГЛЛ: у дорослих (20–50%)
та дітей (2–10%). Описані спорадичні випадки виявлення цього транскрипту при гострій мієлоїдній
лейкемії (менше 2%), лімфомі та мієломі. Дуже
рідко при Ph+ ХМЛ виявляється транскрипт, що
утворюється внаслідок злиття BCR-екзону 19 (с3) і
ABL-екзону 2 (μ-bcr) e19a2 (c3a2). Такий ген кодує
білок з молекулярною масою 230 кДа. Білок р230
зустрічається при хронічній нейтрофільній мієлоїдній лейкемії. Інші типи транскриптів трапляються надзвичайно рідко і відносяться до, так званих,
нетипових:
M-bcr – e13a3 (b2a3); e14a3 (b3a3); e12a3 (b1a3);
m-bcr – e1a3;
μ-bcr – e19a3 (c3a3); e20a2 (c4a2);
v-bcr – e6a2; e6a3 та ін.
Існує більше, ніж 19 ізоформ гена BCR-ABL.
Частота виявлення окремих транскриптів [8]:
e14a2 (b3a2)M59,2%;
e13a2 (b2a2)M38,4%;
e13a3 (b2a3)M0,5%;
e14a3 (b3a3)M0,3%;
e1a3munknow;
e1a2m0,8%;
e19a2 (c3a2)μunknow;
e19a3 (c3a3)μ0,3%;

e6a2ν0,3%;
e6a3ν0,2%.
Тобто, в абсолютній більшості випадків зустрічаються саме перші два транскрипти. Частота їх
виявлення в різних джерелах літератури відрізняється. Співвідношення даних транскриптів для різних країн наведено на рис. 2 [8].
Вищенаведені транскрипти химерного гену
BCR-ABL виявляються як поодиноко, так і в наступних поєднаннях: b2a2/b3a2; b2a2/e1a2; b2a3/e1a2,
b3a2/b3a3; b2a2/e1a3 [6; 10]. Також описані спорадичні випадки Ph+ та Ph- ХМЛ з точкою розриву
гену BCR в інтронах (2,5,6,8 і 10) [5; 9].
Так як різні типи транскриптів викликають
різну симптоматику гемобластозів [5], а також різняться відповіддю на лікування з використанням
інгібіторів тирозинкінази (ІТК), важливим є вірно
встановити тип транскрипту гена BCR-ABL та моніторити його кількість в процесі лікування. Так,
терапія іматинібом є більш ефективною у хворих
на ХМЛ з е14а2 транскриптом порівняно з пацієнтами із е13а2 транскриптом. Транскрипт е13а2
можна розглядати як несприятливий прогностичний фактор при терапії іматинібом у пацієнтів
з хронічною фазою ХМЛ [8; 9; 10].
Пацієнти, у яких виявляють транскрипти e14a2
BCR-ABL, мають вищі показники повної цитогенетичної відповіді (CCR) через 6 місяців та вищі показники оптимальної молекулярної відповіді через
3 місяці порівняно з пацієнтами, у яких виявляють
транскрипти e13a2 або одночасно з обома транс
криптами. У хворих, з виявленими e13a2 транскриптами 10-літня загальна виживаність була вищою порівняно з хворими, у яких виявляли е14a2
транскрипти (окремо або коекспресія з e13a2) [11].
Були проведені обстеження 16 пацієнтів, у яких
виявили обидва транскрипти b3a2/b2a2. Такі пацієнти були пов’язані з несприятливим прогнозом
при ХМЛ: 11/16 (69%) пацієнтів знаходились у фазі
прогресування, 13/16 (81%) – не виявляли молекулярної відповіді, тоді як 4/16 (25%) – з незначною
цитологічною відповіддю та 9/16 (56%) – з повною
втратою цитологічної відповіді. Однак, не було виявлено жодної асоціації транскриптів b2a2 або b3a2 у
пацієнтів з несприятливим прогнозом при ХМЛ [8].
Існувала значна різниця в колективній частоті
CCR між групами e14a2 і e13a2 (P = 0,04). Серед-

Рис. 2. Співвідношення транскриптів b2a2 та b3a2 гену BCR-ABL
для різних країн світу
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ній час досягнення CCR був меншим у пацієнтів
з e14a2, ніж у e13a2 (P = 0,01). Цей висновок корелює з молекулярною відповіддю, де медіана рівнів
експресії BCR-ABL1/ABL1 була значно нижчою
у транскрипті e14a2 порівняно з типом e13a2 через
3, 6, 9 та 12 місяців від початку терапії (P<0,01 ).
Імовірність рецидиву після припинення лікування
була в 9,33 рази вищою в транскрипті e13a2, про
що повідомляється тут вперше (χ2 = 5,49; P = 0,01;
OR: 9,33; 95% CI: 1,59, 54,67). Не було відмічено
суттєвої різниці щодо загальної виживаності, хоча
у пацієнтів з транскриптом e14a2 виявлялася значна тенденція до вищого коефіцієнта виживання
(EFS) (Р = 0,03) [12].
При цьому, в порівняльному дослідженні груп
пацієнтів з різними транскриптами (b2a2, b3a2,
b2a2/b3a2) показано, що не виявлено достовірної
різниці у формулі крові, розмірах селезінки та печінки [13].
У первинних хворих з підозрою на ХМЛ з метою виявлення типу транскрипту гену BCR-ABL
використовують якісну мультиплексну полімеразну ланцюгову реакцію зі зворотною транскрипцією (М-ЗТ-ПЛР), в якій використовується кілька
пар праймерів в одній реакції. В подальшому для
моніторингу відповіді на лікування використовується кількісна ПЛР в реальному часі та гніздова
ЗТ-ПЛР. Кількісне дослідження здійснюється від
моменту встановлення типу транскрипту та початку лікування ІТК, зазвичай, кожні три місяці. При
досягненні 4-5 кратного логарифмічного зменшення кількості транскрипту або негативного результату, подальший моніторинг за лікуванням проводиться за допомогою гніздової ЗТ-ПЛР, чутливість
якої становить 1 мутована клітина на 106 немутованих. При 2-х кратному логарифмічному збільшенні
кількості транскрипту BCR-ABL під час лікування
ІТК, а також підтвердженні резистентності на певний ІТК слід провести дослідження на виявлення
мутацій в домені ABL методом секвенування.
Мультиплексна ЗТ-ПЛР дозволяє одночасне
виявлення більш ніж однієї послідовності-мішені в
одній реакційній пробірці з використанням більш
ніж однієї пари праймерів. Перевага мультиплексного підходу полягає в спрощенні і скороченні
процедури ЗТ-ПЛР (RT-PCR). Ця коампліфікація
двох або більше мішеней в одній реакції залежить
від сумісності праймерів ПЛР, використовуваних
в реакції. Таким чином, виявлення p210 і p190 у
одного пацієнта вимагає проведення декількох дороговартісних процедур протягом тривалого часу.
Мультиплексний ПЛР-аналіз клінічно корисний,
ефективний і швидкий для виявлення генетичних
змін, особливо при ХМЛ. В ряді випадків діагноз
ХМЛ може бути встановлений тільки мультиплексним методом без стандартного цитогенетичного
дослідження – процедури, болісної для пацієнтів,
тривалої і дороговартісної.
Матеріалом для якісного і кількісного визначення експресії химерного гену BCR-АВL, а також мутацій гену АВL є кров, забрана в пробірки з ЕДТА
(не можна використовувати гепарин як антикоагу-

лянт, так як він інгібує перебіг ПЛР). Важливим
чинником, що суттєво впливає на якість виділеної
РНК, є час від моменту забору крові до часу виділення лейкоцитів і він не повинен перевищувати
24 год. Виділення РНК проводиться згідно з методом Хомчинського чи іншими доступними методами. Якість та кількість виділеної РНК визначається
спектрофотометрично при наступних довжинах
хвиль: 260 нм – для визначення концентрації РНК,
280 нм – концентрація білків, 230 нм – забруднення фенолом. Співвідношення А260 нм/A 280нм вказує
на чистоту виділеної РНК і його значення повинно
бути в межах 1,8-2,2. На основі значення А260 нм визначається концентрація РНК. В реакцію зворотної
транскрипції береться близько 1000 нг РНК [4].
Синтез кДНК проводиться згідно з температурним
протоколом, що наведений у вказівках Європейської стандартизаційної програми BIOMED 1[5].
Наступним етапом після зворотної транскрипції є процес ампліфікації. В пробірки з реакційною
сумішшю, яка складається з буфера, набору нуклеотидів, полімерази, іонів магнію та кальцію додається суміш праймерів та кДНК. На сьогоднішній
день відомо кілька наборів праймерів для визначення транскриптів BCR-ABL [4; 7; 8; 14; 15].
При М-ЗТ-ПЛР використовується одночасно
декілька пар праймерів, завдяки чому в одній пробірці ампліфікується кілька різних транскриптів.
Так, до реакційної суміші додаються один специфічний праймер для гену ABL екзон 3  – ABL a3 B,
та чотири праймери, що комплементарні різним ділянкам гену BCR: BCR b1 A, BCR e1 A, BCR e6 S2
та BCR c3 A [4]. В результаті утворюються декілька
комбінацій пар праймерів, які дають змогу виділити основні транскрипти гену BCR-ABL. Додатково
в кожну ампліфікацію слід включити контролі, що
будуть ампліфікуватися за тих самих умов і з тими
ж праймерами, що і досліджуване кДНК: негативний – вода вільна від РНКаз, для виявлення можливої контамінації; позитивні – кДНК трьох найбільш
типових транскриптів; контроль чистоти виділеної
РНК і реакції ЗТ – кДНК, що не містить досліджуваних транскриптів.
Наступним етапом є електрофоретичне розділення продуктів ампліфікції в 2% агарозному гелі
з інтеркалюючим барвником (як правило, з етидієм бромистим). Після закінчення електрофорезу
агар фотографується в УФ-світлі. Результати розділення ДНК пацієнта порівнюють з позитивними
контролями та маркером молекулярної ваги (рекомендовано використовувати маркер 50–1000 пн.).
Довжини продуктів ампліфікації з вищенаведеними праймерами представлена у таблиці 1. Cлід відзначити, що при використанні інших наборів праймерів, довжини транскриптів будуть відрізнятися
[7; 8; 14; 15].
Чутливість даної методики не є високою, проте вона дозволяє визначити тип транскрипту на
першому етапі діагностики. Найчутливішою методикою для моніторингу наявності транскрипту
вважається гніздова ПЛР, яка складається з двох
етапів: зовнішньої і внутрішньої ПЛР. Чутливість
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гніздової ПЛР сягає 10-6. Гніздова ПЛР проводиться для трьох найбільш типових транскриптів b2a2,
b3a2, e1a2 та для атипових: b2a3, b3a3. Для зовнішньої і внутрішньої ПЛР використовуються різні
типи праймерів, при цьому визначення e1a2 проводиться в окремій пробірці. Матрицею для внутрішньої реакції гніздової ПЛР є продукти ампліфікації з зовнішньої реакції та виявлення транскрипту
e1a2 проводиться в іншій реакційній суміші. Детекція продуктів ампліфікації проводиться вищенаведеним методом горизонтального електрофорезу в агарозному гелі. У разі виявлення відповідних
транскриптів подальший моніторинг проводимо
гніздовою ПЛР та кількісною ПЛР (табл. 1).
Отже, у хворих з підозрою на ХМЛ для підтвердження захворювання та виявлення транскрипту
гену BCR-ABL може використовуватись якісна

Таблиця 1

Довжини продуктів реакції М-ЗТ-ПЛР гену
BCR-ABL (пар нуклеотидів)
b2
b3
e1
e6/s2
c3

a2
342
417
521
621
586

a3
168
243
347
447
412

мультиплексна ПЛР зі зворотною транскрипцією.
Завдяки цій методиці можна швидко і точно визначити тип транскрипту, що є дуже важливим в
прогнозуванні клінічного перебігу захворювання
та чутливості пацієнтів до терапії ІТК, а також дає
змогу підвищити якість та ефективність лікування.
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НЕКОМПАКТНА КАРДІОМІОПАТІЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ДІТЕЙ
Анотація: Стаття присвячена проблемі некомпактної кардіоміопатії лівого шлуночка у дітей. Особливостям клінічної
картини та структурно-функціональним змінам в міокарді. Сучасним методам дослідження некомпактного міокарду лівого шлуночка та їх діагностичній цінності.
Аннотация: Статья посвящена проблеме некомпактной кардиомиопатии левого желудочка у детей. Особенностям
клинической картины и структурно-функциональным изменениям в миокарде. Современным методам исследования
некомпактного миокарда левого желудочка и их диагностической ценности.
Summary: The article is devoted to the problem of noncompact cardiomyopathy of the left ventricle in children. Features of
the clinical picture and structural and functional changes in the myocardium. Modern methods of investigation of non-compact
left ventricular myocardium and their diagnostic value.

Постановка проблеми. Некомпактна кардіоміопатія лівого шлуночка (НМЛШ) – спадкове генетично-детерміноване захворювання, основним
проявом якого є виражена трабекулярність міокарда лівого шлуночка з глибокими міжтрабекулярними щілинами («нішами»), так званий «губчастий
міокард» [1]. Більшість повідомлень про некомпактний міокард опублікована протягом останнього десятиріччя, що є результатом настороженості
лікарів і удосконалення методів діагностики [2].
Крім того, останнім часом суттєво зросла кількість
фундаментальних досліджень, які вказують на генетичне підґрунтя захворювання [3]. Структурнофункціональний стан міокарда у дітей з НМЛШ
в цілому описані в літературних джерелах, проте
оцінка цих параметрів при різних локалізаціях патологічного процесу в публікаціях не зустрічається.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
За сучасними уявленнями, некомпактний міокард –
це результат порушення ембріогенезу на ранніх
стадіях розвитку зародка, коли серце складається
з нещільної сіточки трубчастих м’язових волокнин,
які в процесі розвитку серцевого м’яза поступово
«зростаються». При нормальному розвитку ембріона великі порожнини з сіткою балочок-трабекул
зменшуються і сплощуються з формуванням коронарного кровообігу, а поверхня ендокарда вирівнюється. Якщо процес розвитку порушується,

залишаються з’єднання між порожниною лівого
шлуночка та міжтрабекулярними порожнинами
[4]. Внутрішній некомпактний шар міокарду має
ембріональну будову, що призводить до трьох наслідків: по перше, він не спеціалізований для ефективного скорочення, а отже систолічну функцію
бере на себе тільки зовнішній компактний шар міокарду; по друге, глибокі синуси є місцем утворення
тромбів з можливим їх відривом та тромбоемболією артерій великого кола кровообігу; по третє,
низькоспеціалізовані кардіоміоцити внутрішнього
шару мають підвищений автоматизм, а отже є субстратом для виникнення шлуночкових аритмій [5].
Справжня поширеність НМЛШ невідома.
За даними більшості авторів, НМЛШ реєструють
у 9,2–9,5% дітей з діагностованими кардіоміопатіями. Популяційні ехокардіографічні дослідження
дозволяють припустити розповсюдженість 1,4 на
100000 [6; 7].
НКМП привертає до себе увагу сімейною асоціацією, тривалим безсимптомним перебігом до
2-3 декади життя, переважно випадковою діагностикою та потенційно тяжкими ускладненнями.
Симптоматика обумовлена класичною тріадою
ускладнень: розвитком систолічної/діастолічної
дисфункції лівого шлуночка із хронічною застійною серцевою недостатністю (більше ніж у половини хворих); тромбозом порожнини лівого
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шлуночка та периферичною артеріальною тромбоемболією у 4-24% хворих; виникненням шлуночкових аритмій у 20% хворих, що мають клініку синкопальних станів чи раптової серцевої смерті [8].
Прогноз хворих з НМЛШ залежить від об’єму
уражених сегментів, загальної скоротливої здатності міокарда, часу виникнення і швидкості наростання симптомів СН. Особливо несприятливий перебіг у пацієнтів з фракцією викиду менше
35% [9]. Ризик високої летальність при НМЛШ
визначають необхідність її розпізнавання на ранніх
стадіях і диференційованого підходу до лікування
залежно від тяжкості стану хворих з використанням сучасних методів терапії [10].
Мета дослідження. Підвищити ефективність
діагностики НМЛШ у дітей на основі вивчення
клінічного перебігу та структурно-функціональних
змін в міокарді.
Матеріали та методи дослідження. Проведено ретроспективний аналіз 36 історій хвороб дітей
з НМЛШ, які знаходились на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні, за період 2010-2018 рр. Основну групу склали 36 дітей з НМЛШ, групу порівняння – 32 дітей
з дилятаційною кардіоміопатією (ДКМП), 30 дітей
з гіпертрофічною кардіоміопатією (ГКМП), групу
контролю – 30 здорових дітей. В ході дослідження використовувались наступні методи: загальноклінічні, інструментальні (ЕКГ, доплер-ЕхоКГ,
МРТ серця), статистичні. Критерії включення в
основну групу. Пацієнти з діагнозом НМЛШ, який
встановлений на підставі ЕхоКГ критеріїв, запропонованих R. Jenni і співавт. (2001): виявлення
двошарової структури потовщеної стінки лівого
шлуночка – некомпактного (N) ендокардіального
і компактного (С) епікардіального, де N/C>2 при
двохмірній ехокардіографії; наявність численних
надмірно виступаючих трабекул з глибокими міжтрабекулярними просторами в одному або більше
сегментах; виявлення міжтрабекулярної переривчастості при доплер-ЕхоКГ. МРТ серця проводилось в ДУ «Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії», м. Київ.
Під час дослідження у хворих з НМЛШ проводилось вимірювання некомпактного і компактного
шарів, розраховували співвідношення N/C. Оцінка
локалізації сегментів з некомпактним міокардом
проводилась за схемою 17-ти сегментарного ділення ЛШ (M.D.Cerqueira і співавт., 2002).
Статистична обробка отриманих результатів
проводилась за допомогою методів варіаційної
статистики із використанням стандартного пакета
прикладних програм багатомірного варіаційно-статистичного аналізу «STATISTICA 6.0» (належить
ЦНІТ Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, ліцензійний номер
№ АХХR910A374605FA). Для ствердження достовірності різниці враховувалася загальноприйнята
в медичних наукових дослідженнях величина вірогідності безпомилкового прогнозу (р). Достовірність різниці між порівнюваними середніми величинами вважалась суттєвою у випадку р<0,05.

Дослідження проводили з врахуванням основних принципів Гельсінської декларації з біомедичних досліджень та положень GCH ICH, із дотриманням етичних принципів та рекомендацій
із залученням людей як суб’єктів, викладених
у Балтеморській доповіді. Дизайн досліджень передбачав дотримання принципів конфіденційності
та поваги особистості дитини, як особи нездатної
до самозахисту, концепцію інформованої згоди,
врахування переваг користі над ризиком шкоди та
інших етичних принципів стосовно людей, які виступають суб’єктами досліджень.
Результати дослідження та їх обговорення.
НМЛШ тривалий час перебігає безсимптомно
та ЕКГ ознаки не є специфічними, але провівши
аналіз скарг пацієнтів встановили, що у 36% пацієнтів спостерігалась підвищена втомлюваність,
30% – задишка, 8% – синкопе. З однаковою частотою зустрічались кардіалгія та відчуття перебоїв
в ділянці серця, а у 23 % пацієнтів скарги взагалі
були відсутні. Проаналізувавши зміни на ЕКГ встановили, що переважали порушення внутрішньошлуночкової провідності, серед них частіше зустрічалась блокада лівої ніжки пучка Гіса (переньої
гілки – 29%, задньої – 18% ), у 36% – шлуночкова
тахікардія, 10% – шлуночкова екстрасистолія, 8% –
WPW – синдром.
Всім хворим НМЛШ проводилося ехокардіографічне дослідження. Особлива увага приділялася оцінці структурного стану міокарда лівого шлуночка з метою виявлення сегментів з некомпактним
міокардом. Величина відносини N/C визначалася
нами у всіх випадках НМЛШ. За результатами нашої роботи вона склала 2,5±0,3 (табл. 1), що практично збігається з даними літератури – від 2,3±0,2
до 3,2 ± 0,86 [8; 10].
Таблиця 1

Ехокардіографічні параметри некомпактного
міокарда лівого шлуночка у дітей
Показники
Товщина максимально потовщеної стінки ЛШ, мм
N (некомпакий), мм
С (компактний), мм
N/C

Основна група
n=36 (М±m)
19,3±6,3
13,7±4,8
5,5±1,7
2,5±0,3

На підставі результатів ЕхоКГ дослідження
в залежності від локалізації сегментів з некомпактним міокардом були виділені три основні форми
НМЛШ: поширена (47%), бокова (40%), верхівкова
(13%). При цьому встановили певну залежність:
у дітей з поширеною формою, спостерігалися прогресуючі ознаки СН ІІ А-Б, у пацієнтів з верхівковою формою – тромбоемболічні ускладнення,
синкопе та WPW – синдром частіше зустрічались
при поширеній та боковій формах. Середня кількість сегментів з некомпактним міокардом склала 4,8±1,6. Сегменти з некомпактним міокардом,
в основному, візуалізувались в ділянці вільної стін-
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Рис. 1. Частота виявлення сегментів з некомпактним міокардом
за даними ехокардіографії
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Рис. 2. Частота виявлення сегментів з некомпактним міокардом
за даними ехокардіографії
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Рис. 3. Частота виявлення сегментів з некомпактним міокардом
за даними ЕхоКГ та МРТ серця
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Рис. 4. Частота виявлення сегментів з некомпактним міокардом
за даними ЕхоКГ та МРТ серця
ки і верхівки ЛШ, рідше вражалися базальні відділи ЛШ (рис. 1, 2).
Слід відмітити, що при аналізі зазначених форм
НМЛШ по величині відношення N/C не виявлено
статистичної різниці.
Проаналізувавши залежність фракції викиду
(ФВ) ЛШ від кількості сегментів з некомпактним міокардом, встановили тенденцію до зворотної залежності між ними. Також відзначалося
збільшення середнього значення розміру ЛШ і
зниження ФВ ЛШ. Крім того, у 10 хворих спостерігалось порушення діастолічної функції ЛШ.
Таким чином, у дітей з НМЛШ виявлено порушення як систолічної, так і діастолічної функції
лівого шлуночка.
Усім хворим з НМЛШ було проведено МРТ
серця з метою підтвердження діагнозу, виявлення
і опису сегментів з некомпактним міокардом, величина N/C за результатами дослідження склала
2,5±0,4. Проведене нами порівняння даних ЕхоКГ
з результатами МРТ серця не виявило статистичних відмінностей за величиною N/C (2,5±0,3 при
ЕхоКГ і 2,5±0,4 при МРТ, р>0,05), як критерію
НМЛШ, а також за кількістю уражених сегментів
(рис. 3, 4).
Необхідно відмітити, що МРТ серця має більшу
діагностичну цінність, оскільки дає змогу виявити
ураження верхівки серця, на відміну від ЕхоКГ.
При ретельному вивченні структурного стану
стінок ЛШ у хворих з ГКМП і ДКМП у жодного
пацієнта не було виявлено сегментів з некомпактним міокардом.

Висновки:
1. Некомпактний міокард лівого шлуночка відноситься до рідкісних та маловивчених кардіоміопатій. Питання його діагностики неоднозначні,
оскільки основною ознакою НМЛШ – наявність
безлічі трабекул з утворенням між ними глибоких
міжтрабекулярних просторів.
2. Особливої актуальності набуває вивчення і
накопичення практичного досвіду в діагностиці
і розпізнаванні НМЛШ з використанням методів
ЕхоКГ і MPT серця.
3. Клінічна картина даної патології неспецифічна і проявляється симптомами серцевої недостатності та переважно порушенням внутрішньошлуночкової провідності, а у чверті пацієнтів перебігає
безсимптомно.
4. При порівнянні результатів ЕхоКГ та МРТ
серця суттєвих відмінностей в кількості та локалізації сегментів з некомпактним міокардом виявлено не було, але МРТ має більшу діагностичну
цінність, оскільки дає змогу виявити ураження верхівки серця.
5. При ретельному вивченні структурного стану
стінок лівого шлуночка у хворих з гіпертрофічною
та дилятаційною кардіоміопатіями не було виявлено сегментів з некомпактним міокардом.
Перспективи подальшого розвитку у даному
напрямку. Підвищити ефективність традиційної
терапії, запобігаючи прогресуванню ознак серцевої недостатності, порушення ритму та провідності
серця, що покращить якість життя у даної категорії
дітей.
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СТРЕС-ІНДУКОВАНА КАРДІОМОІПАТІЯ МИРНОГО ТА ВОЄННОГО ЧАСУ
Анотація: У статті представлено стан сучасних уявлень щодо механізмів ремоделювання серця, обумовленого
впливом гострого стресу. Детально розглянуто синдром такоцубо як клінічну форму гострої стресової кардіоміопатії.
Наголошено на проблемі відсутності наукових досліджень присвячених вивченню стрес-індукованої кардіоміопатії серед
учасників військових конфліктів.
Аннотация: В статье преставлены современные взгляды на механизмы ремоделирования сердца, обусловленного
влиянием острого стресса. Детально рассмотрен синдром такоцубо как клиническая форма острой стрессовой кардиомиопатии. Акцентировано внимание на проблеме отсутствия научных исследований, посвященных изучению стрессиндуцированной кардиомиопатии среди участников военных конфликтов.
Summary: The article presents modern views on the mechanisms of heart remodeling caused by the influence of acute
stress. Takotsubo syndrome is described as a clinical form of acute stress cardiomyopathy. The attention is focused on the
problematic lack of scientific researches devoted to the study of stress-induced cardiomyopathy among participants of military
conflicts.

Актуальність теми. Сучасний світ – світ нестабільності. Незалежно від рівня економічного
розвитку країн, військової могутності, географічного розташування та інших факторів, в жодному
куточку світу населення не є повністю захищеним
від насильства, військових дій чи терористичних
атак, природних стихійних лих чи просто факторів
соціального середовища. Гострий стрес протягом
свого життя неодноразово відчуває кожен житель
планети. Сприйнятливість до стресових чинників –
індивідуальна. В одних випадках людина здатна
пережити тяжкий стрес без істотної психологічної
та соматичної дисфункції, в іншому – резидуальні
наслідки гострого стресу супроводжують людину
більшу частину життя.
Мета дослідження. Нашу наукову роботу ми
вирішили присвятити огляду сучасних уявлень про
стрес-індуковану кардіоміопатію («синдром розбитого серця», кардіоміопатію такоцубо), а саме оцінити можливу поширеність даного синдрому, його
клінічне значення та підходи до терапії.
Робота є фрагментом науково-дослідної роботи «Oсoбливoстi перебiгу, прoгнoзу тa лiкувaння кoмoрбiдних зaхвoрювaнь при пaтoлoгiї
внутрiшнiх oргaнiв з урaхувaнням генетичних,
вiкoвих i ґендерних аспектів» (№ державної реєстрації 0118 U 004461).
Виклад основного матеріалу. Кардіоміопатії
слід віднести до найбільш гетерогенної групи захворювань серцево-судинної системи. Ще в середині минулого століття поняття «кардіоміопатія»
застосовувалось для захворювань серця, етіопа-

тогенетично не пов’язаних із ішемією міокарду
та його запаленням. Вивчення особливостей ремоделювання серця на генетичному, молекулярному
та клітинному рівнях дозволило виділити так звані,
первинні кардіоміопатії (дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна, аритмогенна правошлуночкова).
Також, вирізняють вторинні кардіоміопатії, які
спостерігаються при різноманітних захворюваннях
внутрішніх органів, порушенні обміну речовин, інтоксикаціях та при певних станах (напр., перипартальна) [1].
З часом дефініція самого поняття «кардіоміопатія» стала ще складнішою. Після доведеного
взаємозв’язку інфекційного міокардиту з виникненням дилятаційної кардіоміопатії тлумачення
«кардіоміопатії» як захворювання не пов’язаного із
запаленням стало недоречним. Згодом з’явився навіть термін «ішемічна кардіоміопатія», який часто
використовувався за наявності синдрому серцевої
недостатності у пацієнта з атеросклерозом вінцевих
судин, але без типових ангінозних нападів болю.
Кардіоміопатії супроводжуються ремоделюванням серця, на молекулярному, біохімічному, тканинному та органному рівнях. Варто нагадати, що
ремоделювання серця – важливий компенсаторний
механізм, спрямований на боротьбу з гострим чи
прогресуючим зниженням функції серця внаслідок
перевантаження тиском і/або об’ємом, обумовленим як первинним ураженням, так і вторинним залученням серцево-судинної системи в патологічні
процеси в організмі. Водночас, ремоделювання
серця в залежності від характеру та інтенсивності
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клініко-морфологічного субстрату здатне здійснювати не лише сприятливий вплив на здоров’я людини (треноване серце при регулярному і ненадмірному занятті спортом, пре-кондиціонування), так
і патологічний, погіршуючи систолічну і/або діастолічну функцію серця, призводячи до дебюту та
прогресування клінічного синдрому серцевої недостатності. Іншими словами, ремоделювання серця
це завжди плата за порушення функцій серця, але
часто – плата надмірна.
В клінічній медицині процеси ремоделювання
серця обумовлені гіпертонічною хворобою, перенесеним інфарктом міокарда, спадковими і набутими ураженнями серцевих клапанів і т. п. є добре
вивченими. Водночас, залишається багато невідомого щодо впливу гострого та хронічного стресу на
процеси ремоделювання серця і можливе зниження
тривалості життя [2].
Фундатор вивчення стресу Г. Сельє відмічав,
що стрес – реакція організму у відповідь на неспецифічний сильний або неочікуваний подразник, що
запускає в організмі комплекс характерних змін,
пов’язаних перш за все з гіперплазією наднирникових залоз, інволюцією тимусу та дистрофічними змінами епітелію шлунково-кишкового тракту.
Подальші дослідження в сфері вивчення стресу
пролили більше світла на його патофізіологічні
механізми, зокрема нейрогуморальну регуляцію та
дисфункцію імунної системи [3; 4].
Стрес настільки міцно увійшов не лише у медичне, але і соціальне середовище, що сам термін
став вживатись часом досить невірно.
В англомовному світі протягом останніх двох
десятиліть питанню стресової кардіоміопатії присвячено значну кількість наукових робіт. Якщо в
минулому столітті несприятливий вплив стресу
на серцево-судинну систему пов’язували з симпатоадреналовими реакціями, гіпертензивними кризами і власне гіпертонічною хворобою, інфарктом
міокарда та аритміями, розривом міокарда. Однак
на початку 2000-них все більше уваги в науковому
світі стало прикуто до вивчення, імовірно, нової
форми кардіоміопатії – синдрому такоцубо або ж
«синдрому розбитого серця» [5-8].
Синдром такоцубо – термін, яким позначили
специфічний тип гіпертрофічної кардіоміопатії з
переважним залученням верхівки лівого шлуночку. Спершу захворювання розглядалось як один з
підвидів гіпертрофічної кардіоміопатії зі специфічною локалізацією гіпертрофії внаслідок, імовірно,
відмінного генетичного дефекту. Однак, з часом
став привертати до себе увагу факт, значно більшої
розповсюдженості кардіоміопатії такоцубо серед
жінок, особливо в пост-менопаузальному періоді, що стимулювало розвиток «дисгормональної»
(естрогенної) теорії виникнення даного синдрому.
Дійсно, естрогени, беруть участь в регуляції потоків кальцію в структурах саркомеру щонайменше через 3 механізми: 1) впливаючи на активність
цАМФ, пов’язаної з іонними Са-каналами L-типу;
2) впливаючи на активність сарко-ендотеліальної
Са2+ фосфатази; 3) впливаючи на активність АТФ-

чутливих К+ каналів. Також відомо, про вплив
естрогенів на процеси вивільнення норадреналіну
з пресинаптичних мембран нервових волокон симпатичної нервової системи. Зазначені 3 механізми
відіграють важливу роль в захисті епікарду від
адренергічного шторму, зокрема під час вагітності і пологів. Відкриття вказаних патофізіологічних
процесів більше спонукало пов’язувати стресіндуковану кардіоміопатію не стільки з власне
впливом катехоламінів на міокард, скільки з втратою естрогенного захисту від катехоламінів в постменопаузальний період [9].
В клінічній картині стресової кардіоміопатії
домінують симптоми гострого нападу болю ангінозного характеру зі змінам на електрокардіограмі
у формі елевації сегменту ST. Більшість цих пацієнтів опиняється в катетеризаційній лабораторії, де
під час невідкладної коронарографії не виявляються клінічно значимі ураження судин коронарного
басейну [10-13].
Водночас, характерною діагностичною знахідкою є специфічна кардіальна дискінезія: гіпокінезія верхівкової зони лівого шлуночку з гіперкінезом базальних відділів. Зазначену особливість
можна пояснити фізіологічною дистопією інервації серця: саме в зоні верхівки відмічається максимально щільне розташування адренергічних рецепторів. В умовах гострого стресу під впливом їх
гіперстимуляції норадреналіном виникає феномен
десенситизації.
Характерною клінічною особливістю синдрому
такоцубо є епізодичний клінічний перебіг – повне
відновлення систолічної і діастолічної функції серця протягом 2 місяців.
Гострий, транзиторний і повністю зворотній
характер міокардіальної дисфункції при хворобі
такоцубо спонукав до виникнення теорії ендоваскулярної дисфункції, яка характерні зміни на
ЕКГ пояснювала абортивним перебігом гострого
коронарного синдрому. Зазначену теорію підтримували результати магніто-резонансної томографії. Зокрема було виявлено набряк в зоні верхівки
лівого шлуночка за відсутності фібротичних змін,
некрозу та рубцевої тканини. Такий набряк не є
специфічним для кардіоміопатії такоцубо і зазвичай діагностується при гострому інфаркті міокарду лівого шлуночку, що дозволило припустити
наявність спільних патофізіологічних механізмів
[14-18].
На сьогоднішній день важко судити про рівень
захворюваності на стрес-індуковану кардіоміопатію через складності діагностики та відсутності
достовірних епідеміологічних даних. Водночас,
є дані, що в структурі пацієнтів з гострими коронарними синдромами, яким виконана ургентна коронарографія, кардіоміопатія такоцубо виявлялась
в 1,5–2,2% випадків [19; 20].
Нами ж вирішено проаналізувати, як часто дане
захворювання виявляється серед учасників воєнних конфліктів.
Аналізуючи наукометричні бази даних Pubmed,
Medline, Web of Science нами не було знайде-
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Південноукраїнський медичний науковий журнал
но наукові роботи присвячені вивченню стресіндукованої кардіоміопатії у воєнний час.
Зокрема, ми зустріли описи кардіоміопатії такоцубо у жінок, що зазнали психологічної травми
в особистому житті, при втраті родича, звільненні
з роботи і навіть при розчаруванні програшем улюбленої спортивної команди. Однак, даних про синдром такоцубо серед військовослужбовців в зоні
збройних конфліктів чи постраждалого цивільного
населення нами так і не було знайдено.
Причин цього, на нашу думку, декілька:
1. Відсутність матеріальних ресурсів, зокрема
діагностичного обладнання, що дозволяло б діагностувати синдром такоцубо. В даному випадку
необхідна реєстрація електрокардіограми, проведення коронарографії та неодноразове ехокардіографічне обстеження в динаміці, не кажучи вже
про доречність таких методів як комп’ютерна і/
або магніто-резонансна томографія. Якщо відповідна високотехнологічна апаратура не зазнала пошкодження і знищення, здійснюється її евакуація і
регіон бойових дій залишається без забезпечення
даними технологіями. Яскравим свідченням стали
події на Донбасі, коли протягом перших місяців
збройного протистояння значна частина апаратури
була вивезена з регіону.
2. Відсутність медичних працівників, кваліфікованих в діагностиці синдрому такоцубо.

3. Транзиторний характер клінічного перебігу.
Повне відновлення функції серця відбувається протягом 2 місяців, але можливе і протягом перших діб.
4. Ґендерна специфіка стрес-індукованої кардіоміопатії. Більшість військовослужбовців становлять чоловіки, для яких розвиток синдрому такоцубо не характерний, водночас характерна значна
частота стрес-індукованих, симпатоадреналових,
порушень ритму з фатальним наслідком.
Висновок. Стрес-індукована кардіоміопатія
або ж синдром такоцубо залишається маловивченою сферою кардіології. Незважаючи на прогрес
в нашому розумінні патофізіологічних основ даного синдрому та покращенні діагностики, в умовах
воєнного часу стрес-індуковані порушення функції
серця практично не діагностуються, відповідно
не аналізується частота їх поширеності і не формуються відповідні потреби матеріального забезпечення надання допомоги при даному стані. Клінічна значимість полягає в тому, що хоча синдром
такоцубо зазвичай має сприятливий перебіг, однак
за умов сильного стресового впливу обумовленого
жахіттями війни може призводити до фатальних
подій (розрив міокарда, фатальні аритмії, гостра
серцева недостатність). І хоча найкращими ліками
під час війни є мир, реалії сьогодення вимагають
від нас звертати більше уваги на синдром «розбитого серця».
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПЕРЕНЕСЕННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И ЕГО РОЛЬ В ВОЗНИКНОВЕНИИ
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ
Аннотация: Женское бесплодие является актуальной проблемой современной медицины, которая увеличивает
свою частоту среди населения земного шара. Для решения задач фертилизации супружеской пары были созданы методики вспомогательных репродуктивных технологи. Для успешной реализации экстракорпорального оплодотворения
необходим достаточный овариальный резерв. Исследование показывает, что оперативные вмешательства на органах малого таза у женщин в репродуктивном периоде увеличивают риск развития трубно-перитонеального бесплодия
и истощение фолликулярного аппарата яичников, что коррелирует с низкими гормональными и ультразвуковыми показателями, которые отражают состояние овариального резерва женщины.
Анотація: Жіноче безпліддя є актуальною проблемою сучасної медицини, яка швидко поширюється серед населення земної кулі. Для вирішення завдань фертилізації подружньої пари були створені методики допоміжних репродуктивних технологій. Для успішної реалізації екстракорпорального запліднення необхідний достатній оваріальний резерв
жінки. Дослідження показує, що оперативні втручання на органах малого таза у жінок в репродуктивному періоді збільшують ризик розвитку трубно-перитонеального безпліддя та виснаження фолікулярного апарату яєчників, на що вказують
гормональні та ультразвукові показниками, які відображають стан оваріального резерву жінки.
Summary: Female infertility is an urgent medical problem. The frequency of infertility increases every year. Assisted reproductive technologies have been created to solve the problem of fertilization. An important condition is the ovarian reserve. Pelvic
surgery in women of the reproductive period increase the risk of tubal-peritoneal infertility. This leads to premature ovarian failure
and correlates with low hormonal and ultrasound values of the woman's ovarian reserve.

Женское бесплодие является актуальной проблемой современной медицины, которая увеличивает свою частоту среди населения земного шара
с каждым годом. Для решения задач фертилизации
супружеской пары были созданы методики вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и др. Для
успешной реализации данных технологий необходим исходный материал, здоровый генетический
материал, качественная яйцеклетка и сперматозоид. Однако, получение собственной яйцеклетки
в циклах ЭКО значительно усложняет проблема
низкого овариального резерва (ОР) [1], которая
прогрессирует с возрастом женщины [2]. Снижение
ОР происходит не только из-за генетически опосредованного природного механизма, ятрогенный
фактор является одной из ведущих причин развития бесплодия [3; 4], после инфекций передающихся половым путем (ИППП). Оперативные вмешательства (ОВ) стремятся к малоинвазивности, что

с одной стороны снижает выраженность послеоперационного спаечного процесса, а значит и трубноперитонеального бесплодия [5]. Среди операций
на яичниках и маточных трубах по-прежнему много ургентных, т. е., произведенных по жизненных
показателях в связи с внутрибрюшным кровотечением. Такие операции производятся широким лапаротомическим доступом в подавляющем числе
случаев. С другой стороны, фактором, критически
снижающим ОР, являются операции на яичниковой ткани. Анализ состояния здоровья пациенток
с бесплодием позволит оценить отстроченные последствия оперативных вмешательств на органах
малого таза у пациенток репродуктивного возраста.
Исследование включало 96 женщин репродуктивного возраста. Из них 66 пациенток, которые
страдали трубно-перитонеальным бесплодием
с показаниями к применению программ ВРТ – составили основную группу. В контрольную группу
вошли 30 здоровых женщин. Критериями отбора
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в основную группу служили: наличие клинических
проявлений длительного бесплодия у женщин (более 5 лет) исключительно трубно-перитонеального
генеза, инструментальное подтверждение трубно-перитонеального генеза заболевания методом
метросальпингографии (МСГ); репродуктивный
возраст, здоровое соматическое и психическое состояние, отсутствие инфекционных заболеваний,
отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний,
являющихся противопоказаниями к применению
методик ВРТ, и хронических заболеваний в стадии
обострения. Пациенткам был проведен комплекс
диагностических процедур который включал МСГ,
гормональное обследование (измерение уровней
фолликулостимулирующего гормона, пролактина, лютеинизирующего гормона, прогестерона,
эстрадиола, тестостерона, кортизола, гормонов
щитовидной железы и др.), определение уровней
антимюллерового гормона (АМГ) и ультразвуковое
обследование (УЗИ) органов малого таза с подсчетом числа антральных фолликулов и измерением
объема яичников.
Изучение гинекологического анамнеза и данных о перенесенных оперативных вмешательств
у пациеток основной группы (табл. 1 и 2) заслуживало особого внимания, поскольку вид, доступ

и объем оперативного вмешательства имеет большое значение для понимания патогенеза уменьшения овариального резерва у пациенток с бесплодием.
Учитывая тот факт, что одним из критериев отбора в основную группу был трубно-перитонеальный фактор бесплодия, были проанализированы
возможные патогенетические факторы и причины
бесплодия.
Операции по удалению маточных труб были
выполнены у 68,2% (45) женщин основной группы,
показаниями к оперативному лечению в 62,2% (28)
случаев были нарушенная или прогрессирующая
внематочная беременность, в 37,8% (17) – гидросальпинкс, что может свидетельствовать в пользу
хронических воспалительных заболеваний органов
малого таза.
Операции на яичниках и фолликулярном аппарате были выполнены 24,2% (16) пациенткам
основной группы. В 6 случаях имели место радикальные операции по типу односторонних аднексектомий по поводу кистозных образований,
в 10 случаях – резекции ткани яичника в разном
объеме. Зафиксировано 45 случаев малых гинекологических операций, из них 8 полипэктомий,
12 выскабливаний полости матки и 8 вакуум аспиТаблица 1

Особенности гинекологического анамнеза и данные перенесенных оперативных вмешательств
пациенток основной группы
Объем ОВ

Показания к ОВ

Гинекологические операции
Лапароскопия. Хромосальпингография.
Бесплодие трубно-перитонеального генеза.
Сальпингоовариолизис.Сальпингостомия Спаечная болезнь
Лапароскопия. Тубэктомия
Проегрессирующая трубная беременность
Лапаротомия. Тубэктомия
Нарушенная трубная беременность
Лапароскопия. Тубэктомия
Гидросальпинкс
Лапаротомия. Резекция яичника
Апоплексия яичника
Лапаротомия.
Апоплексия яичника
Односторонняя аднексэктомия
Лапароскопия.
Узловая лейомиома матки
Консервативна миомэктомия
Лапаротомия.
Клинически узкий таз / слабость родовой
Кесарево сечение
деятельности

Основная
група (n=66)
Кол-во
%
16

24

16
12
17
10

24
18
26
15

6

9

8

12

2

3

Таблица 2

Особенности гинекологического анамнеза и данные перенесенных оперативных вмешательств
пациенток основной группы
Малые гинекологические операции
Гистероскопия. Полипэктомия
Полип эндометрия
Вишкрібання стінок порожнини матки
Искусственный аборт
Фракционное выскабливание стенок полости матки Дисфункциональное маточное кровотечение
Вакуум аспирация содержимого полости матки
Самопроизвольный аборт
Диатермокоагуляция шейки матки
«Эрозия» шейки матки
Общая хирургия
Лапаротомия. Аппендектомия
Острый аппендицит

25

8
12
4
8
5

12
18
6
12
8

8

12
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раций содержимого полости матки по поводу искусственных и самопроизвольных абортов, 5 случаев применения диатермокоагуляции по поводу
«эрозии» шейки матки. Всего 37 случаев малых
гинекологических операций.
Лечебно-диагностические лапароскопии и реконструктивные операции по поводу восстановления проходимости маточных труб и разъединения
спаек были выполнены 24,2% пациенток.
Анализируя объем хирургического вмешательства и хирургический доступ было выявлено
57 (60%) случаев хирургических вмешательств
эндоскопическим доступом, и 38 (40%) лапаротомным доступом.
Всего выявлено 95 случаев перенесенных оперативных вмешательств с брюшинно-полостным
доступом у 66 пациенток с бесплодием. 60,6% женщин имели более одной перенесенной операции
в анамнезе.
При анализе гормональних показателей, уровней АМГ, в том числе подсчета числа антральных
фолликулов методом УЗИ, наблюдалась положительная корреляционая зависимость между сниже-

нием показателей овариального резерва и перенесенными ОВ органов малого таза.
Перенесенные гинекологические заболевания и
оперативные вмешательства играют важную роль
в патогенезе трубно-перитонеального бесплодия.
Учитывая, что одним из ведущих критериев включения пациенток в группу исследования был трубно-перитонеальный фактор бесплодия, подтвержденный данными МСГ, анализ объема и доступа
оперативного вмешательства дополняет понимание этиологии бесплодия у этих пациенток.
Таким образом подавляющее большинство пациенток с трубно-перитонеальным фактором бесплодия имели отягощенный гинекологический
анамнез, в основном за счет перенесенных воспалительных заболеваний репродуктивной системы и
оперативных вмешательств по поводу гинекологической патологии в анамнезе.
Операции на придатках матки, в частности резекции яичников, играют важную патогенетическую роль в преждевременном истощении овариального резерва, потерях фолликулярного аппарата
и снижении репродуктивного потенциала.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ebrahimi M, Akbari Asbagh F. Pathogenesis and causes of premature ovarian failure: An Update. Int J Fertil Steril.
2011; 5(2): 54–65.
2. European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Guideline Group on POI, Webber L, Davies
M, et al. : ESHRE Guideline: management of women with premature ovarian insufficiency. Hum Reprod. 2016;31(5):
926–37.10.1093/humrep/dew027.
3. Sarrel PM, Sullivan SD, Nelson LM: Hormone replacement therapy in young women with surgical primary ovarian
insufficiency. Fertil Steril. 2016;106(7):1580–7. 10.1016/j.fertnstert.2016.09.018.
4. Laissue P: Aetiological coding sequence variants in non-syndromic premature ovarian failure: From genetic linkage
analysis to next generation sequencing. Mol Cell Endocrinol. 2015;411:243–57.
5. Kovanci E, Schutt AK. Premature ovarian failure: clinical presentation and treatment. Obstet Gynecol Clin North
Am. 2015;42:153–161.

26

Південноукраїнський медичний науковий журнал
Лазуренко В. В.

доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2
Харківського національного медичного університету
Романенко А. О.

асистент кафедри акушерства та гінекології № 2
Харківського національного медичного університету
Старкова І. В.

кандидат медичних наук,
доцент кафедри акушерства та гінекології № 2
Харківського національного медичного університету

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК
ТА ПЕРЕБІГ БЛЮВАННЯ ВАГІТНИХ
Анотація: Стаття висвітлює основні фактори, котрі впливають на виникнення, перебіг та ускладнення блювання
вагітних на ранніх термінах у жінок з хронічними захворюваннями різних органів та систем. В роботі представлені данні
аналізу 120 історій хвороб жінок з екстрагенітальною патологією. Проведена паралель між зв’язком та впливом хронічних захворювань у першовагітних та повторновагітних жінок, котрі мали блювоту вагітних.
Аннотация: Статья освещает основные факторы, которые влияют на возникновение, течение и осложнения рвоты
беременных на ранних сроках у женщин с хроническими заболеваниями различных органов и систем. В работе представлены данные анализа 120 историй болезней женщин с экстрагенитальной патологией. Проведена параллель между
связью и влиянием хронических заболеваний у впервые беременных и повторно беременных женщин, которые имели
рвоту беременных.
Summary: The article highlights the main factors that influence the occurrence, course and complication of vomiting of pregnant women early in women with chronic diseases of various organs and systems. The paper presents data from the analysis
of 120 case histories of women with extragenital pathology. A parallel is drawn between the communication and the impact of
chronic diseases in first-pregnancy and second-pregnancy women who had vomiting of pregnant women.

Актуальність. Блювання вагітних (ранній гестоз) – це патологічний стан, які виникають в ранні
терміни вагітності до 12 тижнів та супроводжується вкрай неприємними симптомами для майбутньої
мами. Найбільш поширені клінічні прояви ранніх
гестозів – це нудота, блювання, слинотеча. Нудота та блювання спостерігається у 50-80% вагітних
як прояв порушення адаптації організму до гестаційного процесу. Блювання більше 10 раз на добу
з порушенням загального стану організму жінки
спостерігається у 13-18% вагітних, тяжка форма – у 0,5-1%. Якщо повернутися в історію можна
розглянути декілька класифікацій блювоти вагітних. Засновником однієї з перших класифікацій
був А.А. Лебедев в 1957 р. Він описував: перший
ступінь – фаза неврозу; другий ступінь – фаза токсикозу; третій ступінь – фаза дистрофії. Як відомо з джерел автора, зміни котрі виникали в фазу
неврозу, були розтлумачені автором, як функціональні, тобто не пов’язані з екстрагенітальним захворюванням. Згодом класифікація була модифікована наступником А.А. Лебедева, І.П. Івановим
в 1977 році, котра мала вигляд, як: легка, помірна
та тяжка блювота вагітних.
Гестоз розвивається в першому триместрі вагітності та являє собою складний симптомокомплекс:
гіперсалівацією, блювотою, порушенням апетиту,
гострою реакцією на аромати. В залежності від
тяжкості плину цих симптомів зниження маси тіла,
виникають зміни у всі видах обміну речовин, що
приводить до погіршення функцій ряду органів та

систем вагітної жінки [1]. Нудота та блювання не
впливає на перебіг вагітності і розцінюється, як фізіологічний процес [2].
Існує багато теорій механізму розвитку ранніх
гестозів – рефлекторна, неврогенна, гормональна,
алергічна, імунна, кортико-вісцеральна та інші [3].
Провідна роль в патогенезі раннього гестозу
в теперішній час відводиться порушенням функціонального стану центральної нервової системи,
нейроендокринної регуляції всіх видів обміну речовин та імунологічним змінам під час вагітності
[4]. Ряд клінічних симптомів (блювання, слинотеча, висипання на шкірі) мають схожість з проявами неврозу. У рані терміни вагітності симптоми гестозу проявляються переважно розладами
функції шлунково-кишкового тракту, тому що
вагітність викликає необхідність змін в діяльності травних органів. Відомо, що травні рефлекси
пов′язані з вегетативними центрами діенцефальної області головного мозку, що відзеркалюється
на характері відповідних еферентних імпульсів.
При змінах чутливості нервової системи швидко
настає порушення рефлекторних реакцій та травних функцій [5].
Велику роль у виникненні блювання вагітних
грають нейроендокринні та обмінні порушення,
які можуть призводити до проявів патологічних
рефлекторних реакцій. Порушення гормональних
відносин в організмі вагітної також викликають
патологічні реакції і як наслідок — розвиток раннього гестозу [6].
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Тривале блювання супроводжується різкою
втратою рідини і виснаженням організму в цілому,
змінами реологічних властивостей крові, зниженням запасів глікогену, посиленням розщеплення
жирів, накопиченням у крові недоокислених продуктів обміну жирів, розвивається ацидоз, гіповітаміноз, в тяжких випадках – жирове переродження
печінки [7].
Важливим фактором є імунологічна атака плодом організму матері і, як наслідок, порушення
рефлекторних реакцій, особливо на тлі перенесених інфекцій, інтоксикацій, запальних процесів
статевих органів, нервового перевантаження, неправильного харчування. Тривала патологічна імпульсація спричиняє переважання збуджувальних
процесів у корі головного мозку і в його стовбурових структурах, зокрема блювотного та слиновидільного центрів [8].
Велике значення в розвитку акушерської патології належить ендотелію. Ендотеліальні клітини утворюють інтиму – внутрішній шар судинної
стінки. Структура організації ендотелію забезпечує підтримку цілості судинної стінки і селективну
проникність для різноманітних субстанцій. В усіх
органах ендотелій регулює транспорт розчинів, поживних речовин, ліпідів, гормонів в інтерстиціальні тканини через внутрішньоклітинний шлях або
міжклітинні з’єднання – комплекс органел, який
формується трансмембранними протеїнами, які
пов’язані з протеїнами цитоплазми і цитокскелету.
Зміни, які при цьому розвиваються, приводять до
підвищення проникливості судин, їх чутливості до
вазоактивних речовин, втрати їх тромборезистентних властивостей з формуванням гіперкоагуляції,
створення умов для генералізованного вазоспазму,
що може мати патогенетичне значення в блюванні
вагітних [9].
Не дивлячись на велику кількість наукових
досліджень з лікування та профілактики ранніх
гестозів, дотепер ця проблема не вирішена. Психоемоційні фактори, стресові ситуації, наявність
екстрагенітальних захворювань, які можуть сприяти виникненню ранніх гестозів, ще недостатньо
вивчені. Запропонована медикаментозна терапія
ранніх гестозів носить більше симптоматичний характер і може мати негативний вплив на процеси
ембріогенезу та стан плода [10].
Таким чином, проблема раннього гестозу, достеменно не вивчена на тлі економічних та соціальних струсів в Україні. Відсутність однакових підходів для патогенетичного лікування та профілактики
захворювання з урахуванням психоемоційного стану вагітної, нейроендокринного статусу, стану ембріона, хоріону та кровообігу в маткових судинах,
залежність захворювання від екстрагенітальної та
акушерської патології залишається практично невирішеною, що вказує на її високу актуальність для
сучасного акушерства.
Метою дослідження було уточнення патогенетичних ланок та екстрагенітальних захворювань,
котрі впливають на розвиток блювання вагітних
з подальшим виділенням психоемоційних факторів.

Нами було проведено ретроспективний аналіз
120 історій хвороб жінок з блюванням вагітних
середньої тяжкості та тяжкого ступеню, які проходили лікування у гінекологічному відділенні
КНП ХОР «Обласної клінічної лікарні». Всі вагітні з раннім гестозом отримували симптоматичну
та патогенетичну терапію в залежності від ступеню тяжкості захворювання та наявності екстрагенітальної патології та гінекологічної патології, у
відповідності з протоколами МОЗ України. В ході
аналізу ми розподілили жінок на 2 клінічні групи,
по 60 жінок у кожній. Перша група жінки з першою
вагітністю, друга група жінки, котрі мали вагітності в анамнезі. Ідентичним було те, що соціальний
стан першої та другої груп був однаковим, усі жінки працювали, не мали професійних шкідливостей та були зареєстровані в шлюбі. Середній вік
жінок I групи складав 25,6 ± 3,5 роки, II групи –
22,1 ± 4,2 роки. Середній вік менархе групах склав
14,3 років ± 1,2 рік. Всі пацієнтки в групах мали
регулярні, безболісні, помірні менструації тривалістю від 3 до 7 днів. Вагітність у всіх жінок була
бажаною, без застосування допоміжних репродуктивних технологій. Аналіз анамнезу життя показав,
що 50% жінок обох груп мали шкідливі звички (паління) до вагітності, з них 20 жінок (33,3%) продовжували паління під час теперішньої вагітності.
В анамнезі у вагітних з блювотою вагітних частіше
всього зустрічалися такі екстрагенітальні захворювання як: патологія шлунково-кишкового тракту
(ШКТ), серцево-судинні системи, нервової системи, сечовивідної системи, ендокринної патології
(таблиця 1).
Поєднання двох та більше екстрагенітальних
захворювань спостерігалось у 26% всіх жінок
обох груп. В ході роботи з історіями хвороб був
помічений той факт, що в групі жінок котрі повторно вагітні акушерський анамнез був обтяжений.
У 7 жінок II групи (11,6%) попередня вагітність
закінчилась перериванням у зв’язку з надмірною
блювотою, котра не зупинялась на фоні обраної
терапії. У 20 жінок (33,3%) другої групи в анамнезі були мимовільні викидні в терміні вагітності (до
3 тижнів) 3 жінки, а у 5 жінок (8,3%) після 6 тижнів. Перебіг теперішньої вагітності у 35 (58,3%)
жінок II групи ускладнився гестозом в поєднанні
з загрозою викидня.
При ультразвуковому обстеженні жінок 2-ї групи
з загрозою переривання вагітності спостерігалися
ознаки відшарування хоральної тканини, плодових
оболонок, ретрохоріальні гематоми у 8-х випадках
(13,3%). В першій групі ультразвукових ознак передчасного переривання вагітності не спостерігалось. Гіпертонус міометрія частіше спостерігався
у жінок з захворюваннями серцево-судинної та нервової систем. Також звернуло на себе увагу в ході
роботи з історіями, те, що у жінок з захворюваннями
нервової системи спостерігалась блювота вагітних
тяжкого ступеню і загроза викидня простежувалась
у всіх випадках.
Результати. Клінічна частина досліджень
включала загальноприйняті стандарти обстеження
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Екстрагенітальні захворювання
Захворювання шлунково-кишкового тракту:
–– виразка шлунка;
–– гостро-езовагіальний рефлекс;
–– хронічний гастрит;
–– хронічний гостро-дуоденіт;
–– дискінезія жовчовивідних шляхів;
–– жовчнокам’яна хвороба;
Серцево-судинні захворювання:
–– вегето-судинна дистонія за гіпотонічним типом;
–– вегето-судинна дистонія за гіпертонічним типом;
–– хронічна артеріальна гіпертензія;
–– вродженні вади серця
Захворювання нирок та сечовивідних шляхів:
–– хронічний пієлонефрит;
–– хронічний цистит.
Захворювання ендокринної системи:
–– порушення функції щитоподібної залози;
–– адреногенітальний синдром;
–– порушення жирового обміну;
–– метаболічний синдром.
Захворювання нервової системи:
–– нейроциркуляторна дистонія;
–– епілепсія;
–– неврози;

жінок в гінекологічному відділені: загальноклінічне, УЗД, консультації суміжних спеціалістів.
При проведенні аналізу результатів досліджень
та анамнезів життя жінок відмічено, що фоном для
розвитку та тяжкого перебігу блювоти вагітних
(раннього гестозу), є наявність екстрагенітальної
патології, а саме захворювання серцево-судинної
системи, ендокринної, ШКТ та нервової системи.
Відомо, що всі вищенаведені захворювання – це
хронічні стани, котрі потребують постійного контролю, нагляду та кваліфікованого лікування, вони
ускладнюють соматичне та психологічне балансування вагітної жінки. На нашу думку, є необхідним
раннє виявлення психоемоційних розладів для попередження ускладнення екстрагенітальних захворювань, котрі впливають на виникнення та загострення патологічного стану – блювання вагітних.

Таблиця 1

1 група
(кількість жінок, %)

2 група
(кількість жінок, %)

3 (5,0%)
7 (11,6%)
9 (15,0%)
9 (15,0%)
2 (3,33%)
1 (1,6%)

5 (8,33%)
9 (15,0%)
8 (13,3%)
6 (10,0%)
4 (6,6%)
3 (5,0%)

28 (46,6%)
32 (53,3%)
27 (45,0%)
3 (5,0%)

31 (51,6%)
32 (53,3%)
29 (48,3%)
0 випадків

32 (53,3%)
28 (46,6%)

20 (33,3%)
25 (41,6%)

3 (5,0%)
1 (1,6%)
10 (6,6%)
2 (3,3%)

4 (6,6%)
0 випадків
10 (6,6%)
1 (1,6%)

2 (3,3%)
1 (1,6%)
7 (11,6%)

4 (6,6%)
0 випадків
8 (13,3%)

Висновки. Хронічна форма екстрагенітальної патології, безумовно має вплив на розвиток
блювання у вагітних жінок та спричиняє ускладнення раннього гестозу. Серцево-судинні, ендокринні, шлунково-кишкові та нервові захворювання найчастіше супроводжуються блювотою
вагітних середнього та важкого ступеню. Своєчасна профілактика, виявлення та специфічне
лікування на етапі планування вагітності, може
знизити ризик виникнення блювання вагітних та
попередити загрозу викидня на ранньому терміні
вагітності. З’являється необхідність застосування для лікарів жіночих консультацій та сімейних
лікарів спеціально розроблених опитувальників,
для точного алгоритму збору анамнезу та виявлення психоемоційних факторів у жінок з екстрагенітальною патологією.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Аннотация: Работа разделена на клинический и экспериментальный раздел. В экспериментальном разделе проведен эксперимент на 32 кролях и 34 крысах. Для прогнозирования несостоятельности толстокишечного анастомоза
использовали 10 факторов риска. Клиническая часть работы основана на изучении результатов лечения 243 пациентов.
Из 119 пациентов основной группы у 5 (4,2%) имелись осложнения: в одном случае – стеноз илеотрансверзоанастомоза, потребовавший релапаротомии, реконструкции кишечного анастомоза, осложнившейся его несостоятельностью
и окончившейся летально. В одном случае в отдаленном периоде (более полугода) потребовалась реконструкция инвагинационного илеотрансверзоанастомоза в связи с флотацией функционально короткого инвагината, вызывавшего
явления частичной непроходимости кишечника. В 3 случаях имела место несостоятельность колоректального анастомоза, потребовавшая в двух случаях резекции анастомоза по типу Гартмана, а в одном излеченная консервативными
мероприятиями. Средний койко-день в этой группе составил 15,5±3,2. В группе сравнения из 124 пациентов у 12 (9,6%)
развилась несостоятельность кишечного анастомоза, потребовавшая в 6 случаях релапаротомии, 4 (3,2%) из которых
окончились летальным исходом. Койко-день в этой группе, обусловленный более длительным лечением осложнений
был 20,0±3,4. Внедрение в практику лечебно-диагностического алгоритма с применением погружных кишечных анастомозов с клеевой защитой позволило снизить число послеоперационных осложнений с 9,6% до 4,2%, летальность с 3,2%
до 0,85% (p<0,05), а также сократить продолжительность лечения в стационаре с 20,0±3,4 до 15,5±3,2.
Анотація: Робота розділена на клінічний і експериментальний розділ. В експериментальному розділі проведено
експеримент на 32 кролях і 34 щурах. Для прогнозування неспроможності товстокишкового анастомозу використовували
10 факторів ризику. Клінічна частина роботи заснована на вивченні результатів лікування 243 пацієнтів. З 119 пацієнтів
основної групи у 5 (4,2%) були ускладнення: в одному випадку – стеноз илеотрансверзоанастомоза, який зажадав релапаротомії, реконструкції кишкового анастомозу, що ускладнилася його неспроможністю і закінчилася летально. В одному випадку в віддаленому періоді (більше півроку) потрібна була реконструкція інвагінаціонний илеотрансверзоанастомоза в зв'язку з флотацією функціонально короткого инвагината, викликав явища часткової непрохідності кишечника.
У 3 випадках мала місце неспроможність колоректального анастомозу, яка вимагала у двох випадках резекції анастомозу за типом Гартмана, а в одному вилікувана консервативними заходами. Середній ліжко-день в цій групі склав 15,5±3,2.
У групі порівняння з 124 пацієнтів у 12 (9,6%) розвинулася неспроможність кишкового анастомозу, яка вимагала у 6 випадках релапаротомии, 4 (3,2%) з яких закінчилися летальним результатом. Ліжко-день в цій групі, обумовлений більш
тривалим лікуванням ускладнень був 20,0±3,4. Впровадження в практику лікувально-діагностичного алгоритму із застосуванням занурювальних кишкових анастомозів з клейової захистом дозволило знизити число післяопераційних
ускладнень з 9,6% до 4,2%, летальність з 3,2% до 0,85% (p<0,05), а також скоротити тривалість лікування в стаціонарі
з 20,0 ± 3,4 до 15,5 ± 3,2.
Summary: The work is divided into clinical and experimental parts. In experimental part, there was an experiment on
32 rabbits and 34 rats. 10 risk factors were used for prognosis of colic anastomosis failure. Clinical part is based on estimation
of 243 patients’ treatment results. Out of 119 patients of the main group 5 (4,2%) had complications: one case of stenosis of
ileotransverse anastomosis that required relaparotomy, reconstruction of intestinal anastomosis that was complicated by its’failure and was a lethal case. Another case, in one case, in the long term period (more than 6 months) required a reconstruction
of invaginated ileotransverse anastomosis due to floatation of functionally short invaginate, that caused partial ileus. In three
cases, there was a colorectal anastomosis failure that required anastomosis resection by Hartmann in 2 cases and 3rd case was
treated conservatively. Average patient day in this group was 15,5±3,2. In comparing group (124 patients) 12 (9,6%) patients had
intestinal anastomosis failure, in 6 cases it required relaparotomy, 4 (3,2%) out of them were lethal. Patients day in this group
was related to prolonged treatment of complications 20,0±3,4. Using a diagnostic-treatment algorithm in practice with submersible intestinal anastomosis with glue defense allowed to decrease amount of postoperative complications from 9,6% to 4,2%,
morbidity – from 3,2% to 0,85% (p<0,05) and decrease hospital treatment duration from 20,0±3,4 to 15,5±3,2.

Введение. Проблема несостоятельности кишечных анастомозов (КА) является одной из актуальных в хирургии из за наличия отягощающих
факторов при наложении КА. По данным литературы частота несостоятельности КА варьирует от минимальных показателей до неприемлемых 60% и
выше. Инфицирование как причина несостоятельности КА занимает лишь 3 место, составляя всего 10,6% случаев [2; 4]. Несмотря на очевидность
этого фактора инфекции, по-видимому, он пагубно
проявляется вторично, а на первое место выходят

травма тканей, их ишемия. Естественно, значение
инфекции возрастает в условиях нарушенного
гомеостаза, угнетения реактивности организма.
Остаётся открытым вопрос о роли внутрикишечной гипертензии как причины несостоятельности
КА. Многие исследователи видят в ней пагубное
значение и именно повышенным давлением объясняют несостоятельность КА [1; 3].
Сохраняющаяся неудовлетворенность результатами применения существующих методов КА
проявляется регулярными сообщениями об экспе-
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риментальном изучении и внедрении новых способов КА.
Цель. Разработать алгоритм профилактики несостоятельности КА.
Задачи исследования.
1. Изучить информативную ценность факторов
риска несостоятельности КА.
2. Предложить алгоритм профилактики несостоятельности КА.
3. Дать оценку алгоритму профилактики несостоятельности КА.
Материалы и методы. Нами были сформированы 2 группы исследования. 1 группу составили
пациенты с не осложненным заживлением КА,
2 группу составили пациенты с несостоятельностью КА. Сравнивая частоту факторов риска (ФР)
несостоятельности КА выявлялась их весомость
прогностического значения, что являлось основанием для возможности объективного прогнозирования исхода наложения КА. Полученную
возможность прогнозирования исходов позволяла
нам формировать оптимальную тактику с устранением неблагоприятных ФР. Наше исследование
предусматривало проведение эксперимента и анализ клинических наблюдений. Перед проведением
эксперимента ставилась задача морфологического
исследования КА. В первом случае использовались
кроли самцы породы Шиншилла средней массой
7,8±0,7 кг. – 32 особи, во втором случае были задействованы крысы в количестве 34 особи. Клинические наблюдения разделены на группы. Первая
группа (контрольная) включала в себя 124 больных
и характеризовалась благоприятным послеоперационном течением после наложения КА. Эта группа была объектом формирования факторов риска
заживления КА. Вторая группа: 12 человек, состояла из больных послеоперационный период которых осложнился несостоятельностью КА, в этой
группе так же определялись факторы заживления
КА и соотношение их частоты в обеих группах,
определялся удельный вес ФР несостоятельности
КА. Указанные группы больных позволяли давать
количественную оценку каждому из изученных ФР
в развитии несостоятельности КА. Третья группа
(основная) состояла из 119 наблюдений и служила
базой для внедрения лечебной тактики основанной
на предложенном алгоритме профилактики несостоятельности КА. В клинике были применены
следующие исследования: Методы общеклинической оценки больных (подразделение по возрастному фактору, полу, характеру заболевания, оперативного пособия, способу наложения КА, частоте
несостоятельности КА, исходом наложения КА).
Методы лабораторной оценки гомеостаза (показатели клинического анализа крови, биохимии крови, группы крови, коагулограммы, бакпосева крови и отделяемого по дренажам). Приборная оценка
(оценка показателей центральной гемодинамики,
рентгенологическое, эндоскопическое исследование включавшее в себя гибкую и жесткую эндоскопию с целью визуальной и морфологической
оценки КА, методику статистической обработки

материала по Фишеру-Стьюденту, методику индивидуального прогнозирования по Нейману-Пирсону). Методы экспериментального исследования касались морфологической оценки заживления КА.
Результаты исследования. Постановка алгоритма прогнозирования задача сложная и не
лишенная субъективных недостатков вследствие
использования несущественных ФР в виде изменений микроструктур кишечной стенки и биохимических процессов происходящих в кишечной
трубке. Исходя из этого мы ограничились наиболее
наглядными ФР имеющими прежде всего клиническое значение для хирурга. К таким ФР были
отнесены различия больных по полу, возрасту, инфекции, внутрикишечной гипертензии, состояние
региональной гемодинамики, наличию плановых
или ургентных операций, фактор тяжести хирургической патологии и выполненной операции, способам формирования КА., шовного материала и др.
Для анализа мы использовали 10 ФР включающих
19 показателей. ФР и их прогностическая оценка
в возникновении несостоятельности определялись
по значению I (удельный вес прогностического
коэффициента). Среди случаев несостоятельности
КА 12 пациентов мужского пола составили большую часть 7 (58,3%). При этом прогностический
коэффициент полового ФР оказался неблагоприятным для лиц мужского пола и соответствовал отрицательному значению.
Клиническая часть работы основана на изучении результатов лечения 243 пациентов, которым выполнялись оперативные вмешательства на
толстой кишке с наложением КА. Группу сравнения – 124 пациента и основную – 119 человек.
В группе сравнения была выделена подгруппа из
12 больных, у которых послеоперационный период осложнился несостоятельностью КА. Группа
служила объектом формирования и изученная ФР,
характеризующих или отражающихся на заживлении указанных соустий и основой для разработки лечебно-диагностического алгоритма. Вторая
группа – (основная) включала наблюдения у 119
больных служила базой для внедрения оптимизированной лечебной тактики, а также оценки КА.
Группы пациентов были сопоставимы по полу, возрасту, первичной патологии. Среди больных обеих
групп превалировали лица мужского пола в группе сравнения – 67 человек (54,2±2,6%), (f=2,30,
р<0,05), в основной – 72 больных(61,1±2,58%),
(t=1,891, р<0,05). В обеих группах причиной оперативного вмешательства была онкологическая
патология: в первой группе у 119 из 124 (96,0%),
во второй – у 114 из 119 (95,6%).
В подавляющем большинстве случаев опера
тивные вмешательства выполнялись в плановом порядке (87%). У 113 больных (90,9±1,49%) операции
были проведены по обтурационной онкопатологии
кишечной трубки. Среди пациентов превалировали лица мужского пола 67 человек (54,2±2,6%), что
оказалось больше (f=2,30, р<0,05) чем пациентов
женского пола. Средний возраст больных контрольной группы 62,4±1,6 года. Пациенты старше
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60 лет составили 59,2±2,6% (74 больных). Визуальная оценка швов и их морфологическая оценка
по эксперименту указала на надёжность фиксации
и заживления швов к 70-м суткам. Среди случаев
несостоятельности толстокишечных анастомозов пациенты мужского пола составили большую
часть – 7 или 58,3%. При этом прогностический
коэффициент полового фактора оказался неблагоприятным для лиц мужского пола и соответствовал
отрицательному значению -І= -0,222, в то время как
у больных женского пола он был положительным
и равнялся -І=+0,266. Этот фактор возраста оказался весьма демонстративным в его влиянии на
развитие осложнения. В возрасте от 30 до 59 прогностический коэффициент оказался положительным, а в возрасте от 60 и старше – отрицательным.
По мере перехода больных в следующую возрастную группу количество несостоятельности анастомозов возрастала: с 0 случаев у больных в возрасте
до 39 лет и затем по десятилетиям: 1, 2, 4, 5 случаев
у больных самой старшей возрастной группы.
− Фактор вида патологии предусматривал
выделение хирургической и онкологической
патологии. В процентном выражении частота
несостоятельности у больных с хирургическими
процессами составила -8,8±4,8%, у больных с онкологическими заболеваниями недостоверно выше
-10,3±1,5%. Однако, прогностический коэффициент имел положительное значение у больных с хирургической патологией +0,158 и отрицательное
-0,015 у онкологических больных. Хотя, эта разница
коэффициентов незначительна. – Фактор характера
оперативного вмешательства, где в процентном выражении частота несостоятельности КА с учетом
оперативного вмешательства была таковой: при
наложении илеотрансверзоанастомоза – 9,6%; несостоятельность КА при резекции поперечно-ободочной кишки – 0%; несостоятельность КА при выполнении левосторонней гемиколэктомии – 13,3%;
несостоятельность КА при резекции сигмы – 7,6%;
несостоятельность при передней резекции прямой
кишки – 12,9%; несостоятельность при обходных
КА – 0%. Интерпретация результатов становится
более демонстративной при пересчете на удельный
вес прогностического коэффициента. Он оказался
положительным при правосторонней гемиколэктомии (0,292), выполнении резекции поперечно ободочной кишки и наложении обходных КА (1,0) и
резекции сигмы (0,394). В то же время имел отрицательное значение при выполнении левосторонней гемиколэктомии (-0,160) и особенно передней
резекции прямой кишки (-0,552). На 124 случая
наложения КА в 9 наблюдениях (7%) выполнялась
релапаротомия. При этом отрицательное значение
прогностического коэффициента возрастало до
-2,372, по сравнению с +0,465 обычного неосложнённого течения послеоперационного периода.
Среди указанных 119 наблюдений (фактор
способа наложения КА) наиболее чаще применялся КА по способу «конец-в-конец» – у 76 больных
(64%). Он имел место, главным образом, при левосторонней гемиколэктомии, резекции сигмо-

видной кишки, во всех случаях восстановительного этапа при вмешательствах на прямой кишке.
В 5 случаях (2,6%) при этом констатирована несостоятельность КА.
Боковые КА наложены у 33 больных (27,7%),
причем наиболее часто при выполнении правосторонней гемиколэктомии, при создании обходных
анастомозов. Случаи несостоятельности выявлены
у 2 больных (6%). И лишь в 10 случаях исполь
зован анастомоз «конец в бок» при одном наблюдении несостоятельности. Этот вид соустья применен при правосторонней гемиколэктомии.
По нашим данным, величина прогностического коэффициента одинакова при наложении бокового соустья, соответственно: +0,681, становясь,
однако, отрицательной при анализе концевых и
конце-боковых анастомозов (-0,294) и (-0,452) соответственно. Процентное выражение частоты несостоятельности способов формирования КА также
соответствовало данным величины коэффициента:
6,1% и случаев несостоятельности при наложении
бокового, 10,4% случаев осложнения при формировании КА по способу «конец в конец» и 20,0% при
наложении анастомоза «конец-в-бок».
На примере 124 оперативных вмешательств удалось определить значение опыта хирурга на частоту
осложнения. В этом случае условно хирурги по профессиональному опыту подразделены на две группы: среднего и высокого. За критерий опыта взято
число операций с наложением КА, выполненных
за год. Опыт хирурга считался высоким в случае
выполнения подобных операций не менее 50 в год.
В процентном выражении оказывается, что частота несостоятельности КА в два с половиной раза
выше при недостаточном опыте хирургов (15,2%),
нежели в практике опытного хирурга (6,4%).
Из показателей гомеостаза, возможно отражающихся на заживлении КА, оценены: уровень белка плазмы, уровень исходного гемоглобина, глюкозы крови.
Из полученных данных видно, что лишь весьма низкие цифры гемоглобина отражаются на
возрастающей частоте несостоятельности КА,
о чем свидетельствуют и показатели осложнения,
выраженные в процентах, соответственно: 3,4%
при нормальных показателях гемоглобина, 5,4%
при его средних значениях и увеличении до 20%
при весьма низких его цифрах.
Аналогичная ситуация обнаруживается и при
учёте показателей белка плазмы, как и уровня глюкозы крови: только их низкие показатели отражаются на возросшей частоте несостоятельности,
в то же время – весьма незначительно: удельный
вес прогностического коэффициента, как при учете
уровня белка плазмы, так и глюкозы крови, остаётся весьма низким (-0,072) при гипопротеинемии
и (-0,051) при умеренной гиперкгликемии.
Таким образом, оценив каждый из факторов
соответствующей цифровой величиной, стало возможным выстроить эти факторы в ряд по их степени значения в развитии несостоятельности, т. е.
определить градацию и роль в возникновении ос-
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ложнения. В свою очередь, превентивная оценка
факторов риска позволяет прогнозировать возможность несостоятельности.
Из 10 отобранных факторов прогноза с их
35 параметрами, положительное значение имели
19 и отрицательное -16.
Согласно полученным данным, наибольший
риск возникновения осложнения имел место при
наложении КА у больных, которым выполнялась
релапаротомия (-1,801), ибо этот случай интегрирует комплекс других отрицательных факторов:
нарушенный гомеостаз, тяжесть оперативного
вмешательства, воспалительные изменения стенки кишки. Не менее опасна резекция кишки с последующим восстановлением целостности кишки
при вскрытом абсцессе, как правило, на месте опу
холевого конгломерата (-0,992). Высокая вероятность (-0,552) несостоятельности при передней резекции прямой кишки, как довольно травматичного
вмешательства. Недостаточный опыт оперирующего хирурга имел также высокий отрицательный
прогностический коэффициент -0,448. Среди анализируемых ФР 7-мое место по значению занимал
показатель возраста больных: удельный вес признака у оперированных больных в возрасте 60-ти и
старше лет составил -0,378. Особенно это касалось
больных мужского пола -0,226. Несколько меньшее
значение, как оказалось, имели ФР, отражающие
«чисто» хирургическую сторону: наложение КА
по способу «конец-в-конец», выполнение левосторонний гемиколэктомии -0,160, выполнение операции с КА: – 0,138. Обращало на себя внимание
не столь выраженное значение ряда показателей
гомеостаза: снижение концентрации белка плазмы менее 65 г/л – соответствовало удельному весу
прогностического коэффициента лишь 0,072, умеренная гипергликемия также мало отражалась на
возникновении осложнения – всего (-0,051). В то
же время низкие показатели исходного гемоглобина несли в себе высокий риск несостоятельности,
удельный вес коэффициента возрастал до (-0,330).
Сумма информативности факторов позволила ориентироваться в прогнозе заживления КА. Их ранговое значение и зоны прогноза распределились следующим образом: зона благоприятного прогноза
определилась по ∑пк = от +0,020 и более +1; зона
повышенного внимания ∑пк = от +0,154 до -0,378;
зона неблагоприятного прогноза ∑пк = от -0,448 до
-1,801. Было определено: удельный вес ФР лишь
косвенно характеризует его значение в возникновении несостоятельности и не отражает существую
щее распределение причин осложнения, поскольку
в этом случае необходимо учитывать и частоту
встречаемости самого фактора.
Полученная информация о роли тех или иных
ФР в возникновении осложнения, явилась отправным моментом в формировании групп больных по
степеням риска несостоятельности. Мы посчитали
оправданным больных, которым предстояло оперативное вмешательство с резекцией кишки и наложением КА, подразделить на три группы – малого, среднего и высокого риска несостоятельности

соустья, с учетом наличия у этих больных отрицательных факторов. В нашем понимании малый
риск осложнения соответствовал 0-30% суммы
приведённых 15 факторов (∑фр), что составило –
0-40,4 ед., средний риск соответствовал -30,1-70%
факторов, т.е. ∑фр -40,4 – 94,2 ед., и высокий риск
развития несостоятельности мы ожидали при более высокой сумме факторов, т.е. 70,1-100%, иначе
∑фр -94,3-134,5 ед.
На основании полученных данных, появилась возможность прогнозировать развитие несостоятельности. В свою очередь, кроме того
целенаправленно вмешиваться в формирование
лечебной тактики, в выбор характера и особенно
объёма оперативного вмешательства, стремясь
устранить или снизить при этом влияние отрицательных факторов.
Возможность прогнозировать несостоятельность КА по факторам риска в каждом конкретном
случае позволяет в определённой мере управлять
лечебным процессом, главным образом, выбором
КА. Принципиально, это «управление» складывается из следующего алгоритма действий: выявление у конкретного больного перед планируемым
оперативным вмешательством перечисленных
факторов риска, в том числе – положительного или
отрицательного значения; рассмотрения возможности выполнить объём операции, устранив или
уменьшив число отрицательных факторов. Важно
отметить то обстоятельство, что функциональное
значение прогностических факторов не является
однозначным: одни из них обусловлены характером патологии и не могут быть изменены в процессе лечения, другие, наоборот, могут быть изменены
путём изменения алгоритма лечения.
К первой (стабильной) группе отнесены следующие факторы: возраст, необходимость релапаротомии, перфорация опухоли, мужской пол больных, онкологическая патология, необходимость
выполнения левосторонней ге-миколэктомии или
наложения обходного анастомоза.
Ко второй группе (лабильной) – остальные факторы, допускающие целенаправленное изменение
(коррекцию). Это способ формирования КА, опыт
хирурга, сопутствующий колостаз, травматичность
предстоящей операции, наличие анемии, гипопротеинемии, гипергликемии.
Первая группа ФР с суммой 58,0 ед. отличалась достоверно меньшей величиной (р<0,02)
-43,1±4,2% – от второй, которая состояла из 9 ФР
и суммой их равной 76,5 ед. (56,9±4,1%). Следовательно, в оптимальном случае неблагоприятные
ФР могут быть устранены не более, чем в 60% наблюдений. Это прежде всего относится к формированию КА по способу «конец-в-конец», важность
которого подчёркивается значительным числом
несостоятельности при передней резекции прямой
кишки, где практически всегда формировался концевой КА.
К группе ФР, допускающих коррекцию отнесены: опыт хирурга, сопутствующий колостаз, лабораторные показатели гомеостаза (гипопротеине-
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мия, гипергликемия и др.). Таким образом, исходя
из полученных данных был определен алгоритм
реализации объёма оперативного вмешательства.
При умеренном риске возникновения несостоятельности ((∑пк = +0,020 до 1; ∑фр 0-40,4 ед.)
выбор способа наложения КА не ограничивался; при средней степени риска (∑пк = +0,154 до
-0,378; ∑фр 40,4-94,2 ед.) проводилась коррекция
лабильных ФР и, в зависимости от ее эффективности производился выбор способа наложения КА;
при высоком риске развития осложнений (∑пк =
-0,448 до -1,801; ∑фр 94,3-134,5 ед) методом выбора являлось наложение КА с профилактикой возможной несостоятельности КА (погружного с клеевой защитой).
Внедрение лечебно-диагностического алгоритма привело к тому, что при умеренной степени риска возникновения несостоятельности КА (∑пк =
+0,020 до 1; ∑фр 0-40,4 ед.) практически с равной
частотой накладывались анастомозы «бок-в-бок»
(у 18 больных) и «конец-в-конец» (у 23) по обычным методикам. При средней степени риска (∑пк =
+0,154 до -0,378; ∑фр 40,4- 94,2 ед.) только в 5 случаях был наложен илео-трансверзоанастомоз «бокв-бок» у остальных 29 накладывались погружные анастомозы с клеевой защитой. При высокой
степени риска (∑пк= –0,448 до -1,801; ∑фр 94,3134,5 ед) у 44 пациентов методом выбора было наложение погружных КА с дополнительной клеевой
фиксацией.
Целенаправленно характер нарушения моторно-эвакуаторной функции ЖКТ изучен у 48 больных, которым накладывался инвагинационный КА
(31 больной) или погружной колоректальный (17)
с применением клея «Сульфакрилат». При этом
учитывалось время появления кишечных перистальтических шумов и сроки начала отхождения
газов и восстановления стула.
Первые признаки кишечной перистальтики
выявлены в первые послеоперационные сутки
у 4 больных (8,3±3,9%), на вторые – у 32 боль
ных (66,71±6,8%) и на третьи сутки – у остальных
12 больных (25,0±6,3%). Было установлено, что
время восстановления перистальтики зависело от
тяжести оперативного вмешательства: все случали лапаротомии с лимфодиссекцией, как и случаи
резекции поперечно-ободочной кишки в её сред-

ней трети, сопровождались более выраженным
и длительным послеоперационным парезом. Этому, по-видимому, способствовала травма корня
брыжейки и забрюшинного пространства.
Отдельной интерпретации заслуживало состояние моторики в 17 наблюдениях колоректального
анастомоза: случаев метеоризма или усиленной
схваткообразной боли в этой группе больных не
наблюдалось. Этому способствовала декомпрессия толстой кишки заведённым зондом в левую
половину толстой кишки, что обеспечивало постоянную разгрузку её от содержимого. Визуальная
оценка швов и их морфологическая оценка по эксперименту указала надежность фиксации кишечной стенки и их полное заживление к 70 суткам.
Самостоятельный
стул
восстанавливался
у больных с наложенным телескопическим инвагинационным анастомозом к 4-м (35,5%) и
5-м (64,5%) суткам.
Из 119 пациентов основной группы у 5(4,2%)
имелись осложнения: в одном случае – стеноз илеотрансверзоанастомоза, потребовавший релапаротомии, реконструкции КА, осложнившейся его несостоятельностью и окончившейся летально. В одном
случае в отдаленном периоде потребовалась реконструкция инвагинационного илеотрансверзоанастомоза в связи с флотацией функционально короткого инвагината, вызывавшего явления частичной
непроходимости кишечника. В 3 случаях имела
место несостоятельность колоректального анастомоза, потребовавшая в двух случаях резекции
анастомоза по типу Гартмана, а в одном излеченная консервативными мероприятиями. Средний койко-день в этой группе составил 15,5±3,2.
В группе сравнения из 124 пациентов
у 12 (9,6%) развилась несостоятельность КА, потребовавшая в 6 случаях релапаротомии, 4 (3,2%)
из которых окончились летальным исходом. Койкодень в этой группе, обусловленный более длительным лечением осложнений был 20,0±3,4.
Вывод. Внедрение в практику лечебно-диагностического алгоритма с применением погружных
КА с клеевой защитой позволило снизить число
послеоперационных осложнений с 9,6% до 4,2%,
летальность с 3,2% до 0,85% (p<0,05), а также сократить продолжительность лечения в стационаре
с 20,0±3,4 до 15,5±3,2.
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ПУРИНОВЫЙ ДИСМЕТАБОЛИЗМ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА
Аннотация: Цель исследования: оценить степень влияния исходных параметров пуринового метаболизма на эффективность урикодепрессивной и урикозурической терапии подагрического артрита. Под наблюдением находились
105 больных первичной подагрой, среди которых было 92% мужчин и 8% женщин в возрасте от 26 до 76 лет. Перед
началом лечения в сыворотке крови изучали содержание факторов пуринового метаболизма (мочевой кислоты, оксипуринола, аденина, гуанина, ксантина, гипоксантина, ксантиноксидазы, ксантиндезаминазы, аденозиндезаминазы, 5-нуклеотидазы, молибдена, свинца. Изученные метаболические факторы не только участвуют в патогенезе подагрического
артрита, но и оказывают влияние на эффективность уриконормализующих препаратов.
Анотація: Мета дослідження: оцінити ступінь впливу початкових параметрів пуринового метаболізму на ефективність урикодепресивної й урикозуричної терапії подагричного артриту. Під наглядом перебували 105 хворих на первинну
подагру, серед яких було 92% чоловіків і 8% жінок у віці від 26 до 76 років. Перед початком лікування в сироватці крові
вивчали вміст чинників пуринового метаболізму (сечової кислоти, оксипуринолу, аденіну, гуаніну, ксантину, гіпоксантину, ксантиноксидази, ксантиндезамінази, аденозиндезамінази, 5-нуклеотидази, молібдену, свинцю). Вивчені метаболічні
чинники не лише беруть участь в патогенезі подагричного артриту, але і чинять вплив на ефективність уриконормалізуючих препаратів.
Summary: The purpose of the study is to evaluate the effect of the initial parameters of purine metabolism on the effectiveness of uricodepressive and uricosuric therapy of gouty arthritis. 105 patients with primary gout were examined, 92% of men
and 8% of women aged between 26 to 76 years. Before the beginning of the treatment, the content of purine metabolism factors
(uric acid, oxypurinol, adenine, guanine, xanthine, hypoxanthine, xanthine oxidase, xanthine deaminase, adenosine deaminase,
5 nucleotidase, molybdenum, lead). Тhe studied metabolic factors do not only participate in the pathogenesis of gouty arthritis,
but also affect the efficacy of uriconormalising drugs.

Актуальность проблемы. Лечение подагры
вызывает немалые трудности [1; 2], при этом, к
сожалению, за последние годы наметилась резистентность многих больных к применению уриконормализующих препаратов [3]. Наиболее распространенными медикаментозными средствами
для патогенетической урикодепрессивной терапии
подагры являются урикодепрессанты аллопуринол
(ингибитор ксантиноксидазы) и фебуксостат (ингибитор ксантиноксиредуктазы), а их влияние на метаболические процессы требует своего уточнения
[4-6].
Цель исследования: оценить степень влияния
исходных параметров пуринового метаболизма на
эффективность урикодепрессивной и урикозурической терапии подагрического артрита.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 105 больных первичной подагрой, среди которых было 92,4% мужчин и 7,6% женщин в
возрасте от 26 до 76 лет (в среднем 50,9±1,07 лет).
Средняя продолжительность заболевания составила 11,7±0,80 лет. Артикулярная патология в 61,9%
случах дебютировала с артрита первых плюснефаланговых сочленений, в 20,0% с голеностопных, в 18,1% с коленных. Соотношение частоты
интермиттирующей и хронической форм артрита
составило 2:1. Периферические тофусы обнаружены у 44,8% больных, костные – у 64,8%. Гиперурикемия на момент обследования (более 420
мкмоль/л у мужчин и более 360 мкмоль/л у женщин) установлена в 68,6% случаев, гиперурикурия
(более 800 мг/сут) – в 60,0%. Сужение суставных
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щелей установлено в 89,5% случаев, субхондральный склероз – в 76,2%, эпифизарный остеопороз –
в 51,4%, изменения менисков – в 27,6%, остеоузуры – в 15,2%, тела Штайди – в 14,3%, тела
Гоффа – в 13,3%, остеокистоз – в 6,7%.
Перед началом лечения в сыворотке крови
изучали содержание факторов пуринового метаболизма (мочевой кислоты – AU, оксипуринола –
ОР, аденина – Ad, гуанина – Gu, ксантина – Xa,
гипоксантина – НХа, ксантиноксидазы – ХО,
ксантиндезаминазы – XD, аденозиндезаминазы –
AD, 5-нуклеотидазы – 5N, молибдена – Mo, свинца – Pb). Использовали спектрофотометр СФ46
(Россия), биоанализатор Olympus-AU640 (Япония) и атомно-абсорбционный спектрометр с
электрографитовым атомизатором SolAAr-Mk2MOZe (Великобритания). В качестве контроля
обследованы 30 практически здоровых людей,
среди которых было 20 мужчин и 10 женщин
в возрасте от 18 до 63 лет.
Статистическая обработка полученных результатов исследований проведена с помощью компьютерного вариационного, непараметрического,
корреляционного, регрессионного, одно- (ANOVA)
и многофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (программы Microsoft Excel и
Statistica-Stat-Soft, США). Оценивали средние значения (M), их стандартные ошибки и отклонения
(SD), коэффициенты параметрической корреляции
Пирсона и непараметрической Кендалла, критерии
дисперсии, различий Стьюдента и достоверность
статистических показателей, подсчитывали степень прогнозирования предлагаемого результата
модели (PPV).
Результаты и их обсуждение. При подагре
показатели AU составили 514,6±13,65 мкмоль/л,
OP – 105,9±6,62 мкмоль/л, Ad – 136,8±3,66 е.э.,
Gu – 183,7±4,45 е.э., Xa – 148,2±2,72 е.э., HXa –
7,1±0,41 е.э., XO – 7,1±0,41 нмоль/мл×мин, XD –
7,7±0,45 нмоль/мл×мин, AD – 14,9±2,04 нмоль/
мл×мин, 5N – 6,0±0,10 нмоль/мл×мин, Mo –
1,6±0,08 мкг/л, Pb – 63,4±2,77 мкг/л. По сравнению
с контрольной группой условно здоровых людей,
установлено достоверное увеличение показателей
AU на 90%, OP в 10,7 раза, XO в 2,0 раза, AD в
9,3 раза и Pb на 59%, что констатировано (<M±SD>
здоровых) соответственно в 100%, 93%, 38%, 98%
и 53% наблюдений.

В комплексном лечении больных использовали
урикодепрессанты – в 44,8% случаев ингибитор
XO аллопуринол (100-600 мг/сут) и в 20,0% ингибитор ксантиноксиредуктазы фебуксостат (80120 мг/сут), в 12,4% – истинные урикозурические
препараты (пробенецид по 500-1000 мг/сут, бензбромарон по 50-200 мг/сут). Эффективность лечения оценивали спустя 3-5 недель. В 26,7% случаях констатировано незначительное улучшение,
в 67,6% – улучшение, в 5,7% – значительное улучшение.
Выполненный дисперсионный анализ свидетельствует о влиянии на эффективность лечебных
мероприятий формы артрита, наличия периферических и костных тофусов. Непараметрический
корреляционный анализ Кендалла показал обратную связь результатов терапии с тяжестью течения
подагрического артрита.
На эффективность лечения негативно влияют
степень сужения суставной щели и наличие интраартикулярных жировых тел Гоффа, что продемонстрировал выполненный дисперсионно-корреляционный анализ. Установлено существенное влияние на эффективность терапии исходных показателей OP, XD, AD и 5N. При этом существуют обратные связи Пирсона с OP. Выявлено негативное влияние на результаты лечения параметра оксипуринолемии >175 мкмоль/л (<M + SD больных),
что имеет высокую прогностическую значимость
(PPV = 74,3%).
Заключение. Первичная подагра протекает
с нарушениями метаболизма AU, ОР, пуриновых
оснований (Ad, Gu, Xa, HXa), ферментов обмена пуринов (XO, XD, AD, 5N) и пуринассоциированных
микроэлементов (Mo, Pb). Значительное улучшение и улучшение в процессе патогенетической
урикодепрессивной терапии наблюдается у 3/4
от числа больных, что тесно связано с формой
артрита, наличием тофусов и внутрисуставных
тел Гоффа, а также с типом гиперурикемии, достоверно зависит от использования в комплексе
лечебных мероприятий фебуксостата, статинов и
фибратов. Эффективность лечения подагры определяется исходным состоянием пуринового обмена
(показателями ОР, XD, AD, 5N), а прогностически неблагоприятными признаками в отношении
эффективности лечения являются исходные уровни оксипуринолемии >175 мкмоль/л.
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БАТЬКО КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ АНАТОМІВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ВАЛЬТЕР
Анотація: О.П. Вальтер справедливо названий серед колег та студентів того часу батьком київської школи анатомів, − один з першопрохідців початкового шляху історичного становлення Київського університету. Детальний опис і
функціональне вивчення анатомічних фактів, критицизм і особливий інтерес до досліджень − такі напрямки і особливості
науково-дослідницької роботи кафедри анатомії за часів керування нею професором Вальтером.
Аннотация: А.П. Вальтер справедливо именуемый среди коллег и студентов того времени отцом киевской школы
анатомов, − один из первопроходцев начального пути исторического становления Киевского университета. Детальное
описание и функциональное изучение анатомических фактов, критицизм и особенный интерес к исследованиям − такие
направления и особенности научно-исследовательской работы кафедры анатомии во времена её заведования профессором Вальтером.
Summary: A.P. Walter rightly called among colleagues and students of that time the father of the Kiev school of anatomists,
is one of the pioneers of the initial path of the historical formation of Kiev University. A detailed description and functional study
of the anatomical facts, criticism and a special interest in research are such areas and features of the research work of the
Department of Anatomy during its management by Professor Walter.

Під час навчання у Дерптському університеті
(спочатку на філософському факультеті, потім на
медичному) Олександру Вальтеру (рис. 1) поталанило відвідувати лекції анатома Е. Біддера, фізіолога А. Фолькмана та М.І. Пирогова, який на той
час мешкав у м. Тарту. О.П. Вальтер відчув на собі
вплив Пироговим пристрасної захопленості наукою і згодом отримав його рекомендації щодо завідування кафедрою анатомії в Київському університеті в 1843 році [3; 4].
Після закінчення навчання на медичному факультеті університету, О.П. Вальтер виїжджає за
кордон і займається вдосконаленням своїх знань
спочатку у м. Берліні у видатного анатома та фізіолога Йоганна Мюллера, а потім у м. Відені − у Патрубана, Берреса та Рокитанського. Після знайомства з європейськими державами молодий лікар
прибув до Петербургу, де доволі швидко завоював
авторитет як здібний вчений. Попри недовге перебування у петербурзі, Вальтер встиг зарекомендувати себе з кращого боку в середовищі відомих лікарів того часу. Отже, в 1843 році за рекомендацією
М.І. Пирогова, І.Т. Спасського, К.М. Бера, П.А. Загорського та лейб-медика імператриці Олександри
Федорівни М.А. Маркуса Олександр Вальтер посідає місце ад’юнкт-професора на кафедрі фізіологічної анатомії та мікроскопії медичного факультету Київського університету св.. Володимира. Через
рік вчений стає завідувачем кафедри, одночасно
керуючи анатомічним театром у цьому ж закладі
(рис. 2). Кафедрою він керував до 1868 року, тобто
впродовж 33 років [1, 6].
Під час роботи на кафедрі професора Вальтера Віленська анатомічна колекція, доставлена
в 1841 році за наказом Миколи І до Київського уні-

верситету після закриття Медико-хірургічної академії у Вільні, була поповнена багатьма чудовими
препаратами, виготовленими професором Вальтером власноруч, а також восковими моделями з ембріології, скелетами та колекцією черепів [5].
Своє ім’я в історії вітчизняної анатомії та фізіології О.П. Вальтер назавжди закарбував завдяки

37

Рис. 1.
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Рис. 2.

написанню унікальної праці під назвою «Курс анатомії людського тіла», що суттєво відрізнялася від
подібних наукових праць його попередників. Головна відмінність полягала у тому, що автор знайомив
читача із значною кількістю фізіологічних даних
про організм людини [7]. Праця Олександра Петровича отримала заслужене визнання молоді, яка мала
відтоді цінне видання з анатомії. Друге її видання
(1855) було відмічене премією П.А. Загорського.

Рис. 3.

Про неї Вальтер писав: «Коли я, кілька років
тому, написав перше видання цього курсу анатомії,
тоді я розраховував переважно на схвалення молоі, яка навчається: ці мої сподівання справдилися.
Виявилося конче необхідним написати друге видання. Я його виправив і зробив сучасним по можливості… Радіючи з мого успіху серед молоді, я
не знайшов подібного у деяких критиків. У цьому
винен подекуди я сам, а в деякій мірі через те, що
важко догоджати спеціалістам; ось чому я вирішив
сказати кілька слів про положення мого викладу науки тепер, про причини того, чому саме я вибрав
певний спосіб при складанні мого курсу.
Анатомія перебуває у процес певного перевороту. Автори анатомії повинні зайняти певний напрямок, нейтральний стан для них не можливий.
Суто описова анатомія людини віджила свій час.
Тепер уже немає бездарних педагогів, які можуть
ціле життя провести у дослідженні… Я вивчаю
анатомію живого, а не мертвого тіла, я бажав би
бути фізіологом у розумінні нової фізіологічної
школи. Такі твори я, однак, написати не міг, бо не
вистачило б мого життя, щоб вирішити всі питання, які вимагають дослідження при виданні подібної книги… Слід ознайомити студентів з предметом, дати можливість вивчити справу наочно.
Я хотів писати твір, керуючись яким студент міг
би на препаратах вивчити будову тіла людини,
звертаючи увагу на те, що йому, як майбутньому
лікарю, буде необхідно. Наші лікарі повинні в університеті набувати не лише практичної рутини,
але по можливості ґрунтовної наукової освіти…
Також скрізь, де я тільки міг, я користувався термінологією професора Пирогова, вважаючи її за
найкращу при пануючому в нашій літературі хаосі щодо анатомічної термінології. Але я пишу про
багато які речі, про які Пирогов не написав жодного рядка. В моїй книзі є правила того, як відшука-
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ти будь-який орган, і це відрізняється від того, як
препарувати» [5; 7].
Наслідуючи прикладу свого видатного вчителя
Миколи Пирогова, в якому Вальтер завжди бачив
топографоанатома та вченого, він вважав, що його
книга в невдовзі стане вступом до анатомії, аніж
курсом. Він вважав, що за допомогою його твору,
студент на трупах та препаратах повинен вивчати
будову людського тіла, звертаючи увагу, передусім, на ті особливості, які в першу чергу необхідно
знати майбутньому лікарю. Адже тільки той студент, який після закінчення медичного факультету
здобуває фізіологічну освіту, адаптовану до практичного напрямку в анатомії, стане повноцінним
учасником легіону борців за здоров’я народу. Пророчими можна вважати слова О.П. Вальтера про те,
що в недалекому майбутньому медичні праці дозволять друкувати лише у тому випадку, коли в них
не будуть простежуватися суперечності в анатомії
та фізіології.
Низка робіт О. Вальтера була присвячена питанням теплоутворення та теплорегуляції в організмі.
Вперше він провів наукове спостереження щодо
впливу холоду на організм людини в 1862 році
у Києві, на другому з’їзді природодослідників,
де виступив з лекцією «Попередні дослідження дії
холоду на тваринний організм». У своєму докладі
Вальтер відмітив: «… Із спостережень, що виконувалися на кроликах, було виявлено: якщо знизити
температуру тіла тварини до +20ºС, то воно переходить у стан, при якому, хоча й існують мимовільні
рухи, рефлекси та свідоме чуття, проте воно стає
абсолютно розслабленим, лежить майже нерухомо, дихання слабке, скорочення серця сповільнені; якщо температура навколишнього середовища
нижче, то тварина, залишена наодинці, продовжує
охолоджуватися і вмирає…».
Отже, унауковій анатомії О.П. Вальтер прагнув бути морфологом фізіологічного профілю.

Не дивно, що йому довірили курс лекцій з фізіології в Київському університеті, хоча на той час
кафедра анатомії та кафедра фізіології існували
відокремлено. Як блискучий експериментатор,
він уперше довів наявність в нервах судиннозвужуючих нервових волокон у роботі «Про значення
чутливих гілок сідничого нерва жаби» (1843).
Віддавши майже тридцять років своєї професійної діяльності Київському університету, у стінах
якого Олександр Вальтер став організатором і директором анатомічного театру та кафедри нормальної анатомії медичного факультету, у 1874 році
він за сімейними обставинами був змушений залишити вже рідний для нього Київ та рушити до
м. Варшави, де його було призначено медичним
інспектором варшавських громадянських лікарень.
У Польщі Вальтер продовжує випуск першого
українського медичного журналу «Сучасна медицина», заснованого ним у Києві 1860 року. Комплектування цілком лежало на його плечах. Журнал
мав величезний авторитет. Переважна більшість
передплатників журналу були спеціалістами з Європи та Росії. Журнал пропагував фізіологічний
напрямок в медицині, критикував стан медикосанітарної справи Росії того часу, піднімав питання
перебудови вищої школи та інше [2].
Противник описової анатомії Олександр Петрович Вальтер казав: «Я вивчаю анатомію живого, а не мертвого тіла, я хотів би бути фізіологом
в сенсі нової фізіологічної школи». У цьому пориві він виразив заповіти свого улюбленого вчителя
М.І. Пирогова, в особі якого він завжди бачив «першого в усі часи анатома і вченого», так він не переставав казати протягом усього свого життя.
У своєму заповіті Вальтер написав: «Бажаю
бути похованим поруч із рідним Київським університетом». Згідно його волі, Олександр Петрович
був похований у Києві на Байковому кладовищі
(рис. 3).
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РЕЗУЛЬТАТИ КЛIНIЧНОЇ ОЦIНКИ РОЗРОБЛЕНОГО ПРОФIЛАКТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРАЦІВНИКIВ, ЯКI ПIДДАЮТЬСЯ
ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНIТНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ НИЗЬКОI ЧАСТОТИ
Анотація: У даній статті представлені результати розробленого і запропонованого профілактичного комплексу
для порожнини рота, особам, які працюють в умовах впливу неіонізуючого низькочастотного електромагнітного випромінювання промислової частоти (70К Гц).
Аннотация: В данной статье представлены результаты разработанного и предложенного профилактического комплекса для полости рта, лицам, которые работают в условиях воздействия неионизирующего низкочастотного электромагнитного излучения промышленной частоты (70к Гц).
Summary: This article presents the results of the developed and proposed preventive complex for the oral cavity, for people
who work under conditions of exposure to non-ionizing low-frequency electromagnetic radiation of industrial frequency (70k Hz).

Постановка проблеми. Протягом останніх
десятиліть рівень антропогенного неіонізуючого
електромагнітного випромінювання (ЕМВ) надзвичайно збільшився. Інтенсивний розвиток нових технологій призвело до того, що антропогенне
ЕМВ стає екологічно значущим чинником, потенційні ризики якого для здоров’я людини та стану
біосфери повинні аналізуватися найретельнішим
чином. Саме тому з 1996 р. Всесвітня Організація
Охорони Здоров’я (ВООЗ) визнала неіонізуюче
ЕМВ одним з факторів ризику для здоров’я людини і почала реалізацію широкомасштабного міжнародного «Електромагнітного проекту» [1].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Всебічне вивчення механізмів несприятливого
впливу неіонізуючого випромінювання на системне і стоматологічне здоров’я є актуальною проблемою сучасної медицини і стоматології [2], що
знаходить відображення в структурі класифікатора МКБ-10, де вплив випромінювання різної етіології на стан твердих тканин зубів розглядається
в класах ХI (К.03.81 – зміни емалі, обумовлені
опроміненням) і ХХ (W90 – вплив неіонізуючого
випромінювання). Актуальним завданням сучасної стоматології, є контроль стану ротової рідини
і твердих тканин зубів у осіб, що працюють під
впливом електромагнітного випромінювання, як
на донозологическом рівні, так і на етапі клінічних проявів захворювань [3].
Відомо, що екологічні шкідливі фактори, зокрема іонізуюче та неіонізуюче випромінювання,
забруднення довкілля шкідливими хімічними факторами знижують резервні можливостей організму,
пригнічують захисні реакції, підвищують напруженість адаптивних реакцій [4; 5].
Протягом останніх років стоматологи визначають зміни тканин порожнини рота у осіб,
які знаходяться під впливом іонізуючого та неіонізуючого електромагнітного випромінювання
[3; 6; 7]. За умов впливу несприятливих факторів
довкілля, зокрема електромагнітного випроміню-

вання, в ротовій порожнині створюються умови
для розмноження патогенної мікрофлори, що може
призвести до розвитку різноманітних патологічних процесів [8], що потребує вчасної корекцiї та
профiлактичних заходiв.
Результати дослідження та їх обговорення.
Досліджувану групу складали 65 робітникiв пресово-зварювального цеху Харківського тракторного заводу (ХТЗ). Вік робітників коливався від
26 до 60 років, безпосередньо зайнятих на виробництві в пресовому цеху, які піддавалися впливу
низькочастотного (70 кГц) електромагнітного випромінювання промислової частоти. Серед обстежених основної групи було 40 чоловіків (61,5%)
та 25 жінок (38,5%). При аналізі отриманих даних
враховували вік (згідно вказівок ВООЗ) та стаж роботи на виробництві. Професійний стаж коливався
від 5 до 15 років.
Для пацієнтів дослiджуваної групи, після аналізу отриманих даних збору анамнезу, огляду порожнини рота та відповідей на запитання розробленої
анкети, яка допомогла в визначенні частоти звернення за стоматологічною допомогою, якості гігієнічного догляду за порожниною рота і обізнаності
про гігієнічні засоби і методи, характер харчування пацієнтів досліджуваних груп, а також доступность та якість стоматологічної допомоги, після
проведення базового комплексного лікування, був
запропонований протокол профілактичних заходів.
Проведена комплексна професіональна гігієна
порожнини рота. Після чого обов’язковий інструктаж та навчання по гігієні порожнини рота. Рекомендована та продемонстрована техніка чищенні
зубів по Бассу, індивідуально підібрана жорсткість
зубної щітки, запропоновано використання зубної
пасти із вмістом фтору 1450 ppm 2 рази на день
(наприклад, Colgate Total 12, Sensodyne Pronamel
Multi-Action, Lacalut Flora), ополіскувач для порожнини рота без вмісту спирту та який має в своєму
складі Xylotol 2 рази на день (наприклад, Lacalut
Flora, PresiDENT Clinical Classic), після чищення
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CPITN

PMA

OHI-S

CPITN

PMA

OHI-S

Легка ступінь
Середній ступінь
Важка ступінь
Глибина пародонтальних
кишень від 4 до 5 мм
Глибина пародонтальних
кишень більше 6 мм
Відсоток здорових сектантів

Легка ступінь
Середній ступінь
Важка ступінь
Глибина пародонтальних
кишень від 4 до 5 мм
Глибина пародонтальних
кишень більше 6 мм
Відсоток здорових сектантів

Індекси

Таблиця 1

25,2%

37,36%

14,8%

8,32%
2,8%

31,5%
0,99
5,29%
2,54%
0,56%

46,7%
0,70
10,2%
1,74%
0,09%

0,57%

3,52%

18,6%

0,71%

10,4%

14,08%

6,2%

17,8%

17,6%
1,18
3,56%
3,39%
0,92%

7,7%

22,3%

37,8%

0,56%

8,42%

36,9%
0,73
11,06%
1,88%
0,10%

0,56%

8,26%

25,51%

2,85%

15,06%

24,8%
1,03
5,73
2,75%
0,61%

2,78%

14,69%

14,25%

6,23%

18,06%

13,9%
1,23
3,86%
3,67%
1,0%

6,08%

17,61%

Групи дослідження
Початкові показники
Через 4-6 тижнів після профілактичних заходів
Стаж роботи
Стаж роботи
Стаж роботи
Стаж роботи
Стаж роботи
Стаж роботи
до 5 років
від 5 до 10 років
понад 10 років
до 5 років
від 5 до 10 років
понад 10 років
1,31
1,85
2,2
0,54
0,76
0,90
85,1%
44,1%
29,7%
8,51%
4,41%
2,97%
14,5%
21,2%
28,3%
1,45%
2,12%
2,83%
0,8%
4,7%
7,7%
0,08%
0,47%
0,77%

Рівень гігієни порожнини рота і стан тканин пародонта у робітників пресово-зварювального цеху ХТЗ
«до» та «після» проведення профілактичних заходів
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зубів 60-90 секунд. Ополіскувач бажано використовувати курсами по 10-12 днів із перервою на 20-25.
Рекомендована нормалізація водного режиму:
30-40 мл /кг маси тіла на день.
Призначено щоденний прийом БіоГая ПроДентіс, після прийому їжі та чищення зубів, по
1-2 пастилки на день впродовж 4 тижнів. Пастилка повинна повільно розтанути у ротовій порожнині. Перевищувати призначену кількість пластинок на день заборонено. Курс повторювати
кожні 3 місяці.
Рекомендована терапевтична санація порожнини рота.
Через 4-6 тижнів був проведений контрольний
огляд та оцінка гігієнічного статусу учасників дослідження. В залежності від важкості перебігу захворювання тканин пародонту, рекомендована така

кратність профілактичного курсу: гінгівіт та легкий ступінь пародонтиту 1 раз в 6 місяців, середній
та важкий ступінь – 1 раз в 3 місяці.
Під час проведення комплексної терапії у пацієнтів зникали кровоточивість, болючість та неприємні відчуття у яснах; значно зменшувався набряк
міжзубних ясенних сосочків, вони чітко контурувались, ставали щільними; ясна набували блідо-рожевого кольору. Проба Шиллера-Писарєва ставала
слабо-позитивною у межах окремих ясенних сосочків, а до кінця профілактичного курсу не давала
забарвлення, що вказувало на нормалізацію вмісту
глікогену в яснах. Напокращення результатів огляду основній групі вказують результати індексних
оцінок стану тканин пародонта та дані гігієнічного
індексу (табл. 1), а також результати фото протоколювання (фото 1, 2, 3, 4).
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАРМАЦЕВТА
Анотація: У роботі на прикладі підготовки фармацевта визначені умови, що впливають на формування екологічної
компетенції в системі ключових компетенцій. Показано, що екологічне виховання є невідокремленою частиною соціалізації і повинно здійснюватися з молодших курсів, в процесі екологізації хімічних дисциплін.
Аннотация: В статье на примере подготовки фармацевта определены условия, оказывающие влияние на формирование экологической компетенции в системе ключевых компетенций. Показано, что экологическое воспитание является
неотъемлемой частью социализации и должно осуществляться с младших курсов, в процессе экологизации химических
дисциплин.
Summary: In the given article the conditions of environmental competence formation in the key competences system have
been defined by the example of the pharmaceut- ists’ training. It has been shown, that environmental up-bringing is an integral
part of the socialization process and must be fulfilled among younger students through introduction of environmental science
into the chemical sciences.

Постановка проблеми. В сучасній освіті при
вивченні хімічних дисциплін майбутніми фармацевтами важливе місце належить питанням впливу
антропогенних речовин на природу та живі організми. Особливе значення має екологічна грамотність для фахівців, тому що вони зіткаються з наслідками впливу неблагоприємних екологічних
факторів на здоров’я людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи екологічні проблеми, багато авторів відмічають їх комплексний, деструктивний характер
у вигляді різних деформацій в демографічній, соціальній і економічній сферах. Причому наслідки
подібних проявів можуть привести до незворотних
змін в оточуючому середовищі і сприяти погіршенню здоров’я і якості життя людей, зниженню біологічної різноманітності в природі [1].
Серед головних причин кризових явищ в екології деякі автори [2] вважають низьку екологічну
культуру професійних працівників, що обумовлено
застосуванням необґрунтованих підходів до проектування змісту екологічної підготовки в навчальних
установах різного рівня. В результаті випускники
не здатні адекватно оцінювати і передбачати наслідки своїх дій в природному середовищі, особливо за
умови прийняття відповідальних рішень в різних
за складністю виробничих ситуаціях. Відповідно
до цього направленість і ефективність екологічної
підготовки майбутніх фармацевтів є одним з головних чинників соціального і економічного прогресу і визначає перспективи розвитку суспільства [2].
Автори [2] зазначають, що екологічна підготовка студентів повинна доповнюватися екологічним
вихованням, в процесі якого відбувається цілеспрямоване формування системи ціннісних орієнтацій,
морально – етичних і естетичних стосунків, що забезпечують екологічну відповідальність майбутніх
фахівців за дії в місці існування. Такий підхід до

досліджуваної проблеми є обгрунтованим, оскільки в процесі навчання одночасно відбувається соціалізація особистості, завдяки якій майбутній
випускник засвоює певну систему знань, норм
і значущих цінностей через призму екологічної
культури, що дозволить йому згодом здійснювати
професійну діяльність в якості екологічно компетентного члена суспільства.
Соціалізація сприяє професійному становленню особистості, тому дуже важливо, щоб вже на
первинному етапі навчання починався процес соціальної адаптації до майбутньої професійної діяльності. Це дозволить майбутньому фахівцю з найменшими труднощами пристосуватися до нових
умов життєдіяльності в освітньому середовищі,
усвідомити мотиви і ціннісні орієнтації у рамках
обраної професії.
У певному значенні цей процес має на увазі екологізацію студентів у рамках освітньої програми на
основі широкого впровадження в систему навчання
екологічного підходу, який повинен виконувати інтегруючу функцію не лише в ході придбання теоретичних знань, але і під час проходження учбових і
виробничих практик. І в цьому випадку дуже важливо, щоб студенти на усіх етапах навчання усвідомили особливу соціальну значущість екологічної
підготовки у власній практичній діяльності.
Мета роботи. Визначення умов формування
екологічної компетенції при навчанні майбутніх
фармацевтів хімічним дисциплінам.
Основний матеріал. Екологічна спрямованість
навчання необхідна в кожній дисципліні, що вивчають студенти – фармацевти. Особливе значення
екологічні аспекти мають при вивченні хімічних
дисциплін. З’ясовується це тим, що більшість неблагоприємних впливів на природу і здоров’я людини забезпечується тими галузями хімічної промисловості, які збагачують атмосферу різними

44

Південноукраїнський медичний науковий журнал
шкідливими викидами і виробляють цілий спектр
небезпечних, з точки зору екології, продуктів.
На нашу думку, при вивченні екологічних питань необхідний сучасний підхід, який передбачає
наскрізного вивчення екології на всіх етапах, включаючи довузівську освіту і практичне застосування
підсумків такого навчання у науково – дослідницькій роботі студентів – фармацевтів при вивченні
спеціальних дисциплін на старших курсах. Такий
підхід можна вважати інноваційним процесом у навчанні. Екологічні питання починаємо розглядати
вже при вивченні хімічних дисциплін на молодших курсах (неорганічна хімія, аналітична хімія,
фізична і колоїдна хімія, органічна хімія тощо).
Розглядаючи окремі класи неорганічних і органічних сполук, звертаємо особливу увагу студентів на
потенційну небезпеку деяких речовин, або їх похідних, що слугують джерелом отримання шкідливих продуктів.
Прикладами може служити класи органічних
сполук, оскільки їх спалювання відгукується виділенням великої кількості вуглекислого газу, що
посилює парниковий ефект і, можливо, є однією
з причин зміни клімату на Землі. Під час заняття
студентам пропонується знайти альтернативу найбільш небезпечним використовуваним сполукам.
Наступним етапом детальнішого розуміння
екологічного аспекту навчання є розгляд окремих
питань в курсі біологічної хімії вже студентами
третього курсу. У цей період студенти вивчають ті
системи організму, які є найбільш схильними до дії
екологічно небезпечних сполук. В першу чергу це
спадковий апарат клітини. Одночасно, звертаємо
особливу увагу студентів на наявність в організмі
систем, що захищають клітину від ушкодження.
При цьому підкреслюємо те, що деякі системи захисту, вироблені в процесі еволюції, зіткнувшись
з новими сполуками, не відомими раніше, знешкоджуючи їх цими методами, дають початок значно
токсичнішим і небезпечнішим речовинам, ніж початкові. Таким чином, системи захисту організму
самі починають губити клітину.
Третій етап отримання екологічно обгрунтованих знань полягає в науково-дослідній роботі деяких студентів. На цьому етапі студенти можуть
проводити модельні досліди по вивченню впливу
чинників зовнішнього середовища на захисні сили
живого і рослинного організмів. Так, студентами
проводилася робота по вивченню впливу навколишнього середовища на окремі види насіння рослин, які застосуються у фармації .
Аналіз навчальних програм з деяких хімічних
дисциплін показав, що екологічні питання або
відсутні в них зовсім, або в різних варіантах за
об’ємом і змісту присутні фрагментарно. Можна
сказати, що подібна організація екологічної підготовки як системи формування екологічної компетенції носить не ціннісно-орієнтований, а формальний характер і не може забезпечити об’єктивного
формування картини світу. Ситуація, що склалася,
посилюється дуже низькою ефективністю шкільного екологічного виховання. Випускники шкіл,

що поступають на перший курс, мають споживчий підхід до природи, низький рівень сприйняття
екологічних проблем і слабо розвиненою потребою практичної участі в природоохоронній роботі.
Усе це ускладнює завдання, що стоїть перед сучасною системою фармацевтичної освіти – необхідність формування екологічно компетентного фармацевта, здатного адекватно розуміти своє місце
в соціумі і природі, прогнозувати і якісно вирішувати професійні завдання.
На нашу думку, одним з головних завдань навчального процесу потрібно вважати виховання
у студентів ціннісно-мотиваційного потенціалу,
здатності до самореалізації в питаннях екології,
причому починати цю діяльність необхідно на початковому етапі отримання професії. Основою професійної діяльності працівників в області фармації
є сфера послуг (надання консультативної допомоги
населенню у виборі безрецептурних лікарських
препаратів, прийом лікарських рослин тощо) і
виробнича сфера (виготовлення лікарських засобів на основі органічних і неорганічних речовин,
їх зберігання, транспортування і утилізація). При
порушенні технології виробництва і зберігання
лікарських засобів різні речовини можуть робити
негативний вплив не лише на здоров’я людини,
але і в цілому на довкілля. У зв’язку з цим майбутньому фармацевтові необхідно знати питання
екології і охорони природи, особливості будови і
життєдіяльності рослинного організму, специфіку
поведінки речовин і хімічних сполук, систематику
рослин. При цьому сам процес формування екологічної компетентності такого фахівця повинен мати
інтеграційний характер, бути цілеспрямованим, логічно скоректованим і здійснюватися за допомогою
взаємодії усіх компонентів педагогічної системи.
Екологічна освіта, будучи каналом трансляції
соціокультурних цінностей, не є засобом формування людини взагалі, вона формує фармацевта
в конкретному суспільстві, згідно з потребами
цього суспільства. Тому саме суспільство в особі працедавців і інших зацікавлених осіб повинно
визначати основні соціальні і екологічно значущі
вимоги до якості підготовки фармацевта, його компетентності і готовності до майбутньої професійної діяльності. Екологічна компетенція повинна
також пронизувати усі ключові компетенції, що
формуються на усіх етапах освітнього і виховного
процесу, бути інтегративним результатом і загальнокультурним показником. Можна сказати, що екологічна культура є не окремим видом культури, що
регулюється стосунками людини зі світом природи,
а вектор усіх складових культури сучасної людини,
зокрема соціальної, валеологічної, економічної,
здоров’язберігаючої та ін.
Цілеспрямоване використання міждисциплінарних зв’язків в екологічній підготовці роблять
вплив на результативність учбового процесу, професійні знання становляться більше узагальненими
і комплексними. Враховуючи специфіку фармацевтичної освіти, подібну інтеграцію доцільно починати з хімічних дисциплін, які об’єднані загальними
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матеріальними і фундаментальними законами природи. Формування екологічної компетентності майбутнього фармацевта базується на наступних концептуальних принципах: доцільності, модульності,
інтеграційній цілісності, динамічності, дієвості
і оперативності знань, гнучкості, усвідомленості
перспективи, різного методичного консультування,
паритетності. Усі висунені принципи системи виховання екологічної компетентності майбутнього
фармацевта на основі реалізації інтеграційно-модульної технології взаємопов’язані і відбивають
певні особливості побудови змісту екологічного
навчання в нових умовах розвитку суспільства.

Висновок. Таким чином, екологічні аспекти
навчання хімічними дисциплінами проходять наскрізною темою, починаючи з довузівської підготовки. Крім того, практичний додаток таких
питань у науково-дослідній роботі студентів привносить риси інноваційного процесу до вивчення
основних предметів.
Формування екологічної компетенції в процесі
екологізації хімічних дисциплін має підвищити рівень професійної підготовки і культури майбутніх
фармацевтів і сформувати принципово новий соціально-орієнтований підхід до практичного застосування екологічних знань.
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ЛІКУВАЛЬНІ ЕФЕКТИ КОМБІНАЦІЇ ПРИРОДНОГО МЕТАЛОПОРФІРИНУ
З МОДИФІКОВАНОЮ АМІНОКИСЛОТОЮ НА МОДЕЛІ
СТАФІЛОКОКОВОЇ РАНОВОЇ ІНФЕКЦІЇ
Анотація: На моделі стафілококової ранової інфекції проведено вивчення лікувальної ефективності комбінації
Eucalyptus viminalis з модифікованим аргініном. Порівняльна оцінка ефективності лікування здійснювалася на підставі
визначення величини та інтенсивності ураження, планіметричних показників та кількісної динаміки мікробного обсіменіння рани в досліджених групах в різні терміни спостереження. Встановлено, що комбінування Eucalyptus viminalis
з модифікованим аргініном сприяло більш швидкому загоюванню рани та більш виразному протимікробному ефекту, ніж
при використанні речовин в ізольованому вигляді.
Аннотация: На модели стафилококковой раневой инфекции проведено изучение лечебной эффективности комбинации Eucalyptus viminalis с модифицированнім аргініном. Сравнительная оценка эффективности лечения осуществлялась на основании определения величины и интенсивности поражения, планиметрических показателей и количественной динамики микробной обсемененности раны в исследованных группах в разные сроки наблюдения. Установлено,
что комбинирование Eucalyptus viminalis с модифицированнім аргініном способствовало более быстрому заживлению
раны и более выраженному противомикробному эффекту, чем при использовании веществ в изолированном виде.
Summary: On the model of staphylococcal wound infection, was made a study of the therapeutic efficiency of a combination of Eucalyptus viminalis with a modified arginine. A comparative assessment of the effectiveness of treatment was carried
out on the basis of determining the magnitude and intensity of the lesion, planimetric indicators and quantitative dynamics of
microbial contamination of the wound in the studied groups at different periods of observation. It was found that the combination
of Eucalyptus viminalis with a modified arginine contributed to faster wound healing and a more pronounced antimicrobial effect
than when using substances in isolated form.

Постановка проблеми. Гнійно-запальні захворювання складають значну питому вагу у загальній
структурі захворюваності людини [1]. Протягом
кількох десятиліть як вітчизняними, так і закордонними дослідниками інтенсивно вивчаються питання патогенезу ранового загоєння гострих і хронічних ран. Традиційні засоби та методи лікування
ускладнених ран часто малоефективні та не завжди
попереджують розвиток різних ускладнень. Все це
створює необхідність подальшого пошуку нових і
вдосконалення відомих лікарських препаратів та
методів лікування, стимулюючих репаративні процеси в ранах різної етіології [2; 3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Ранова інфекція в різних формах проявляється у
35-45% пацієнтів стаціонарів хірургічного профі-

лю. Розвиток ранового процесу починається з пошкодження тканин, унаслідок чого порушуються
бар’єрні функції шкіри, що в багатьох випадках
супроводжується проникненням мікроорганізмів
у рану, а це може призвести до розвитку інфекційного процесу. При бактеріологічному дослідженні
ранових виділень найбільш часто висівається грампозитивна мікрофлора. Стафілококи є класичними
збудниками ранової інфекції. При бактеріологічному дослідженні ексудату ран золотистий стафілокок виявляють у 70% випадків [2; 3]. У зв’язку
з цим одним із напрямків досліджень нових речовин є вивчення протимікробної дії на моделях гнійних стафілококових ран. Широке розповсюдження
стафілококової інфекції у структурі хірургічних
захворювань та висока in vitro активність окремих
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модифікованих амінокислот та природних металопорфіринів за результатами наших попередніх досліджень [4; 5] стали передумовою для дослідження антимікробної дії найактивніших природних
металопорфіринів, модифікованих амінокислот
та їх комбінацій на моделі гнійної стафілококової
рани в умовах in vivo.
Постановка завдання. Дослідження можливості ранозагоювальної та протимікробної дії
природних металопорфіринів в присутності модифікованих амінокислот на моделі стафілококової
ранової інфекції в умовах in vivo.
Виклад основного матеріалу. Експерименти
проведено на 12-ти щурах вагою 250-270 г віком
10-12 тижнів, які знаходились у стандартних санітарних умовах віварію ДУ «ІМІ ім. І. І. Мечникова НАМН України». Усі тварини, які брали участь
в експерименті, були здоровими без будь-яких фізіологічних відхилень. До початку експериментів
тварини утримувались на карантині, знаходились
на стандартному раціоні та в стабільних умовах:
відносна вологість 50–60%, температура повітря
18–20ºС, світловий режим 12 С : 12 Т. Усі роботи з тваринами проводились згідно ОСТ 42 1-88
«Тварини лабораторні. Технологічний процес»,
з дотриманням основних положень Європейської
конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург) від 18 березня 1986 р. [6], Директиви Євросоюзу № 86/609/EEC з охорони тварин, які
використовуються в експериментальних та інших
цілях від 24.11.1986 р [7; 8] та ст. 26 Закону України № 3447-IV вiд 21.02.2006 р. «Про захист тварин
від жорстокого поводження» [9].
У кожної тварини експериментальну рану моделювали за єдиною методикою створення моделі
інфікованої повношарової рани [2; 10].
За день до початку експерименту усім тваринам на лівому боці ближче до хребта здійснювали
депіляцію вовни розміром 3,0 х 3,0 см. Оперативне
втручання здійснювали під внутрішньочеревинним кетаміновим наркозом. Для створення шкірном’язової рани використовували дозу S. aureus
АТСС 25923 109 КУО/тварину. Приготування суспензій мікроорганізмів із концентрацією 109 мікробних клітин на 1 мл (оптична щільність) проводили за допомогою стандарту каламутності (0,5 од.
за шкалою McFarland). Використовували прилад
Densi-La-Meter (виробництва PLIVA-Lachema, Чехія; довжина хвилі 540 нм). Введення здійснювали
інсуліновим шприцом шляхом одночасних внутрішньошкірних ін’єкцій суспензією в обсязі 0,3 мл в дві
точки, розташовані на відстані 2 мм один від одного,
і підшкірної ін’єкцією в обсязі 0,1 мл суспензії клітин добової культури штаму S. aureus АТСС 25923.
Для утворення грануляційної тканини шкірний дефект залишали без пов’язки. По закінченні 3 діб на
місці ін’єкції формувалася рана, покрита струпом.
Тварин зі сформованими ранами було розподілено на чотири групи по 3 тварини в кожній:
1-а група (позитивного контролю) – тварин, яким
не проводили лікувальних маніпуляцій; 2-а група

(дослідна) – тварин, яким в якості лікувального препарату на поверхню рани наносили водний розчин
на основі композиційної суміші водного екстракту
Eucalyptus viminalis та модифікованого аргініну,
3-я група (порівняння № 1) – тварин, яким в якості
лікувального препарату на поверхню рани наносили тільки водний розчин екстракту Eucalyptus
viminalis та 4-а група (порівняння № 2) – тварин,
яким в якості лікувального препарату на поверхню
рани наносили тільки водний розчин модифікованого аргініну.
Усі досліджувані речовини використовували
в лікувальному режимі введення – термін введення засобу відбувався після терміну відтворення
моделі. Речовини наносили на зону ураження щоденно 1 раз на день в умовно-терапевтичній дозі
20 мг/см2. Тривалість лікування і спостереження
за тваринами становила 21 добу. Клінічне спостереження включало вивчення поведінкових
реакцій (рухова, харчова активність) та оцінку
динаміки місцевих змін в рані. На 2, 3, 7, 14 та
21-у добу після інфікування тварин здійснювалася порівняльна оцінка ефективності лікування на
підставі визначення величини та інтенсивності
ураження, планіметричних показників та кількісної динаміки мікробного обсіменіння рани в дослідній групі, групі позитивного контролю та групах порівняння. У якості критеріїв ефективності
лікування ранового процесу при візуальному дослідженні було обрано терміни ліквідації гострих
запальних явищ, очищення рани та завершення
некролізу та початкової епітелізації. Визначення
бактеріального навантаження на поверхню рани
проводили шляхом бактеріологічного дослідження змивів з поверхні рани [11]. Для приготування
змиву в пробірку із стерильним ватним тампоном
наливали 1,0 мл стерильного фізіологічного розчину так, щоб тампон знаходився над рівнем рідини. Безпосередньо перед взяттям змиву зволожували тампон, виробляли їм концентричний змив
з площі 1,0 см2 поверхні рани і відмивали тампон в 1,0 мл фізіологічного розчину, отримуючи
вихідне розведення. Готували ряд 10-тикратних
розведень і висівали по 0,1 мл на чашки з м’ясопептонним агаром. Для ідентифікації стафілококів
використовували середовище Чистовича. Величину площі рани визначали шляхом перенесення її
країв на прозорий папір з наступним скануванням
та обробкою цифрового зображення за допомогою
програмного пакету “Microsoft Visio Pro 2007”.
Статистична обробка отриманих даних проведена із використанням Excel (MS Office 2010, XP)
та програми STATІSTІCA 6,0 (StatSoft Inc., США)
з використанням загальноприйнятих методів параметричної статистики (критерій Стьюдента).
Розбіжності оцінювали як вірогідні при р < 0,05.
Впродовж експерименту поведінкові реакції
інфікованих тварин в усіх групах не змінювалися
в порівнянні з вихідними та відповідали нормі.
Результати оцінки ранозагоювальної активності
досліджуваних речовин за даними візуального спостереження наведено у таблиці 1.
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В результаті оцінки місцевих змін в інфікованих ранах в динаміці впродовж першої доби у всіх
тварин в місцях введення культури S. aureus АТСС
25923 утворювалися папули з перифокальною гніперемією та набряком. На другу добу у всіх тварин
спостерігалося прогресування запального процесу
з утворенням ділянки некрозу в області введення
культури S. aureus АТСС 25923, найбільш виражене у тварин з групи контролю та групи порівняння
№ 2. На третю добу діаметр некротизованої зони
досягав в групі контролю та групі порівняння № 2
4-5 мм, в дослідній групі та групі порівняння № 1 –
3-4 мм.

У тварин дослідної групи та групи порівняння
№ 1 спостерігалася швидша, ніж в контрольній групі та групі порівняння № 2, ліквідація гострих запальних явищ (перифокального набряку, гіперемії,
інфільтрації країв вогнищу запалення), в результаті
чого перехід до фази некролізу та очищення рани
від некротичних мас у тварин даних двох груп розпочинався на одну добу раніше.
У інфікованих тварин дослідної групи відторгнення струпу і початок формування грануляційної тканини відбувалися к 7-8-й добі, причому початок розвитку грануляційної тканини у дослідній
групі на добу випереджав показники в групі по-

Результати оцінки термінів місцевих змін за даними візуального спостереження

Таблиця 1

Термін спостереження, доба
Критерій оцінки ранового процесу
Ліквідація гострих запальних явищ
Очищення рани від некротичних мас
Відторгнення струпу, поява грануляцій
Виповнення ділянки рани грануляціями
Початкова епітелізація

Контрольна
група (n=3)

Дослідна
група (n=3)

7–8
8–9
8–9
13 – 14
15

6
6 –7
7–8
12 – 13
13

Група
порівняння
№ 1 (n=3)
6 –7
7
8
12 – 13
14

Група
порівняння
№ 2 (n=3)
7–8
8
8– 9
13 – 14
15

Таблиця 2

Площа ранової поверхні у щурів після інфікування культурою S. aureus АТСС 25923
у різні терміни спостереження, (M±m),мм2
Терміни
група Дослідна група
обстеження Контрольна
(n=3)
(n=3)
тварин
329,0±25,4
p1˃0,5
1
321,0±17,2
p2˃0,5
p3˃0,5
331,4±20,6
323,0±19,8
p1˃0,5
2
p2˃0,5
p3˃0,5
242,5±22,0
p1˃0,5
3
273,5±20,6
p2˃0,5
p3˃0,5
146,8±10,6
p1˂ 0,05
7
166,3±6,4
p2˃0,1
p3˂0,05
10,6±5,3
p1˂ 0,05
14
47,7±12,1
p2˃0,5
p3˂0,05
1,8±1,1
p
˂ 0,05
1
21
12,9±3,8
p2˃0,5
p3˂0,05

Група порівняння № 1
(n=3)

Група порівняння № 2
(n=3)

334,0±24,6
p1˃0,5

319,0±19,0
p1˃0,5

340,0±29,2
p1˃0,5

322,6±23,8
p1˃0,5

250,5±28,2
p1˃0,5

262,4±36,4
p1˃0,5

154,6±11,2
p1˃0,5

160,6±8,8
p1˃0,5

17,9±4,5
p1˃0,1

46,6±8,2
p1˃0,5

4,2±2,1
p1˂ 0,05

10,6±2,8
p1˃0,5

Примітки:
1. р1 – вірогідність розбіжностей з контрольною групою;
2. р2 – вірогідність розбіжностей з групою порівняння № 1;
3. р3 – вірогідність розбіжностей з групою порівняння № 2.
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рівняння № 1 та на одну-дві доби – в контрольній
групі та групі порівняння № 2. Початкова епітелізація рани у піддослідних тварин відбувалася
к 13-15-й добі, причому у дослідній групі вона
розпочиналася майже на дві доби, а у групі порівняння № 1 – на одну добу раніше, ніж у контрольній групі та групі порівняння № 2. Терміни ранових процесів у тварин дослідної групи та групи
порівняння № 1 були близькими. Повне загоєння
ран у всіх піддослідних тварин відбувалося після
двадцять першої доби.
З даними візуального дослідження перебігу
загоєння ран у піддослідних тварин корелювали
отримані результати планіметричних досліджень
вимірів площ ран в різні терміни спостереження,
які наведені в таблиці 2. Усі групи тварин на початку експерименту виявилися однорідними за
площею сформованих ран. Проте якщо у початковій фазі ранового процесу різниця в площі ран
між групами була несуттєвою, то на 7-му добу, що
відповідає фазі дегідратації, між дослідною групою та контрольною, а також групою порівняння
№ 2 вона стає достовірною. На 14-ту добу, що відповідає фазі регенерації, зберігається статистично
достовірна відмінність між показниками площ ран
дослідної та контрольної груп, а також дослідної
групи і групи порівняння № 2.
Площа ран у тварин дослідної групи в порівнянні з іншими групами скорочується випе-

реджуючими темпами. В результаті к 14-тій добі
рани у тварин дослідної групи стають більш, ніж
в чотири рази меншими за площею, ніж у тварин
контрольної групи та групи порівняння № 2. І на
21-у добу ця різниця ще збільшується. Наприкінці
експерименту рани тварин дослідної групи майже
повністю зарубцьовані. У тварин групи порівняння № 1 на 21-у добу площа ран в два рази перевищує площу ран у тварин дослідної групи. В контрольній групі та групі порівняння № 2 на 21-у добу
репарація ще триває, а площа ран перевищує таку
у дослідній групі у 8-10 разів.
Найбільш важливою ознакою інфікування рани
є присутність в тканині мікроорганізмів. Для визначення кількості бактерій за методом змивів з поверхні рани проби відбирали на 2, 3, 7, 14 і 21 добу
після зараження тварин. Динаміка мікробного
обсіменіння ранової поверхні у досліджених групах щурів після інфікування культурою S. aureus
АТСС 25923 у різні терміни спостереження наведені у таблиці 3.
При зараженні культурою S. aureus АТСС 25923
дозою 109 КУО/тварину з 2-ої до 3-ої доби в дослідній групі та групі порівняння № 1 рівні обсіменіння поверхні рани зберігалися на одному рівні.
В контрольній групі та групі порівняння № 2 до
3-ї доби після інфікування рівні обсіменіння ран
тварин декілька збільшувалися за рахунок поразки
прилеглих до гнійних ран ділянок.
Таблиця 3

Мікробне обсіменіння ранової поверхні у досліджених групах щурів після інфікування культурою S.
aureus АТСС 25923 у різні терміни
Термін
обстеження
тварин

Контрольна група
(n=3)

1

(5,7±0,7)х106

2

(8,3±0,6)х106

3

(7,8±0,5)х106

7

(2,8±0,5)х105

14

(2,7±0,8)х103

21

(4,5±0,7)х102

Мікробне обсіменіння, КУО/мл
Дослідна група
Група порівняння № 1
(n=3)
(n=3)
(5,6±0,6)х106
p1˃0,5
(5,6±0,4)х106
p2˃0,5
p1˃0,5
p3˃0,5
(5,9±0,4)х106
p1˂ 0,1
(5,7±0,6)х106
p2˃0,5
p1˂ 0,1
p3˃0,1
(4,9±0,5)х106
p1˂ 0,05
(5,0±0,4)х106
p2˃0,5
p1˂0,05
p3˂0,05
(5,1±0,6)х103
p1˂ 0,05
(7,2±0,4)х103
p2˃0,5
p1˂0,05
p3˂0,05
(8,9±0,4)х10
p1˂ 0,05
(9,8±0,5)х10
p2˃0,5
p1˂0,05
p3˂0,05
(0,5±0,4)х10
–
p1˂0,05

Примітки:
1. р1 – вірогідність розбіжностей з контрольною групою;
2. р2 – вірогідність розбіжностей з групою порівняння № 1;
3. р3 – вірогідність розбіжностей з групою порівняння № 2.
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Група порівняння № 2
(n=3)
(5,5±0,8)х106
p1˃0,5
(8,0±0,8)х106
p1˃0,5
(7,6±0,4)х106
p1˃0,5
(8,9±0,3)х104
p1˃0,5
(1,9±0,6)х102
p1˃0,5
(4,5±0,5)х102
p1˂0,1
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Надалі з 3-ї до 7-ї доби в групі контролю рівні
обсіменіння ран тварин поступово знижувалися,
проте на два порядки перевищували показники тварин дослідної групи та групи порівняння
№ 1. В групі порівняння № 2 рівні обсіменіння
на 7-му добу перевищували показники тварин дослідної групи та групи порівняння № 1 на порядок.
З 3-ї до 7-ї доби лікування у тварин дослідної групи та групи порівняння № 1 вміст S. aureus в рані
знизився на три порядки та складав відповідно
(5,1±0,6)х103 КУО/мл та (7,2±0,4)х103 КУО/мл
(p1˂ 0,05 відносно контрольної групи і групи порівняння № 2). З 7-ої до 14-ї доби відбувалося
зниження концентрації S. aureus на поверхні ран
в усіх піддослідних групах на два порядки. Колонізація поверхні рани в контрольній групі та групі
порівняння № 2 зберігалася до 21-ої доби. В групі
порівняння № 1 к 21-й добі висівалися одиничні
колонії. Відсутність висіву S. aureus та повне загоєння ран в дослідній групі відбулось на 21-у добу
лікування.

Висновки. 1. Комбінація Eucalyptus viminalis
з модифікованим аргініном проявила високі ранозагоювальну та протимікробну ефективність при
експериментальному лікуванні ран стафілококової
етіології.
2. Комбінація Eucalyptus viminalis з модифікованим аргініном на моделі гнійної рани стафілококової етіології виявила більш виразну лікувальну
ефективність в порівнянні з застосованими речовинами в ізольованому вигляді та позитивним контролем.
3. Комбінування Eucalyptus viminalis з модифікованим аргініном сприяло більш швидкому загоюванню рани та більш виразній протимікробній дії,
ніж при використанні речовин в ізольованому вигляді та в порівнянні тваринами, що не лікувалися.
4. Отримані результати свідчать про перспективність подальших досліджень комбінованого застосування природних металопорфіринів з модифікованими амінокислотами з метою створення на їх
основі нових протимікробних засобів.
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РИЗИКИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ ПОЛІПАХ ЕНДОМЕТРІЮ
Анотація: У статті представлені результати порущень репродуктивної функції у жінок, хворих на поліп тіла матки,
в акушерському анамнезі яких переважають медичні аборти і передчасні пологи.
Аннотация: В статье представлены результаты нарушений репродуктивной функции у женщин с полипом тела матки, в акушерском анамнезе которых преобладают медицинские аборты и преждевременные роды.
Summary: The article presents the results of reproductive function disorders in women with uterine body polyps, whose
obstetric history is dominated by medical abortions and preterm birth.

Вступ. Поліпи тіла матки (ПТМ) досить поширене захворювання. Однак, через переважно
асимптомне існування багатьох з них, точну частоту зустрічальності цієї патології встановити досить
важко [1]. Ряд досліджень стверджують, що ПТМ
виявляються приблизно у 24-25% від загальної популяції, за результатами інших частота виявлення
поліпів ендометрію (ПЕ) коливається в межах 7,834,9% [2; 3]. Їх рідко знаходять у жінок віком до
20 років. Захворюваність стабільно підвищується
зі збільшенням віку, досягаючи піка на п’ятому десятилітті життя і поступово зменшується після менопаузи. Залежно від досліджуваної популяції ПЕ
діагностують у 24-41% жінок з АМК, у 10-32% жінок з нез’ясованим безпліддям і у 47% з ендометріоз-асоційованим безпліддям [4; 5].
На сьогодні, ПТМ – найбільш поширені структурні аномалії слизової оболонки матки, серед
тих, що зустрічаються при нез’ясованому безплідді. Механізм негативного впливу ПТМ на фертильність вивчений погано, проте ряд припущень
в публікаціях останніх років все ж таки озвучений
[6; 7]. Зокрема вважають, що ПТМ:
• надає механічну перешкоду міграції сперматозоїдів, особливо якщо місцем локалізації поліпів є
маткові труби;
• надає анатомічну перешкоду імплантації;
• збільшує продукцію інгібованих чинників,
а саме глікоделіну, здатних пригнічувати функції
природних кілерів;
• зменшує секрецію факторів імплантації, таких
як інсуліноподібний фактор росту зв’язуючий протеїн (IGFBP-1), фактор некрозу пухлини α (TNF-α)
та остеопонтін.
Мета дослідження: вивчити ризики невиношування вагітності при поліпах ендометрію.
Матеріали і методи. Дослідження було проведено на клінічних базах кафедри акушерства та гінекології ВДНЗ України «Буковинський державний
медичний університет» з 2015 по 2018 рр.
У дослідження було включено пацієнток віком
від 18 до 35 років, які звернулися по консультатив-

ну допомогу з метою планування вагітності. Після
вивчення анамнезу, проведення УЗД органів малого таза виділено 30 здорових жінок, які склали
ІІІ (контрольну) групу. Ця категорія жінок не мала
гінекологічних захворювань,мимовільних, артіфіціальних абортів і внутрішньо маткових втручань
в анамнезі та ніколи раніше не використовувала
внутрішньоматкові методи контрацепції.
Всім пацієнткам із виявленими порушеннями
репродуктивної функції (безпліддя, невиношування вагітності, ПТМ, встановленого за даними
ехографічного дослідження), було проведено гістероскопію. Після аналізу гістероскопічних ознак
і вивчення результатів патогістологічного дослідження обстежених розділили в дві групи.
І групу склали 60 жінок, у яких ПТМ були виявлені під час гістероскопії та підтверджені гістологічно.
У ІІ групу увійшли 60 жінок з простою поліповидною гіперплазією ендометрію (ППГЕ), у яких
поліпоподібні випинання, розміром 1-8 мм, були
вперше знайдені при гістероскопії і не зафіксовані при раніше проведеному ехографічному дослідженні.
Всі пацієнтки дали інформовану письмову згоду на участь в дослідженні. При формуванні груп
враховували такі критерії виключення: вади розвитку статевих органів; виражена ендокринна патологія; будь-які екстрагенітальні захворювання
в гострій або підгострій стадії; антифосфоліпідний
синдром; вагітність і лактація; злоякісні новоутворення будь-якої локалізації; використання системної або локальної антибактеріальної терапії протягом попередніх трьох місяців.
Результати дослідження та їх обговорення.
При вивченні репродуктивної функції обстежених
жінок звертало на себе увагу те, що 44 (38,3%) жінки мали в анамнезі артифіційні аборти, причому у
21 (18,3%) пацієнтки в анамнезі було 2 та більше
медичних абортів (табл. 3.6). В групі контролю
кількість медичних абортів в анамнезі була значно
нижчою – 3 (10,0%) випадки (р<0,05), ніж серед
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Таблиця 1

Акушерський анамнез обстежених жінок
основна
(n=60)
n
%
19
32,8*
14
24,1*
4
6,9*
2
3,5*#
22
37,9*
9
15,5*
8
13,8*
4
6,9*
5
8,6*
1
1,7*
8
13,8*
7
87,5*
7
12,1*

Показник
Не вагітніли
Одні пологи
Двоєпологів
Троєпологів та більше
Артифіційні аборти
Два та більше артифіційних абортів
Викиднідо 14 тижнів
Викидні в 14-21 тижнів
Вагітність, що не розвивається (до 14 тижнів)
Анембріонія
Передчасні пологи, з них
перинатальні втрати
Анте- або інтранатальна загибель плода
Разом перинатальні втрати
Переривання за медичними показаннями до 22 тижнів
(вади розвитку плода)

3

5,2*

Група
порівняння
(n=60)
n
%
9
15,8*#
20
35,1*#
5
8,8*
22
38,6*
12
21,1*#
12
21,1*#
7
12,3*#
4
7,0*
3
5,3*#
12
21,1*#
7
63,6*
2
3,5*#
9
15,8*#
2

3,5*

контрольна
(n=30)
n
%
7
23,3
18
60,0
5
16,7
3
10,0
1
3,3
1
3,3
-

-

Примітки: * – достовірність різниці з контрольною групою Р<0,05; # – достовірність різниці між показником
в основній групі та групі порівняння р<0,05.

жінок, хворих на ПТМ, причому всі ці жінки перенесли лише по 1 артифіційному аборту. Обтяжений
акушерський анамнез, до якого ми не відносили
медичні аборти, був у 71 (61,7%) жінки, хворої на
ПТМ, що було значно вищим, ніж у жінок контрольної групи – 2 (6,7%) (P<0,05).
Звертає на себе увагу значна перевага мимовільних викиднів, особливо до 14 тижнів гестації –
у 20 (17,4%) пацієнток, та вагітності, які не розвивалися – у 9 (7,8%) жінок з РГГ, що може свідчити про
перенесені генітальні, в тому числі й вірусні інфекції, тоді як у жінок групи контролю лише в 1 (3,3%)
випадку був викидень до 14 тижнів гестації.
Відсоток передчасних пологів у жінок, хворих
на ПТМ, склав 17,4%, на відміну від контрольної
групи, де спостерігався лише 1 (3,3%) випадок
передчасних пологів в анамнезі (р<0,05). Перинатальні втрати при цьому в 6 (5,2%) випадках

були обумовлені передчасними пологами в терміні
гестації 22-27 тижнів та ще в 6 (5,2%) випадках –
передчасними пологами в 28-33 тижні гестації;
в 1 (0,9%) випадку при пологах в 35 тижнів дитина
померла від вродженої вади серця та ще в 1 (0,9%)
випадку відбулася загибель дитини в гестаційному
терміні 34 тижні.
Серед вад розвитку плода, через які в 5 (4,4%)
випадках попередня вагітність переривалась за медичними показаннями до 22 тижнів гестації, були
наявні: аненцефалія у поєднанні з spinabifida –
1 (0,9%) випадок, розщеплення верхньої губи та
піднебіння – 2 (1,7%) випадки, хондродистрофія –
1 (0,9%) випадок та множинні вади розвитку –
1 (0,9%) випадок.
Висновок. У жінок хворих на ПТМ в акушерському анамнезі переважають медичні аборти і передчасні пологи.
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ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ
У РОЗВИТКУ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
Анотація: У статті представлені результати імуноферментного аналізу Е-селектину в сироватці крові вагітних із фізіологічною вагітністю та невиношуванням вагітності.
Аннотация: В статье представлены результаты иммуноферментного анализа Е-селектина в сыворотке крови беременных с физиологической беременностью и невынашиванием беременности.
Summary: The article presents the results of enzyme-linked immunosorbent assay of E-selectin in blood serum of pregnant
women with physiological pregnancy and miscarriage.

Вступ. На жаль,незважаючи на значні досягнення сучасної науки, частота втрат вагітності залишається на рівні 15-20% [1; 2]. Дана патологія
є важливою загальномедичною і соціальною проблемою. У зв’язку з цим, у всьому світі науковці
активно працюють над створенням наукової доказової бази, направленої на збереження та пролонгацію вагітності.
У розвитку невиношування вагітності відіграють роль багато факторів, в тому числі обтяжений репродуктивний анамнез, інфекції,
які передаються статевим шляхом, хромосомні
аберації та ін. [3]. Також до числа одних із найважливіших причин переривання вагітності на
ранніх термінах є порушення контрактильної активності міометрію, тобто гіпертонус [4]. Крім
того, останнім часом особлива увага приділяється судинним ефектам [5], пов’язаним із роботою
ендотелію, який має вагомий вплив на фізіологічний перебіг вагітності.
Ендотелій відноситься до органів ендокринної
системи. Це тонка мембрана, яка вистилає судини
зсередини. Він продукує біологічно активні речовини – медіатори, які впливають на роботу усього
організму. Дисбаланс медіаторів проявляється ендотеліальною дисфункцією, яка є універсальним
дефектом, який лежить в основі багатьох ускладнень вагітності, включно із не виношуванням [6].
Однією із основних біологічно активних речовин
ендотелію є Е-селектин. Особливістю дисфункції
ендотелію при невиношуванні вагітності є зниження рівня Е-селектину в 1,5 рази [5]. Зазначене
зниження Е-селектину, який є одним із основних
стимуляторів утворення цГМФ, веде до зниження кількості цГМФ, що збільшує вміст кальцію
у тромбоцитах і гладких м’язах [7].
Е-селектин є одним із факторів, які визначають функцію ендотеліальних клітин, і, відповідно,
впливають на стан кровоносної системи плаценти.
Він є важливим фактором формування плаценти та

імплантації ембріона, забезпечує ендоваскулярну
інвазію під час ранньої гестації [8].
Е-селектин – це глікопротеїд, який виробляється ендотеліальними клітинами у відповідь на
запальний процес і відноситься до молекул клітинної адгезії. В стані спокою він, як правило,
знаходиться у незначній кількості на ендотеліальних клітинах кровоносних судин[9]. Активація
його продукції контролюється прозапальними цитокінами TNFα, IL-1.
Мета роботи. Визначити роль Е-селектину
у розвитку невиношування вагітності.
Матеріали і методи. З метою вивчення
Е-селектину у жінок з невиношуванням вагітності
обстежили 153 вагітних із фізіологічним перебігом і невиношуванням вагітності, які перебували
на обліку у Жіночій консультації № 1 м. Чернівці
та на стаціонарному лікуванні у гінекологічному
відділенні КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1». Усі вагітні розподілені на чотири групи: 30 жінок з неускладненою вагітністю в терміни
6-12 тиж. (I група – контрольна), 60 – із загрозою
самовільного аборту (II група), 34 – зі спонтанним
абортом (III група) і 29 – з вагітністю, що не розвивається (IV група).
Середній вік обстежених жінок становив
18-45 років. У більшості пацієнток мали місце ратифікаційні аборти і репродуктивні втрати
в анамнезі. Для пацієнток усіх груп характерна
відсутність гінекологічних і екстрагенітальних захворювань у гострій і підгострій стадіях. У дане
дослідження не включали вагітних із антифосфоліпідним синдромом.
Е-селектин визначали методом імуноферментного аналізу з використанням тест-системи виробництва фірми Diaclone (Франція). Людський
CD62EELISA набір призначений для кількісного
визначення «invitro» розчинної адгезивної молекули ендотеліальних лейкоцитів ELAM-1 (CD62E)
у плазмі, сироватці людини, буферному розчині або
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Рис. 1. Вміст Е-селектину у жінок з неускладненою вагітністю
та різними варіантами її патології
в культурі клітин. Він визначає як природний, так
і рекомбінантний CD62E.
Результати та їх обговорення. Проведене
дослідження показало, що у жінок із неускладненою вагітністю в терміни 6-12 тиж. рівень
Е-селектину становив 69,04±4,30, а при загрозі
переривання вагітності падав до 52,43±3,91 мкг/л.
При спонтанному аборті цей показник характеризувався тенденцією до ще більшого зниження –
43,06±5,95 мкг/л, а при вагітності, що не розвивається, – до (47,14±6,04) мкг/л (рис. 1). Аналіз рівня
Е-селектину у межах II, III і IV груп досліджуваних
жінок достовірної різниці не виявив.
Враховуючи важливу роль Е-селектину в процесах інвазії трофобласта, розвитку хоріону, його судинної системи, можна вважати, що зниження його
рівня у крові вагітних вказує на розвиток ендотеліальної дисфункції у жінок з патологією вагітності.
Висновки.
1. Проведені дослідження показали, що у жінок із загрозою викидня, при спонтанному аборті
та вагітності, що не розвивається спостерігається

тенденція до зниження концентрації Е-селектину
в порівнянні із показниками при фізіологічній вагітності.
2. Зазначені зміни рівня Е-селектину вказують
на користь порушення стану кровоносної системи
хоріону і матки, оскільки він є одним із факторів,
які визначають роботу їх ендотелію.
3. Оскільки, вищевказане зниження даного показника є відображенням роботи ендотелію, то
можна вважати, що однією із причин невиношування вагітності у обстежених жінок була саме ендотеліальна дисфункція.
4. Тому визначення Е-селектину має прогностичне значення і сприятиме зниженню кількості
перинатальних втрат.
Перспективи подальших досліджень. Визначення Е-селектину у сироватці крові вагітних може
служити інформативним тестом для раннього виявлення пацієнток групи ризику з невиношування.
Подальші дослідження Е-селектину можуть мати
велике значення для зниження рівня перинатальних втрат .
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КВІТОК КАЛЕНДУЛИ
(FLORES CALENDULAЕ) ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКСТРАКЦІЇ ФЛАВОНОЇДІВ
Анотація: У статті наведені сучасні інженерні методи розрахунку ефективності екстракції для оптимізації процесу
виділення полярних біоактивних сполук з квіток календули. Експериментально визначені технологічні параметри сировини: коефіцієнти зовнішнього та внутрішнього соків, коефіцієнт знімання готової продукції, встановлено необхідне число
апаратів для повного виснаження сировини в процесі екстракції.
Аннотация: В статье приведены современные инженерные методы расчета эффективности экстракции для оптимизации процесса выделения полярных биоактивных соединений из цветков календулы. Экспериментально определены
технологические параметры сырья: коэффициенты внешнего и внутреннего соков, коэффициент съема готовой продукции, определено необходимое число аппаратов для полного истощения сырья в процессе экстракции.
Summary: The article presents modern engineering methods for calculating the extraction efficiency to optimize the
process of isolation of polar bioactive compounds from calendula flowers. The technological parameters of raw materials
were experimentally determined: the external and internal juices coefficients, the removal coefficient of finished products, the
necessary number of apparatuses was determined for the complete raw materials depletion in the extraction process.

Постановка проблеми. У теперішній час
в фармації важливе місце займають екстракційні
препарати, виготовлені з лікарської рослинної сировини. Фітопрепарати мають попит у населення,
вони проявляють широкий спектр біологічної дії,
низьку токсичність, що дозволяє використовувати
їх для профілактики і лікування багатьох захворювань. Вдосконалення методів екстрагування біологічно активних сполук (БАС) з рослинної сировини
є одним із основних напрямків розвитку промислових технології фітопрепаратів.
Безумовний інтерес для фармацевтів представляє Календула лікарська або Нагідки лікарські
(Calendula officinalis L.), сем. айстрові Asteraceae.
Хімічний склад Flores Calendulaе відрізняється
різноманітністю: каротиноїди (3%), флавоноїди
(4%), слизові полісахариди (4%), олеанолова кислота та її глікозиди (5%), дубильні речовини (6%),
органічні і фенольні кислоти, терпени. Екстракти
з календули застосовуються в фармації як протизапальні, ранозагоювальні, капілярозміцнюючі, антиоксидантні лікарські засоби. З метою зберігання
сировинної бази актуальним представляється удосконалення та оптимізація технологій екстрагування з сировини флавоноїдів та каротиноїдів, як сполук з різною полярністю для забезпечення виходу
комплексу цільових продуктів при повному виснаженні сировини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Квітки календули в першу чергу використовують
для виготовлення спиртових фітопрепаратів – настоянки та екстрактів. Найбільш важливими сполуками календули виступають флавоноїди та ка-

ротиноїди. Полярні сполуки зазвичай екстрагують
етанолом різних концентрацій, для вилучення ліпофільних речовин в якості екстрагентів застосовують
рослинну олію, мінеральне масло, двохфазну систему полярних і неполярних екстрагентів, зріджений
СО2. Двофазна екстракція (ДФЕ) системою екстрагентів (70% етанол : рослинна олія) дозволяє за
один технологічний цикл одночасно отримати екстракти як полярних, так і неполярних БАС. Етанол
має більш низьку в’язкість ніж олія і високу спорідненість до рослинній сировині, він полегшує набухання сировини, десорбцію БАС різної полярності
та перенос ліпофільних сполук у олійну фазу [1].
Сучасні розробки теоретичних основ екстракції дозволяють з використанням математичних
методів та розрахунків підбирати оптимальні
умови для процесу екстрагування і дозволяють
знизити втрати цінних біоактивних сполук, розхід
рослинної сировини та підвищити вихід готової
продукції. Інженерні методи розрахунку ефективності реперколяції зв’язують математичною
залежністю величину ефективності з величиною
співвідношення фаз та кількістю дифузорів. У теперішній час на фармацевтичному виробництві
при дрібносерійному виготовленні рідких екстрактів, зазвичай застосовується протитечійне екстрагування в батареї з трьох дифузорів при співвідношенні фаз 1:1. Але, фактична ефективність
екстрагування таким способом невисока і складає
45-50%. Факторами, що впливають на ефективність рівноважного багатоступінчастого протитечійного способу екстрагування, є число ступенів
екстракції і співвідношення обсягів зовнішнього
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і внутрішнього соків, які використовуються для
розрахунків. В процесі екстракції сировина поглинає деяку частину екстрагента, який проникає
крізь пори всередину частинок і розчиняє біоактивні сполуки. Для проведення теоретичних розрахунків ефективності екстрагування необхідно
визначення деяких технологічних характеристик
сировини, таких як коефіцієнти зовнішнього та
внутрішнього соків, кількість екстрактивних речовин, коефіцієнт знімання готової продукції [2].
Коефіцієнт утворення внутрішнього соку (К),
визначає обсяг рідини, що утворився в частинках
сировини при розчиненні в поглиненому екстрагенті екстрактивних речовин, см3/г.

в попередньо зважений циліндр. Фільтрату давали
стікати 30 хв.
Визначали об’єм зібраного екстракту (а) і його
масу (d). Екстракт фільтрували через паперовий
фільтр. Відбирали об’єм екстракту для дослідження (V1) – 25 мл, поміщали фільтрат в бюкс та гравіметричним методом визначали його масу (с). Фільтрат в бюксі випаровували на киплячій водяній
бані досуха і висушували при температурі 100 ±
5°С до постійної маси. Для визначення екстрактивних речовин (в) бюкс з сухим залишком охолоджували і зважували.
Методика проведення ДФЕ
ДФЕ проводили у системі сировина : 70% етанол: соняшникова олія, при гідромодулі 1:10:10.
100 * ( f − d ) + G * ( X + b) ,
К=
Сировину попередньо замочували в 70% етанолі
100 * ρв * G
де: f – маса екстрагента,
d – маса витягу, G – протягом 1,5 годин при t = 20ºС, додавали відпоV −a
Кп = b – маса сухого залишку в 25 мл відну кількість олії, і проводили двофазну екстрамаса сировини,
G
витягу, Х – кількість екстрактивних речовин, ρв – кцію при нагріванні протягом 2 годин. По закінченні олійну та спиртову фази розділяли на ділильної
b
*
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=
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квіток календули (виробництво ПрАТ «Ліктрави»,
X=
У
м. Житомир). Для проведення дослідів були заG * (c − b )
η= .
K
стосовані фракції сировини з розмірами частинок
а
розподілу речовин використовува1-2 мм, 2-3 мм, 3-5 мм. Вологість сировини ви- У =Коефіцієнт
η
Q
дифузорів
S = 54,425η −числа
2,496 +
* lg n
значали згідно фармакопейному методу (ГФ 11, ли для розрахунку оптимального
0,0071ви− 0,001375η + 0,017021 *η 2
У
що здатні забезпечити максимальне
=
вип. 2). Для визначення технологічних характерис- вη батареї,
K
дослідної сировини (S) [3].
тик сировини екстракти виготовляли методом ма- снаження
η
церації та методом двофазної екстракції.
S = 54,425η − 2,496 +
* lg n.
0,0071 − 0,001375η + 0,017021 *η 2
Виготовлення екстракту методом мацерації
Дослідні витяги оцінювали на вміст флавоПриблизно 10,0 г сировини з відомою вологістю (В) помістили в попередньо зважений циліндр ноїдів (у перерахунку на рутин) методом спекз притертою пробкою. Визначали масу сирови- трофотометрії за ступенем комплексоутворення
ни G – закривали циліндр пробкою і зважували. з 10%-м розчином алюмінію хлориду [4]. У олійних витягах фотометричним способом визначали
Визначали масу екстрагенту f і його об’єм V.
Сировину заливали екстрагентом (спирт етило- вміст каротиноїдів [5].
Результати дослідження та їх обговорення.
вий 70%) до утворення шару рідини над поверхнею
сировини висотою в 30 мм, після чого закривали Проведені дослідження базувались на теоретичних основах ресурсозберігаючих технологій та
циліндр пробкою і зважували.
Екстракцію проводили шляхом мацерації про- інженерному методу розрахунків ефективності
тягом 72 годин при періодичному перемішуванні. екстракції, який пов’язує математичною залежнісПісля настоювання витяг фільтрували і зливали тю величину ефективності екстракції з величиною
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співвідношення фаз і числом дифузорів і дозволяє
підібрати оптимальні умови екстрагування.
Здатність рослинної сировини поглинати екстрагент, набрякати, утворювати зовнішній і внутрішній сік індивідуальні для кожного виду сировини. Для встановлення впливу розміру частинок
сировини на її технологічні характеристики вико-

ристали фракції сировини різного ступеню подрібнення. Коефіцієнти зовнішнього та внутрішнього
соку визначали у витягах, одержаних шляхом мацерації (табл. 1).
Кількість екстрактивних речовин та коефіцієнт
їх розподілу (η) збільшувався прямо пропорційно
розміру частинок сировини. Встановлені коефіТаблиця 1

Вплив ступеню подрібнення сировини на коефіцієнти зовнішнього і внутрішнього соків
Розміри частинок сировини
Технологічні показники
1-2 мм
2-3 мм
3-5 мм
Екстрактивні речовини (Х)
14,87±0,67
23,3±1,05
23,9±1,08
Коефіцієнт поглинання (Кn)
3,8±0,17
3,2±0,14
2,8±0,12
Коефіцієнт утворення внутрішнього соку (К)
Коефіцієнт знімання готової продукції (У)
Коефіцієнт розподілу (η)

3,5±0,18

3,02±0,12

2,63±0,11

3,76±0,011
1,07±0,005

3,96±0,19
1,3±0,058

4,13±0,18
1,56±0,069

Залежність ступеня виснаження сировини від числа дифузорів в батареї
Число дифузорів (n)
3
4
5
6
7

Частинки 1-2 мм
76,5±3,38
81,9±3,94
86,5±4,21
89,9±4,11
92,9±4,38

Таблиця 2

Ступінь виснаження сировини (S) %
Частинки 2-3 мм
Частинки 3-5 мм
89,3±4,45
92,4±4,04
94,7±4,72
95,0±5,33
99,1±5,20
97,33±4,87
---99,1±4,92
----------

Таблиця 3

Коефіцієнти зовнішнього і внутрішнього соку квіток календули, одержані в умовах ДФЕ
Технологічні характеристики
Екстрактивні речовини (Х), %
Коефіцієнт поглинання (Кп), см3/г
Коефіцієнт утворення внутрішнього соку (К), см3/г
Коефіцієнт знімання готової продукції (У)
Коефіцієнт розподілу (η)

Дослідні показники
27,54±1,16
4,0±0,23
3,84±0,18
4,82±0,22
1,25±0,058

Залежність ступеня виснаження сировини від числа дифузорів в батареї
Число диффузорів в батареї (n)
3
4
5

Таблиця 4

Ступень виснаження сировини (S), %
86,93
91,8
95,6

Таблиця 5

Технологічні характеристики квіток Календули, одержані при різних методах екстракції

Вид екстракції
Мацерація
ДФЕ
23,3±1,05
27,54±1,16
0,9134 ± 0,046
0,9142±0,039
3,2±0,14
4,0±0,23
3,02±0,12
3,84±0,18
3,96±0,19
4,82±0,22
1,3±0,058
1,25±0,058

Технологічні показники
Екстрактивні речовини (Х), %
Питома вага екстракту (ρе), г/см3
Коефіцієнт поглинання (Кn), г/см3
Коефіцієнт утворення внутрішнього соку (К), г/см3
Коефіцієнт знімання готової продукції (У)
Коефіцієнт розподілу (η)
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Таблиця 6

Технологічні параметри сировини
Технологічні параметри
Насипна маса
Питома маса
Об’ємна маса
Порозність сировини
Пористість сировини

Позначення
dн
dy
d0
Пр
Пс

цієнти розподілу речовин між твердою і рідкою
фазами дозволяє провести теоретичні розрахунки залежності ступеня виснаження сировини від
збільшення числа дифузорів в батареї від 3 до 7.
За наведеними розрахунками встановлено, що
оптимальна кількість дифузорів у батареї повинна
бути не менш 5, що дозволить повністю виснажити
сировину у процесі екстракції, а розмір частинок
сировини становить 2-3 мм (табл. 2).
Екстракція рослинної сировини двохфазною
системою екстрагентів проявляє високу спроможність одночасно одержувати як водно-спиртовий, так і олійний витяги відповідних БАС. На
її ефективність впливають температура процесу,
характер перемішування, гідромодуль, види полярної та неполярної фази. З літературних джерел відомо, що флавоноїди календули, близькі за
структурою до рутину, найкраще екстрагуються
70% етиловим спиртом. При такій концентрації
найбільш повно проявляються десорбційні та
сольватаційні властивості етанолу, достатня полярність 70% спирту забезпечує процеси внутрішньої і молекулярної дифузії, що супроводжується міжфазним розподілом екстрагованих
сполук. 70% етанол має більш низьку в’язкість
і висока спорідненість до рослинній сировині,
ніж масло; етанол в першу чергу проникає через пори і мікротріщини частки сировини, тим
самим полегшує і прискорює його змочуваність

Експериментальні дані (г/см3)
0,198±0,008
1,38±0,057
0,33±0,014
0,4±0,017
0,91±0,038

і десорбції БАС різної полярності. В умовах двофазної екстракції були отримані водно-спиртові
фази, які також були використані для визначення відповідних технологічних характеристик.
Для ДФЕ використовували частинки квіток календули з розміром 2-3 мм. За вищеописаною методикою у водно-спиртовій фазі були визначені
екстрактивні речовини, коефіцієнти зовнішнього
і внутрішнього соків, коефіцієнт знімання готової продукції, коефіцієнт розподілу речовин між
твердою і рідкою фазами, розрахована необхідна
кількість дифузорів (табл. 3 – табл. 4).
При порівнянні технологічних характеристик
сировини, одержаних різними методами екстракції видно, що ДФЕ дозволяє вилучити більше полярних екстрактивних речовин, ніж настоювання,
дослідні витяги мають приблизно однакову щільність, також спостерігаються близькі коефіцієнти
розподілу сполук (η) (табл. 5)
Повнота і швидкість екстрагування діючих речовин з рослинної лікарської сировини також залежить від технологічних властивостей матеріалу:
вмісту вологи, що діють і екстрактивних речовин,
пористості і порозності, величини поверхні частинок, здатності до поглинання екстрагенту, коефіцієнтів дифузії, вимивання і ін. Для сировини
з оптимальним розмірами частинок 2-3 мм експериментальним шляхом, були визначені такі технологічні характеристики, як: насипна (dн) і об’ємна

0,3
0,25
0,2
Х, % 0,15
0,1
0,05
0

1-2 мм

2-3 мм
Розміри частинок сировини
Водно-спиртова настоянка

3-5 мм

Водно-спиртовий витяг, одержаний ДФЕ

Рис. 1. Вміст флавоноїдів (Х%, у перерахунку на рутин)
у екстрактах одержаних методом настоювання та ДФЕ
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(d0) маси, питома маса (dy), пористість (Пс) і порозність (Пр) (табл. 6) [5].
Отримані технологічні параметри можуть бути
використані у розрахунках необхідної кількості сировини при завантаженні апаратів на фармацевтичному виробництві.
Для порівняння ефективності мацерації та ДФЕ
екстрагувати полярні сполуки, у дослідних спиртових екстрактах та полярних фазах визначали вміст
флавоноїдів у перерахунку на рутин. За даними видно, що мацерація і ДФЕ проявляє близькі екстра-

гуючи властивості по відношенню до флавоноїдів
(рис. 1).
Вміст каротиноїдів у олійній фазі, одержаним
шляхом ДФУ, склав 0,284±0,0,14%.
Висновки. Експериментальним шляхом встановлені технологічні характеристики квіток календули: коефіцієнти зовнішнього та внутрішнього
соків, кількість екстрактивних речовин, коефіцієнт
знімання готової продукції, які характеризують
здатність 70% етанолу екстрагувати полярні сполуки з сировини.
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СУЧАСНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
МНОЖИННОЇ МІЄЛОМИ І МАКРОГЛОБУЛІНЕМІЇ ВАЛЬДЕНСТРЕМА
ПРИ ПЕРВИННІЙ МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ
Анотація: Робота присвячена пошуку гематолого-біохімічних критеріїв для ранньої діагностики множинної мієломи
і макроглобулінемії Вальденстрема при первинній медичній допомозі. Найважливішими гематолого-біохімічними критеріями на початку ранньої діагностики множинної мієломи і макроглобулінемії Вальденстрема при виконанні чергових
аналізів крові і сечі являються виявлення анемії, лейкопенії, тромбоцитопенії, агрегатів еритроцитів, збільшення швидкості осідання еритроцитів та протеїнурії. Навіть при відсутності можливості отримати біоптат кісткового мозку для виявлення 10% чи більше плазматичних клітин, чи застосувати імунофіксацію, електрофоретичний, імуноферментний або
імунометричний методи для визначення М-парапротеїну у сироватці і добовій сечі, отримані дані дозволяють припустити
наявність множинної мієломи чи макроглобулінемії Вальденстрема під час первинної медичної допомоги.
Аннотация: Работа посвящена поиску гематолого-биохимических критериев для ранней диагностики множественной миеломы и макроглобулинемии Вальденстрема при первичной медицинской помощи. Важнейшими гематолого-биохимическими критериями в начале ранней диагностики множественной миеломы и макроглобулинемии Вальденстрема при выполнении очередных анализов крови и мочи являются выявление анемии, лейкопении, тромбоцитопении,
агрегатов эритроцитов, увеличения скорости оседания эритроцитов и протеинурии. Даже при отсутствии возможности
получить биоптат костного мозга для выявления 10% или более плазматических клеток, или применить иммунофиксацию, электрофоретический, иммуноферментный или иммунометрический методы для определения М-парапротеина
в сыворотке и суточной моче, полученные данные позволяют предположить наличие множественной миеломы или макроглобулинемии Вальденстрема при первичной медицинской помощи.
Summary: The work is devoted to the search for major hematologic-biochemical criteria for early diagnosis of multiple
myeloma and macroalbuminemia of Waldenstrem in primary medical care. The most important hematologic and biochemical
criteria at the beginning of the early diagnosis of multiple myeloma and macroalbuminemia of Valdenstrem in the course of regular blood and urine tests are the detection of anemia, leukopenia, thrombocytopenia, erythrocyte aggregates, an increase in
the rate of erythrocyte sedimentation and proteinuria. Even in the absence of the possibility of obtaining a bone marrow biopsy
to detect 10% or more plasma cells, or to apply immunoaffection, immuno-electrophoretic, immuno-enzymatic or immunometric
methods for the determination of M-paraprotein in serum and daily urine, the findings suggest the presence of multiple myeloma
or Waldenstrom macroglobulinemia during primary medical care.

Вступ. Множинна мієлома (ММ), макроглобулінемія Вальденстрема (МВ) відносяться до
пухлин кісткового мозку і інших органів, які виникають при порушенні регуляції розмноження
пухлинних стовбурових кровотворних клітин,
котрі зберігають здатність диференціюватися до
В-лімфоцитів і плазмоцитів із синтезом в них моноклонових параімуноглобулінів з важкими і легкими ланцюгами [12; 13; 14]. ММ реєструється у віці
40-70 років (відсутня у дітей і лише поодинокі випадки у молоді до 35 років) у чоловіків частіше,
ніж у жінок (3:2), в середньому до 3,5-3,9 випадків
на 100000 населення. У чоловіків ММ діагностується в середньому при досягненні 68 років, а у
жінок – 70 років [1; 2; 6]. За останні роки в Європі
реєструється 4,5-6,0 хворих на 100000 із середнім
віком 72 роки та смертністю 4,1 на 100000 за рік
[17]. ММ має симптоми у вигляді пухлинних вузлів у плоских кістках, де є агресивні клітини, які
призводять до деструкції кісток, метастазів у інші
кістки, печінку, селезінку, лімфатичні вузли і інші
органи, до низького імунітету і тому її супроводжують бактеріальні і вірусні інфекції [4; 5; 8].
Труднощі раннього виявлення ММ і МВ пов’язані
з тим, що найпотрібніші біохімічні, імунологічні і
молекулярно-генетичні аналізи, з допомогою яких
визначаються головні та специфічні діагностичні
критерії, не відносяться до першочергового вста-

новлення при наданні первинної медичної допомоги. Тому потрібно звертати увагу на виявлення
гематологічно-біохімічних комплексів при першочерговому визначенні гематологічних і біохімічних
аналізів для передбачення ММ і МВ.
Метою роботи являвся пошук найважливіших
діагностичних критеріїв, які викладені у клінічних
протоколах України та в міжнародних джерелах
інформації і практична оцінка складності визначення їх доступними лабораторними аналізами та
можливості використання гематолого-біохімічних
показників для найранішого обґрунтування припущення про перебіг у пацієнтів множинної мієломи
чи макроглобулінемії Вальденстрема при первинній медичній допомозі.
Результати пошуку свідчать про те, що початком діагностики ММ може бути, наприклад, те, що
при черговому виконанні аналізів крові лаборант
зверне увагу лікарів первинної медичної допомоги
на одночасне зменшення у 60-70% пацієнтів концентрації гемоглобіну у чоловіків до 50-133 г/л
(норма ВООЗ 140-180 г/л), а у жінок до 50-114 г/л
(норма ВООЗ 120-160 г/л) (хоча анемії визначаються при багатьох інших хворобах), кількості еритроцитів у чоловіків до 1,7-4,1 Т/л (норма США
4,3-5,7 Т/л), а у жінок до 1,8-3,7 Т/л (норма США
3,8-5,3 Т/л), гематокриту у чоловіків до 28-38%
(норма США 39-50%), а у жінок до 28-34% (норма
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США 35-47%), наявність у тонких частинах мазків
крові агрегатів (монетних стовпчиків) еритроцитів
поряд з вільним простором (рис. 1).
(Хоча агрегація еритроцитів виявляється також
при гіперфібриногенемії, гіперглобулінемії, диспротеїнемії, багатьох інфекціях, запаленнях органів, деструкціях клітин і ін.), збільшення швидкості
осідання еритроцитів (ШОЕ) у більшості випадків
до 28-80 мм/год і більше (хоча зростання ШОЕ є
при будь-яких запаленнях органів, особливо з деструкцією тканин і клітин, інфекціях, гіперфібриногенемії, гіперглобулінемії, диспротеїнемії, анемії
і інших хворобах). Всього у 20% хворих ММ визначаються зменшення кількостей лейкоцитів (і як
супутній наслідок є інфекції) і тромбоцитів (що супроводжується гіпокоагуляцією у 15-20% випадків
з кровотечами), але у всіх інших хворих при прогресуванні пухлини неминучі лейкопенія і тромбоцитопенія. Мієломні клітини при ММ у кров не
поступають, хоча локалізовані у кістковому мозку
та у пухлинних вузлах у інших органах, але у 15%
пацієнтів у мазках крові можливо виявити поодинокі пухлинні плазмоцити, що може стимулювати
діагностів до визначення доказових показників [2;
5; 10]. Отже, одночасна наявність анемії, агрегатів
еритроцитів, збільшення ШОЕ (особливо без лейкоцитозу, гіпертермії і ін. симптомів запалення), а
іноді супутні лейкопенія і тромбоцитопенія та поодинокі плазмоцити будуть сприяти передбаченню
перебігу ММ, тому лікарі можуть назначати додаткові біохімічні аналізи для виявлення у сироватці збільшених концентрацій β2-мікроглобуліну
(норма в Україні 1,0-2,6 мг/л, США 0,21-2,1 мг/л)
як білка, вміст якого зростає при лімфомах (так як
і при інших пухлинах), кальцію до 2,75-8 ммоль/л
(при ММ у 30% хворих) [6; 8; 9], норма 1,92,5 ммоль/л (але гіперкальціемія реєструється ще
при багатьох хворобах: плоскоклітинному раку
легенів і стравоходу, аденокарциномі печінки, підшлункової залози, раку сечового міхура, нирки та
метастазів будь-якого раку у кістки, при гіперпаратиреозі, тиреотоксикозі, акромегалії, феохромоцитомі, лейкеміях і лімфомах, саркоідозі, папілярному некрозі нирок, отруєнні вітаміном Д, хворобі

Педжета, сімейній гіперкальціемії, при дегідратації
[15]), загального білка більше 85 г/л, імуноглобулінів IgG >30 г/л (норма 8-20 г/л), IgA > 20 г/л (норма 0,9-4,5 г/л), а рідко IgD > 80 мг/л, IgM > 2,8 г/л
та IgE >1,4 мг/л, та вмісту креатиніну > 2 мг/дл,
> 20 мг/л, > 1,76 мкмоль/л [17], (норма 0,9-1,3 мг/дл,
80-115 мкмоль/л). Якщо визначається електрофореграма білків сироватки, то виявляється М-протеїн
(моноклоновий білок майже в 90% випадків)
у вигляді додаткової фракції та імуноферментно
в концентраціях біля 30 г/л і >. Найчастіше у хворих імуноферментно виявляються параімуноглобуліни pIgG у 50-55% та pIgA у 20-22%, pIgD у 2%,
pIgE у ≤ 1% і pIgM ≤ 1%, а синтез легких ланцюгів
параімуноглобулінів визначається у 15-18% (частіше каппа, а рідше лямбда). Слід враховувати, що
у здорових концентрація легких ланцюгів імуноглобулінів у сироватці коливається каппа від 3,3
до 19,4 г/л, а лямбда – від 5,7 до 26,3г/л з інтервалом нормального індекса їх співвідношення κ:λ
від 0,26 до 1,65. Несекретуюча мієлома реєструється у 1% хворих ММ, при якій М-протеїн є в мієломних плазмоцитах, але відсутній у плазмі і сечі.
Проте у 75% випадків несекретуючої мієломи
метод імунофіксації специфічно виявляє незначні
концентрації моноклонових легких ланцюгів каппа
чи лямбда у сироватці. При ММ, коли плазматичні
клітини синтезують легкі ланцюги каппа, то індекс
співвідношення їх концентрацій у сироватці > 1,65,
а при синтезі легких ланцюгів лямбда – величина
індексу < 0,26 [3; 9; 12].
У добовій сечі пацієнтів з ММ є протеїнурія, а
при ускладненні нефропатією додатково виявляються циліндрурія, еритроцитурія, епітеліоцитурія,
лейкоцитурія, а на електрофореграмі білків майже
в 90% випадків встановлюється моноклоновий
М-протеїн, а також імуноферментно у 75% хворих
у добовій сечі визначаються >1 г/добу легкі ланцюги параімуноглобулінів каппа чи лямбда [12; 17].
Для мікроскопічного визначення мієломних
клітин потрібні мазки із пунктатів (біоптатів) кісткового мозку чи округлих пухлинних вузлів із кісток чи інших органів, які можуть бути встановлені
променевими методами. В мієлограмі кількість мі-

		
а) 					
б)
Рис. 1. Агрегати еритроцитів (а) у мазку крові при ММ [9] та у мазку кісткового мозку (КМ)
(б) поряд з мієломними клітинами [11]
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єломних клітин може бути усього 10% (але буває і
вдвічі менше) або в середньому 20-36%, хоча у деяких хворих число їх може досягати 90-96%. Якщо
більша кількість мієломних клітин у мієлограмі
являються плазмоцитами, то середня тривалість
життя хворих досягає 35 місяців, а якщо більше
число припадає на проплазмоцити і плазмобласти, то життя пацієнтів скорочується в середньому
до 10 місяців. При мікроскопії мазків кісткового

мозку встановлюється, що діаметри мієломних
клітин можуть коливатися від 11 мкм до 60 мкм.
Мієломні плазмобласти у деяких пацієнтів можуть
бути в найбільших кількостях або в найменших із
середніми діаметрами від 11 до 20 мкм з великим
ядром, у якому дрібнозернистий хроматин та одно
чи декілька великих ядерець (переважно «слідів»).
Ядро розташоване найчастіше по центру вузької
темно-синьої чи світло-синьої або рожевої цито-

		
а) 						
б)
Рис. 2. Плазмобласти і плазмоцит (внизу) (а) [2], проплазмоцити (1) і плазмоцит (2) (б) [9]
у мазках кісткового мозку при ММ

		
а) 						
б)
Рис. 3. Плазмоцити з численними вакуолями (а) [2] і одноядерні плазмоцити
з поодинокими рожевими гранулами (б) у мазках КМ при ММ [9]

		

а) 						
б)
Рис. 4. Одноядерні та багатоядерні плазмоцити з рожевими гранулами (а)
і полум’янистий двоядерний плазмоцит у мазках КМ при ММ (б) [9]
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плазми (рис. 2а). Мієломні проплазмоцити можуть
мати середні діаметри подібні до плазмобластів та
дрібнозернистий хроматин і ядерця в ядрах, а також схожу будову цитоплазми і відрізнятися тільки
ексцентричним розміщенням ядра (рис. 2б).
Мієломні одноядерні плазмоцити можуть мати
середні діаметри від 12 до 25 мкм (рис. 2а (внизу) і 2б (2)), а багатоядерні до 60 мкм (рис. 4а) і
грубий, іноді колесоподібний чи пікнотичний хро-

матин у ядрі, без слідів ядерець, яке розташоване
найчастіше на периферії дрібносітчастої темно-синьої, світло-синьої чи рожевої відносно широкої
цитоплазми, в якій можуть виявлятися поодинокі
дрібні округлі нефарбовані вакуолі (рис. 2б), або по
декілька десятків штук в одноядерних і багатоядерних плазмоцитах (рис. 3а).
Наявність поодиноких рожевих гранул і всієї
рожевої цитоплазми (полум’янисті мієломні клі-

		
а) 						
б)
Рис. 5. Одноядерні і двоядерні клітини Мотта з тільцями Рассела в цитоплазмах
і ядрах (а), тільця Рассела блакитного (1) і рожевого (2) кольору в плазмоцитах (б)
у мазках КМ при ММ [9]

		

а) 						
б)
Рис. 6. Плазмоцити з фагоцитованими тромбоцитами поодинокими (а)
та по декілька штук (б) при ММ [9]

		
а) 						
б)
Рис. 7. Плазмобласти в мазку крові (а) і в мазку КМ (б) при трансформованій
з ММ гострій плазмобластній лейкемії [9]
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тини реєструються нечасто) в одноядерних і багатоядерних (число невеликих ядер коливається від
2 до 10) (рис. 4а) плазмоцитах зв’язують з незначною та великою кількістю молекул параімуноглобулінів (рис. 4б) [2; 9].
У деяких хворих ММ в мієломних клітинах визначаються округлі блакитні тільця типу Рассела
(з конденсованих параімуноглобулінів) діаметрами
від 1 до 4 мкм поодинокі в ядрах та в більших кількостях (по декілька десятків в цитоплазмі мієломних
клітин Мотта) (рис. 5а). Інколи мієломні клітини в
цитоплазмі можуть мати тільця Рассела не тільки
блакитного (1), але і рожевого кольору (2) (рис. 5б).
Іноді у окремих пацієнтів при ММ в цитоплазмах мієломних клітин виявляються поодинокі фагоцитовані тромбоцити (рис. 6).
В мієломних клітинах імуноферментно встановлюються кластери диференціювання: у більшості хворих (67-79%) CD56, CD52, CD20, CD10,
CD117, а також CD38, CD138, а інколи CD45
[3; 9; 10]. Молекулярно-генетично при ММ в 50% і
більше в мієлокаріоцитах визначається делеція 6q,
а рідко транслокація t (9; 14) [5].
При ММ у 2% хворих виникає трансформація
у гостру плазмобластну лейкемію з дифузною наявністю у кістковому мозку лейкозних плазмобластів,
які відразу виявляються і в крові. Часто одночасно
є метастази в печінку, селезінку, лімфатичні вузли,
шкіру і інші органи та лихоманка і крововиливи.
Ремісії при цій лейкемії реєструються дуже рідко,
а тому життя хворих продовжується менше 1 року.
У хворих в крові реєструються анемія, тромбоцитопенія, лейкоцитоз (15-100 Г/л і >), плазмобластемія найчастіше > 2 Г/л та > 20% у лейкоцитарній
формулі, парапротеїнемія і парапротеїнурія. У мазках крові (і кісткового мозку) лейкозні одноядерні плазмобласти мають середні діаметри від 15 до
25 мкм, велике ядро із дрібнозернистого хроматину
з одним або декількома ядерцями (найчастіше «слідами»). Найчастіше ядро розташоване по центру
вузької синьої цитоплазми (рис. 7) [2; 5; 9].
Імуноферментно найчастіше у лейкозних плазмобластах визначаються кластери диференціювання: CD20, CD44, CD45, CD19, CD23, а рідше CD27,

Рис. 8. Агрегати еритроцитів
(поряд з вільним простором) та плазматизовані
лімфоцити у мазку КМ при МВ [11]
CD71, CD117, HLA-DR. У сироватці і добовій сечі
виявляються найчастіше імуноферментно каппалегкі ланцюги імуноглобулінів [3; 10; 12].
Макроглобулінемія Вальденстрема відноситься до В-клітинних лімфом, при якій пухлинні
стовбурові кровотворні клітини розмножуються
у кістковому мозку, печінці, селезінці, лімфатичних вузлах та диференціюються до В-лімфоцитівпам’яті і плазмоцитів, які синтезують моноклоновий IgM [7; 16]. МВ виникає рідко (7,3 хворих на
1000000 чоловіків, 4,2 пацієнток на 1000000 жінок,
до 1-2% від В-клітинних лімфом) переважно у чоловіків, починаючи з 32 років і старше (середній
вік хворих 63-75 років). Хвороба може протікати
повільно до 5 років, а може швидше і хворі живуть
вдвічі менше. Діагностичні труднощі раннього виявлення МВ пов’язані з відсутністю лімфомних
клітин у крові [1; 10; 14].
На початку діагностики МВ може звернути увагу на себе те, що при черговому виконанні аналізів крові виявляються анемія, іноді з лейкопенією,
нейтрофілопенією, тромбоцитопенією, агрегати
(монетні стовпчики) еритроцитів поряд з вільним
простором на предметному склі та збільшена ШОЕ
до 40-80 мм/год.

		
а) 					
б)
Рис. 9. Пухлинні лімфоцити (1) та плазмоцити одноядерні (2) (а) і двоядерний (3) (б)
у мазках КМ при МВ [9]
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Підсилена агрегація еритроцитів і зростання ШОЕ є наслідками гіперімуноглобулінемії та
гіперв’язкості плазми крові [2; 5; 11], що завжди
сприяє передбаченню наявності МВ. Після цього
лікарі можуть призначити додаткові біохімічні аналізи з визначенням у сироватці збільшених концентрацій загального білка > 85 г/л, β2-мікроглобуліну,
кальцію та креатиніну, імуноглобулінів IgM > 30 г/л
(норма 0,6-2,8 г/л), а вміст IgA, IgG і ін. частіше
не збільшений, іноді виявляється гіпокоагуляція.
При визначенні електрофореграми білків сироватки виявляється додаткова фракція моноклонового
білка М-протеїну (так, як і в добовій сечі не менше
80% випадків), а імуноферментно встановлюється
параімуноглобулін pIgM >30 г/л. Наявність синтезу
важких і легких ланцюгів каппа pIgM визначається в сироватці імуноферментно (імунометричним
та імунофіксації методами) [7; 9; 16].
Для мікроскопічної ідентифікації пухлинних
клітин при МВ необхідні мазки кісткового мозку та
інших органів, де можна знайти так звані «плазматизовані» лімфоцити та плазмоцити, кількість яких
у мієлограмі коливається, відповідно, >20-30% і
>10-15%. При мікроскопії мазків кісткового мозку
встановлюють, що пухлинні лімфоцити з «плазматизованою» цитоплазмою мають середні діаметри
від 14 мкм до 23 мкм, одно велике овально-округле
ядро із грубим, скупченим хроматином без слідів
ядерець. Ядро в лімфоцитах розташоване по центру вузької або більш широкої синьої цитоплазми
(рис. 9а (1)) [2; 9; 12].
Середні діаметри пухлинних плазмоцитів інколи співпадають із розмірами лімфоцитів (рис. 9а
(2)), але окремі плазмоцити мають діаметри до
30 мкм і хоча цитоплазма може мати таку ж будову, але ядро із таким же грубим хроматином в ній,
як правило, знаходиться не по центру, а крім того
в деяких плазмоцитах може бути навіть не одно
ядро (рис. 9б (3)) [2; 9; 12]. В «плазматизованих»
В-лімфоцитах при МВ імуноферментно виявляються кластери диференціювання: CD19, CD20,
CD22 і CD79а, а в плазмоцитах CD38 [16].
Висновок. В-лімфоми із синтезом значних
кількостей парапротеїнів відносяться до хвороб
з тяжким перебігом та з ускладненнями, при яких
можуть виникати панцитопенії з депресією нормального кровотворення і наявністю апластичної
анемії, яка неефективно лікується чи спостерігається майже зникнення дієвого імунітету із супутніми бактеріальними або вірусними запаленнями,
наприклад, легенів, при яких майже неможливо
досягти ремісії, чи виявлення найтяжчої мієломної нефропатії, при якій також майже неможливо
оздоровити пацієнтів. Для того, щоб перенести ці
складнощі перебігу лімфом на пізній період чи навіть уникнути деяких ускладнень, лікарям хочеться можливостей раннього виявлення цих пухлин,
що маскуються відсутністю пухлинних клітин
у крові. Але В-лімфомні клітини проявляють себе
синтезом великої кількості парапротеїнів, які поступають у кров, що призводить до надмірного
склеювання еритроцитів та виникнення їх агрега-

тів і значного прискорення ШОЕ. Ці показники і
потрібно використовувати для раннього передбачення перебігу ММ та МВ. При цих хворобах найчастіше на початку діагностики на етапі первинної
медичної допомоги виявляється гематолого-біохімічний комплекс, в який входять анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, агрегати еритроцитів у мазках крові, збільшення ШОЕ та протеїнурія. Цих
лабораторних даних, які отримані за перший день
обстеження, та симптомів, котрі є у пацієнтів, достатньо для передбачення парапротеїнемічних
лімфом і направлення їх до спеціалістів вторинної
медичної допомоги. Але якщо в лабораторії, яка
працює з пацієнтами первинної медичної допомоги, є деякі прилади і реактиви, то додатково з допомогою електрофорезу, можна виявити у сироватці і добовій сечі моноклоновий М-протеїн, або
визначити збільшення концентрації у сироватці
β2-мікроглобуліну (зростає при лімфомах), гіперкальціемію, гіперкреатинінемію, гіперпротеїнемію чи вміст IgG > 30 г/л, або IgA > 20 г/л, або
IgM > 30 г/л, чи 10% або більше плазматичних
клітин в мієлограмі. А пізніше в онкологічній
установі визначаються специфічно з імунофіксацією, або імуноферментно, чи імунометрично
концентрації параімуноглобулінів pIgG, pIgA,
pIgM, чи важкі і легкі ланцюги каппа і лямбда,
чи імуферментно – особливі кластери диференціювання в лімфомних клітинах, чи молекулярногенетично – аберації хромосом [2; 3; 6; 7; 9].
В «Рекомендаціях» для лікарів Європи при діагностиці ММ передбачено доказові лабораторні
і інші дослідження:
• Електрофоретичне виявлення моноклонового
М-протеїну у сироватці і добовій сечі.
• Нефелометричне (біохімічне) визначення концентрацій IgG, IgA, IgM, кальцію і креатиніну у сироватці.
• При використанні імунофіксації встановлення
вмісту легких і важких ланцюгів імуноглобулінів
у сироватці.
• Визначення безсироваткового світлового ланцюга (FLC).
• Встановлення кількостей еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів та лейкоцитарної формули
у крові.
• Визначення кількості плазматичних клітин зі
співвідношенням чисел плазмобластів, проплазмоцитів і плазмоцитів у мієлограмі.
• Визначення кластерів диференціювання і аберацій хромосом в плазматичних клітинах.
• Встановлення поширеності остеолізису з допомогою комп’ютерної томографії усього тіла з низькими дозами (WBLD-CT), або рутинної рентгенографії, магнітно-резонансної томографії, позитронно-емісіонної томографії 18F-фтордезоксіглюкози
з КТ (ПЕТ-КТ) [17].
Рекомендації по діагностиці МВ базуються на
гістопатологічному виявленні лімфоплазмоцитарних клітин у кістковому мозку і наявності великих
концентрацій IgM у сироватці, а також імуноферментному визначенні кластерів диференціювання:
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CD19, CD20, CD22 і CD79а в «плазматизованих»
лімфоцитах та CD38 в плазмоцитах, а ще майже

у 90% хворих в лімфоплазмоцитах присутня генна
мутація MYD88L265P [16].
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ВИКОРИСТАННЯ ГОЛОВНИХ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ
ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЕЯКИХ ХРОНІЧНИХ В-ЛІМФОЇДНИХ
ЛЕЙКЕМІЙ ПРИ ПЕРВИННІЙ МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ
Анотація: Робота присвячена пошуку головних гематологічних критеріїв для ранньої діагностики деяких хронічних
В-лімфоїдних лейкемій при первинній медичній допомозі. Головними гематологічними критеріями на початку ранньої
діагностики В-клітинних лімфоїдних лейкемій/лімфом являються виявлення безперервного збільшення кількості лімфоцитів у крові до 5 Г/л і більше (але постійний лімфоцитоз до 3-4,9 Г/л потребує лікарської уваги з пошуком його причин)
та зростання числа лімфоцитів із «середнім» діаметром (8-10 мкм і >) більше 30% у порівнянні із зменшенням кількостей
«великих гранулярних» (норма 10-20%) і «малих» (норма 55-65%). Навіть при відсутності можливості визначити кількість
лімфоцитів (30% і >) у мієлограмі, на основі визначених симптомів і показників крові сімейний лікар може припустити
наявність хронічної В-лімфоїдної лейкемії і направити пацієнтів до онкологічної установи.
Аннотация: Работа посвящена поиску главных гематологических критериев для ранней диагностики некоторых
хронических В-лимфоидных лейкемий при первичной медицинской помощи. Главными гематологическими критериями
в начале ранней диагностики В-клеточных лимфоидных лейкемий/лимфом являются выявление непрерывного увеличения количества лимфоцитов в крови до 5 Г/л и более (но постоянный лимфоцитоз до 3-4,9 Г/л нуждается во врачебном
внимании с поиском его причин) и рост числа лимфоцитов со «средним» диаметром (8-10 мкм и >) более 30% по сравнению с уменьшением количеств «больших гранулярных» (норма 10-20%) и «малых» (норма 55-65%). Даже при отсутствии возможности определить количество лимфоцитов (30% и >) в миелограмме, на основе определенных симптомов
и показателей крови семейный врач может предположить наличие хронической В-лимфоидной лейкемии и направить
пациентов в онкологическое учреждение.
Summary: The work is devoted to the search of basic hematological criteria for the early diagnosis of some chronic B-lymphoid leukemia with primary medical care. The main haematological criteria at the beginning of the early diagnosis of B-cell
lymphoid leukemia/lymphoma are the detection of a continuous increase in the number of lymphocytes in the blood to 5 G/L or
more (but permanent lymphocytosis to 3-4.9 G/L needs medical attention with the search for its causes) and an increase in the
number of lymphocytes with an "average" diameter (8-10 μm and >) of more than 30% compared with a decrease in the number
of "large granular" (norm 10-20%) and "small" (the norm is 55-65%). Even in the absence of the possibility to determine the
number of lymphocytes (30% and >) in the myelogram, based on certain symptoms and blood parameters, the family doctor can
assume the presence of chronic B-lymphoid leukemia and send patients to an oncologic institution.

Вступ. Хронічні лімфоїдні лейкемії-лімфоми
(ХЛЛЛ) реєструються у пацієнтів у 18 разів частіше, ніж хронічні мієлоїдні лейкемії [4], що потрібно орієнтувати лікарів-лаборантів на виявлення
лімфоцитозу і зміни будови ядер і цитоплазм лімфоцитів при будь-якому «першому, черговому» виконанні гематологічних аналізів (у тому числі при
наданні первинної медичної допомоги). ХЛЛЛ – це
первинна злоякісна пухлина кісткового мозку, при
якій пухлинні стовбурові кровотворні клітини нерегульовано розмножуючись, призводять спочатку
до значного збільшення кількостей В-лімфоцитів
у кістковому мозку і крові, бо розмноження інших
нормальних мієлокаріоцитів порушується [1; 2; 7; 8].
Потім інколи дуже швидко виникають метастази у
селезінку і інші органи. ХЛЛЛ в середньому реєструється у 3-4,2 випадків на 100000 населення
протягом року. У 70% хворих пухлина реєструється у віці від 60 до 70 років і тільки поодинокі хворі
мають вік біля 40 років чи менше (навіть у дітей).
ХЛЛЛ реєструється у чоловіків у 2 рази частіше,
ніж у жінок такого ж віку. Пухлина виникає повільно і може спочатку проявлятися наявністю супутніх вірусних чи бактеріальних запалень органів
дихання чи інших систем на фоні нейтрофілопенії,
а при прогресуванні найчастіше ускладнюється гемолітичною анемією чи парціальною червоноклітинною аплазією з антитілами проти еритроцитів,

чи тромбоцитопенією з порушеннями згортання
крові (гіпокоагуляцією) з метастазами не тільки
в селезінку і лімфовузли, але і в печінку, легені,
головний мозок, нирки, шкіру і ін. [5; 6; 13; 15],
з трансформаціями у синдром Ріхтера, у пролімфоцитарну чи лімфобластну лейкемії. Враховуючи
частоту реєстрації хронічних лімфоїдних лейкемій (деякі з них виявляються по 300-400 випадків
на 100000 населення, хоча протікають у більшості
легко) у людей, рання лабораторна діагностика їх
залишається завжди актуальною.
Метою роботи являвся пошук головних гематологічних критеріїв, які викладені у клінічних
протоколах України та в міжнародних джерелах інформації і практична оцінка складності визначення
їх доступними лабораторними аналізами та можливості використання цих показників для обґрунтування припущення про перебіг у пацієнтів деяких
хронічних лімфоїдних лейкемій при первинній медичній допомозі.
Результати пошуку свідчать про те, що при
якісному наданні медичної допомоги кращі спеціалісти світу рекомендують уже при первинному
виявленні хронічних лімфоїдних пухлин діагностувати лейкемію-лімфому чи лімфому-лейкемію та
відразу застосовувати сучасні способи лікування
цих тяжких варіантів хвороб і їх розповсюдження
по органах кровотворення [1; 5; 15]. Тому лікарям
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запропоновано використовувати раціональний алгоритм діагностики будь-яких лімфоїдних пухлин:
1. Визначення кількості пухлинних лімфоїдних
клітин і їх мікроскопічних особливостей ядер і цитоплазм у крові з одночасним розрахунком частки
(відсотків та абсолютних значень) їх від загальної
кількості ядровмісних клітин. 2. Виявлення пухлинних лімфоїдних клітин у мазках кісткового
мозку, селезінки і інших органів з одночасним розрахунком частки їх від загальної кількості клітин.
3. Імуноферментне визначення кластерів диференціювання в пухлинних лімфоїдних клітинах (В і Т).
4. Молекулярно-генетичне визначення аберацій
хромосом в пухлинних лімфоїдних клітинах [8].
Перші діагностично важливі три кількісні лімфоцитарні показники, які свідчать (можливо) про
наявність ХЛЛЛ і приведені в клінічних протоколах
виявляються при виконанні гематологічних аналізів (у тому числі і при діагностиці інших будь-яких
хвороб): 1. Лімфоцитоз від 5 Г/л до 290 Г/л (при
нормі числа лімфоцитів в Україні 1,2-3,0 Г/л [12],
у США 1,2-3,9 Г/л) [14]. При мікроскопії мазків
крові у здорових найчастіше визначається три групи лімфоцитів: найбільша кількість «малих» в середньому 55-65% (переважно Т-клітин з діаметром
5-7 мкм), менше число «середніх» – 20-30% (переважно В-клітин з діаметром 8-10 мкм), найменше
«великих» – 10-20% (переважно «великих гранулярних» з діаметром 12-18 мкм). Тому мікроскопісту дуже важливо усвідомлювати зростання числа
більше 30% «середніх» лімфоцитів. 2. Подвоєння
кількості лімфоцитів у крові від першого визначення (з 5 Г/л до 10 Г/л) за 2-6 місяців. 3. Визначення
у мієлограмі збільшеної кількості лімфоцитів (30%
і більше) [6,8,15]. З метою раннього виявлення абсолютного лімфоцитозу при нормальних кількостях лейкоцитів у крові слід враховувати мінімальний відсоток лімфоцитів у лейкоцитарній формулі,
який уже відповідає діагностичному критерію при
ХЛЛЛ: при кількості лейкоцитів у крові 7 Г/л та
числі лімфоцитів у лейкоформулі 72% лімфоцитоз дорівнює 5,04 Г/л; при 8 Г/л та 63% = 5,04 Г/л;
при 9 Г/л та 56% = 5,04 Г/л; при 10 Г/л та 50% =
5 Г/л; при 11 Г/л та 46% = 5,06 Г/л; при 12 Г/л та
42% = 5,04 Г/л.
Кількість лейкоцитів у крові частіше реєструється від 10 до 150 Г/л, рідко 300-400 Г/л, число
лімфоцитів зростає до 95-99%. У крові на початку
перебігу визначаються концентрація гемоглобіну,
кількість тромбоцитів і абсолютне число нейтрофілів або нормальними, або < норми. Але анемія і
тромбоцитопенія при прогресуванні перебігу неминучі і це неблагоприємні прогностичні ускладнення.
Лабораторні показники різних біоматеріалів
мають прогностичне значення. Якщо пухлинні лімфоцити реєструються тільки у мієлограмі (30% і >)
та у крові (5 Г/л і >), то можливе виживання хворих
до 150 місяців і більше. При розмноженні лімфоцитів у кістковому мозку і лімфатичних вузлах виживання пацієнтів скорочується до 101 місяця. При
метастазах пухлини із кісткового мозку у печінку
або селезінку і лімфатичні вузли, виживання хво-

рих можливе до 71 місяця і більше. При наявності
метастазів у селезінку, печінку і лімфатичні вузли
та одночасне зменшення концентрації гемоглобіну < 110 г/л та кількості тромбоцитів < 100 Г/л,
виживання хворих скорочується в середньому до
19 місяців [3; 5; 6; 8].
Якщо у пацієнтів з ХЛЛЛ реєструються одночасно з лімфоцитозом зменшення концентрації гемоглобіну менше 110 г/л чи величини гематокриту
менше 33% (оскільки анемія найчастіше гемолітична, то потрібні додаткові визначення у мазках
крові шизоцитів, поліхроматофілів, а при спеціальному фарбуванні кількості ретикулоцитів, та імунологічне виявлення антиеритроцитарних антитіл
«прямим тестом Кумбса»), а наявність тромбоцитопенії менше 100 Г/л та метастазів у селезінку,
печінку чи нові групи лімфатичних вузлів, то тоді
встановлюються стадії перебігу пухлини (легка,
середня, тяжка). Окрім того враховують прогностичні фактори ризику ускладнень перебігу хвороби за збільшенням у сироватці крові активності
тимідинкінази (> 6,8 ОД/л), лактатдегідрогенази
(> 225 ОД/л), АЛТ(> 40 ОД/л), АСТ(> 40 ОД/л),
концентрацій β2–мікроглобуліну (> 2,4 мг/л),
загального білірубіну(> 21 мкмоль/л), сечовини
(> 8,3 ммоль/л), креатиніну (у ж. > 97 мкмоль/л,
у ч. > 106 мкмоль/л), сечової кислоти (у ж. >
0,44 ммоль/л, у ч. > 0,5 ммоль/л) (зростання вмісту азотних сполук зв’язано з цитолізом пухлинних
В-лімфоцитів при гіперлімфоцитозі), зменшення
концентрації альбуміну (< 35 г/л) [3; 5; 6; 8].
З метою уточнення ступеню тяжкості перебігу
ХЛЛЛ беруться до уваги також величини лейкоцитозу, які найчастіше коливаються від десятків до
сотень Г/л, рівень нейтрофілопенії від 1 % до 20%
(тяжкої – при < 1,5 Г/л), еозинофілопенії (біля 0%)
та базофілопенії (біля 0%) [2; 6; 8].
Мікроскопічні
особливості
пухлинних
В-лімфоцитів при ХЛЛЛ встановлюються при мікроскопії мазків крові з урахуванням найчастішої
загальної закономірності про моноклоновість циркулюючих майже 99% лейкозних В-лімфоцитів
клітин-памяті, які знаходяться у G0-фазі клітинного
циклу (рис. 1) [5; 6; 8; 9], а тільки біля 1% можуть
бути поодинокими циркулюючими пухлинними
В-лімфобластами чи В-пролімфоцитами. Тому у
більшості випадків у мазках крові присутня переважаюча кількість (з 30% до 95%) мономорфних
овально-округлих пухлинних лімфоцитів діаметром 8-10 мкм (які у більшості випадків майже нічим не відрізняються від нормальних) з великими
овально-округлими ядрами (в деяких видно виїмку,
тобто початок щілини, бо ядра «розщеплені», як
і в нормальних В-лімфоцитах, що можна виявити тільки з допомогою електронного мікроскопа).
Хроматин в кожному ядрі грубий, інтенсивно фарбований, має 4-7 скупчень, між якими він світлішого кольору. Цитоплазма майже в кожному лімфоциті дуже вузька і її видно тільки біля одного полюса
ядра (вона синя різної інтенсивності) [2; 5; 8].
Серед пухлинних «середніх» В-лімфоцитів
інколи виявляються поодинокі пролімфоцити
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(рис. 2а) діаметром 12-16 мкм, з великим ядром
і дуже вузькою синьою цитоплазмою. Помірно
ніжний хроматин в ядрі дрібнозернистий (дрібно
сітчастий), майже рівномірно розподілений по площі, а серед нього видно одно чи двоє блакитних
овально-округлих ядерець (найчастіше тільки їх
«сліди») [5; 8].
Іноді при ХЛЛЛ на фоні лейкозних відносно
невеликих В-лімфоцитів можуть реєструватися

поодинокі пухлинні овально-округлі лімфобласти
(рис. 2б) з середнім діаметром 12-20 мкм з одним
великим ядром та вузькою синьою цитоплазмою
різної інтенсивності. В овально-округлому ядрі
видно дрібнозернистий (дрібносітчастий) ніжний
хроматин, який майже рівномірно розташований
по площі, а серед нього реєструється одно чи двоє
блакитних овально-округлих ядерець (найчастіше
тільки їх «сліди») [5; 8].

		
а) 						
б)
Рис. 1. У мазках крові лейкозні В-лімфоцити в полі зору у менших кількостях (а) [9]
та у більших (б) при ХЛЛЛ х1000 [8]

		
а) 						
б)
Рис. 2. У мазках крові лейкозні лімфоцити (а1, б1) і поодинокі пролімфоцити (а2)
та лімфобласти (б2) при ХЛЛЛ х1000 [8]

		
а) 						
б)
Рис. 3. У мазках крові лейкозні В-лімфоцити, один з яких з ядром, яке має один малий
та один великий фрагменти, які з’єднані ниткою хроматину (а), та лейкозні В-лімфоцити
з «крайовою» базофілією (б) при ХЛЛЛ х1000 [8]
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У деяких пацієнтів з ХЛЛЛ мікроскопічно
у мазках крові виявляються поодинокі пухлинні В-лімфоцити (рис. 3а) збільшених розмірів
до 12-18 мкм з двома ядрами з грубим хроматином
або з ядром, яке має один чи два фрагменти різних

розмірів, але зв’язаних між собою вузькою ниткою
хроматину, що свідчить про порушення пухлинного лімфопоезу [8].
У окремих хворих при ХЛЛЛ визначаються овально-полігональні моноклонові пухлинні

		
а) 						
б)
Рис. 4. У мазках крові у вузькій синій цитоплазмі лейкозного В-лімфоцита
видно 3 безбарвні кристали (а) та в лейкозних пролімфоциті (1) і лімфоцитах (2)
у цитоплазмі блакитні овально-округлі тільця типу Рассела (б) при ХЛЛЛ х1000 [8]

		
а) 						
б)
Рис. 5. У мазках крові при трансформації ХЛЛЛ у синдром Ріхтера є великі
пухлинні лімфоїдні клітини з декількома десятками малих нефарбованих вакуолей
у синій цитоплазмі (а), або дещо з меншими діаметром та числом вакуолей (б) х1000 [8]

		
а) 						
б)
Рис. 6. У мазках крові при трансформації ХЛЛЛ у В-пролімфоцитарну лейкемію
є переважна кількість пролімфоцитів (а) та серед них поодинокі лімфоцити (а, б) х1000 [8]
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В-лімфоцити збільшених діаметрів до 12-18 мкм,
з одним але збільшеним ядром із грубим хроматином (лімфоїдним), та з полігональною розширеною
синьою цитоплазмою з інтенсивним фарбуванням
на кінцях (з «крайовою» базофілією) (рис. 3б) [8].
В деяких випадках при ХЛЛЛ в цитоплазмі
В-лімфоцитів можуть виявлятися поодинокі нефарбовані прямокутні кристали (рис. 4а), які виникають за рахунок конденсації параімуноглобулінів,
а інколи в цитоплазмі пухлинних В-лімфоцитів
мікроскопічно видно поодинокі округлі світло-блакитні вакуолі типу тілець Рассела (як конденсовані
параімуноглобуліни) (рис. 4б) [8].
В тих випадках, коли перебіг ХЛЛЛ трансформується у синдром Ріхтера (рис. 5), як дифузну
великоклітинну лімфому/лейкемію, то у мазках
крові можна побачити пухлинні лімфоїдні клітини
діаметром від 18 мкм до 38 мкм з одним великим
овально-округлим ядром, в якому міститься доволі
гомогенний хроматин з незначними скупченнями.
Навколо ядра знаходиться овально-полігональна
синя (іноді темно-синя) цитоплазма, в якій виявляється від десяти до декількох десятків округлих невеликих світлих (нефарбованих) вакуолей [8].
У деяких хворих ХЛЛЛ при ускладненнях перебігу виникає трансформаційна пролімфоцитарна (рис. 6) чи лімфобластна лейкемії, коли майже
усі лейкозні лімфоцити у кістковому мозку і лімфоїдних органах та у крові замінюються молодими одноядерними клітинами з дрібногранулярним
хроматином та одним або двома ядерцями у ядрах
(найчастіше тільки «сліди»).
Якщо мікроскопічно у мазках крові чи кісткового мозку будуть виявлені «тільця Боткіна-Гумпрехта» (це лімфоцити зі зруйнованими цитолемою
і каріолемою під час приготування мазків на предметному склі), то це не підтверджує і не заперечує лейкемію/лімфому, бо в клінічних протоколах
про ці неспецифічні ознаки (вони реєструються
також і при бактеріальному черевному тифі, при
вірусному мононуклеозі і інших інфекціях) нічого
не вказано [6; 15].
Специфічно підтверджується ХЛЛЛ імуноферментним виявленням в пухлинних лімфоцитах кластерів диференціювання CD19, CD5, CD23
(у тому числі визначення концентрації розчинного CD23 у сироватці), CD38, CD20, CD22 CD79b,
FMC7-sIgdim, CD200, з великим вмістом у лімфоцитарній цитоплазмі активності протеїнкінази ZAP70, а також виявленням у сироватці збільшених
концентрацій моноклонових легких ланцюгів імуноглобулінів каппа і лямбда з переважанням у декілька разів перших чи других (κ:λ>3:1 або <1:2),
а також молекулярно-генетичним визначенням аберацій хромосом: t(11q;v), del(17p), del(11q), трисомії хромосоми 12 [6,8].
Таким чином, збільшення у крові кількості
лімфоцитів до 5 Г/л і більше є першим важливим
гематологічним показником, який бажано визначати і акцентувати його діагностичне значення при
будь-якому обстеженні пацієнтів при первинній
медичній допомозі, якщо кількість лейкоцитів та

лейкоцитарна формула визначаються одночасно
«ручним» методом чи аналізатором, коли лаборант
обов’язково мікроскопічно у мазках крові повинен
розпізнавати лімфоцити «середніх розмірів» > 30%,
а пролімфоцити і лімфобласти навіть поодинокі.
У деяких пацієнтів можуть виявлятися пухлинні В-лімфоцити різноманітної будови ядер і цитоплазми, яка може бути вузькою, або відносно широкою з полігональною формою та з інтенсивним
фарбуванням на кінцях (з «крайовою» базофілією),
або з поодинокими блакитними тільцями типу Рассела (діаметром 0,5-1,5 мкм), з поодинокими пролімфоцитами серед переважаючої кількості лімфоцитів, та з великим числом пролімфоцитів при
трансформації в пролімфоцитарну лейкемію.
Моноклоновий В-клітинний лімфоцитоз
(МВКЛ) – це легка (у 90% хворих протікає десятки
років), пухлинна хвороба літніх людей (50-75 років і більше), при якій у кістковому мозку помірно розмножуються стовбурові пухлинні клітини з
диференціацією до моноклонових В-лімфоцитів.
В середньому лише у 10% хворих ця хвороба прогресивно перетворюється в хронічну В-клітинну
лейкемію/лімфому. Моноклоновий В-клітинний
лімфоцитоз реєструється у 100 разів частіше серед
населення (у 5% дорослих людей), ніж хронічна
В-клітинна лейкемія/лімфома, тому диференційна
діагностика між цими двома хворобами першочергова, постійна і обов’язкова [5,7,8,10]. З 2008 року
існують діагностичні лабораторні критерії ВООЗ,
за якими при моноклоновому В-клітинному лімфоцитозі реєструється ряд показників: 1. Кількість
моноклонових В-лімфоцитів у крові менше 5 Г/л
(це варіант з високим В-лімфоцитозом (0,5-5 Г/л)
і є варіант з низьким пухлинним лімфоцитозом
(< 0,1 Г/л), хоча при обох варіантах В-лімфоцитозу
цитогенетичні аберації хромосом В-лімфоцитів
такі ж, як і при хронічній В-клітинній лейкемії/
лімфомі); 2. Імуноферментно виявляється у крові
моноклонова популяція В-лімфоцитів із співвідношенням легких ланцюгів імуноглобулінів каппа (κ)
до легких ланцюгів лямбда (λ) κ:λ > 3:1, або <0,3:1,
або більше 25% В-лімфоцитів з відсутністю або
з дуже низькою експресією sIg, або зі специфічним
фенотипом хронічної В-клітинної лейкемії/лімфоми. 3. При повторному імунофенотипуванні через
3 місяці виявляється стабільна моноклонова популяція В-лімфоцитів. 4. Визначається відсутність
метастазів у селезінку, лімфатичні вузли, печінку
і інші органи, а також асоційованих інфекційних
або аутоімунних хвороб. 5. Імуноферментно в моноклонових В-лімфоцитах визначаються кластери диференціювання CD19, CD5, CD23, а також
зі слабкою експресією CD20, CD79a, CD22, sIg.
У більшості хворих визначається перший варіант
перебігу з CD5 і CD23, що співпадає з основним
фенотипом (благоприємним) хронічної В-клітинної
лейкемії/лімфоми, а у меншості виявляється другий
варіант перебігу з CD25 та з помірною експресією
CD20 і CD79b, що співпадає з атиповою хронічною
В-клітинною лейкемією/лімфомою, а якщо в клітинах відсутній антиген CD5, то це реєструється при
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інших лімфоїдних пухлинах. Цитогенетично майже в половині випадків визначається делеція 13q,
що співпадає з абераціями хромосом в пухлинних
лімфоцитах при хронічній В-клітинній лейкемії
[8]. Враховуючи тимчасову складність використання імуноферментних і молекулярно-генетичних
аналізів слід звертати увагу спочатку на вік пацієнтів. У 55-60-річних і старших, якщо кількість
лімфоцитів у крові тримається протягом трьох місяців біля 3 Г/л і >, особливо коли число їх постійно зростає до 4,99 Г/л за рахунок «середніх»
клітин з діаметром 8-10-15 мкм (> 30%), то у таких
людей можна передбачати перебіг моноклонового
В-клітинного лімфоцитозу.
У мазку крові (рис. 7) і кісткового мозку мікроскопічно найчастіше визначаються округло-овальні
лімфоцити діаметром 10-15 мкм з одним округлоовальним ядром та з вузькою чи іноді ширшою (навколо усього ядра) синьою цитоплазмою без гранул
та включень.
У ядрі видно грубий (лімфоїдний, але не пікнотичний) хроматин, який найчастіше інтенсивно
фарбований. Моноклонові В-лімфоцити мікроскопічно схожі між собою.
В-клітинна пролімфоцитарна лейкемія
(ВКПЛ) перебігає із більш прогресивним збільшенням лейкозних клітин у крові, з виникненням
тяжких ускладнень у вигляді метастазів у селезінку і інші органи та із скороченням середньої тривалості життя хворих до трьох років. Це захворювання реєструється нечасто (біля 1% випадків від усіх
лімфоїдних пухлин) у хворих чоловіків (а у жінок
дуже рідко) із середнім віком близько 70 років. Початок перебігу ВКПЛ в усіх пацієнтів характеризується розмноженням пухлинних клітин у кістковому мозку (30-90%), виникненням лейкоцитозу
(10-170 Г/л і більше) за рахунок лімфоїдних клітин
(лімфоцитозу до 99%), тромбоцитопенії (40-100 Г/л
і менше) та гіпогемоглобінемії (50-95 г/л і менше)
[1; 7; 13]. Оскільки більшість сучасних аналізаторів пролімфоцити і лімфобласти виявляють як «великі лімфоцити», то паралельно завжди необхідне
мікроскопічне визначення лейкоцитарної формули

Рис. 7. У мазках крові пухлинні В-лімфоцити
при МВКЛ х1000 [8]
у мазках крові [12]. При одночасному збільшенні
у крові кількостей лейкозних лімфоцитів, пролімфоцитів, лімфобластів і нормобластів (у випадку
зменшення концентрації гемоглобіну до 50-90 г/л)
деякі аналізатори можуть сповіщати лікарям додаткові друковані сигнали: “Lymphocytosis”, “Atypical
Lymphocytes”, “Ly-Mo interference”, у більшості пацієнтів, які з’являються при технічно-помилковому
визначенні приладами будови ядер і цитоплазм
цих різних лімфоїдних і еритроїдних клітин. Після мікроскопії мазків при ВКПЛ два терміни виявляються помилковими, тому що відсутні атипові
лімфоцити і моноцитоз, а лімфоцитоз уточнюється,
наприклад: 3% «малих», 7% «середніх», 2% «великих», 50-80% пролімфоцитів, 2% лімфобластів,
9% нормобластів (5% – поліхроматофільних і 4% –
оксифільних) (мікроскопіст додатково визначає
5 лімфоїдних і 2 еритроїдних показники), що легко
допоможе зробити попередній діагностичний висновок про відповідність гематологічних показників пролімфоцитарній лейкемії.
Велика кількість лейкоцитів у крові визначається за рахунок переважання пролімфоцитів
(55-90%), коли співвідношення між лімфоцитами
та пролімфоцитами завжди на користь пролімфо-

		
а) 					
б)
Рис. 8. У мазках крові переважна кількість пролімфоцитів іноді більшого діаметра (а),
а інколи меншого (б) при ВКПЛ х1000 [8]
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цитів (10:59, 13:69, 17:58), середні діаметри яких
коливаються від 15 до 22 мкм. Великі ядра в клітинах складені із дрібного зернистого хроматину,
серед якого видно одно ядерце (або сліди його) чи
двоє діаметром 2,5-3,5 мкм, форма ядер нерідко
полігональна (продовгувата, трикутна, округла).
Вузька або більш широка синя чи слабо-синя цитоплазма без гранул нерідко виявляється навколо
усього ядра (рис. 8) [5; 7; 8].
Іммуноферментно у більшості лейкозних пролімфоцитів реєструються кластери диференціювання: CD19, CD20, рідко CD79а, CD79b та CD22,
ZAP-70 в 57%, CD38 в 46%, CD5 в 20-30%, CD23
в 10-20% хворих. Цитогенетично у пухлинних клітинах виявляються різні аберації хромосом: t(11;14)
(q13;q32) та трисомія 12 і трисомія 3 у 20% хворих, del(17p) і мутації гена TP53 у 50%, del13q14
у 27% пацієнтів. При лікуванні хворих цитостатиками виживання їх можливе до 30-50 місяців [3; 8; 15] .
Висновок. Злоякісні пухлини відносяться до
тяжких хвороб дітей і дорослих, оскільки смертність при їх перебігу знаходиться в останні десятиліття на другому місці. Серед хронічних лейкемій найбільша кількість випадків припадає на
хронічні лімфоїдні при порівнянні з мієлоїдними
[4]. Деякі особливості перебігу хронічних лімфоїдних пухлин рано проявляються змінами постійних
лейкоцитарних спеціальних кількісних (а також і
особливих якісних) показників, що повинно сприяти до найранішого виявлення цих пухлин на первинному рівні (а також і на вторинному) медичної
допомоги навіть при «чергових» оглядах пацієнтів
у сімейних лікарів, у дільничих терапевтів чи дільничих педіатрів (і інших фахівців) та з виконаннями гематологічних аналізів лаборантами в лабораторіях. Усім спеціалістам, перш за все, потрібно
знати правильні назви (із клінічних протоколів, настанов і монографій онкологів) [2; 6; 15] хронічних
лімфоїдних лейкемій та головні гематологічні критерії, якими проявляються ці хвороби. При ХЛЛЛ:
1. Збільшення кількості лімфоцитів до 5 Г/л і більше у крові; 2. Зростання кількості лімфоцитів до
30% і більше у мієлограмі; 3. Подвоєння кількості
лімфоцитів у крові за 2-6 місяців (наприклад, від
6 Г/л до 12 Г/л). Оскільки для швидкої і точної діагностики одночасно потрібно визначати кількості
усіх клітин крові, то доцільно краще робити це
з допомогою гематологічного аналізатора (навіть
найдешевшого), тоді затримки з попередньою діагностикою можна уникнути. Оскільки при ХЛЛЛ
збільшення кількості лімфоцитів у крові виникають за рахунок деякого числа і молодих лімфоїдних клітин (лімфобластів, пролімфоцитів), які
гематологічні аналізатори не розпізнають, то потрібна обов’язкова мікроскопія мазків крові (а потім і кісткового мозку). Тому що при трансформації
ХЛЛЛ в пролімфоцитарну чи лімфобластну лейкемію переважаюча кількість лімфоїдних клітин
буде припадати на лімфобласти чи пролімфоцити,
тоді як число лімфоцитів буде незначним (що стає
дуже схожим на гострі лімфоїдні лейкемії) [11].
Крім того, при мікроскопічному дослідженні маз-

ків крові буде змога визначати ще і деякі мікроскопічні особливості лейкозних лімфоцитів, які появляються не так часто (виявлення одного чи двох
фрагментів ядер чи двох ядер, визначення у цитоплазмі поодиноких, безбарвних, продовгуватих довжиною 1,5-2,5 мкм, а шириною 0,5-0,7 мкм кристалів або 3-10 шт. округлих діаметром 1,5-3,5 мкм
шароподібних блакитних тілець типу Рассела, які
утворюються при конденсації параімуноглобулінів,
а при збільшених розмірах лейкозних лімфоцитів
до 12-18 мкм виявляється особливе фарбування
цитоплазми біля цитолеми («крайова базофілія»)
[8]. Дані інших лабораторних аналізів, які можуть
бути виконані при обстеженні хворих хронічними
лімфоїдними лейкеміями/лімфомами (концентрації
гемоглобіну, фібриногену, загального білка, СРБ і
інших гострофазних білків, сечовини, креатиніну, білірубіну, глюкози, активності ферментів і ін.
у сироватці (плазмі), показники сечі, ліквору, ексудатів, харкотиння і ін., мікроскопічні та інші дані
біоптатів селезінки, лімфатичних вузлів та інших
органів) використовуються для оцінки ступеня
тяжкості перебігу цих пухлин.
При діагностиці МВКЛ враховуються: 1. Зростання кількості лейкоцитів у крові з перевищенням 3 Г/л та не більше 4,99 Г/л (особливо, коли
абсолютний лімфоцитоз реєструється протягом
трьох місяців навіть без зростання лейкоцитозу);
2. Специфічне підтвердження моноклоновості лімфоцитів при тривалому незначному лімфоцитозі
(більше 3-х місяців) та при передбаченні перебігу
МВКЛ у людей похилого віку з незначними коливаннями моноклонового числа лімфоцитів (від
0,02 до 0,1 Г/л при низькому пухлинному лімфоцитозі) здійснюється імуноферментно при визначенні у сироватці співвідношення концентрацій
легких ланцюгів імуноглобулінів каппа до лямбда
(κ:λ > 3:1, або <0,3:1), а також при виявленні в лімфоцитах кластерів диференціювання: CD19, CD5,
CD 23 і ін.
При діагностиці ВКПЛ беруть до уваги:
1. Зростання кількості пролімфоцитів у крові від
0,5-10% до 20-90% (частіше при лейкоцитозі від 10
до 170 Г/л і більше); 2. Збільшення кількості пролімфоцитів до 30-90% у мієлограмі; 3. Наявність
пролімфоцитів у мазках селезінки, лімфатичних
вузлів і інших органів підтверджує метастази пухлини із кісткового мозку.
Специфічна диференційна діагностика ХЛЛЛ
з іншими пухлинами здійснюється за вказаними
у клінічних протоколах імуноферментними визначеннями у пухлинних клітинах кластерів диференціювання та за молекулярно-генетичними
виявленнями аберацій хромосом. Дуже рання і
специфічно точна диференційна діагностика хронічних лімфоїдних пухлин у дітей і дорослих за
визначенням у плазмі крові ДНК чи мікроРНК
пухлинних клітин, коли їх може бути ще мінімум
у пухлинних вузлах (усього декілька сотень чи тисяч), технічно можлива, але в державних установах не використовується за браком коштів, а тому
хотілося б бачити, що окремі українські бізнесме-
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ни в лабораторіях можуть це впроваджувати, щоб
рятувати наших людей.
Лікарі первинної медичної допомоги (сімейний чи дільничні терапевт та педіатр) повинні
мати заохочення при виявленні у пацієнтів «абсолютного» лімфоцитозу у цей же день здобути
пунктати кісткового мозку (якщо у лабораторії

мікроскопічно у мазках виявляється 30% і більше лімфоцитів, то це прискорено підтверджує
ХЛЛЛ). Ці два показники лімфоцитозу («абсолютного» у крові та «відносного» у кістковому
мозку) дозволяють лікарям поставити попередній
діагноз ХЛЛЛ за один день і направити пацієнта
на консультацію до гематолога.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Гематология: национальное руководство / под ред. О.А. Рукавицына. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 224 с.
2. Диагностика лейкозов: Атлас и практическое руководство / под ред. Д.Ф. Глузмана. – Киев: МОРИОН,
2000. – 224 с. (С. 6-15).
3. Диагностика онкогематологических заболеваний с помощью проточной цитометрии / Е. Зуева, А. Куртова,
Е. Русанова и др. – СПб: СПЕЦЛИТ, 2017. – 328 с.
4. Діагностика пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин (результати роботи відділу
імуноцитохімії та онкогематології, 2011-2013 рр.) / Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, Т.С. Іванівська та ін. // Лабораторна діагностика, 2014. – № 3 (69). – С. 21-25.
5. Диагностическая онкогематология / под ред. Д.Ф.Глузмана. – Киев: ДИА, 2011. – 256 с.
6. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на хронічну лімфоїдну лейкемію: наказ МОЗУ № 647
від 30.07.2010.
7. Козинец Г.И. Гематологический атлас: настольное руководство врача-лаборанта / Г.И. Козинец, Т.Г. Сарычева, С.А. Луговская – М.: Практическая медицина, 2017. – 197 с.
8. Луговская С.А. Гематологический атлас / С.А. Луговская, М.Е. Почтарь. – 4-е изд., испр. и доп. – М.-Тверь:
Триада, 2016. – 434 с.
9. Международная гистологическая классификация опухолей № 14. Гистологическая и цитологическая классификация опухолевых болезней кроветворной и лимфоидной тканей / Дж. Мате, Г. Раппапорт в сотрудничестве
с Дж. Т. О. Конор, Г. Торлони. – Женева: ВОЗ, 1981. – 116 с. (С. 27-28).
10. Современные международные классификации опухолей лимфоидной и кроветворной тканей / Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль и др. // Лабораторна діагностика, 2016. – № 4 (78). – С. 44-49.
11. Ткач Ю.І. Головні навчальні завдання при засвоєнні лікарями сучасної лабораторної діагностики гострих
лімфоїдних лейкемій // Південноукраїнський медичний науковий журнал, 2018. – № 19 (19). – С. 64-69.
12. Ткач Ю.І., Ломакіна Г.І. Ефективне використання лікарями діагностичного значення лейкоцитарних
показників, які визначені автоаналізаторами // Медичний форум, 2017. – № 11 (11). – С. 106-110.
13. Тэмл Х., Диам Х., Хаферлах Т. Атлас по гематологии / под общ. ред. В.С. Камышникова, пер. с англ.,
3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 208 с.
14. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / Перев. с англ. под ред. В.В.Меньшикова. – М.: Лабинформ, 1997. – 960 с.
15. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guide lines for diagnosis, treatment and followup B.Eichhorst, T.Robak, E.Montserrat, P.Ghia, P.Hillmen, M.Hallek & C.Buske, on behalf of the ESMO Guide lines
Committee // Annals of Oncology 26 (Supplement 5): v78–v84, 2015 doi:10.1093/annonc/mdv303.

75

№ 24 / 2019 р.
Ткачук О. Л.

доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри хірургії післядипломної освіти
Івано-Франківського національного медичного університету
Парахоняк Р. Л.

аспірант кафедри хірургії післядипломної освіти
Івано-Франківського національного медичного університету

ВПЛИВ АРГОНПЕРИТОНЕУМУ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ
ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ НА ТРИВАЛІСТЬ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ
ТА НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Анотація: За допомогою скороченої версії опитувальника SF-36 проведено оцінку якості життя пацієнтів, що перенесли лапароскопічну холецистектомію в умовах аргон- та карбоксиперитонеуму. Доведено, що використання аргонперитонеуму сприяє прискоренню післяопераційної редукції клінічної симптоматики пацієнтів. Зроблено висновок, що аргон
у якості робочого газу для створення пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях є безпечною та ефективною
альтернативою вуглекислого газу.
Аннотация: С помощью сокращенной версии опросника SF-36 проведена оценка качества жизни пациентов, перенесших лапароскопическую холецистэктомию в условиях аргон- и карбоксиперитонеума. Доказано, что использование
аргонперитонеума способствует ускорению послеоперационной редукции клинической симптоматики пациентов. Сделан вывод, что аргон в качестве рабочего газа для создания пневмоперитонеума при лапароскопических операциях
является безопасной альтернативой углекислого газа.
Summary: The quality of life of patients having undergone laparoscopic cholecystectomy with the use of either argon or
carbon dioxide insufflation for pneumoperitoneum creation has been assessed with the help of short-form SF-36 questionnaire.
It has been proved that argonperitoneum application has a beneficial influence on the rate of postoperative reduction of clinical
symptoms. It has been concluded that being an insufflation gas in laparoscopic operations argon is safe and efficient alternative
to carbon dioxide.

Постановка проблеми. Стратегія прискореного одужання після операції (ERAS-стратегія)
останнім часом стала поширеним підходом до ведення хворих з хірургічними захворюваннями, які
піддаються лікуванню малоінвазивними технологіями. Серед таких захворювань найбільше хворих
на жовчнокамʼяну хворобу, грижі стравохідного
отвору діафрагми, гострий апендицит. Лапароскопічні операції при цих захворюваннях дають найбільший та найшвидший ефект і супроводжуються
мінімумом ускладнень. Однак пошук шляхів подальшого удосконалення хірургічної технології та
методики ведення хворих не зупиняється. Ставиться завдання оптимізувати лікувальний процес з метою досягнути одноденного терміну госпіталізації.
Основною перешкодою для цього є операційний
стрес та больовий синдром, який у післяопераційному періоді обумовлений низкою факторів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Біль у післяопераційному періоді викликається парієтальним компонентом – травматичною іритацією з боку проколів черевної стінки, вісцеральним
компонентом – перерозтягненням стінок кишечника внаслідок метеоризму чи абдомінального
компартменту, а також перитонеальним компонентом – субклінічним подразненням очеревини внаслідок хірургічного втручання а також внаслідок
дії залишків вуглекислого газу. Саме останній компонент патогенезу болю може бути значно зменшений за рахунок використання альтернативних газів
для створення пневмоперитонеуму.
З моменту впровадження у практику лапароскопічної технології пропонувалося застосування кількох газів для пневмоперитонеуму. Інерт-

ні гази – гелій, ксенон та аргон розглядалися як
можливі опції, однак перші два з них через високу
вартість не знайшли широкого застосування. Аргон, як відносно дешевий газ має медичне застосування у якості носія плазми в аргоно-плазмових
коагуляторах. Окремі повідомлення у літературі
стверджували про анальгетичну та протизапальну активність аргону [1]. Однак ці повідомлення
не мають доказового характеру і потребують додаткових досліджень. Істотною перевагою аргону
у якості робочого газу для пневмоперитонеуму
є його хімічна та біологічна інертність. Фізичні властивості аргону близькі до властивостей
вуглекислого газу, тому не потребують жодної
модифікації газового обладнання та параметрів
інсуфляції. Водночас, використання аргону при
лапароскопічних операціях має і певні обмеження. Окремі експериментальні дослідження виявили, шо через малу розчинність аргону у крові на
відміну від вуглекислого газу аргон при прямому
введенні у венозне русло може викликати газову
емболію. Таке ускладнення можливе при помилковій ятрогенній венепункції голкою Вереша [2].
Однак технологія введення первинного троакара
останніми роками значно удосконалена. Більшість практичних хірургів застосовують первинне введення оптичного троакара без застосування
голки Вереша [2; 3]. Такий метод лапароцентезу є достатньо простим, швидким і безпечним.
На думку ряду авторів, пряме введення троакара
є навіть безпечнішим від голки Вереша, оскільки
виключає «приховані» троакарні ятрогенії. У випадку передбаченого адгезивно-спайкового процесу у черевній порожнині пріоритетним методом
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первинної пункції є метод Hasson, який також виключає імовірність ятрогенної верепункції [3].
Таким чином, прогрес лапароскопічних технологій повертає актуальність застосування аргонперитонеуму, як варіанту лапароскопічної технології,
який сприяє зменшенню негативного впливу карбоксиперитонеуму на перебіг післяопераційного
періоду.
Мета роботи. Порівняти ефективність хірургічного лікування хворих на ЖКХ з застосуванням
аргонперитонеуму, зокрема дослідити динаміку
одужання хворих за показниками тривалості госпіталізації та відновлення якості життя.
Виклад основного матеріалу та результати
дослідження. Проведено аналіз динаміки показників якості життя у 80 хворих на ЖКХ, які перенесли
лапароскопічну холецистектомію з різними видами
пневмоперитонеуму. Дослідна група – 42 хворих,
яким застосовано аргонперитонеум. Контрольна група – 38 хворих, яким проведене аналогічне
втручання з застосуванням карбоксиперитонеуму.
Групи хворих сформовані за послідовним поступленням з урахуванням однорідності груп за віком
та статтю. Дослідження проведене з використанням скороченої версії опитувальника SF-36. Опитування проводили у формі співбесіди з заповненням
електронної форми опитувальника. Часові точки
інтерв’ю встановили шляхом попереднього порівняння даних експертної фокус-групи з 5 пацієнтів.
Встановлено, що усвідомлений інформативний
контакт з хворим можливий через 3-4 год після завершення операції. Істотна зміна параметрів якості
життя формується через добу після операції. Таким
чином, опитування кожного хворого проводили через 4 год, 24 год, 3 доби та 7 діб. Перші два опитування проводили безпосередньо у стаціонарі. Опитування ІІІ та IV проводили шляхом телефонного
інтерв’ю.
MOS SF-36 – це один із найбільш популярних
загальних опитувальників з якості життя (ЯЖ).
Пункти опитувальника формують такі шкали:
1. Physical Functioning (PF) – фізичне функціонування (ФФ).
2. Role-Physical (RP) – рольове фізичне функціонування (РФФ).
3. Bodily Pain (ВР) – біль (Б).
4. General Нealth (GH) – загальний стан
здоров’я (ЗЗ).
5. Vitality (VT) – життєздатність (Ж).
6. Social Functioning (SF) – соціальне функціонування (СФ).
7. Role-Emotional (RE) – рольове емоційне
функціонування (РЕФ).
8. Mental Нealth (МП) – психологічне
здоров’я (ПЗ).
Для повноцінного аналізу показників якості
життя необхідні референтні значення серед максимально репрезентативної вибірки респондентів. Специфіка аналізу показників шкали SF-36 не
дозволяє скористатися невеликою контрольною
групою. Результати оцінювали в порівнянні з популяційними показники якості життя, отримані під

час багатоцентрового дослідження «Міраж» [4]
(рис. 1).
Результати дослідження та їх обговорення.
У пацієнтів, що перенесли холецистектомію з стандартним застосуванням карбоксиперитонеуму
(контрольна група) у ранньому післяопераційному
періоді були істотно понижені показники фізичного функціонування, рольового фізичного функціонування, болю, загального здоров’я, життєздатності, соціального функціонування і психологічного
здоров’я (рис. 2). Аналіз середніх показників групи
показує, що за весь час спостереження у пацієнтів
даної групи, показники якості життя були понижені
по усіх шкалах, водночас найбільші відхилення спостерігалися за шкалою болю, шкалою життєдіяльності та шкалою фізичного функціонування. Згодом спостерігалося зростання коефіцієнтів, проте
через тиждень після операції, окрім рольового емоційного функціонування, параметри якості життя
не досягали популяційних. Нормалізація параметрів відбувалася тільки через місяць після операції.
Очевидно основним показником, який впливав на інші показники якості життя був больовий
синдром. Як вказують матеріали інтерв’ювання
хворих, понад 94% з них відзначають наявність
болю від незначного абдомінального дискомфорту
(12,5%), до вираженого постійного болю (14,2%),
який утримується від кількох днів до місяця і негативно впливає на всі інші показники емоційної,
психічної сфери та загальної життєдіяльності. При
детальному опитуванні 46,5% хворих відчувають
біль «парієнтального» типу, тобто чітко локалізують його, відзначають залежність від м’язевого
напруження черевної стінки та від зміни положення тіла. У 21% хворих больовий синдром має
«вісцеральний» характер, тобто не виявляє чіткої
локалізації, не залежить від м’язевого тонусу та
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«Міраж»)

№ 24 / 2019 р.

гального здоров’я, життєздатності, соціального
функціонування, рольового емоційного функціонування і психічного здоров’я суттєво меншим ніж
у контрольній групі. Показники фізичного функціонування і болю залишалися пониженими, однак
24 год наближалися до популяційної норми.
Відмічено, що середня тривалість операції
у обох групах істотно не відрізнялася, складаючи
38,3±12,2 хв у контрольній та 39,8±13,4 хв (р<0,05).
Детальний аналіз факторів, які детермінують
якість життя у післяопераційному періоді дозволяє
відзначити, що хворі у групах порівняння перенесли оперативні втручання, які були ідентичні за
методикою виконання та за ступенем інвазивності.

від положення тіла. У решти 32,5% хворих біль має
змішаний характер, часто іррадіює у плечову чи
у підключичну ділянку. Для частини хворих (23%)
був характерним біль у м’язах кінцівок та шиї
на 2-4 добу після операції, який за нашими спостереженнями був асоційованим з застосуванням
під час операції деполяризуючих міорелаксантів.
Динаміка якості життя у хворих дослідної групи яким проведена холецистектомія з застосуванням аргонперитонеуму була дещо відмінна (рис. 3).
У хворих, яким холецистектомія виконувалася з застосуванням аргонперитонеуму, через 4 год
після операції відхилення від референтних значень
індексів рольового фізичного функціонування, за-
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Очевидно, що причиною зниження травматичності
операції та прискореної динаміки регресу клінічної
симптоматики, яка впливає на якість життя є саме
особливість технології пневмоперитонеуму а не
відмінності у підборі груп хворих чи у кваліфікації хірургічної бригади. Слід визнати, що застосування аргонперитонеуму виявляє свої переваги
вже у момент пробудження хворого після операції.
Зокрема, вкрай рідко виникає необхідність додаткового призначення анальгетиків безпосередньо
після виходу з наркозу та відновлення свідомості.
Зниження больової іритації дозволило суттєво
знизити кількість необхідних наркотичних засобів.
Так середня доза пропофолу у порівнянні з контрольною групою хворих знизилася на 25-30%, фентанілу – на 40-45%. Коротка тривалість операції
дозволяє оптимізувати комбінований внутрішньовенний наркоз. Зокрема немає необхідності у застосуванні недеполяризуючих міорелаксантів –
ардуану та аркурону. Використання одної дози
міорелаксантів короткої дії – атракурію (тракріуму) дозволяє зменшити час післянаркозного моніторингу і таким чином збільшити ефективність
роботи операційного блоку. У порівнянні з групою
контролю при застосуванні аргонперитонеуму
кількість хворих з післяопераційною нудотою знизилася з 33,5 до 11,1%, частота післяопераційної
міалгії знизилася з 12,5 до 8%. Середня тривалість
госпіталізації склала у дослідній групі 2,3 доби
проти 3,1 доби у контрольній групі.
Порівняння динаміки зміни параметрів, що
характеризують якість життя, дозволяє стверджувати, що найбільш виражені відмінності між групами порівняння спостерігаються в ранньому післяопераційному періоді і пов’язані, в основному, зі
швидшою регресією больового синдрому у хворих,
яким застосували аргонперитонеум. Через місяць

після операції ці відмінності нівелюються. Незалежно від виду пневмоперитонеуму у 2,6% хворих
дослідної групи та у 3,1% групи порівняння залишалася група пацієнтів з пониженою якістю життя.
Таким чином, можна узагальнити, що динаміка
показників якості життя у післяопераційному періоді дещо краща у групах хворих, які перенесли
лапароскопічну холецистектомію з застосуванням
аргону у якості робочого газу для створення пневмоперитонеуму. Тому аргонперитонеум може стати
компонентом стратегії прискореного одужання після операції (ERAS – стратегії).
Висновки.
1. Застосування аргону у якості робочого газу
для створення пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях є безпечною та ефективною альтернативою вуглекислого газу.
2. Аргонперитонеум може бути застосований
при лапароскопічній операції з використанням
стандартного обладнання – газового балона, редуктора, інсуфлятора та з’єднувальних шлангів низького тиску.
3. Застосування прямого введення першого
троакара дозволяє уникнути ризиків, пов’язаних
з ятрогенною венепункцією голкою Вереша і таким
чином, запобігти ризику газової емболії.
4. Застосування аргонперитонеуму сприяє
прискоренню післяопераційної редукції клінічної
симптоматики, у першу чергу, больового синдрому,
що імовірно пов’язане з меншим локальним впливом аргону на очеревину у порівнянні з вуглекислим газом.
5. Аргонперитонеум при лапароскопічній холецистектомії призводить до прискореного відновлення показників якості життя у післяопераційному періоді, а отже до скорочення тривалості
шпиталізації з 3,1 до 2,3 доби.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕТАПІВ
ПОПЕРЕДНЬОГО ФРАКЦІОНУВАННЯ ПЛАЗМИ КРОВІ У ТЕХНОЛОГІЇ
ОДЕРЖАННЯ ФАКТОРА VIII
Анотація: У статті представлені результати дослідження можливого застосування етапів попереднього фракціонування у технології одержання препарату фактора VIII (FVIII) зсідання крові. Описано переваги використання основних
осаджуючих речовин у процесі очищення білків плазми крові, зокрема факторів зсідання.
Аннотация: В статье представлены результаты исследования методов предварительного фракционирования в технологии получения препарата фактора VIII (FVIII) свертывания крови. Описаны преимущества применения основных
веществ-осадителей, которые могут использоватся в процессе очистки белков плазмы крови, в частности факторов
свертывания.
Summary: The article presents the results of the study of the application of the stages of pre-fractionation in the technology
of obtaining the preparation of factor coagulation VIII (FVIII). The advantages of using basic sedimentary substances that can be
used in the process of purification of blood plasma proteins, including clotting factors, are described.

Анотація. Плазма крові як джерело різноманітних лікарських препаратів містить цілу низку білків у різноманітних концентраціях. FVIII
нестабільний через можливі процеси активації/
інактивації і присутній у плазмі у дуже низькій
концентрації. Це зумовлює певні складності у його
виділенні. Безумовно, білки, що знаходяться у значно вищій концентрації, чи ті, що проявляють подібні фізико-хімічні властивості до FVIII, заважають
його очищенню.
Перші схеми фракціонування білків плазми
крові базувалися на використанні хімічних або
фізичних засобів преципітації сульфатом амонію,
каприловою кислотою, етанолом, поліетиленгліколем (ПЕГ) або варіації рН/температури [7]. Наступним етапом було введення процесу хроматографії
як селективної та специфічної процедури фракціонування/очищення [3; 4]. Такі методи були значно
ефективніші, ніж стадії переосадження, і викликали великий інтерес щодо очищення білків, що містяться в незначних кількостях [10].
Традиційні методи виробництва FVIII включали стадії осадження, які були спрямовані на усунення білкових домішок, таких як фібриноген,
фібронектин та імуноглобуліни. Ці технології могли використовувати комбінування осадження при
низьких температурах та додавання білкових обволікаючих (осаджуючих) речовин – гідрофільних
полімерів, таких як ПЕГ [12], полівінілпіролідон
[4], декстран, фікол, перкол, гідроксиетильований
крохмаль та інші [7]. Додатково у розчин для фракціонування вводили також гліцин та хлорид натрію
[6; 7; 10].
Використання
хроматографічних
методів
у фракціонуванні плазми крові дозволило отрима-

ти препарати факторів зсідання (зокрема, FVIII) високого рівня чистоти та питомої активності [4; 10].
Мета дослідження полягає у дослідженні можливості використання різних осаджуючих речовин
у процесі очищення білків плазми крові.
Матеріали та методи. Як вихідний матеріал
використовували свіжозаморожену плазму (СЗП),
кріопреципітат, фракції плазми крові за Коном
(І та ІІ+ІІІ).
У роботі використовували референтні нормальну та дефіцитну по факторах VIII та ІХ плазми
(«Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH»,
Німеччина, «Helena Biosciences Europe», Великобританія), набори реагентів для визначення прокоагулянтної активності факторів (АПТЧ-тест
«Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH»,
Німеччина та «Helena Biosciences Europe», Великобританія), набір для визначення рістоміцин-кофакторної активності фактора фон Віллебранда («Ренам», Росія).
Результати дослідження та обговорення.
Для порівняння проводили визначення активності FVIII фракціях плазми крові та на різних етапах фракціонування (табл. 1). Вихідною сировиною були свіжоприготовлені або заморожені при
(-30) ºС з терміном зберігання не більше 1 року осади фракції за Коном ІІІ та ІІ+ІІІ, отримані у Львівському обласному центрі служби крові від донорів
із негативним результатом на вірусні збудники.
Додатково визначення активності фактора проводили у фракції І за Коном.
У фракції І за Коном питома активність FVIII
приблизно в 5 разів вища, ніж у ІІ+ІІІ фракції
((19,27±2,32) х 10-4 та (4,40±0,76) х 10-4 МО/мг білка, відповідно) [1]. Очевидно, що при технологіч-
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ному виготовленні осаду фракції І (8% етанолу, рН
7,2, (-3)оС) основна частина фактора переходить
у нерозчинну форму [9]. В даному випадку відбувається ізоелектричне осадження цього білка при
низькій температурі [6; 8]. Таким чином, відносно
високий вміст FVIII у фракції І за Коном дає підставу вважати її важливим вихідним (альтернативним) матеріалом для виділення та очищення препаратів цього білка [1].
Встановлено, що питома активність FVIII у кріопреципітаті є приблизно в 4,2 разів більша, ніж
у плазмі, в 31,25 разів, ніж у фракції І за Коном та
156,25 разів, ніж у фракції ІІ+ІІІ за Коном. Всі ці
фракції є потенційним джерелом отримання FVIII,
проте основними в технології отримання FVIII є
кріопреципітат та плазма. Отримані дані узгоджуються з дослідженнями, проведеними Lundblad R.
зі співавторами [11].
При цьому слід зауважити, що вміст нецільових білків у цих фракціях є досить високий та
різноманітний. Так, зокрема, відомо, що фракція І за Коном містить: фібронектин, ADAMTS13
(vWF-протеаза розщеплення), глюкозоаміноглікан
(міститься також у фракції IV-1 та ІІ+ІІІ за Коном),
C1q, С1r та C1s– компоненти комплементу, FVIII,
vWF та фібриноген. Фракція ІІ містить імуноглобуліни, ІІІ фракція – лектин-протеїн, 8-ий компонент
комплементу, основні білки, α2-макроглобулін, FІХ,
Н-фіколін (антиген Хаката), Р-фіколін (Р35), аполіпопротеїн АІ та АІІ [163], фактори зсідання ІІ, VII,
IX та Х, глобуліни. Кріопреципітат містить: фібриноген, фібронектин, фактор фон Віллебранда тощо
[2; 5].

Наявність великої кількості нецільових білків
ускладнює процес очищення, тому при одержані FVIII із загальної суміші на попередніх етапах
проводять їх попереднє видалення. Серед відомих
методів використовують висолювання, осадження,
екстракцію, преципітацію, тощо [3; 4]. Основним
недоліком застосування цих методів є те, що вони
вимагають використання різних хімічних речовин,
які можуть впливати на активність (властивість)
цільового білка.
Проведено дослідження впливу різних осаджуючих речовин на вміст факторів зсідання крові
(FVIII, vWF, FІХ, тромбіну та фібриногену). Як вихідний матеріал використали свіжозаморожену
СЗП. В якості осаджуючих речовин застосовували:
барій хлорид (0,125 М), алюмінію гідроксид (ІІІ)
(3,0%) та ПЕГ-4000 (3,2%) [7; 12].
Отримані дані представлені в табл. 2. Плазму
розморожували при кімнатній температурі, поділили на рівні об’єми (по 50 мл) та за аналогічних
умов на магнітній мішалці додавали осаджуючі
речовини, перемішували протягом 15 хв, центрифугували при 2700 g протягом 20 хв при +8ºС.
Активність факторів та концентрацію білка визначали у супернатанті.
З даних таблиці випливає, що кріопреципітація та осадження барій-цитратом, алюміній гідроксидом (ІІІ) та ПЕГ-4000 можуть бути використані
у технології отримання препарату FVIII. Кріопреципітація необхідна для концентрування FVIII (за різними даними 3,5–5,0 разів). Видалення білків протромбінового комплексу забезпечували осадженням
за допомогою барій-цитрату та алюміній гідроксиду

Активність фактора VIII зсідання крові у субфракціях плазми крові (M±m; n=7)
Аналізовані проби

Концентрація білка
(мг/мл)

Свіжозаморожена плазма
Кріопреципітат
Розчин фракції І за Коном
Розчин фракції ІІ+ІІІ за Коном

64,14±1,06
42,71±1,07
302,85±9,12
281,42±10,33

Таблиця 1

Активність фактора VIII
МО/мл
МО/мг білка, х 10-4
1,08±0,03
168,57±6,51
2,70±0,36
630,48±82,58
0,58±0,06
19,27±2,32
0,12±0,02
4,40±0,76

Таблиця 2

Дослідження впливу осаджуючих речовин на вміст факторів зсідання крові (M±m; n=7)
Показники
Активність FVIII, МО/мл
Питома активність FVIII, МО/мг білка,
х 10-1
Активність vWF,%
Активність FІХ, МО/мл
Питома активність FІХ, МО/мг білка,
х 10-2
Тромбін, NIH/мл
Фібриноген, мг/мл
Концентрація білка, мг/мл

Контроль
СЗП
1,12±0,03

Показники після преципітації
Al(OH)3
ПЕГ-4000
Ва-цитрат
1,08±0,02
1,06 ±0,02
1,05±0,13

0,17±0,01

0,21±0,01

0,24±0,01

0,23±0,03

104,71±2,31
1,13±0,04

108,57±3,40
0,09±0,01

99,71±1,57
1,13 ±0,02

98,57±1,38
0,13±0,01

1,70±0, 10

0,17±0,01

2,60±0,30

2,00±0,02

1,05±0,03
4,87±0,21
64,14±1,06

не визначається
3,23±0,19
50,71±1,21

1,04±0,03
2,05±0,03
43,71±1,04

не визначається
2,05±0,04
45,77±0,65
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Рис. 1. Преципітація факторів зсідання крові при використанні
різних осаджуючих речовин (M±m; n=7)
(ІІІ), що приводило до зниження активності цих білків у супернатанті, а також частково відбувалось і
видалення фібриногену (рис. 1). ПЕГ-4000 забезпечує осадження фібриногену, фібронектину [7], ліпопротеїдів, денатурованих білків тощо [12].
Попередні дослідження стали основою для
створення технологічної схеми отримання очищеного FVIII.

Висновки. Проведення попередніх етапів осадження/преципітації нецільових білків є важливим
етапом у технології отримання FVIII. Це не лише
полегшує процес очищення даного білка, але й покращує його аналітичні характеристики, оскільки
усунення природніх інгібіторів чи активаторів даного білка впливає на характеристику кінцевого
продукту.
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