
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ 
МЕДИЧНИЙ 

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Науковий журнал

# 28 лютий 2021

Одеса
2021



ISSN 2306-7772

Науковий журнал

Південноукраїнський медичний науковий журнал

# 28 лютий 2021

Виходить тричі на рік.

Редактор, коректор – Мельбрун А. Я. 
Верстка-дизайн – Канавка С. А.

Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках журналу фактів, цитат, 
статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також 
за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, несуть автори опубліко-
ваних матеріалів. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Матеріали пу-
блікуються в авторській редакції. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, 
дозволено тільки зі згоди автора та видавця. Будь-яке використання – з обов’язковим  
посиланням на журнал.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19536-9336Р від 26.11.2012 р.
Засновник журналу: ГО «Південна фундація медицини»

© ГО «Південна фундація медицини», 2021
© Автори наукових статей, 2021

© Оформлення Ткаченко М. С., 2021



3

ЗМІСТ

Антонюк О. П., Прокопчук Н. М., Лека М. Ю.
ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ ДАУНА У ПЛОДІВ ТЕРМІНОМ 11-13 + 6 ТИЖНІВ 4
Глинкин В. В.
ФОРМУЛА РАСЧЕТА РАЗМЕРА АПИКАЛЬНОЙ  
ЧАСТИ КАЛИБРОВАННОГО ШТИФТА 8
Горішний І. М., Горішний М. І., Мочульська О. М. 
ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  
РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ У НЕМОВЛЯТ 12
Гошовська А. В., Декет М. М., Смеречанська С. В.
ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ІНВАЗИВНОМУ 
ЦИТОТРОФОБЛАСТІ ЯК ПРЕДИКТОР ДІАГНОСТИКИ  
РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЖІНОК ГРУП РИЗИКУ 16
Гошовська А. В., Прокопчук М. В., Мазурик А. Г.
ДІЯ ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ НА СТАН ПЛАЦЕНТАРНОГОКОМПЛЕКСУ  
У ЖІНОК НА ФОНІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ 19
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХСУШКА ОЛЕКСАНДРА АВКСЕНТІЙОВИЧА −  
ВІТЧИЗНЯНОГО АНАТОМА, ДОСЛІДНИКА ЛІМФАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ 22
Дудка Т. В., Дудка І. В., Гуменюк О. П., Синицька Т. В.
АНАЛІЗ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ  
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 25
Кокоруз М. В.
ГЛИБОКА МОЛЕКУЛЯРНА ВІДПОВІДЬ ТА РЕМІСІЯ БЕЗ ЛІКУВАННЯ  
ПРИ ХРОНІЧНІЙ МІЄЛОЇДНІЙ ЛЕЙКЕМІЇ 29
Конопліцький В. С., Пасічник О. В., Коробко Ю. Є., Салій Д. Ю.
ВУШНІ ДОВАЖКИ У ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ) 34
Лавренко Г. М., Калюжний Ю. А.
ЕФЕКТ ЛІКУВАННЯ ЧАСТКОВОЇ АКОМОДАЦІЙНОЇ КОСООКОСТІ  
БЕЗ ОПЕРАЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ 39
Лебедєва А. О.
ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОДОЗОВОГО ОПРОМІНЕННЯ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 43
Микитенко А. О., Омельченко О. Є.
РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА У ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ КАДРІВ 45
Милова Н. І.
ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ  
МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ 48
Сандуляк Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ БАКТЕРІАЛЬНИХ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЙ  
У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ОСЛАБЛЕНОЮ ІМУННОЮ РЕАКТИВНІСТЮ  
В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 52
Сухомлин А. А., Гордієнко Л. П., Сухомлин Т. А. 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ГАСТРИНУ  
НА ОРГАНИ ТРАВНОГО ТРАКТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 60
Тещук В. Й., Тещук Н. В., Руських О. О., Бендяк О. В., Дунай О. А.
ЗАСТОСУВАННЯ КСАВРОНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ  
З ГОСТРИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ 65
Ткач Ю. І.
ПЕРЕВАГА УНІФІКОВАНИХ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯКІЛЬКОСТЕЙ ЛЕЙКОЦИТІВ,  
ЕРИТРОЦИТІВ І ЦИЛІНДРІВУ 1 МЛ СЕЧІ З ДОПОМОГОЮ ЛІЧИЛЬНИХ КАМЕР  69
Худзій С. С.
ОЦІНКА ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ ПРИ PH-НЕГАТИВНИХ  
ХРОНІЧНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ НЕОПЛАЗІЯХ 79
Чистякова Е. Є., Смолєнко Н. П., Коренєва Є. М., Бєлкіна І. О.,  
Величко Н. Ф., Кустова С. П., Бондаренко В. О.
КОРЕКЦІЯ ПРОСТАТИЛЕНОМ РЕПРОДУКТИВНИХ  
РОЗЛАДІВ САМЦІВ ЩУРІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПРОСТАТИТОМ 82



4

№ 28 / 2021 р.

Антонюк О. П.
кандидат медичних наук,

доцент кафедри анатомії людини імені М. Г. Туркевича
Буковинського державного медичного університету

Прокопчук Н. М.
лікар УЗД вищої кваліфікаційної категорії,

асистент кафедри променевої діагностики
факультету післядипломної освіти

Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького

Лека М. Ю.
асистент кафедри анатомії людини імені М. Г. Туркевича

Буковинського державного медичного університету

ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ ДАУНА У ПЛОДІВ ТЕРМІНОМ 11-13 + 6 ТИЖНІВ

Анотація: Дана стаття присвячена проблемі діагностики синдрому Дауна у плодів терміном 11-13+6 тижнів. Кут лиця 
досліджується лише у підгрупі вагітностей із проміжним ризиком після поєднання аналізу просівних досліджень, вимірю-
вання: комірцевого простору, ЧСС, вільного ß-ХГЛ і PAPP-A.

Аннотация: Данная статья посвящена проблми диагностики синдрома Дауна у плодов сроком 11-13+6 недель. Угол 
лица исследуется только в подгруппе беременностей с промежуточным риском после объединения анализа просевных 
исследований, измерения: воротникового пространства, ЧСС, свободного ß-ХГЧ и PAPP-A.

Summary: This article is devoted to the problems of diagnosing Down syndrome in fetuses 11-13+6 weeks old. Facial angle 
is only investigated in the subgroup of intermediate-risk pregnancies after combining sieve analysis, measurement of: collar 
space, heart rate, free ß-hCG and PAPP-A.

Постановка проблеми. Синдром Дауна є най-
поширенішим генетичним розладом у новона-
роджених і спричинений частковою або повною 
триплікацією хромосоми 21 людини (трисомія 21). 
Це складний стан, що призводить до багатьох про-
блем зі здоров’ям протягом усього життя, включа-
ючи різну ступінь інтелектуальних вад та затримки 
мови, пам’яті та навчання.

Зв’язок публікації з плановими науковими 
науково-дослідними роботами. Наукове дослі-
дження є фрагментом між кафедральної науково-
дослідної роботи кафедри анатомії людини імені 
М.Г. Туркевича Буковинського державного медич-
ного університету «Закономірності статево-вікової 
будови та топографоанатомічних перетворень ор-
ганів і структур організму на пре- та постнатально-
му етапах онтогенезу. Особливості перинатальної 
анатомії та ембріотопографії». Номер державної 
реєстрації 0120U101571 (2020-2024 рр.).

Вступ. Синдром Дауна трапляється, коли у пло-
да є три, а не дві копії хромосоми 21; або специ-
фічна ділянка хромосоми 21, спричинену причи-
ною синдрому Дауна [1, 2]. Хромосомна аномалія: 
у матері при дозріванні яйцеклітини під впливом 
поки нез’ясованих причин у 21 пари хромосом 
формуються три хромосоми замість двох. У ново- 
народжених частота синдрому Дауна становить  
1:700-1:800, немає етнічної або географічної різниці  
у батьків однакового віку. Близько 2% дітей з син-
дромом Дауна мають мозаїчні форми, 4% хворих 
– транслокаційну форму трисомії. Ймовірність на-
родження дітей з синдром Дауна залежить від віку 
матері і меншою мірою від віку батька [3; 4]. Так, 
у віці 45 років патологія становить близько 3%, 
близько 2% спостерігається у рано народжуючих 
жінок віком до 18 років. Ознаки синдрому Дауна: 

слабоумство, затримка росту, характерна зовніш-
ність, зміни дерматогліфіки [5; 6].

При діагностиці вагітних лікарі можуть зіткну-
тися, як хибнопозитивними, так і помилковонега-
тивними скринінг-тестами. Жоден скринінговий 
тест не може передбачити ступінь проблем у плодів 
із синдромом Дауна.

Мета дослідження. Провести ультразвуковий 
скринінг у 1 триместрі в поєднанні з сироваткови-
ми тестами 1 триместру (до 14 тижнів вагітності) 
на синдром Дауна.

Об’єкт і методи дослідження. Обстежено  
258 пацієнтів. Кут лиця слід вимірювати між лінією 
верхньої поверхні піднебіння та лінією, що перети-
нає верхній кут передньої частини верхньої щеле-
пи й зовнішню поверхню лоба, представленого ло-
бовою кісткою або ж ехогенною лінією під шкірою 
нижче лобового шва, який зазвичай є відкритим  
у цьому віці вагітності. Точний серединний зріз 
лиця плода визначається через: ехогенний кінчик 
носа та прямокутну форму передньої частини під-
небіння; прозорість проміжного мозку в центрі;  
комірцевий простір позаду (рис. 1).

Поворот голівки у бік на 10° від серединної 
лінії призводить до відхилення кінчика носа та 
появи зображення виличної кістки як ехогенної 
будови між носовою кісткою та передньою части-
ною піднебіння. Подальший поворот близько 15° 
від серединної лінії призводить до зникнення но-
сової кістки та розширення виличної кістки до її 
з’єднання із піднебінням.Для оцінки носової кістки 
вік вагітності повинен бути 11-13+6 тижнів, а КТР 
(тім’яно-куприковий розмір) 45-84 мм. Зображення 
збільшують настільки, аби голівка й верхня частина 
грудної клітки плода займали весь екран. Треба ви-
вести правильний серединний зріз профілю обличчя 
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плода. Поверхня ультразвукового датчика має бути 
рівнобіжною напрямку поверхні носа, надалі дат-
чик повільно нахиляють з одного боку носа плода 
на інший. Якщо цих вимог дотримано, на рівні носа 
плода повинні бути видимими три чіткі лінії: верхня 
лінія представляє шкіру; нижня, товща й ехогенна 
за верхню лінію шкіри, представляє носову кістку; 
третя лінія попереду кістки, трохи вищого рівню за 
шкіру, представляє кінчик носа.

Точний серединний зріз лиця плода визначається 
через: ехогенний кінчик носа та прямокутну форму 
передньої частини піднебіння; прозорість проміж-
ного мозку в центрі; комірцевий простір позаду.

Для оцінки носової кістки вік вагітності повинен 
бути термін вагітності 11-13+6 тижнів, а КТР – ста-
новити 45-84 мм. Зображення слід збільшити на-
стільки, аби голівка й верхня частина грудної клітки 
плода займали весь екран. Треба вивести правиль-
ний серединний зріз профілю обличчя плода. По-
верхня ультразвукового датчика має бути рівнобіж-
ною напрямку поверхні носа, надалі датчик лагідно 
нахиляють з одного боку носа плода на інший. Якщо 
цих вимог дотримано, на рівні носа плода повинні 
бути видимими три чіткі лінії: верхня лінія пред-
ставляє шкіру; нижня, товща й ехогенна за верхню 
лінію шкіри, представляє носову кістку; третя лінія 
попереду кістки, трохи вищого рівню за шкіру, пред-
ставляє кінчик носа.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Скринінг розпочато 02.10.18. Аудит здійснено від-
носно пацієнтів, обстежених між 02.10 і 2012.19. 
За цей період було обстежено 258 пацієнтів. В еу-
плоїдних плодів кут лиця зменшується до 84° ± 001 
при КТP 45 мм та до 76±0,01° при КТP 84 мм. Кут 
лиця перевищує 95-й центиль у близько: еуплоїдних 
плодів – 5%; плодів із трисомією 21 – 45%; плодів із 

трисомією 18 – 55%; плодів із трисомією 13 – 45% 
трисомія 21.

Існує дві стратегії оцінки кута лиця під час про-
сівних досліджень з метою пошуку трисомій 21, що 
мають подібну частоту визначення та хибно-пози-
тивних результатів. Кут лиця досліджується лише у 
підгрупі вагітностей із проміжним ризиком після 
поєднання; просівних досліджень КП (комірцевий 
простір) плода, ЧСС, вільного ß-ХГЛ (хоріальний 
гонадотропін людини) і PAPP-A (асоційований з ва-
гітністю протеїн-А плазми), що складає лише одну 
шосту (15%) від загальної популяції [5]. У першому 
триместрі вагітності ß-ХГЛ забезпечує синтез про-
гестерону і естрогену, необхідних для підтримки 
вагітності, жовтим тілом яєчника. Хоріальний гона-
дотропін діє на жовте тіло подібно лютеїнізуючого 
гормону, тобто підтримує його існування. РАРР-А – 
це високомолекулярний глікопротеїн. При вагітнос-
ті виробляється у великій кількості трофобластом і 
надходить у материнську систему циркуляції, кон-
центрація його в сироватці крові матері збільшуєть-
ся зі збільшенням терміну вагітності.

Оцінка кута лиця покращує наслідки поєдна-
них просівних досліджень, підвищуючи точність 
визначення від 90% до 94% та зменшує частоту 
хибно-позитивних результатів від 3,0% до 2,5%. 
Ефективніший спосіб просівних досліджень ґрун-
тується на поєднанні: віку матері визначенні у про-
бах материнської крові – вільної підодиниці ß-ХГЛ 
і PAPP-A та обстеження (УЗО) в 11-13 тижнів, ви-
мірювання накопиченої позаду шиї плода рідини 
(комірцевий/потиличний простір), дослідженні 
розмірів носа та піднебіння, вимірюванні частоти 
серцевих скорочень.

При вагітностях із трисомією 21 сироватковий 
вільний ß-ХГЛ майже вдвічі більшим, а PAPP-A 

Рис. 1. Структури лиця плода: Nasal tip – кінчик носа,  
Nasal bone – носова кістка, Diencephalon – проміжний мозок,  

Palate – піднебіння, NT – комірцевий простір
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становить майже наполовину і є пониженим по-
рівняно до вагітностей без хромосомних аномалій.

Вимірювання вмісту вільного ß-ХГЛ та 
PAPP-A залежать від використаних реактивів, від 
віку вагітності, материнської ваги, етнічної при-
належності, способу запліднення і того, палить 
пацієнтка чи ні. При розрахунках точних особис-
тих ризиків пацієнтки необхідним є налаштування 
вимірювання вільного ß-ХГЛ та PAPP-A. Кожен 
виміряний рівень переводиться у кратне очікува-
ної нормальної медіани (MoM, multiple of median), 
притаманної вагітності того самого віку, при такій 
материнській вазі, такому статусі паління, етніч-
ній приналежності й такому ж способу заплід-
нення. У жінок, що палять, та у жінок після ЕКЗ 
(екстракорпоральне запліднення) сироватковий 
PAPP-A є зниженим, і це може бути хибно трак-
товано на користь підвищеного ризику трисомії 
21 та відповідного зростання частоти хибно-по-
зитивних результатів.

Носова кістка визнається наявною, якщо вона 
помітна більш ехогенною за лінію шкіри над нею, 
і відсутньою, якщо вона або взагалі непомітна або 
її ехогенність така ж, як ехогенність лінії шкіри, чи 
менша за неї.

У 11-13+6 тижнів носова кістка визначається 
відсутньою: у еуплоїдних плодів – 1-3%; плодів із 
трисомією 21 – 60%; плодів із трисомією 18 – 50%; 
плодів із трисомією 13 – 40%. Відсутність носової 
кістки частіше буває у віці вагітності 11-ти, ніж 
у 13-ти тижневих плодів.

Існує дві стратегії оцінки носової кістки під час 
просівних досліджень з метою пошуку трисомій 21, 
що мають подібну частоту визначення та хибно-по-
зитивних результатів. Носова кістка досліджується 
лише у підгрупі вагітностей із проміжним ризи-
ком після поєднання просівних досліджень плода, 
ЧСС, вільного ß-ХГЛ і PAPP-A, що складає лише 
одну шосту (15%) від загальної популяції. Оцінка 
носової кістки покращує наслідки поєднаних про-
сівних досліджень, підвищуючи точність визначен-

ня від 90% до 93% та зменшуючи частоту хибно-
позитивних результатів від 3,0% до 2,5%.

В еуплоїдних плодів кут лиця зменшується  
з КТР від 84 ±0,01°при КТР 45 мм до 76±0,01° при 
КТР 84 мм. Кут лиця перевищує 95-й центиль  
у близько: еуплоїдних плодів – 5%; плодів із трисо-
мією 21 – 45%; плодів із трисомією 18 – 55%; пло-
дів із трисомією 13 – 45%.

На рис. 2 наведені фотографії плодів і нормі та 
при трисомії 21.

Tрисомія 18 та трисомія 13 є другою й третьою 
найбільш поширеними хромосомними аномалія-
ми після трисомії 21. У 11-13+6 тижнів відносна 
частота трисомій 18 та 13 порівняно до трисомії 
21 складає близько 1 до 2,5 та 1 до 7 відповідно.  
У 75-80% плодів із трисомією 21 товщина КП пере-
вищує 95-й центиль допустимих меж. У плодів із 
трисомією 21 немає чіткого зв’язку між товщиною 
комірцевого простору та віком матері.

Потовщення КП пов’язане з: трисомією 21 (рис. 
3) та іншими значними хромосомними аномаліями; 
понад 50-ма вадами плода та генетичними синдрома-
ми; cмертю плода. Тим не менш, у більшості випадків 
КП розсмоктується і діти народжуються здоровими.

Отже, маркер – кут лиця виміряний у вагітних 
впродовж періоду 11-13+6 тижнів, за допомогою 
УЗД дозволяє виявити трисомію 21 (синдром Да-
уна). Вимірювання товщини комірного простору 
грає важливу роль у скринінгу трисомії 21, збіль-
шення цього показника в порівнянні з нормативни-
ми значеннями позволяє виявляти значну частину 
плодів, у яких підвищений ризик інших хромосом-
них порушень, аномалій розвитку серця та його 
основних артерій, а також широкого спектру ген-
них синдромів [3, 4].

Перспективи подальших досліджень. Про-
вести комбіновані скринінгові тести першого три-
местру пренатальної анеуплоїдії – раннє виявлен-
ня вагітностей, що мають високий ризик розвитку 
синдрому Дауна, що є найбільш поширеною ауто-
сомною трисомією серед народжених живими.

Норма Трисомія 21
Рис. 2. Кут лиця
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Висновки.
1. В еуплоїдних плодів кут лиця зменшується 

з куприково-тім’яним розміром від 84±0,01° 45 мм 
до 76±0,01° при куприково-тім’яному розмірі 
84 мм. Кут лиця перевищує 95-й центиль у еупло-
їдних плодів – 5%; плодів із трисомією 21 – 45%; 
плодів із трисомією 18 – 55%; плодів із трисомією 
13 – 45%.

2. В 11-13+6 тижнів носова кістка визначається 
відсутньою у близько: еуплоїдних плодів – 1-3%; 
плодів із трисомією 21 – 60%; плодів із трисомією 
18 – 50%; плодів із трисомією 13 – 40%. Відсут-
ність носової кістки частіше буває у віці вагітності 
11 тижнів, ніж у 13 тижнів.

Рис. 3. Скупчення рідини в ділянці задньої 
поверхні шиї плода [3]
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ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет
имени Максима Горького»

ФОРМУЛА РАСЧЕТА РАЗМЕРА АПИКАЛЬНОЙ  
ЧАСТИ КАЛИБРОВАННОГО ШТИФТА

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме качественной обработки корневого канала с его последующей 
обтурацией, способствующих развитию регенеративных процессов в тканях зуба и периодонта. В связи с этим для ме-
тода верификации была разработана формула расчета апикальной части калиброванного штифта, с помощью которой 
можно определить размеры апикального отверстия. При укорочении гуттаперчевого штифта 25.06 на 1мм его размер 
увеличивался на 6. После достижения апикального упора калиброванным гуттаперчевым штифтом проводили рентге-
нологическое исследование. Верифицированный размер апикального отверстия позволяет определиться с выбором 
пломбировочного материала и, в отличие от использования ручных файлов, не происходит перерасширения корневого 
канала, что предотвращает риск трещины или перелома корня.

Анотація: Стаття присвячена актуальній проблемі якісної обробки кореневого каналу з його подальшою обтурацією, 
що сприяють розвитку регенеративних процесів в тканинах зуба і періодонта. У зв’язку з цим для методу верифікації була 
розроблена формула розрахунку апікальної частини каліброваного штифта, за допомогою якої можна визначити розміри 
апікального отвору. При вкороченні гутаперчевого штифта 25.06 на 1мм його розмір збільшувався на 6. Після досягнення 
апікального упору каліброваним гутаперчевим штифтом проводили рентгенологічне дослідження. Верифікований розмір 
апікального отвору дозволяє визначитися з вибором пломбувального матеріалу і, на відміну від використання ручних 
файлів, не відбувається перерасшіренія кореневого каналу, що запобігає ризику тріщини чи перелому кореня.

Summary: The article is devoted to the actual problem of high-quality treatment of the root canal with its subsequent obtu-
ration, contributing to the development of regenerative processes in the tissues of the tooth and periodontium. In this regard, for 
the verification method, a formula was developed for calculating the apical part of the calibrated nail, with which it is possible to 
determine the dimensions of the apical foramen. When the 25.06 gutta-percha pin was shortened by 1 mm, its size increased 
by 6. After reaching the apical stop with the calibrated gutta-percha pin, X-ray examination was performed. The verified size of 
the apical foramen makes it possible to determine the choice of filling material and, in contrast to the use of hand files, there is 
no overexpansion of the root canal, which prevents the risk of cracks or root fractures.

Актуальность проблемы. На сегодняшний день 
частота обращаемости больных в связи с необхо- 
димостью эндодонтического лечения зубов с болез-
нями периодонта не имеет тенденции к снижению. 
По некоторым данным пациенты с деструктивными 
формами периодонтита составляют 30-45% от об-
щего числа обратившихся за эндодонтической по-
мощью [1]. И.В. Жакот (2019) сообщает, что спустя 
год после лечения зубов с периодонтитом 58% из 
них возвращается на перелечивание, а при разви-
тии осложнений на фоне хронического периодон-
тита 5-7% случаев приходится на удаление [2].

Патологическая резорбция считается прогнос-
тическим неблагоприятным симптомом, т.к. это 
патологическое состояние приводит к прогрес-
сирующему разрушению структуры корня зуба 
и значительно снижает эффективность лечебных 
мероприятий [3, 4]. При лечении таких форм пери-
одонтитов чаще применяются хирургические или 
комбинированные методы. Данные об отдаленных 
результатах консервативного лечения в таких слу-
чаях неоднозначные [5]. Считается, что при ре-
зорбции верхушки корня подготовка корневого 
канала к пломбированию должна заканчиваться 
не доходя 0,5 мм до рентгенологической верхуш-
ки, что в общей сложности составляет 1,5 мм,  
а в случаях обширной резорбции на 2 мм и более 
до рентгенологической верхушки [6]. При лечении 
больных с хроническим периодонтитом с наличи-
ем резорбции и широким апикальным отверстием 
в пределах 50-80 по стандарту ISO, после созда-
ния апикального барьера не менее 3 мм толщиной, 

через год положительная динамика наблюдалась  
в 62,5% случаев [7]. Поэтому на сегодняшний день 
является актуальной проблема качественной обра-
ботки корневого канала с его последующей обтура-
цией, способствующие развитию регенеративных 
процессов в тканях зуба и периодонта [8].

В стоматологической практике окончательный 
диагноз сегодня ставится с учетом данных рент-
генологических методов исследования [9]. Двух-
мерное отображение трехмерных структур значи-
тельно ухудшает распознавание периапикальной 
патологии на рентгенограммах, поэтому для этих 
целей лучше использовать конусно-лучевую ком-
пьютерную томографию (КЛКТ) без риска по-
грешности или искажения результатов [10]. М. Ло  
с соавт. (2000) проведя коррелятивную рентгено-
графическую и гистологическую оценку резорбции 
апикальной области корня установили, что рентге-
нологически у 19% зубов была диагностирована 
апикальная резорбция корня, в то время как гисто-
логически апикальная воспалительная резорбция 
корня выявлена у 81% зубов. При этом совпадение 
диагноза было у 7% образцов и не совпадение у 76% 
образцов [11]. Воспалительная резорбция наружн 
ой поверхности корня рентгенологически наблю-
дается как прогрессивная рентгенопрозрачная об-
ласть корня и прилегающей кости [12]. Рентгено-
логические признаки резорбции верхушки корня 
не всегда можно определить, т.к. гранулема может 
препятствовать визуализации [13]. Поэтому рент-
генологические критерии не всегда приемлемы, 
когда врачу необходимо определить размер  
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апикального отверстия при разрушенной апи- 
кальной констрикции.

Цель исследования – разработать для метода 
верификации формулу расчета апикальной части 
калиброванного штифта, с помощью которой мож-
но определить размеры апикального отверстия.

Материал и методы исследования. Эндодон- 
тическое лечение проводили пациентам, диагноз кото- 
рых соответствовал кодам шифра МКБ-10: К04.5-  
К 04.8. Нозологическая форма «Хронический перио-
донтит постоянного зуба (период обострения)» соо-
тветствовал Локальным протоколам стоматологичес-
кой терапевтической помощи взрослому населению: 
«Болезни пульпы и периапикальных тканей. Перио-
донтит. Обострившийся хронический периодонтит 
постоянных зубов» код МКБ-10 и диагнозам класси-
фикации И.Г. Лукомского: обострение хронического 
периодонтита (гранулирующего и гранулематозного).

После сбора жалоб и анамнеза проводили 
объективное обследование пациента. Для уточне-
ния диагноза осуществляли рентгенологическое 
исследование с помощью внутриротового рентге-
нологического аппарата и с использованием КЛКТ 
в параллельной технике с последующим описанием 
рентгенологических снимков по общепринятой мето-
дике [14]. Рентгенограммы зубов с периапикальными 
рентгенопрозрачностями были исследованы на от-
сутствие или наличие резорбции в апикальной трети 
корня с помощью бинокулярной лупы с 3-кратным 
увеличением. Все зубы были поделены на три катего-
рии согласно критериям М. Ло:

1. Категория зубов без признаков резорбции.
2. Категория зубов с признаками умеренной 

резорбции, которая визуализировалась на рентгене 
в виде размытости неровности контура корня.

3. Категория зубов с признаками тяжелой 
резорбции, визуализирующейся на рентгене в виде 
отчетливых рентгенопрозрачных углублений или 
укорочения кончика корня.

На основании данных обследования пациенту 
ставили диагноз, проводили лечение и осуществля-
ли контроль за качеством проведенного лечения. 
Право пациентов на участие в исследовании на 
основании добровольного согласия гарантировано 
письменным согласием обследуемых пациентов 
после получения ими информации о характере ис-
следования и отсутствии возможных осложнений.

Эндодонтическое лечение проводили согласно 
стандартизированному протоколу инструменталь-
ной и медикаментозной обработки. В I посещение 
проводили очистку поверхности зуба от налета и 
отложений. После изоляции рабочего поля при по-
мощи коффердама осуществляли некроэктомию, ме-
дикаментозную обработку кариозной полости 5,2% 
NaОCl, доступ к корневым каналам. Первичной яв-
лялась обработка корональной и средней трети после 
предварительного скаутинга 2/3 корневого канала для 
эвакуации путридного распада и предотвращения 
блокировки дентинными опилками апикальной трети 
и инфицирования периапикальных тканей.

Перед началом инструментальной обработки 
корневого канала определяли ориентировочную 

рабочую длину канала. После очистки и устране-
ния препятствий в коронковой части проводилась 
«разведка апикальной трети» с последующим 
определением рабочей длины. Для этого стопор 
устанавливали на отметку, соответствующую сред-
нему значению расчетной длины обрабатываемого 
канала зуба. Отклонения до 2 мм в ту или иную 
сторону допустимы, т.к. это может быть связано 
с индивидуальными особенностями зуба данной 
группы. При наличии экссудата проводили расши-
рение апикального отверстия до 25 по ISO.

С гистологической точки зрения, рабочая длина 
является расстоянием от точки, отмеченной на ко-
ронке до цементно-дентинной границы, в непосред-
ственной близости от апикального сужения. Для 
определения конечной точки хемомеханической 
обработки используются основной (электронный 
апекслокатор) и дополнительные (рентгеноло-
гический, периодонтальной чувствительности, 
тактильный, бумажных штифтов) методы.

Принцип действия апекслокатора базируется на 
принципах изменения сопротивления переменного 
тока. Первый электрод прикрепляется к губе паци-
ента, второй- к файлу, вводимому в корневой канал. 
Апикальная часть корня обладает определенным 
омическим сопротивлением, когда файл достигает 
верхушки корня, сопротивление резко снижается, 
о чем прибор сигнализирует звуковым и графичес-
ким индикатором.

Результаты исследования. В норме физиоло-
гическое (малое отверстие) составляет 0,1-0,2мм, 
что соответствует 10-20 файлу. Для определения со-
стояний апикальной констрикции в предварительно 
высушенный канал поступательно-вращательными 
движениями вводили ручной К-файл 15.02. При 
длительно текущих воспалительных процессах со-
стояние констрикции может меняться и нарушать-
ся цементно-дентинная граница (Рис. 1).

На рентгене представлен зуб с хроническим 
апикальным периодонтитом в стадии обострения. 

Рис. 1. Рентгенограмма 25 зуба 
с хроническим апикальным 

периодонтитом в стадии 
обострения со вставленным в 

корневой канал 35.02 К-римером
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В области апекса определяется очаг просветления 
округлой формы с четкими контурами. При использо-
вании тактильного метода и метода периодонтальной 
чувствительности рабочая длина была определена 
неверно. В корневой канал введен 35.02 К-ример с 
выходом в периапикальные ткани за пределы корне-
вого канала кончика инструмента на 2мм.

Особую сложность для лечения представляют 
зубы с рентгенологически определяемой резорб-
цией корня. Это свидетельствует об обширных 
разрушениях в области верхушки корня. В таких  
случаях, возможно, предварительно измерять 
размер апикального отверстия при помощи изме-
рительной шкалы радиовизиографа или на срезе 
КЛКТ (Рис. 2. а, б).

Для верификации размера апикального отвер-
стия можно использовать конусную гуттаперчу или 

рентген контрастный временный пломбировочный 
материал на основе кальция (Рис. 3. а-в).

В некоторых случаях для верификации мы 
выбирали метод калибрования гуттаперчи. Была 
использована гуттаперча 25.06. Ножницами про-
изводили укорочение гуттаперчевого штифта по 
1мм, пока не был получен упор в области апекса, 
как видно на рис. 3 б. Таким образом, при укороче-
нии штифта на 1мм его размер увеличивался на 6. 
Для этих целей нами предложена формула расчета 
апикальной части калиброванного штифта:

Ap1+K*L=Ap2 (1)
где Ap1- исходный размер гуттаперчи  

(25 по ISO); K- значение конусности гутта- 
перчевого штифта (6); L-длина, на которую  
укорачивается гуттаперчевый штифт; Ap2- конечны 
размер гуттаперчи.

Рис. 2. а) Рентгенограмма 47 зуба с хроническим апикальным периодонтитом  
в стадии обострения и обширной резорбцией дистального корня. Дополнительно включена 

измерительная шкала радиовизиографа, произведено измерение апикального отверстия

Рис 3. Рентгенограммы 45 зуб с хроническим апикальным периодонтитом в стадии обострения 
и обширной резорбцией корня: а) исходная ситуация; б) снимок с калиброванной гуттаперчей 

06 конусности; в) снимок с временным кальцийсодержащим материалом
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Уменьшив размер штифта на 7мм, используя 
формулу, получаем 67, что соответствует 65 разме-
ру файла по ISO или 0,65мм: 25+6*7=67.

После достижения апикального упора 
калиброванным гуттаперчевым штифтом прово-
дили рентгенологическое исследование и по окон-
чанию стандартизированной хемомеханической 
обработки с помощью каналонаполнителя кор- 
невой канал пломбировали кальцийсодержащим 

препаратом для временной герметизации на всю 
рабочую длину (Рис. 3 в). При этом не было ис-
пользовано машинных файлов более 25.06.

Выводы. Данные расчеты позволяют врачу вери-
фицировать размер апикального отверстия, чтобы по-
том определиться с выбором пломбировочного мате-
риала и, в отличие от использования ручных файлов, 
не происходит перерасширение корневого канала, что 
предотвращает риск трещины или перелома корня.
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ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  
РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ У НЕМОВЛЯТ

Анотація: Стаття присвячена вивченню клінічної ефективності і безпеки використання препаратів Ріабал і Плантекс 
в комплексному лікуванні дітей перших місяців життя з кишковими кольками і синдромом регургітації. В роботі наведені 
дані клінічного перебігу кишкової кольки і синдрому зригування у немовлят. Чітко показано на більш швидке купуван-
ня основних симптомів кишкової кольки і синдрому регургітації в комплексному лікуванні з використанням препаратів  
Ріабал і Плантекс, порівняно з виключно режимними міроприємствами і рекомендаціями по годуванню дітей першого 
року життя.

Аннотация: Статья посвящена изучению клинической эффективности и безопасности препаратов Риабал и План-
текс в комплексном лечении детей первых месяцев жизни с кишечными коликами и синдромом регургитации. Четко 
показано более быстрое купирование основных симптомов кишечной колики и синдрома регургитации в комплексном 
лечении с использованием препаратов Риабал и Плантекс в сравнении с режимными мероприятиями и рекомендация-
ми по кормлению детей первого года жизни.

Summary: The work is dedicated on the study of clinical efficacy and safety of the use of the drugs Riabal and Plantex in 
the complex treatment of children of the first months of life with intestinal colic and regurgitation syndrome. The paper provides 
data on the clinical course of intestinal colic and irrigation syndrome in infants. Clearly shown is the faster cupping of the main 
symptoms of intestinal colic and regurgitation syndrome in complex treatment using the drug Riabal and Plantex, compared 
exclusively to regimen measures and recommendations for feeding children of the first year of life.

До функціональних розладів системи травлен-
ня у немовлят і дітей до 4 років згідно Римських 
критеріїв IV (2016) відносять : регургітацію у не-
мовлят, синдром румінації у немовлят, синдром 
циклічного блювання, кольки у немовлят, функці-
ональну діарею, дишезію у немовлят, функціональ-
ний закреп [1; 2].

Біль в животі є складною діагностичною і ліку-
вальною проблемою педіатрії і одночасно одною з 
поширених скарг дітей і їх батьків, що обумовлю-
ють часте звертання до лікаря. Більшість педіатрів 
вважає, що в 90–95 % дітей абдомінальний біль 
обумовлений функціональною патологією і лиш  
у 5–10 % пов’язаний з органічними захворювання-
ми органів травлення [3; 4]. У дітей перших місяців 
життя біль в животі маніфестує у вигляді кишкової 
кольки . Поширеність кольок у немовлят складає 
від 5 до 19 % серед доношених дітей і біля 70 % – 
серед недоношених немовлят [5].

Для діагностики кишкової кольки у немовлят 
використовують так зване «правило трьох» - плач 
протягом 3 і більше годин на добу не менше 3 днів 
на тиждень протягом 3 тижнів підряд. Приступ по-
чинається раптово на фоні повного благополуччя, 
частіше під час або після годування, супроводжу-
ється неспокоєм, плачем, «сученням» ніжками, 
зригуванням. Поза приступом діти мають добрий 

апетит, прибавляють у масі, зберігають загальний 
позитивний настрій.

Серед основних етіопатогенетичних факторів 
розвитку кишкових кольок у новонароджених ви-
діляють: морфофункціональну незрілість пери-
феричної інервації кишечника, дисфункцію цен-
тральної регуляції травлення, пізнє формування 
ферментативної травної системи і становлення мі-
кробіоценозу кишечника. Не виключаються з при-
чин розвитку алергічні та псевдоалергічні реакції, 
харчові добавки, перехід із природнього на штуч-
не годування; часто носять другорядний характер 
і можуть бути зумовлені патологією центральної 
та вегетативної нервової системи, інфекційними 
захворюваннями, хірургічною патологією, дисбіо-
тичними процесами кишечнику – це потребує до-
даткового обстеження і спостереження.

Згідно з рекомендаціями ESPGHAN (2005, 
2009) основним принципом лікування дітей із ма-
люковою регургітацією й функціональними коль-
ками є покрокова терапія:

– на першому етапі лікування синдрому зригу-
вань необхідно проводити роз’яснювальну роботу 
з батьками з метою психологічної підтримки;

– на другому етапі показане проведення посту-
ральної терапії;

– третій етап передбачає проведення адекватної 
дієтотерапії [6].
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У разі неефективності перерахованих заходів 
необхідно застосовувати медикаментозне лікуван-
ня означених порушень.

Важливими вимогами до сучасних лікарських 
препаратів є висока селективність і мінімізація, 
наскільки можливо, побічних ефектів і протипо-
казань до застосування. Відповідно до цих вимог 
розроблені і широко впроваджуються в сучасну 
клінічну практику селективні М-холіноблокатори. 
Механізм їх дії полягає в вибірковім блокуванні 
периферичних М-холінорецепторів в травному ка-
налі і жовчовивідних шляхах, що робить їх нечут-
ливими до ацетилхоліну. Внаслідок цього виникає 
зниження тонусу гладких м’язів стравоходу, шлун-
ка, кишечника, жовчного міхура і проток [7]. Од-
ним із сучасних селективних М3-холіноблокаторів 
гладком’язових клітин ШКТ є препарат Ріабал (прі-
фініум бромід) представлений в Україні компанією 
«Мегаком». Ріабал забезпечує купування больово-
го абдомінального синдрому, позитивно впливає на 
перебіг хвороби, її прогноз і якість життя пацієн-
тів. Ряд вітчизняних педіатрів відмічають високу 
ефективність Ріабалу в терапії різних гастроінтес-
тинальних порушень, що супроводжуються блю-
вотою і больовим синдромом у дітей різного віку  
[8; 9]. При ентеральному введені він володіє до-
брою біодо ступністю, швидко виводиться з сечею і 
частково з жовчю. Знімаючи спазм, Ріабал ліквідує 
біль, зригування, метеоризм, блювоту, порушення 
стільця. Для немовлят випускається в дуже зручній 
формі –в вигляді сиропу, де для забезпечення точ-
ного дозування має піпетку-дозатор. Ріабал дозво-
лений до застосування у дітей з перших днів жит-
тя. Добова доза препарату, разділена на 3 прийоми, 
складає 1 мг/кг маси тіла. Курс лікування функці-
ональних порушень травлення складає від кількох 
днів до 2 тижнів.

Певне місце в лікуванні функціональних роз-
ладів травлення у немовлят займає фітотерапія. 
Плантекс - це фітопрепарат, створений на основі 
натуральних компонентів. Склад Плантекса має 
натуральну основу – це лактоза, глюкоза, ефірні 
масла і масло фенхеля. У насінні фенхелю містять-
ся речовини, що сприяють виробленню шлунково-
го соку, посилення процесу травлення і моторики 
кишечника, усувають прояви метеоризму (змен-
шує газоутворення в кишечнику), нормалізує ритм 
спорожнення шлунково-кишкового тракту (ШКТ), 
зменшує біль у животі. Основним компонентом 
Плантекса є екстракт фенхелю. Він нормалізує ро-
боту кишечника і сприяє кращому відходженню га-
зів. Крім цього препарат підвищує апетит дитини  

і надає бактерицидну дію на ШКТ. Препарат про-
дається у вигляді гранул, які необхідно перед 
прийомом розчиняти у кип’яченій гарячій воді.  
В інструкції зазначено співвідношення компонен-
тів: пакетик Плантекса розчиняють в 100 мл. води. 
Для зручності гранули засипають у пляшку, залива-
ють водою і струшують ємність до повного розчи-
нення препарату. Якщо дитина відмовляється пити 
воду, Плантекс можна розчинити в молоці або соку 
(для дітей старше 5 місяців). Також рекомендовано 
приймати цей препарат як профілактичний засіб.

Метою дослідження було : вивчення клінічної 
ефективності і безпеки використання препаратів 
Ріабал і Плантекс в комплексному лікуванні дітей 
перших місяців життя з кишковими кольками і син-
дромом регургітації.

Матеріали та методи дослідження. Дослі-
дження проведено у 40 дітей в віці від 3 тижнів до 
6 місяців – 25 (62,50 %) хлопчиків і 15 (37,50 %)  
дівчаток на базі гастроентерологічного відділу 
Тернопільської обласної дитячої лікарні. Синдром 
регургітації в поєднанні з кишковими кольками зу-
стрічався у 29 (72,50%) дітей, ізольовані кишкові 
кольки у 11 (27,50 %). Пацієнти були розділені на 
дві групи: в першій групі (основна), що складалась 
з 25 дітей, в комплексне лікування входили дієтич-
ні і режимні міроприємства, а також препарати Рі-
абал і Плантекс. Друга (контрольна) група склада-
лась з 15 дітей, в лікуванні яких застосовувались 
виключно режимні міроприємства і рекомендації 
по годуванню.

Дієтичні і режимні рекомендації заключались 
в правильному прикладанні дитини до грудей, го-
дуванні дитини по вимозі, скороченні інтервалів 
між годуваннями, в створенні певного положен-
ня дитини після годування, правильному підборі 
молочної суміші при штучному годуванні. В обох 
групах проводились бесіди з мамами і родичами 
по створенню позитивного психологічного клімату 
навколо дитини. Всі пацієнти були рандомізовані 
по віку, статі і ступеню вираженості захворювання 
(табл. 1).

Комплекс обстеження дітей включав : клініко-
анамнестичний метод, що оцінює основні клініч-
ні симптоми за добу (біль, зригування (блювота), 
неспокій пов’язаний з годуванням, метеоризм, по-
рушення сну, загальноклінічні лабораторні аналізи 
крові, сечі, копрограму. По показам проводилось 
вивчення мікробного складу кишечника (посів 
калу на флору), ультразвукове дослідження органів 
черевної порожнини і визначення ферментативної 
активності травного тракту.

Таблиця 1
Розподіл обстежених дітей по групам

Досліджувані групи

Стать дитини, вік

ВсьогоДівчатка Хлопчики
3 тиж-
2міс. 2-4 міс. 4-6 міс. 3 тиж-

2міс. 2-4 міс. 4-6 міс.

Основна група 2 2 2 5 9 5 25 чол.
Контрольна група 3 3 3 2 2 2 15 чол.
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Всім дітям основної групи Ріабал призначався 
перорально за 20 хвилин до їди в рекомендованих 
вікових дозах –з розрахунку 1 мг/кг/добу в 3 при-
йоми. Плантекс у вигляді 1 пакетика на добу дава-
ли в 3 прийоми з грудним молоком або сумішшю. 
Тривалість лікування визначали індивідуально  
і в середньому складала 14 днів. Ефективність лі-
кування оцінювали по динаміці скарг і об’єктивних 
даних на 3, 7 и 14-й день лікування. Розрахунки 
проводили у середовищі Microsoft Windows XP 
із використанням пакетів прикладних програм 
Statistica 7.0 і Microsoft Excel 2007.

Результати дослідження та їх обговорення. 
При зборі анамнезу и аналізі документації (історій 
розвитку дітей) були виявлені наступні ускладню-
ючі фактори в історії захворювання спостережених 
дітей: фактори ризику перинатальних пошкоджень 
(ранні і пізні гестози, анемії, дисфункція пла- 
центи, анте- і інтранатальна гіпоксія), недоноше-
ність, штучне годування. На грудному годуванні  
знаходилось 26 (65,00 %) дітей, на змішаному –  
14 (35,00 %) малюків. Найбільш часто кишкові 
кольки і синдром регургітації спостерігались серед 
дітей віком 2-4 міс. – у 16 малюків (40 %), серед яких 
переважали хлопчики 11 (68,75 %). Клінічна ефек-
тивність препаратів Ріабал і Плантекс в порівнянні  
з контрольною групою представлена в табл. 2.

Спостереження показали, що купування симпто-
мів кишкової кольки і синдрому регургітації відбу-
лось швидше в групі дітей, в комплексне лікування 
яких включали Ріабал і Плантекс. У дітей з осно-
вної групи середня тривалість абдомінальних болей 
була значно коротша ніж в контрольній (8,55±0,25 
і 12,35±0,26 днів відповідно) (р ≤ 0,001). По  

результатам опитування батьків, діти, що отриму-
вали Ріабал і Плантекс ставали спокійнішими в се-
редньому на 6 день лікування (6,53 ± 0,25), в контр-
ольній групі неспокій тривав більше чим 11 днів  
(11,04 ± 0,22). Аналогічна динаміка спостерігалась  
синдромом регургітації. Купування зригувань/блю-
воти відмічалось на 7-й (7,48 ± 0,22) день терапії Рі-
абалом і Плантексом проти 11,73 ± 0,24 дня у дітей в 
групі порівняння (р ≤ 0,001). Статистично достовір-
но кращий ефект лікування метеоризму також був 
отриманий у дітей основної групи. Вздуття кишечни-
ка купувалось значно раніше на фоні медикаментів –  
в основній групі на 7,88 ± 0,24 день, в контрольній – на  
11,04 ± 0,21 день (р ≤ 0,05). Зменшення кишкових ко-
льок і метеоризму сприяло нормалізації сну в обсте-
жуваних дітей. В основній групі сон відновлювався на  
5,67 ± 0,12 день, що було достовірно раніше, ніж  
в групі порівняння (9,65 ± 0,22 день) (р ≤ 0,05).

В кінці 2-го тижня терапії препаратами Ріабал і 
Плантекс у всіх дітей (100 %) основної групи вда-
лось досягнути повного зникнення всіх клінічних 
проявів гастроінтестинальних порушень. В контр-
ольній групі клінічний успіх до кінця курсу ліку-
вання був досягнутий лише в 10 (66,66 %) малюків. 
На фоні лікування Ріабалом і Плантексом не було 
виявлено жодного випадку ускладнень або побіч-
ної дії препарату.

Висновки.
1. Ріабал і Плантекс ефективно і швидко купу-

ють синдроми кишкової кольки і регургітації у но-
вонароджених і дітей перших місяців життя.

2. Ці препарати є безпечними і відповідають ви-
могам, що висуваються до лікарських засобів пер-
шого вибору в педіатрії.

Таблиця 2
Динаміка кишкової кольки і регургітації у обстежених дітей

Клінічна ознака Статистичний  
показник

Тривалість спостереження симптому, 
днів Р

Основна група Контрольна група
Кишкова колька M±m 8,55±0,25 12,35±0,26 ≤ 0,001

Зригування/блювота M±m 7,48±0,22 11,73± 0,24 ≤ 0,001
Неспокій M±m 6,53±0,25 11, 39± 0,22 ≤ 0,001

Метеоризм M±m 7,88 ±0,24 11, 04± 0,21 ≤ 0,05
Порушення сну M±m 5,67± 0,12 9, 65 ±0,22 ≤ 0,05
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ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ІНВАЗИВНОМУ 
ЦИТОТРОФОБЛАСТІ ЯК ПРЕДИКТОР ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ 

ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЖІНОК ГРУП РИЗИКУ

Анотація: Імуногістохімічними і гістологічними методами вивчено 36 спостережень вагітних із запальними захворю-
ваннями жіночих статевих органів і 40 плацент жінок з фізіологічним перебігом вагітності і пологів. Встановлено, що у ва-
гітних на тлі урогенітальних інфекцій, в порівнянні з фізіологічною вагітністю в цитоплазмі інвазивного цитотрофобласта 
базальної пластинки має місце зниження концентрації гормону плацентарного лактогена, активація проапоптичного про-
теїна ВАХ на фоні незміненої концентрації протиапоптичного протеїна Bcl-2.

Аннотация: Иммуногистохимическими и гистологическими методами изучено 36 наблюдений беременных 
с воспалительными заболеваниями женских половых путей и 40 плацент женщин с физиологическим течением бере-
менности и родов. Установлено, что у беременных на фоне урогенитальных инфекций, в сравнении с физиологической 
беременностью в цитоплазме инвазивного цитотрофобласта базальной пластинки имеет место снижение концентрации 
гормона плацентарного лактогена, активизация проапоптотического протеина ВАХ на фоне неизмененной концентра-
ции противоапоптотического протеина Bcl-2.

Summary: The study involved 36 pregnant women with inflammatory diseases of female genital organs and 40 placen-
tas of women with the physiological course of pregnancy and childbirth. Immunohistochemical and histological methods were 
used. It has been established that pregnant women with urogenital infections compared to those with physiological pregnancy 
had a lower concentration of the the placental lactogen hormone and more active proapoptic protein of the BAX against the 
background of the unchanged concentration of the anti-apoptotic protein Bcl-2 in the cytoplasm of the invasive cytotrophoblast  
of the basal lamina.

Плацентарна дисфункція (ПД) є однією з най-
важливіших проблем сучасного акушерства й пе-
ринатології, займає одне з перших місць серед при-
чин перинатальної захворюваності та смертності. 
За результатами сучасних досліджень 20-60% ви-
падків перинатальної смертності безпосередньо 
пов’язані з патологією плаценти. Висока часто-
та патології плода та новонародженого у жінок  
з ПД вимагає подальшого поглибленого вивчення  
механізмів її формування та розробки методів  
її діагностики.

Первинна ПД виникає в період раннього емб-
ріогенезу і плацентації під впливом різноманіт-
них факторів (генетичних, інфекційних, хімічних 
тощо), які в залежності від біологічної специфіки 
можуть впливати на статеві клітини батьків, розви-
ток зародка, формування трофобласту і плаценти 
В плаценті запальний процес на фоні запальних 
захворювань жіночих статевих органів (ЗЗЖСО) 
визначають переважно в базальній пластинці 
[1,2], яка є фрагментом матково-плацентарної ді-
лянки (МПД), що відділився разом з послідом від 
матки у процесі пологів. При доплерометичному 
дослідженні встановлено, що у вагітних, хворих 
на ЗЗЖСО, має місце порушення матково-плацен-
тарного кровообігу [3], однак морфологічні ме-
ханізми цього явища поки що не розшифровані, 
хоча локалізація їх цілком зрозуміла – це МПД. 
На даний час вже встановлено, що на фоні ЗЗЖСО 

суттєво погіршується стан клітин макрофагальної 
популяції – децидуоцитів [4]. Не викликає сумні-
вів, що це певним чином, може впливати на стан 
матково-плацентарного кровообігу, оскільки деци-
дуальні клітини виробляють різноманітні регулято-
ри функцій інших клітин МПД [2]. Однак, відомо, 
що на фізіологічно необхідні гестаційні перебу-
дови спіральних артерій МПД найбільший вплив 
мають інші клітини – інвазивний цитотрофобласт, 
оскільки саме вони, завдяки власним металопроте-
їнізам, занурюючись у стінку спіральних артерій, 
викликають їх характерні морфологічні зміни [2]. 
Наслідком такого процесу є стійке розширення цих 
судин, чим і забезпечується адекватний потребам 
плоду у певний термін гестації приток материн-
ської крові до інтервільозних просторів плаценти. 
В останній час увагу науковців все більше привер-
тають процеси апоптозу клітин плаценти. Для пла-
центи, як і для багатьох інших органів, найбільш 
суттєвими регуляторами апоптозу є протеїни сі-
мейства Bcl-2, особливо проапоптотичний протеїн 
ВАХ і сам протиапоптотичний онкопротеїн Bcl-2 
[2; 4; 5]. Функцію трофобласта МПД також добре 
віддзеркалює концентрація гормону плацентарно-
го лактогену [2].

Мета дослідження. Встановити деякі імуногіс-
тохімічні параметри стану інвазивного цитотрофо-
бласта запально зміненої базальної пластинки пла-
центи у вагітних на фоні ЗЗЖСО.
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Матеріал і методи дослідження. Вивчено  
36 спостережень у вагітних на фоні запальних за-
хворювань жіночих статевих органів та 40 плацент 
жінок з фізіологічним перебігом вагітності та по-
логів (всі плаценти терміном гестації 37-41 тиж-
день). Досліджено основне місце локалізації спе-
цифічного та неспецифічного запалення плаценти 
– базальну пластинку у жінок основної групи. Осо-
бливістю забору тканини плаценти було те, що ви-
бирали місця з найбільшою товщиною базальної 
пластинки. Окрім загально-оглядової методики 
забарвлення гістологічних зрізів гематоксиліном  
і еозином та методики на кислотостійкі бактерії 
за Циль-Нільсенем, використані імуногістохімічні 
методики визначення проапоптотичного протеї-
ну ВАХ, протиапоптотичного протеїну Bcl-2 [5],  
гормону плацентарного лактогену [2].

Кількісні дослідження інтенсивності і харак-
теру специфічного зафарбовування проводили 
наступним чином. Спочатку цифровою камерою 
отримували цифрові копії оптичного зображення 
фрагментів базальної пластинки при використанні 
об’єктива мікроскопа х70 (водна імерсія). Потім 
цифрові копії зображення аналізували за допо-
могою ліцензійної копії комп’ютерної програми 
«ВидеоТест – Размер 5.0» (ООО Видеотест, Рос-
сия, 2000) – виконували комп’ютерну мікроденси-
тометрію. Аналіз здійснювався на підставі замірів 
по всій площі зрізу цитоплазми кожної клітини за 
двома показниками: «Оптична щільність» (у від-
носних одиницях оптичної щільності), «Відхилен-
ня яскравості» (в одиницях яскравості).

Результати дослідження. У всіх 36-ти спо-
стереженнях інфікування вагітних мали місце 
ознаки запалення в базальній пластинці, зокрема, 
у 27 спостереженнях – осередкове специфічне за-
палення з формуванням казеозного некрозу, ото-
ченого епітеліоїдними клітинами, лімфоцитами 
та поодинокими клітинами Ланґганса, у 9 спосте-
реженнях – неспецифічне запалення з осередками 
нерегулярної форми та розмірів у вигляді лімфоїд-
но-макрофагальних накопичень. У більшості спо-
стережень у базальній пластинці виявлені кисло-
тостійкі бактерії.

Спіральні артерії на фоні ЗЗЖСО у всіх вагіт-
них в основному не мали достатніх гестаційних 
перебудов і тому характеризувалися вузьким про-
світом, тоді, коли при фізіологічній вагітності 
більшість артерій названого типу мали необхідні 
зміни в стінці і, відповідно, широкий просвіт. При 
інфекційному інфікуванні у порівнянні з фізіоло-
гічною вагітністю у стінці спіральних артерій мало 
місце зниження кількості клітин інвазивного цито-
трофобласта у середньому у 3,8 рази (p<0,05), тоді 
коли в поверхневих відділах базальної пластинки 
кількість клітин інвазивного цитотрофобласта між  
групами спостереження не відрізнялася (p>0,05).

На підставі імуногістохімічних досліджень 
встановлено наступне. У всіх плацентах цитоплаз-
ма інвазивного цитотрофобласта різної локалі- 
зації в межах базальної пластинки проявляла чітку  
експресію антигену протеїну ВАХ, що проявлялося  

характерною комбінацією дифузного та мікро- 
макрогранулярного забарвлення. У процесі комп’ю- 
терної мікроденситометрії встановлені наступ-
ні параметри. При фізіологічній вагітності ін-
тенсивність забарвлення становила 0,149±0,011 
відносних одиниць оптичної щільності, а при  
ЗЗЖСО – 0,289±0,014 відносних одиниць оптичної 
щільності (p<0,001). Ці дані вказують на зростан-
ня концентрації проапоптотичного протеїну ВАХ 
в цитоплазмі інвазивного цитотрофобласта базаль-
ної пластинки при ЗЗЖСО. Однак, на підсилення 
активності цього протеїну вказувала ще й зміна 
характеру його розподілу по цитоплазмі, що ви-
дно було по зростанню ступеня гранулярності за-
барвлення. Зокрема, середня величина показника 
«відхилення яскравості» становила при фізіологіч-
ній вагітності 5,6±0,61 одиниць яскравості, а при 
ЗЗЖСО – 27,2±1,82 одиниць яскравості (p<0,001).

При цьому між фізіологічною вагітністю та 
ЗЗЖСО будь-яких відмінностей у середній кон-
центрації протиапоптотичного протеїну Bcl-2  
у цитоплазмі клітин інвазивного цитотрофоблас-
та не виявлено. Так, при фізіологічній вагітнос-
ті інтенсивність забарвлення на протеїн Bcl-2 
становила 0,104±0,006 відносних одиниць; при  
ЗЗЖСО – 0,106±0,009 відносних одиниць 
(p>0,05). Оскільки протеїн Bcl-2 проявляє свою 
протиапоптотичну дію в основному за рахунок 
нейтралізації (шляхом хімічного зв’язування  
у гетеродимер) проапоптотичного протеїну 
ВАХ [6], то вищевказана ситуація з зростанням  
активності протеїну ВАХ при відсутності реак-
ції з боку протеїну Bcl-2 означає щонайменше  
два важливих моменти.

Перший момент. За вказаних умов має відбу-
ватися підсилене відмирання клітин інвазивного 
цитотрофобласта. Доказом цього є вищезгадане 
зменшення числа клітин інвазивного цитотро-
фобласта в стінках судин спіральних артерій.  
З триманих даних можна констатувати, що про-
цеси апоптозу запускаються вже у поверхневих 
шарах базальної пластинки, тож по мірі пересу-
вання (шляхом інвазії) цитотрофобласта до стін-
ки спіральних артерій, частина клітин з даної  
популяції відмирає.

Другий момент. Оскільки, зростання актив-
ності протеїну ВАХ викликає мітохондріальну 
дисфункцію [6], наслідком чого, без сумніву, має 
бути енергетичний дефіцит у клітині, що. в свою 
чергу. може призвести до порушень специфічної 
синтетичної функції цитотрофобласта, зокрема 
стосовно його гормонів. Підтвердженням такого 
припущення стали результати вивчення концен-
трації гормону плацентарного лактогену в ци-
топлазмі клітин інвазивного цитотрофобласта. 
Зокрема, встановлено, що при фізіологічній ва-
гітності в цитоплазмі клітин інвазивного цитотро-
фобласта інтенсивність специфічного імуногісто-
хімічного забарвлення на плацентарний лактоген 
становила 0,264±0,012 відносних одиниць, а при 
ЗЗЖСО вона була значно нижчою – 0,183±0,011 
відносних одиниць (р=0,002).
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Висновок. У вагітних на фоні запальних за-
хворювань жіночих статевих органів у порівнянні  
з фізіологічною вагітністю у цитоплазмі інва-
зивного цитотрофобласта має місце зниження 
концентрації гормону плацентарного лактогену 
та активізація проапоптотичного протеїну ВАХ 

на фоні незміненої концентрації протиапоп-
тотичного протеїну Bcl-2. Вказані факти ура-
ження популяції інвазивного цитотрофобласта 
можуть пояснити недостатність гестаційних пере- 
будов спіральних артерій матково-плацентарної 
ділянки при ЗЗЖСО.
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ДІЯ ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ НА СТАН ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСУ У ЖІНОК НА ФОНІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Анотація: Імуногістохімічними і гістологічними методами вивчено 36 спостережень інфікованих патогенними збуд-
никами під час вагітності і 40 плацент жінок з фізіологічним перебігом вагітності і пологів. Встановлено, що у вагітних, 
інфікованих патогенними збудниками, в порівнянні з фізіологічною вагітністю в цитоплазмі інвазивного цитотрофобласта 
базальної пластинки має місце зниження концентрації гормону плацентарного лактогена, активація проапоптичного про-
теїна ВАХ на фоні незміненої концентрації протиапоптичного протеїна Bcl-2.

Аннотация: Иммуногистохимическими и гистологическими методами изучено 36 наблюдений инфицироваными па-
тологическими возбудителями во время беремености и 40 плацент женщин с физиологическим течением беременности 
и родов. Установлено, что у беременных, инфицированных патологическими возбудителями, в сравнении с физиологи-
ческой беременностью в цитоплазме инвазивного цитотрофобласта базальной пластинки имеет место снижение кон-
центрации гормона плацентарного лактогена, активизация проапоптотического протеина ВАХ на фоне неизмененной 
концентрации противоапоптотического протеина Bcl-2. 

Summary: By immunohistochemical and histological methods 36 cases of infection by of gravidas and 40 placentas of 
women with physiological course of pregnancy and delivery are studied. It was determined that in gravidas with infection as 
opposed to physiological pregnancy in cytoplasm of invasive cytotrophoblast of basal plate are present the decreasing of 
concentration of hormone placental lactogen, activation of proapoptotic protein BAX against the background of the unchanged 
concentration of antiapoptotic protein Bcl-2. 

В плаценті запальний процес при TORCH – ін-
фекціях визначають переважно в базальній плас-
тинці [1,2], яка є фрагментом матково-плацентар-
ної ділянки (МПД), що відділився разом з послідом 
від матки у процесі пологів. Доплерометичними 
методами показано, що у вагітних, хворих на фоні 
запальних захворювань жіночих статевих органів, 
має місце порушення матково-плацентарного кро-
вообігу [3], однак морфологічні механізми цього 
явища поки що не розшифровані, хоча локалізація 
їх цілком зрозуміла – це МПД. На даний час вже 
встановлено, що при TORCH – інфекціях в МПД 
суттєво погіршується стан клітин макрофагальної 
популяції – децидуоцитів [4]. Не викликає сумні-
вів, що це певним чином, може впливати на стан 
матково-плацентарного кровообігу, оскільки деци-
дуальні клітини виробляють різноманітні регулято-
ри функцій інших клітин МПД [2]. Однак, відомо, 
що на фізіологічно необхідні гестаційні перебу-
дови спіральних артерій МПД найбільший вплив 
мають інші клітини – інвазивний цитотрофобласт, 
оскільки саме вони, завдяки власним металопроте-
їнізам, занурюючись у стінку спіральних артерій, 
викликають їх характерні морфологічні зміни [2]. 
Наслідком такого процесу є стійке розширення цих 
судин, чим і забезпечується адекватний потребам 
плоду у певний термін гестації приток материн-
ської крові до інтервільозних просторів плаценти. 
В останній час увагу науковців все більше при-
вертають процеси апоптозу клітин плаценти. Для  

плаценти, як і для багатьох інших органів, най-
більш суттєвими регуляторами апоптозу є протеїни 
сімейства Bcl-2, особливо проапоптотичний про-
теїн ВАХ і сам протиапоптотичний онкопротеїн  
Bcl-2 [2; 4; 5]. Функцію трофобласта МПД також 
добре віддзеркалює концентрація гормону плацен-
тарного лактогену [2].

Мета дослідження. Встановити деякі імуногіс-
тохімічні параметри стану інвазивного цитотрофо-
бласта запально зміненої базальної пластинки пла-
центи у вагітних на фоні запальних захворювань 
жіночих статевих органів.

Матеріал і методи. Вивчено 36 вагітних інфі-
кованих специфічним збудником при TORCH – ін-
фекціях та 40 плацент жінок з фізіологічним пере-
бігом вагітності та пологів (всі плаценти терміном 
гестації 37-41 тиждень). Досліджено основне місце 
локалізації специфічного та неспецифічного за-
палення при TORCH – інфекціях – базальну плас-
тинку. Особливістю забору тканини плаценти було 
те, що вибирали місця з найбільшою товщиною 
базальної пластинки. Окрім загально-оглядової 
методики забарвлення гістологічних зрізів гема-
токсиліном і еозином та методики на кислотостійкі 
бактерії за Циль-Нільсенем, використані імуногіс-
тохімічні методики визначення проапоптотичного 
протеїну ВАХ, протиапоптотичного протеїну Bcl-2 
[5], гормону плацентарного лактогену [2].

Кількісні дослідження інтенсивності і харак-
теру специфічного зафарбовування проводили 
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наступним чином. Спочатку цифровою камерою 
отримували цифрові копії оптичного зображення 
фрагментів базальної пластинки при використанні 
об’єктива мікроскопа х70 (водна імерсія). Потім 
цифрові копії зображення аналізували за допо-
могою ліцензійної копії комп’ютерної програми 
«ВидеоТест – Размер 5.0» (ООО Видеотест, Рос-
сия, 2000) – виконували комп’ютерну мікроденси-
тометрію. Аналіз здійснювався на підставі замірів 
по всій площі зрізу цитоплазми кожної клітини за 
двома показниками: «Оптична щільність» (у від-
носних одиницях оптичної щільності), «Відхилен-
ня яскравості» (в одиницях яскравості).

Результати дослідження та їх обговорення.  
У всіх 36-ти спостереженнях інфікування вагітних 
при TORCH – інфекціях мали місце ознаки запален-
ня в базальній пластинці, зокрема, у 27 спостережен-
нях – осередкове специфічне запалення з формуван-
ням казеозного некрозу, оточеного епітеліоїдними 
клітинами, лімфоцитами та поодинокими клітинами 
Ланґганса, у 9 спостереженнях – неспецифічне запа-
лення з осередками нерегулярної форми та розмірів 
у вигляді лімфоїдно-макрофагальних накопичень.  
У більшості спостережень у базальній пластинці  
виявлені кислотостійкі бактерії.

Спіральні артерії при запальних процесах у всіх 
вагітних в основному не мали достатніх гестацій-
них перебудов і тому характеризувалися вузьким 
просвітом, тоді, коли при фізіологічній вагітності 
більшість артерій названого типу мали необхідні 
зміни в стінці і, відповідно, широкий просвіт. При 
TORCH – інфекціях у порівнянні з фізіологічною 
вагітністю у стінці спіральних артерій мало місце 
зниження кількості клітин інвазивного цитотрофо-
бласта у середньому у 3,8 рази (p<0,05), тоді коли 
в поверхневих відділах базальної пластинки кіль-
кість клітин інвазивного цитотрофобласта між гру-
пами спостереження не відрізнялася (p>0,05).

На підставі імуногістохімічних досліджень вста- 
новлено наступне. У всіх плацентах цитоплазма  
інвазивного цитотрофобласта різної локаліза-
ції в межах базальної пластинки проявляла чітку 
експресію антигену протеїну ВАХ, що проявля-
лося характерною комбінацією дифузного та мі-
кро-макрогранулярного забарвлення. У процесі 
комп’ютерної мікроденситометрії встановлені на-
ступні параметри. При фізіологічній вагітності 
інтенсивність забарвлення становила 0,149±0,011 
відносних одиниць оптичної щільності, а при ту-
беркульозі – 0,289±0,014 відносних одиниць оптич- 
ної щільності (p<0,001). Ці дані вказують на зрос-
тання концентрації проапоптотичного протеїну 
ВАХ в цитоплазмі інвазивного цитотрофоблас-
та базальної пластинки при TORCH – інфекціях . 
Однак, на підсилення активності цього протеїну 
вказувала ще й зміна характеру його розподілу по 
цитоплазмі, що видно було по зростанню ступе-
ня гранулярності забарвлення. Зокрема, середня 

величина показника «відхилення яскравості» ста-
новила при фізіологічній вагітності 5,6±0,61 оди- 
ниць яскравості, а при TORCH – інфекціях – 
27,2±1,82 одиниць яскравості (p<0,001).

При цьому між фізіологічною вагітністю та 
вагітністю на фоні запальних процесів ЖСО будь-
яких відмінностей у середній концентрації проти-
апоптотичного протеїну Bcl-2 у цитоплазмі клітин 
інвазивного цитотрофобласта не виявлено. Так, при 
фізіологічній вагітності інтенсивність забарвлення 
на протеїн Bcl-2 становила 0,104±0,006 відносних 
одиниць; при TORCH – інфекціях – 0,106±0,009 від- 
носних одиниць (p>0,05). Оскільки протеїн Bcl-2 
проявляє свою протиапоптотичну дію в основно-
му за рахунок нейтралізації (шляхом хімічного 
зв’язування у гетеродимер) проапоптотичного про-
теїну ВАХ [6], то вищевказана ситуація з зрос-
танням активності протеїну ВАХ при відсутності 
реакції з боку протеїну Bcl-2 означає щонайменше 
два важливих моменти.

Перший момент. За вказаних умов має відбува-
тися підсилене відмирання клітин інвазивного ци-
тотрофобласта. Доказом цього є вищезгадане змен-
шення числа клітин інвазивного цитотрофобласта 
в стінках судин спіральних артерій. З триманих 
даних можна констатувати, що процеси апоптозу 
запускаються вже у поверхневих шарах базальної 
пластинки, тож по мірі пересування (шляхом інва-
зії) цитотрофобласта до стінки спіральних артерій, 
частина клітин з даної популяції відмирає.

Другий момент. Оскільки, зростання активнос-
ті протеїну ВАХ викликає мітохондріальну дис-
функцію [6], наслідком чого, без сумніву, має бути 
енергетичний дефіцит у клітині, що. в свою чергу. 
може призвести до порушень специфічної синте-
тичної функції цитотрофобласта, зокрема стосовно 
його гормонів. Підтвердженням такого припущен-
ня стали результати вивчення концентрації гормо-
ну плацентарного лактогену в цитоплазмі клітин 
інвазивного цитотрофобласта. Зокрема, встанов-
лено, що при фізіологічній вагітності в цитоплазмі 
клітин інвазивного цитотрофобласта інтенсивність 
специфічного імуногістохімічного забарвлення на 
плацентарний лактоген становила 0,264±0,012 від-
носних одиниць, а при TORCH – інфекціях вона 
була значно нижчою – 0,183±0,011 відносних оди-
ниць (р=0,002).

Висновок. У вагітних на фоні запальних за-
хворювань жіночих статевих органів у порівнянні 
фізіологічною вагітністю у цитоплазмі інвазивного 
цитотрофобласта має місце зниження концентрації 
гормону плацентарного лактогену та активізація 
проапоптотичного протеїну ВАХ на фоні незміне-
ної концентрації протиапоптотичного протеїну Bcl-
2. Вказані факти ураження популяції інвазивного 
цитотрофобласта можуть пояснити недостатність 
гестаційних перебудов спіральних артерій матко-
во-плацентарної ділянки при TORCH – інфекціях.
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Анотація: Стаття висвітлює життєвий і творчий шлях, а також педагогічну діяльність Олександра Авксентійовича 
Сушко − відомого вченого, доцента кафедри анатомії людини Київського медичного інституту. Науково-педагогічна діяль-
ність О. А. Сушко є яскравим прикладом працьовитості та самовіддачі науці. Доцент Сушко − відомий вчений-лімфолог, 
роботи якого внесли надзвичайно важливі дані в функціональну анатомію всіх ланок лімфатичної системи.

Аннотация: Статья освещает жизненный и творческий путь, а также педагогическую деятельность Александра 
Авксентьевича Сушко − известного ученого, доцента кафедры анатомии человека Киевского медицинского института. 
Научно-педагогическая деятельность А. А. Сушко является ярким примером трудолюбия и самоотдачи науке. Доцент 
Сушко − известный ученый-лимфолог, работы которого внесли чрезвычайно важные данные в функциональную анато-
мию всех звеньев лимфатической системы.

Summary: The article covers the life and creative path, as well as the pedagogical activity of Оleksandr Avksentiуоvich 
Sushko, a well − known scientist, Associate Professor of the Department of human anatomy of the Kiev Medical Institute. Sci-
entific and pedagogical activity of O. A. Sushko is a vivid example of hard work and dedication to science. Associate Professor 
Sushko is a well-known lymphologist, whose work has brought extremely important data to the functional anatomy of all parts 
of the lymphatic system.

Олександр Авксентійович Сушко народився в 
м. Лубни Полтавської області у 1899 році. У 1918 
році закінчивши з медаллю гімназію, він вступив 
на медичний факультет Київського університету.

О. А. Сушко розпочав свою трудову діяльність 
на 1 курсі університету на посаді препаратора ка-
федри нормальної анатомії, де проявив здібності 
та вміння добре препарувати. Закінчивши на від-
мінно Київський медичний інститут 1926 року він 
вступив до аспірантури при кафедрі анатомії, керу-
вав якою на той час професор О. А. Івакін, учень  
В. П. Воробйова. Подальша науково-педагогічна 
діяльність була тісно пов’язана з Київським ме-
дичним інститутом та керівником кафедри анатомії 
професором М. С. Спіровим [1; 5; 6]. 

Олександр Авксентійович спочатку працював 
на посаді асистента, а з 1932 року − доцента кафе-
дри. Значною мірою на становлення О. А. Сушка 
як анатома вплинув академік В. П. Воробйов. Він 

дуже цінував та поважав молодого талановитого 
вченого, який у своїх подальших дослідженнях 
вдосконалював та розвивав макромікроскопічний 
метод Воробйова. Цей метод давав можливість 
Олександру Авксентійовичу встановити нові фак-
ти при вивченні лімфатичної системи.

Доцент Сушко був не тільки талановитим вче-
ним та блискучим педагогом, але й мав неабиякі ор-
ганізаційні здібності. Він поєднував свою науково-
педагогічну діяльність з адміністративною роботою, 
обіймаючи посаду заступника директора Київського 
медичного інституту до червня 1941 року.

Після евакуації Київського медичного інститу-
ту Олександр Авксентійович добровільно йде на 
фронт, де несе службу з перших до останніх днів 
війни у лавах 2-го та 3-го Українських фронтів 
на посадах: начальника рухомого евакуаційного 
шпиталю, медсанбату, начальника лікувально-ева-
куаційного відділу 37-ої армії, з якою він пройшов 

Фото 1. Доцент О. А. Сушко із своїм батьком  
та професором М. С. Спіровим (1938 р).

Фото 2. Доцент О. А. Сушко приймає іспит з анатомії 
(1959 р).
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від Кавказу до берегів Дністра. Після демобіліза-
ції, у званні підполковника медичної служби, він 
повертається до Київського медичного інституту. 
Невдовзі його призначають заступником декана, 
а згодом деканом санітарно-гігієнічного факуль-
тету, начальником учбової частини Київського 
медичного інституту. У подальшому він працює 
директором Київського стоматологічного інсти-
туту, а потім директором Івано-Франківського  
медичного інституту [7; 9].

З 1949 по 1971 роки О. А. Сушко обіймає поса-
ду доцента кафедри анатомії Київського медично-
го інституту. Ним надруковано понад 40 наукових 
робіт, зокрема 3 монографії, в яких викладено нові 
дані про тонку будову лімфатичних капілярів, їх 
відношення до сполучнотканинних структур, нир-
кових канальців та кровоносних капілярів.

О. А. Сушко досягнув такої досконалості у пре-
паруванні, що його препарати були одними серед 
найкращих не лише на батьківщині, але й за кордо-
ном. Знімки з препаратів О. А. Сушка демонстру-
валися в атласах та підручниках видатних вчених 
В. П. Воробйова, Р. Д. Сінельникова, Г. Ф. Іванова, 
В. Г. Єлисеєва. Доцент Сушко у своїх монографіях 
висвітлив нові дані про будову лімфатичних капі-
лярів, узагальнюючи дані щодо лімфатичних і ве-
нозних відтоків не тільки від окремих органів, але 
й від ділянок тіла. Він удосконалив техніку ін’єкції 
лімфатичних судин метиленовим синім, запропо-
нував оновлений метод ін’єкції лімфатичних су-
дин азотнокислим сріблом (удосконаливши метод 
Ранв’є). Цей метод разом із макромікроскопічним 

методом дає можливість виявити ендотеліальну 
стінку капілярів у більших за діаметром судинах, 
вивчити форму капілярів та встановити їх відно-
шення до оточуючих структур та кровоносних су-
дин, довів існування різних фаз росту лімфатичних 
судин, формування замкнених лімфатичних сіток. 
При вивченні аргірофільності ендотелію лімфатич-
них капілярів у людини встановлено, що ця мож-
ливість в кожному органі виражена по різному. За 
даними робіт О. А. Сушка аргірофільність значною 
мірою виявляється в лімфатичних капілярах печін-
ки. В лімфатичних судинах з трьохшаровою стін-
кою вкриваючий їх епітелій свою аргірофільність 
змінює. Також, як довів Сушко, аргірофільність ен-
дотелію повністю зникає в лімфатичних капілярах 
хворих на рак [2, 4, 8, 10].

Сушко доводить і той факт, що широке роз-
повсюдження фарби лімфатичними судинами  
у ретроградному напрямку пояснюється тим, що 
у плодів хоча й відбувається закладка клапанів, 
проте їх стінка складається лише з одного шару 
ендотеліального синцитію, який не здатний пере-
шкоджати просуванню фарби.

У своїх роботах доцент Сушко доводить, що за 
ходомлімфатичних капілярів простежується велика 
кількість сліпих відростків, і саме вони вказують на 
значний процес росту судин. Інші його досліджен-
ня показали, що у м’язовому шарі шлунка розріз-
няють дві сітки: одну − яка утворюється за рахунок 
«міжпучкових судин» і анастомозів між ними, що 
обплітають пучки м’язових волокон, та іншу − яка 
прямує за ходом кровоносних судин.

Саме Сушко довів, що лімфатичні судини моз-
кової речовини яєчника характеризуються наявніс-
тю клапанів-шлюзів, які регулюють відтік лімфи 
всередині органів, що в часточці печінки немає лім-
фатичних капілярів, заперечив можливість стоків 
лімфи у венозну систему в нормі, вперше описав 
периваскулярні лімфатичні капіляри легеневих вен 
з особливим ендотелієм, які адсорбують тканинну 
рідину, що має важливе значення в умовах патоло-
гії, досліджував лімфатичні судини клапанів серця, 
підшлункової залози. Роботи О. А. Сушка внесли 
надзвичайно важливі дані в функціональну анато-
мію всіх ланок лімфатичної системи[11; 12; 13].

Окрім наукової роботи Олександр Авксентійо-
вич також займався громадською діяльністю, був 
членом Президіуму Українського Республікан-
ського наукового товариства анатомів, гістологів та 
ембріологів.

Це була безмежно чесна, справедлива та чуй-
на людина з добрим серцем. Його душевні якос-
ті − скромність, вроджений такт − завжди при-
ваблювали як студентську молодь так і всіх тих, 
кому доводилось пліч-о-пліч з ним працювати.

Помер О. А. Сушко у 1978 році. Його було по-
ховано на Байковому кладовищі поряд із могилою 
видатного анатома професора О. П. Вальтера.

Фото 3. Місце поховання О. А. Сушка  
на Байковому кладовищі у Києві
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АНАЛІЗ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ 
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

Анотація: У даній статті описані дані дослідження, які вказують на наявність типових ознак бронхообструктивного 
синдрому у пацієнтів на бронхіальну астму із супутнім хронічним некаменевим холециститом. Ступінь вираженості пору-
шення функції зовнішнього дихання (ФЗД) оцінювали за допомогою аналізу показників спірограми та кривої «потік-об’єм» 
шляхом порівняння отриманих значень показників з належними для даного віку, статі, зросту та маси тіла хворих до та 
після фармакологічної проби з сальбутамолом. В процесі оцінки отриманих результатів дослідники зробили висновок, 
що з підвищенням тяжкості бронхіальної астми зростає ступінь вираженості порушень функції зовнішнього диханя, 
особливо у пацієнтів із поєднаним перебігом бронхіальної астми і хронічного некаменевого холециститу.

Аннотация: В данной статье описаны данные исследования, указывающие на наличие типичных признаков брон-
хообструктивного синдрома у пациентов с бронхиальной астмой с сопутствующим хроническим бескаменным холецис-
титом. Степень выраженности нарушения функции внешнего дыхания (ФВД) оценивали с помощью анализа показа-
телей спирограммы и кривой «поток-объем» путем сравнения полученных значений показателей с соответствующими 
для данного возраста, пола, роста и массы тела больных до и после фармакологической пробы с сальбутамолом. 
В процессе оценки полученных результатов, исследователи сделали вывод что с повышением тяжести бронхиальной 
астмы возрастает степень выраженности нарушений функции внешнего дыханий, особенно у пациентов с сочетанным 
течением бронхиальной астмы и хронического бескаменного холецистита.

Summary: This article describes research data indicating the presence of typical signs of bronchoobstructive syndrome in 
patients with bronchial asthma with concomitant chronic acalculous cholecystitis. The severity of respiratory dysfunction was as-
sessed by analyzing the spirogram parameters and the «flow-volume» curve by comparing the obtained values of the indicators 
with those corresponding to a given age, sex, height and body weight of patients before and after a pharmacological test with 
salbutamol. In the process of evaluating the results, the researchers concluded that with an increase in the severity of bronchial 
asthma, the severity of respiratory dysfunction increases, especially in patients with a combined course of bronchial asthma and 
chronic acalculous cholecystitis.

Постановка проблеми. Бронхіальна астма (БА) 
є причиною кожної 250-ї смерті у світі та 1% втра-
ти працездатності [1]. В Європі за останні 20 років 
смертність від БА зросла майже у 3 рази, збільшила-
ся й частота звернень за екстреною допомогою. При 
цьому 82% хворих у Європі та 75% у США скар-
жаться на недостатній контроль захворювання [2].

БА класифікують за ступенем тяжкості пере-
бігу за результатами аналізу комплексу клінічних 
та функціональних ознак бронхіальної обструкції, 
відповіді на лікування в період між приступами [3]. 
Оцінку змін функціональних показників для ви-
значення тяжкості захворювання проводять у пе- 
ріод відсутності епізодів експіраторної задишки. 
Класифікація БА за ступенем тяжкості особливо 
важлива при вирішенні питання лікувальної так-
тики при первинній оцінці стану хворого. Виді-
ляють інтермітуючий (епізодичний) перебіг, пер-
систуючий (постійний) перебіг: легкий, середньої 
тяжкості та тяжкий [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливістю БА останніх десятиріч є: формування 
тяжких, погано контрольованих форм [4], зростан-
ня розповсюдженості супутньої з БА патології [5], 
збільшення летальності [6, 7]. Тривалий перебіг 
БА зумовлює не тільки її часте поєднання з інши-
ми хворобами, а й потребує тривалого лікування.  
У хворих на хронічні запальні захворювання ле-
гень та бронхів різними авторами описуються роз-
виток виразкової хвороби, ерозій шлунка і дванад-
цятипалої кишки, хронічного гастриту, дуоденіту, 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і ковзної 
грижі стравохідного отвору діафрагми, дуодено-
гастрального рефлюксу, зміни функцій печінки, 
запалення жовчовивідних шляхів і підшлункової 
залози [8]. За думкою окремих авторів при БА важ-
ливо оцінити стан ГБС, яка відповідає за ліпідний 
обмін [9]. На значну частоту хронічного некаме-
невого холециститу (ХНХ) у поєднанні з бронхо-
обструктивними захворюваннями легень вказує 
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Аршба С.К. (2008). У дітей, хворих на БА, патоло-
гія жовчного міхура, виявлена за допомогою УЗД, 
спостерігалася в 1,3 рази частіше, ніж у популяції, 
що може свідчити про етіологічну спільність цих 
захворювань [10]. Незважаючи на велику кількість 
досліджень, присвячених різним аспектам БА, ба-
гато питань прогресування БА на тлі коморбідності 
з ХНХ залишаються не виясненими

Метою дослідження було визначення ступеню 
вираженості порушення ФЗД за допомогою аналі-
зу показників спірограми та кривої «потік-об’єм»  
у пацієнтів на бронхіальну астму із супутнім хро-
нічним некаменевим холециститом.

Матеріали та методи дослідження. Досліджен-
ня проведено у 92 хворих: 30 хворих на БА легкого та 
середньої важкості персистувального перебігу (пер-
ша група -1), 30 хворих на БА легкого та середньої 
важкості персистувального перебігу із коморбідним 
хронічним некаменевим холециститом у фазі заго-
стрення (друга група - 2), 32 хворих на ХНХ у фазі 
загострення (третя група – 3). Групу контролю склали 
30 практично здорових осіб відповідного віку.

Вентиляційну функцію легень вивчали за допо-
могою комп’ютерного спірографа «Pneumoscope» 
фірми «Jaeger» (Німеччина) та «Spirosift 3000» фір-
ми «Fukuda Denshi» (Японія). За даними спірогра-
ми з комп’ютерним аналізом кривої «потік-об’єм» 
форсованого видиху визначали показники зовніш-
нього дихання: життєву ємність легень (ЖЄЛ, л), 
форсовану ЖЄЛ (л), об’єм, що видихається за 1с 
форсованого видиху (л/с), пікову об’ємну швид-
кість видиху (ПОШвид) (л/с). Пікову об’ємну 
швидкість видиху та її добовий розмах визначали 
за допомогою індивідуальних пікфлоуметрів фірми 
«Jaeger» (Німеччина).

Ступінь вираженості порушення ФЗД оціню-
вали за допомогою аналізу показників спірогра-
ми та кривої «потік-об’єм» шляхом порівняння 
отриманих значень показників з належними для 
даного віку, статі, зросту та маси тіла хворих до 
та після фармакологічної проби з сальбутамолом. 

Діапазоном нормативних показників вважали  
80-120% від належних.

Критеріями порушення функції зовнішнього ди-
хання (ФЗД) є: 1) значення пікової об’ємної швидко-
сті видиху (ПОШвид) та об’єму форсованого видиху 
за першу секунду (ОФВ1) менше 80% від належних; 
2) виражена зворотність бронхіальної обструкції – 
підвищення рівня ПОШвид та ОФВ1 більше 12% 
(або і 200 мл) за результатами фармакологічної про-
би з β2-агоністом короткої дії; 3) добова варіабель-
ність ПОШвид та ОФВ1 більше 20% [3].

Результати дослідження. Проведений аналіз 
показників вказує на те, що у хворих з ізольованим 
перебігом БА спостерігалося вірогідне зниження 
середніх значень ОФВ1 на 14,9% (р<0,05). Водно-
час, у хворих 2-ї групи з коморбідним перебігом 
БА та ХНХ середні значення ОФВ1 були знижені на 
23,2% (р<0,05), що вірогідно відрізнялося від по-
казника в 1-й групі. Але своєрідним відкриттям для 
нас було незначне, але вірогідне зниження ОФВ1  
у хворих 3-ї групи – на 6,7% (р<0,05) у порівнянні  
з показником у групі  контролю (рис. 1).

Статистично значимими були також показники 
добового розмаху ОФВ1 (табл. 1). Так, у хворих 1-ї гру- 
пи було встановлено зростання добового розма-
ху на 39,2% (р<0,05) у порівнянні з групою ПЗО, 
хворих 2-ї групи параметри добового розмаху змі-
нювалися ще більш суттєво, перевищуючи показ-
ник у ПЗО на 74,8% (р<0,05). Водночас, у 3-й гру- 
пі хворих середній показник добового розмаху 
мав незначну тенденцію до зростання, однак зміни 
були невірогідні (р>0,05). Показник ЖЄЛ у хворих 
1-ї та 3-ї груп спостереження статистично не від-
різнявся від фізіологічної норми (р>0,05), однак у 
хворих 2-ї групи середня ЖЄЛ на 8,6% (р<0,05) 
перевищила значення у ПЗО. Не були встановлені 
також вірогідні зміни показника ФЖЄЛ у групах 
порівняння (р>0,05) до та після проведення інга-
ляційної проби. Аналіз середніх значень індекса 
Тиффно показав його вірогідне зниження відносно 
ПЗО на 11,9% та 14,6% (р<0,05) відповідно у 1-й та 

Рис. 1. Показники об’єму форсованого видиху за першу секунду (% від належних показників)  
у хворих на бронхіальну астму (1 група), хворих на бронхіальну астму із супровідним хронічним 

холециститом у фазі загострення (2 група), хворих на хронічний некаменевий холецистит  
у фазі загострення (3 група) та практично здорових осіб, (M±m)
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Таблиця 1
Показники функції зовнішнього дихання (% від належних показників) та використання кисню (%) 

у хворих на бронхіальну астму ІІ та ІІІ ступеня тяжкості (1 група), хворих на бронхіальну астму ІІ та 
ІІІ ступеня тяжкості із супровідним хронічним холециститом у фазі загострення (2 група), хворих на 
хронічний некаменевий холецистит у фазі загострення (3 група) та практично здорових осіб, (M±m)

Показники ПЗО,
n=30 БА (група 1), n=30 БА із ХНХ (група 

2), n=30
ХНХ,

(група 3)
n=32

ОФВ1, % 93,4±1,65 79,5±2,35* 71,7±1,07*/** 87,1±1,23 */**/***
Добовий розмах 

ОФВ1, %
14,3±1,03 19,9±1,21* 25,0±1,15*/** 16,1±1,01 ***

ЖЄЛ, % 90,3±1,54 85,4±2,23 82,5±2,19* 90,2±1,63 ***
Індекс Тиффно, % 103,2±1,29 90,9±1,14* 88,1±1,24*/** 96,6±1,27 */**/***

SpO2, % 98,6±0,31 96,3±0,25* 94,5±0,28*/** 97,9±0,29 **/***
Примітка:
1.* – різниця вірогідна у порівнянні з показником у ПЗО (р<0,05);
2.**  – різниця вірогідна у порівнянні з показником у хворих на БА (р<0,05);
3.*** – різниця вірогідна у порівнянні з показником у хворих на БА із ХНХ (р<0,05).

2-й групах порівняння. У хворих на ХНХ (3-ї гру-
пи) індекс Тиффно також був незначно знижений 
(на 6,4% (р<0,05)) і вірогідно відрізнявся від показ-
ників у групах порівняння (р<0,05) (табл. 1).

Водночас, швидкісні показники ФЗД після про-
би з сальбутамолом відрізнялися порівняно з належ-
ними до проби у всіх обстежених хворих (р>0,05) 
відповідно до встановленого ступеня тяжкості БА. 
У хворих 2-ї групи відмічалася тенденція до зни-
ження показника до інгаляції сальбутамолу в порів-
нянні з аналогічним показником у хворих 1-ї групи 
(р>0,05). У хворих на БА ІІ ступеня ОФВ1 до інгаля-
ції становив 83,7 ± 2,36%, ОФВ1 після – 97,2 ± 2,52% 
від належних (р<0,05), а при БА ІІ ступеня із ХНХ 
відповідно – 81,2 ± 3,16% та 91,7 ± 2,54% (р<0,05). 
В 1-й групі приріст показника склав 16,5% (р<0,05),  
а у хворих 2-ї групи – 12,9% (р<0,05), що свідчить 
про часткову зворотнісь обструкції бронхів у 2-й гру- 
пі хворих за умов коморбідності.

Водночас, якщо у хворих на БА ІІІ ступеня по-
казники ОФВ1 до та після інгаляції сальбутамо-
лу склали відповідно 75,3±2,81% та 92,8±3,17% 
(р<0,05) і приріст показника становив 23,2% 
(р<0,05), то у хворих на БА ІІІ ст. із ХНХ зазна-
чені показники були вірогідно знижені як до, так  
і після інгаляції і склали відповідно 66,2±2,54% та 
74,2±2,19% від належних величин, таким чином  

приріст показника склав лише 12,1% (р<0,05). 
Отже, показник до інгаляції ОФВ1 у 2-й групі  
був меншим на 12,1% (р<0,05) від показника  
в 1-й групі, а показник після інгаляції – відповід-
но на 11,1% (р<0,05). Зазначені факти вказують на 
ймовірну патогенетичну роль ХНХ в формуван-
ні та прогресуванні синдрому бронхіальної об-
струкції у хворих із коморбідним перебігом БА та 
ХНХ. Аналогічна тенденція змін була встановлена  
і у відношенні ПОШ видиху. Приріст показника  
ПОШ після інгаляції у хворих 1-ї групи склав від-
повідно 14,3% та 17,7% (р>0,05), у той час, як  
у хворих 2-ї групи приріст становив 12,6% та 13,4% 
(р>0,05) відповідно.

Висновки. Таким чином, наявність хронічного 
персистування запального процесу у ЖМ є ймовір-
ним фактором ризику розвитку бронхообструктив-
ного синдрому у схильних осіб. При оцінці прогно-
зу прогресування ХНХ у хворих на бронхіальну 
астму вірогідними чинниками ризику доцільно 
вважати показники ОФВ1 нижче 70% від належних.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у вивченні особливостей змін клінічних 
та інструментальних методів дослідження в па-
тогенезі та прогресуванні розвитку бронхіальної 
астми у осіб із супутнім хронічним некаменевим 
холециститом.
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ГЛИБОКА МОЛЕКУЛЯРНА ВІДПОВІДЬ ТА РЕМІСІЯ БЕЗ ЛІКУВАННЯ  
ПРИ ХРОНІЧНІЙ МІЄЛОЇДНІЙ ЛЕЙКЕМІЇ

Анотація: В даній статті порушено проблеми діагностики та моніторингу відповіді на лікування, осягнення стабіль-
ної глибокої молекулярної відповіді та відміни медикаментозної терапії, так званої ремісії без лікування (treatment-free 
remission). Розглянуто сучасні підходи і критерії необхідні для безпечної та тривалої ремісії без лікування згідно з наста-
новою Європейської асоціації LeukemiaNet 2020.

Аннотация: В данной статье затронуты проблемы диагностики и мониторинга ответа на лечение, достижение ста-
бильного глубокого молекулярного ответа, и отмены медикаментозной терапии, так называемой ремиссии без лечения 
(treatment-free remission). Рассмотрены современные подходы и критерии необходимые для безопасной и длительной 
ремиссии без лечения согласно рекоментациям Европейской ассоциации LeukemiaNet 2020.

Summary: This article discusses the problems of diagnostic and monitoring of treatment response, achieving a stable deep 
molecular response, and discontinuation therapy for achieving treatment-free remission. This article also considers the modern 
approaches and criteria necessary for safe and long-term survival without treatment, according to the recommendations of the 
European LeukemiaNet 2020.

Хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ) - це кло-
нальне пухлинне мієлопроліферативне захво-
рювання, що характеризується посиленням про-
ліферації гранулоцитарного паростка без втрати 
здатності до диференціювання, гіперплазію мієло-
їдної тканини, мієлоїдною метаплазією кровотвор-
них органів. Асоційоване з хромосомної аномалією 
реципрокною транслокацією між 9 та 22 хромосо-
мами t (9; 22), (q34; q11), з утворенням так званої 
філадельфійської хромосоми (Ph+хромосоми) та 
химерного гена BCR-ABL1, який кодує синтез ти-
розинкінази з аномально підвищеною активністю, 
яка спричиняє неконтрольовану проліферацію клі-
тин і розвиток неопластичних процесів.

Частка ХМЛ серед усіх лейкемій складає 
близько 5 – 20 %, частота 1 - 2 на 100 000 насе-
лення щорічно. ХМЛ діагностується в будь-якому 
віці, у тому числі і в дітей, чоловіки хворіють дещо 
частіше, ніж жінки. У західних країнах медіана 
віку щойно виявлених хворих на ХМЛ становить  
56-57 років. Пацієнти понад 70 років складають 
більше 20 %, а діти та підлітки менше 5 % від діа-
гностованих. В Азії і Африці середній вік на мо-
мент встановлення діагнозу складає < 50 років, що 
частково пояснюється нижчим середнім віком на-
селення [1; 2; 3].

Вивчення молекулярних основ патогенезу ХМЛ 
створили умови для розвитку таргетної терапії 
цього захворювання, яка полягає в розробці та за-
стосуванні специфічних препаратів ціленаправле- 
ної дії – інгібіторів BCR-ABL-тирозинкінази (ІТК).  
З появою в клінічній практиці ІТК вдалося значно 
продовжити тривалість життя та покращити якість 
життя пацієнтів, попередити розвиток фази аксе-
лерації (ФА) та бластного кризу (БК). З моменту 
створення в 2000 році першого з них – іматинібу, 
щорічна смертність від ХМЛ зменшилась з 10 % 
− 20 % до 1 % − 2 %, покращивши 10-річну ви-
живаність приблизно від 20 % до 80 % − 90 % [4]. 
І на сьогоднішній день тривалість життя первинно 
діагностованого Ph + пацієнта в хронічній фазі (ХФ)  

з оптимальною відповіддю на терапію ІТК є спів-
розмірною з загальною тривалістю життя населен-
ня у західних країнах, про що свідчать багаточи-
сельні дослідження [1; 2; 5; 6].

І тому осягнення стабільної глибокої молеку-
лярної відповіді (ГМВ) та відміна медикаментозної 
терапії ІТК, так звана ремісія без лікування (РБЛ) 
(treatment-free remission – TFR) є на сьогодні новою 
важливою ціллю, що об’єднує пацієнтів, клініцис-
тів і дослідників.

Молекулярна відповідь (МВ) – це співвідно-
шення кількості копій гена BCR-ABL1 до кількості 
копій гена ABL1 у відсотках, визначене методом 
кількісної полімеразно-ланцюгової реакції в реаль-
ному часі (РК-ПЛР). Вимірювання повинні прово-
дитися у стандартизованій лабораторії з чутливіс-
тю не менше MВ4,5 з приведенням результатів до 
міжнародної шкали з допомогою кореляційного ко-
ефіцієнта. У випадку відсутності стандартизованої 
лабораторії послідовні дослідження слід виконува-
ти в одній лабораторії [1].

Cучасне визначення ГМВ (deep molecular 
response) є наступним: MВ4 (≥ 4-log зменшення 
від базової лінії IRIS): викривальне захворюван-
ня ≤ 0,01 % BCR-ABLІS або невикривальне захворю-
вання – не виявлено жодної копії гену BCR-ABLІS 

на 10 000–31 999 ABL1 транскрипту чи 24 000–76 
999 GUSB транскрипту; MВ4,5 (≥ 4,5-log): викри-
вальне захворювання ≤ 0,0032 % BCR-ABLІS або 
невикривальне захворювання – не виявлено жодної 
копії гену BCR-ABLІS на 32 000–99 999 ABL1 чи  
77 000–239 999 GUSB транскриптів; MВ5 (≥ 5-log): 
викривальне захворювання ≤ 0,001 % BCR-ABLІS 

або невикривальне захворювання – не виявлено 
жодної копії гену BCR-ABLІS на ≥ 100 000 ABL1 чи 
≥ 240 000 GUSB транскриптів [7] (Рис. 1). У випад-
ках невикривального захворювання слід уникати 
терміну «повна молекулярна відповідь», а вживати 
термін «лейкемія, яка не визначається молекуляр-
но» з зазначенням кількості копій контрольного 
гена BCR-ABL чи GUSB.
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Близько 40-60 % хворих ХМЛ з стабільною 
ГМВ досягнутою у короткі терміни можуть без-
печно припинити лікування ІТК без виникнення 
рецидиву. А у випадку рецидиву, своєчасне по-
новлення терапії ІТК призводить у більшості па-
цієнтів до повернення вихідного рівня МВ. Моле-
кулярним рецидивом після РБЛ прийнято вважати 
підвищення відносної експресії гена BCR-ABL1 
більше 0,1 % згідно з міжнародною шкалою ІS, що 
відповідає втраті великої молекулярної відповіді  
(≥ 3-log зменшення BCR-ABL1 транскрипту від 
базової лінії IRIS) (ВМВ). BCR-ABL1 ≤ 1 % від-
повідає повній цитогенетичній відповіді (Рис.1). 
Осягнення пацієнтом ВМВ (BCR-ABL1 ≤ 0,1%) 
прогнозує сприятливий перебіг і виживання близь-
ке до 100 %, оскільки при такому рівні циторедук-
ції прогресування захворювання є рідкістю (рис. 1).

Ретельний регулярний моніторинг MB кожні 
3−6−12 місяців методом РК-ПЛР дає змогу вибра-
ти найбільш відповідний препарат та оптимізувати 
стратегію лікування пацієнтів із ХМЛ (табл. 1).

Вибір препарату, доза, схема прийому ІТК за-
лежать від фази, у якій верифіковано захворюван-
ня, оцінки стану пацієнта, та від його відповіді на 
терапію, та проводиться в Україні згідно з уніфі-
кованим клінічним протоколом надання медичної 
допомоги хворим з ХМЛ [8].

На даний момент Європейським агентством  
з лікарських засобів (EMA) та Управлінням з продо-

вольства і медикаментів США (FDA) першою лінією 
терапії (1ЛТ) є ІТК. Затверджено чотири ІТK в якості 
1ЛТ: іматиніб (Glivec®, Novartis, або генерики) –ІТК 
1-го покоління; дазатиніб (Sprycel®, Bristol-Myers 
Squibb), нілотиніб (Tasigna®, Novartis) та бозутиніб 
(Bosulif®, Pfizer) –ІТК 2-го покоління (ІТК2п). Вони 
доступні практично у всіх країнах, з незначними від-
мінностями в показах та дозуванні. П’ятий ІТК, ра-
дотиніб (2пІТК) (Supect®, Dae Wong Pharmaceuticals) 
було схвалено лише в Південній Кореї.

Іманитіб є ефективним у всіх фазах ХМЛ, і те-
рапія цим препаратом забезпечує нормальну трива-
лість життя більшості пацієнтів у ХФ. Профіль ток-
сичності іматинібу є найбільш безпечним, і досвід 
застосування в 1ЛТ найбільш тривалий у порівнянні 
з ІТК2п і ІТК3п. Застосування іматинібу дозволяє 
частині пацієнтів осягнути ГМВ при довготривалій 
терапії. Так 50% пацієнтів осягнули МВ4,5 після 5 ро-
ків терапії іматинібом, із зростанням до 70% після  
9 років. При зменшенні дози і відміні препарату при 
переході до РБЛ у пацієнтів спостерігалися незначні 
побічні ефекти, такі як втома чи м’язові болі, але у 
більшості пацієнтів вони зникали без лікування. На 
сьогодні цей препарат і його генерики є найбільш 
поширеними і фінансово доступними для пацієнтів. 
І хоча клінічні дослідження демонструють значущо 
вищу ефективність ІТК2п в порівнянні з іматинібом, 
цей препарат є оптимальним для пацієнтів з низької 
групи ризику, старших 60 років та / або пацієнтів із 

Рисунок 1. Ступені молекулярних  
відповідей при ХМЛ

MCyR – велика цитогенетична відповідь; СCyR – повна цитогенетична відповідь; 
MMR – велика молекулярна відповідь (ВМВ), МR – молекулярна відповідь (МВ) [5]
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супутніми захворюваннями, що обмежують призна-
чення ІТК2. При порівнянні дазатинібу з іматинібом 
у клінічних випробуваннях (DASISION) виявлено, 
що 42 % пацієнтів, які отримували дазатиніб під час 
1ЛТ (проти 33 %, які отримували іматиніб) досягли 
MВ4,5 протягом 5 років [2, 9]. При застосуванні ні-
лотинібу (дослідження ENESTnd) 55 % пацієнтів 
досягли MВ4,5 протягом 6 років у порівнянні з 45 % 
пацієнтів, що отримували іматиніб. У випадку не-
вдачі / резистентності під час 1ЛТ слід провести за-
міну ІТК з обов’язковим визначенням мутацій кіназ-
ного домена (КД) BCR-ABL1 методом секвенування 
та підібрати відповідний препарат враховуючи по-
бічні ефекти ІТК2п та супутні захворювання пацієн-
та (Табл. 2). Рекомендовано при зміні лінії лікування 
проводити регулярний моніторинг гематологічних, 
цитогенетичних і молекулярно-генетичних та інших 
показників пацієнта з метою оцінити ефективність 
і переносимість 2ЛТ терапії ІТК. Критерії відповіді 
на 2ЛТ такі ж, що і для 1ЛТ (Табл. 1). І для 2 ЛТ 
використовуються ті ж ІТК, що і в 1ЛТ, але у дещо 
вищих дозах. Для багатьох пацієнтів, у яких тера-
пія іматинібом, дазатинібом та нілотінібом вияви- 
лася неефективною, нові можливості відкриває 
ІТК3п - понатиніб. Понатініб є єдиним ефектив- 
ним препаратом для лікування хворих з мутацією 
Т315І і є альтернативою алогенній трансплантації 
кісткового мозку.

У більшості досліджень дискутабельним зали-
шається питання заміни ІТК на рівні BCR-ABL ≥ 
10% на 3 місяці терапії ІТК. Рівень BCR-ABL ≥ 10 %  
є прогностично несприятливим для загальної ви-
живаності, виживаності без прогресії та досягнення 
ГМВ. Очевидно, що продовження неефективного лі-
кування збільшує ризик прогресування захворюван-
ня. Для підтвердження невдачі лікування в період 
3 місяців слід оцінити результати цитогенетичного 
і молекулярно-генетичного дослідження одночасно 
– Ph > 35 % і BCR-ABL ≥10 % є показниками невда-
чі терапії; тож варто провести повторні лабораторні 
тести (цитогенетичні та молекулярно-генетичні) для 
підтвердження виявлених змін.

Необхідні критерії та умови для успішного при-
пинення терапії ІТК пацієнтів з ХМЛ у молекуляр-
ній ремісії, згідно з настановою Європейської асо-
ціації LeukemiaNet 2020 [1, 2, 9] перелічені нижче.

Обов’язково:
− ХМЛ в період першої ХФ (інші дані  

відсутні)
− мотивований пацієнт із структурованим 

спілкуванням
− можливість проведення кількісної ПЛР  

у лабораторії стандартизованій згідно з міжнарод-
ною шкалою (IS) та швидке отримання результатів 
ПЛР тесту (до 2-х тижнів)

− згода пацієнта на більш частий моніторинг 

Таблиця 1
Моніторинг відповіді на терапію ІТК

% BCR-ABL1 
(IS) 3 місяці 6 місяців 12 місяців >12 місяців

>10% 1Застереження*
3Невдача терапії –  

заміна ІТК
3Невдача терапії –  

заміна ІТК

3Невдача 
терапії –  

заміна ІТК

1–10%
2Продовжувати терапію 

ІТК
1Застереження*

3Невдача терапії –  
заміна ІТК

3Невдача 
терапії –  

заміна ІТК

0,1–1%
2Продовжувати терапію 

ІТК
2Продовжувати терапію 

ІТК
1Застереження*

1Застережен-
ня*

<0,1% 
(МВ3;ВМВ)

2Продовжувати терапію 
ІТК

2Продовжувати терапію 
ІТК

2Продовжувати терапію 
ІТК

2Продовжу-
вати терапію 

ІТК

<0,01% (МВ4; 
ГМВ)

2Продовжувати терапію 
ІТК

2Продовжувати терапію 
ІТК

2Продовжувати терапію 
ІТК

4Розглянути 
можливість 

РБЛ**
Примітка
1, застереження або субоптимальна відповідь - розглянути можливість заміни препарату;
2, оптимальна відповідь - продовження специфічної терапії обраним ІТК;
3, невдача – прогресування під час лікування і заміна терапії, яка проводиться;
4,оптимальна відповідь - розглянути можливість відміни препарату.
*Пацієнти цієї категорії потребують ретельної оцінки таких факторів, як вік / супутні захворю- 

вання, вихідні прогностичні фактори, цитогенетична відповідь, траєкторія молекулярної відповіді 
(стабільність), наявність мутацій кіназного домена, побічні ефекти. Та потребують частішого кон- 
тролю, що дозволяє своєчасно змінити терапію у разі визнання її невдачі.

**Розглянути можливість для переходу до ремісії без лікування. Пацієнти повинні отримувати  
терапію ІТК щонайменше 2-3 роки, і визначальним фактором є тривалість ГМВ [10].



32

№ 28 / 2021 р.

після припинення лікування, a саме: щомісячно  
протягом перших 6 місяців, кожні 2 місяці протя-
гом 6–12 місяців, і кожні 3 місяці в подальшому.

Мінімально (дозволена відміна препарату):
− терапія першої лінії або другої лінії, якщо 

непереносимість була єдиною причиною заміни 
ІТК

− типові e13a2 або e14a2 BCR-ABL1 тран-
скрипти

− тривалість терапії ІТК > 5 років (> 4 років 
для ІТК2п)

− тривалість ГМВ (МВ4 або вище) > 2 років
− відсутність попередньої невдачі лікування
Оптимально (рекомендована відміна препа-

рату після всестороннього розгляду):
− тривалість терапії ІТК > 5 років
− тривалість ГМВ > 3 років, якщо МВ4

− тривалість ГМВ > 2 роки, якщо МВ4.5 [1; 2].
РБЛ не рекомендована для пацієнтів у молеку-

лярній ремісії у випадках: з БК чи ФА в анамнезі, 
при загальній тривалості терапії менше 3 років, 
при попередній резистентності до будь-яких ІТК, 
при раніше виявлених мутаціях КД, при відсут-
ності типових транскриптів e13a2/e14a2 (р210) чи 
наявності атипових p190 (e1a2) або p230 (c3a2), 
при відсутності можливості проведення регуляр-
ного молекулярного моніторингу у лабораторії, що 
стандартизована відповідно до IS з чутливістю не 
менше МВ4,5 [10].

У прогнозуванні відповіді на лікування і мож-
ливості РБЛ також важливим є тип транскрипту. 
Так, коротший транскрипт e13a2 є асоційований 
з більш коротким виживанням і довшим часом 
осягнення ГМВ в порівнянні з e14a2, атипові тран-
скрипти можуть спричинити помилково негативні 
результати досліджень [9].

На даний момент різними групами дослідників 
активно вивчаються і обговорюються чинники, які 
забезпечують успішну і довготривалу РБЛ. Від-
міна терапії ІТК можлива тільки в ХФ. Основним 
позитивним прогностичним фактором вважається 
на сьогодні більш тривала терапія ІТК та тривалий 
стабільний профіль не менше МВ4. Також доведено 
більш тривалу РБЛ у пацієнтів низької групи ризи-
ку. Застосування пегільованого інтерферону альфа 
в комбінації з ІТК також може прискорити та по-
глибити МВ [1,11]. Так у найбільшому дослідженні 
EURO-SKI приймали участь 755 пацієнтів – показ-
ник РБЛ протягом двохроків 49%. [11]. Більш три-
вале лікування ГМВ корелюють з більш високими 
показниками РБЛ. У дослідженні DESTINY (Ве-
ликобританія) доведено успішну РБЛ (зменшен-
ня кількості випадків побічних ефектів) у випадку 

зменшення дози ІТК перед повноювідміною пре-
парату [12]. Рекомендується зменшення дози ІТК до  
50 % протягом 12 місяців перед відміною препарату з 
щомісячним моніторингом [10]. Також більш швид-
ка РБЛ досягається при лікуванні ІТК2п, але через 
довготривалу токсичність та велику кількість по-
бічних ефектів такий спосіб не рекомендований Єв-
ропейською асоціацією LeukemiaNet, а виключення 
становлять мотивовані молоді пацієнти з низької чи 
середньої групи ризику і жінки, які планують вагіт-
ність (усі ІТК мають потенційно тератогенний вплив 
на плід, повинні бути відмінені в період вагітнос-
ті). У дослідженні ISAV, при порівнянні молодших  
і старших пацієнтів з ХМЛ, показано суттєво ниж-
чу РБЛ у пацієнтів віком до 45 років, що корелює з 
спостереженнями за агресивним протіканням ХМЛ 
у підлітків та молодих людей [9].

Втрата ВМВ після РБЛ свідчить про невдачу те-
рапії, і є тригером для відновлення терапії. Слід за-
уважити, що у випадку коливання показників між 
ВМВ і МВ4 слід не відразу відновлювати терапію ІТК, 
а провести ретельний серійний моніторинг РК-ПЛР, 
так як деякі пацієнти з часом покращують МВ без пе-
резапуску терапії ІТК. Близько 90–95% пацієнтів, які 
переживають молекулярні рецидиви, відновлюють 
свою початкову МВ після поновлення терапії ІТК. 
Зазвичай, використовується той самий ІТК, якщо по-
передні побічні ефекти не вказують на потребу замі-
ни препарату [1]. Більшість рецидивів трапляються 
протягом перших 6 місяців. Дуже рідко втрата ВМВ 
відбувається після 1 року в РБЛ, але у 15% випадків 
пізній рецидив проявляється до 6 років після відміни 
ІТК, тому потрібний постійний довготривалий мо-
ніторинг за допомогою РК-ПЛР [13]. Після рециди-
ву наступна спроба відміни лікування можлива, але 
успішність РБЛ є нижчою [14]. Після припинення 
прийому нілотинібу чи дазатинібу під час 1 чи 2 ЛТ 
ймовірність підтримання РБЛ становила близько 50%,  
подібно до результатів після відміни іматинібу [1].

Отже, тривалість терапії ІТК не менше чоти-
рьох років та тривалість стабільної відповіді не 
нижче МВ4 протягом 2 і більше років є важливи-
ми передумовами для успішної РБЛ. Проте слід 
уникати узагальнення прогностичної цінності 
якогось одного з факторів, а оцінювати сукуп-
но ризики побічних ефектів при довготривалій 
терапії ІТК та користь від припинення терапії  
у кожного окремого пацієнта індивідуально. За-
порукою успіху РБЛ є і наявність стандартизо-
ваних лабораторій, здатних проводити точний, 
чутливий моніторинг відповіді на лікування  
у стислі терміни.

Таблиця 2
Мутації кіназного домена гена BCR-ABL1 та рекомендовані ІТК при резистентності до іматинібу

T315I понатиніб
F317L/V/I/C, T315A нілотиніб, бозутиніб чи понатиніб

V299L нілотиніб, чи понатиніб
Y253H, E255V/K, F359V/I/C дазатиніб, бозутиніб чи понатиніб
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ВУШНІ ДОВАЖКИ У ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  
ТА ВЛАСНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ)

Анотація: Стаття присвячена дослідженню однієї із найбільш частих аномалій вушної раковини – вушним доважкам. 
В роботі наведені основні узагальнені літературні дані щодо особливостей формування, діагностики та клінічних проявів 
вушних доважків. Чітко визначені терміни та покази до початку та методам хірургічного лікування даної аномалії розвитку 
в дитячому віці.

Аннотация: Статья посвящена исследованию одной из самых частых аномалий ушной раковины – ушным привес-
кам. В работе приведены основные обобщенные литературные данные относительно формированию, диагностике 
и клиническим особенностям ушных привесок. Четко определены сроки и показания к началу и методам хирургического 
лечения данной аномалии развития в детском возрасте.

Summary: The article is devoted to the study of one of the most common anomalies of the auricle-ear pendant. The paper 
presents the main generalized literature data on the formation, diagnosis and clinical features of ear appendages. The timing and 
indications for the beginning and methods of surgical treatment of this developmental anomaly in childhood are clearly defined.

Вроджені вади розвитку у дітей посідають чин-
не місце в повсякденній роботі лікарів педіатрич-
ного профілю. Серед них велика кількість анома-
лій припадає на вади вушної раковини, серед який 
частими аномаліями є вушні доважки (ВД). Зага-
лом частота ВД коливається від 1 до 10 випадків на 
1000 живих новонароджених [1]. Перший опис ВД 
в медичній літературі належить Birkett в 1858 р. [2].

Аномалії вушної раковини зустрічаються зазви-
чай у поєднанні із вадами зовнішнього слухового 
проходу та середнього вуха, а іноді навіть з анома-
ліями внутрішнього вуха.

Клінічні ознаки. ВД визначаються безпосе-
редньо при народженні. Візуально за формою ВД 
бувають овоїдні, сферичні, вузликові, дольчасті 
тощо, на ніжці або сидячі. Частіше ВД односто-
ронні та поодинокі, але можуть бути множинними 
та двобічними. Частота поодиноких ВД в популя-
ції складає приблизно 0,2%, а двобічні ураження 
зустрічаються в 0,01% [3, 4]. Клінічно при огляді 
колір їх не відрізняється від навколишньої шкіри  
[5; 6]. В зв’язку із своїм ембріологічним походжен-
ням ВД можуть локалізуватись будь де вздовж 
умовної лінії від козелка до кута роту [7; 8]. При 
пальпації консистенція ВД м’яка або щільна в за-
лежності від хрящової структури [9].

Ембріогенез. Вухо, як орган, починає фор-
муватися у зародна в кінці 1-го місяця внутріш-
ньоутробного розвитку з елементів І (щелепної)  

і ІІ (під’язикової) зябрових дуг і першої глоткової 
борозни. Три підвищення на першій глотковій дузі  
і три підвищення на другій глотковій дузі зявля-
ються на 6 тижні внутрішньоутробного розвитку. 
Спочатку вушні раковини розташовуються вен-
тролатерально, але в кінці ембріонального періоду 
вони набувають дорсолатеральне положення.

ВД ембріологічно є похідними ІІ зябрової дуги 
[10]. Процеси ембріогенезу вушної раковини від-
буваються одночасно з розвитком середнього та 
внутрішнього вуха, розвиток та формування яких 
на окремих етапах відбуваються автономно, а піз-
ніше всі частини об’єднуються в цілісну функціо-
нальну систему. До 7 місяця внутрішньоутробного 
розвитку вушна раковина набуває звичну форму, як 
у новонародженого. Основний період росту вушної 
раковини припадає на перші роки життя. Розміри 
зовнішнього вуха дитини у віці 3 років складає 
85%, а в 7 років – 95% від розмірів органу дорос-
лої людини [11]. Сучасні дослідники вважають, що 
аномалії вушної раковини можуть виникати в будь-
якому періоді ембріогенезу, а важкість потворств 
знаходяться в прямій залежності від стадії, на яку 
впливає пошкоджуючий фактор. Аномалії ембріо-
нального розвитку, які виникають до 6 тижня, при-
зводять до важких вад як зовнішнього, та і серед-
нього вуха, а пошкодження, що виникають після  
3 місяця, по завершенню фетального віку, не ви-
кликають вад середнього вуха.
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Структура ВД. Гістологічно ВД складаються із 
вираженого сполучно тканинного каркасу, підшкір-
но-жирової клітковини та численних невеликих во-
лосяних фолікулів в різних фазах з наявністю цен-
трального хрящового компоненту сітчастої будови 
або без нього. Морфологічні особливості ВД вклю-
чають тонкий роговий шар з нерівним епідермісом, 
наявність етакринових залоз, пушкових волосяних 
фолікулів та сальних залоз [9].

Диференційний діагноз. Діагноз визначається 
на основі характерної локалізації та зовнішньому 
вигляді утворень, їх наявність при народженні. Гіс-
тологічна будова дозволяє остаточно підтвердити 
клінічний діагноз [12, 13]. ВД відрізняються від 
вушних нориць, які зазвичай представляють собою 
заглиблення або ямки шкіри, часто із спіралепо-
дібними зморшками по краям [8]. Хоча іноді вро-
джені зяброві кісти виникають на верхній боковій 
частині шиї, так як є похідними із ІІ зябрової дуги, 
часто повільно збільшуються в розмірах та містять 
прозору або муцинозну рідину з гранулярними 
клітинними залишками [14]. Епідермоїдні кісти за 
своїм зовнішнім виглядом можуть бути схожі із ВД  
у тому сенсі, що часто вони мають чіткі межі, схо-
жі за формою та кольором, рухливістю і консистен-
цією. Локалізуються на шиї та лиці дітей, але за-
звичай не є вродженими елементами, а виникають 
через закупорку волосяних фолікулів, можуть ін-
фікуватись та абсцедувати, при розкритті абсцесів 
виділяється творожної консистенції зроговілі маси 
[5]. В структурі епідермоїдних кіст завжди відсут-
ні елементи хрящової тканини. За умов підвище-
ної пігментації, ВД необхідно диференціювати із  

внутрішньо дермальними невусами та невусами 
волосяних фолікулів [15]. ВД відрізняють від три-
хофолікульоми, що зазвичай представлена пооди-
ноким вузликом тілесного кольору, з центральною 
порою, іноді чорного кольору, через яку виступає 
невеликий жмуток волосся яка може локалізува-
тись у зовнішньому відділі слухового проходу [16].

Часто поодинокі ВД зустрічаються одночасно 
із рядом генетичних синдромів: Гольденхара (на-
вколоаурикуловертебральна дисплазія), VACTERL, 
Тричера – Коллинза, Таунса – Брокса и Вольфа – 
Хиршхорна, порушення слуху, аномалії нирок (гід-
ронефроз, підковоподібна нирка) тощо. В зв’язку 
з частим поєднанням ВД із патологією сечової 
системи, деякі автори пропонують обов’язково в 
програму обстеження УЗД нирок та позачеревного 
простору [17; 18; 19].

Локалізація та класифікація ВД. ВД зазвичай 
локалізуються всередині умовного вигнутого три-
кутника, кутами якого є комісура роту та передня 
межа вушної раковини, а саме верхній край її зави-
тка і вільний край мочки вуха.

На основі характерної локалізації ВД, Hwang J. 
et al., (2018), запропонували топічну локалізацію 
утворень [20]. В основу останньої покладено розпо-
діл площі умовного трикутника на три зони (типи): 
внутрішньовушна, щічна та привушна, кожна із 
яких в свою чергу поділяється на відповідні локаль-
ні ділянки: ІК – інтракруральна, ІТ – інтратрагаль-
на, ІМ – інтрамочкова, ПК – прекруральна, ПТВ – 
верхня претрагальна, ПТС – середня претрагальна,  
ПТН – нижня претрагальна, ПМ – премочкова,  
ПЩ – передня щічна, ЗЩ – задня щічна (рис. 1).

Рис. 1. Класифікаційний розподіл  
анатомічної локалізації вушних доважків
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Лікування. З точки зору передбачаємого хірур-
гічного втручання, вроджені вади розвитку вушник 
раковин поділяють на власне вади – мальформації, 
для корекції яких потрібна реконструкція, тобто 
обов’язкове використання опорного каркасу та за-
лучення покривних тканин з інших ділянок, і ано-
малії – деформації, які потребують тільки корекції 
без додаткового каркасу із закриттям невеликих де-
фектів м’яких тканин [21, 22, 23].

Єдиний радикальний метод лікування ВД у ді-
тей оперативне їх видалення [24]. Терміни хірур-
гічного втручання обираються після їх узгодження 
з батьками. Прискорення призначення оператив-
ного втручання може відбуватись за наявності ло-
кального подразнення шкіри навколо ВД або за на-
поляганням батьків. Обсяг хірургічного втручання 
полягає у повному висіченні ВД разом із підлеглим 
хрящем, який може розташовуватись глибоко в під- 
шкірно-жировій клітковині [25]. Терміни опера-
тивного втручання рекомендується визначити до 
початку навчання дитини в школі, для уникнення 
психоемоційного негативізму з боку однолітків. 
Крім того, невиправдана пролонгація терміну ліку-
вання може призводити до травматичної ампутації 
ВД, внаслідок якої залишатись оголений хрящовий 
фрагмент, що призводить до тривалого загоєння 
дефекту м’яких та хондродерматиту [26].

Мета роботи – на основі узагальнення існую-
чих літературних матеріалів та результатів власних 
досліджень ознайомити широке коло лікарів з вро-
дженою аномалією у дітей – вушними доважками, 
для оптимізації показів та методів лікування і по-
крашення якості життя пацієнтів.

Власні матеріали та методи. В період  
з 2008 по 2018 рр. в клініці дитячої хірургії  
ВНМУ ім. М. І. Пирогова на стаціонарному ліку-
ванні знаходилось 166 дітей (дівчат 73 (44,5%); 
хлопчиків 93 (55,5%) віком від 1 місяця до 17 років 
(рис. 2 – 5).

Рис. 2. Розподіл пацієнтів по роках

Рис. 3. Розподіл пацієнтів за віком

Рис. 4. Річний розподіл хворих за статтю

Рис. 5. Віковий розподіл хворих за статтю
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Методика хірургічного лікування. Лікування 
у всіх хворих було оперативне. Методика оператив-
ного видалення ВД залежала від їх локалізації та 
розмірів.

За умов наявності у ВД тонкої (до 3,0 мм) ніж-
ки, остання пересікається над поверхнею шкіри, 
візуально визначається відсутність в її структурі 
хрящового тяжу, а рану коагулюють або наклада-
ють шкірний шов. При наявності в структурі ніжки 
хрящової тканини, остання повністю виділяється 
«тупо-гостро» із підшкірної клітковини.

При діаметрі ВД до 10 мм та широкій ніжці ви-
користовували облямовуючий еліпсоподібний роз-
різ, видалялись хрящові елементи, при їх наявності 
із підшкірної клітковини, з послідуючим накладан-
ням косметичного шву (рис. 6А).

При діаметрі ВД більше 10 мм застосовували ори-
гінальну методику операції за H.H. Han та співавт., 
(2016), з "Z"-подібною пластикою шкіри (рис. 6В) [23].

Рис. 6. Схема методик оперативних втручань 
по видаленню ВД у дітей

З метою ілюстрації наводимо опис клініч-
ного випадку. Хвора Т., вік 1 рік, МКСХ № 7106,  
05.06.2019 р. госпіталізована на стаціонарне ліку-
вання з діагнозом: вушний доважок інтратрагаль-
ної ділянки зліва. При огляді у зазначеній ділянці 
визначається поодинокий ВД діаметром 16 мм та 
висотою 12 мм, щільно еластичної консистенції. 
Шкіра ВД та навколо нього не змінена, тілесного 
кольору, вкрита світлим пушковим волоссям. Після 
клініко-лабораторного дообстеження прийнято рі-
шення про оперативне видалення утворення.

Хід операції: двома перпендикулярними лінійни-
ми розмірами лише через верхівку ВД ділянка опе-
ративного впливу (інтраопераційна рана) розділена 
на 4 трикутних клаптя (рис. 7А). Після виконання 
розрізів та відсепаровки шкіри разом із підлеглою 
підшкірною клітковиною від хрящової тканини, всі 

чотири клапті були підняті догори з метою візуалі-
зації хряща. Сепарація клаптів шкіри обов’язково із 
всією масою підшкірно-жирової клітковини необ-
хідна для збереження кровообігу в клаптях шкіри. 
В подальшому два протилежні клапті, які обернуті 
один до одного, відсікались на рівні поверхні шкіри 
(рис. 7В,С). Визначену хрящову тканину в глибині 
рани видали (зрізали) максимально глибоко, таким 
чином, щоб її поверхня, яка залишилась, була гла-
денькою, без гострих країв. Останній етап пластики 
шкіри полягав у формуванні конгруентних розмірів 
двох клаптів та "Z"-подібній пластиці післяопера-
ційної рани вузловими швами (рис. 7D).

Рис. 7. Схема етапів оперативного втручання 
по видаленню ВД у хворої Т

Гістологічно будова шкіри біоптату представле-
на тонким роговим шаром із нерівним епідермісом, 
наявністю численних пушкових волосяних фоліку-
лів, еккрінових та сальних залоз.

Післяопераційний період мав задовільний пере-
біг. Шкірні шви зняті на 6 добу.

Висновки. Вушні доважки – досить поширена 
вада розвитку голови, яка на сьогодні залишається 
невідомою широкому колу лікарів, і в тому числі 
педіатрам. Найбільш часто пацієнти звертаються 
за медичною допомогою у віці 4 – 14 років, коли 
починає домінувати важливість косметичної скла-
дової образу тіла. Присутність в структурі вушних 
доважків придатків шкіри може призводити до 
їх збільшення в розмірах та формуванню певних 
ускладнень у вигляді гнійно-запальних процесів, 
виразкування, кровотеч тощо. Раннє видалення 
рудиментарних структур раковини вуха (вушних 
доважків) (після 6 місячного віку) забезпечує фізі-
ологічне формування органу, основний період роз-
витку якого припадає на перші роки життя дитини.

Перспективи подальшого розвитку в даному 
напрямку досліджень полягає у пошуку та роз-
робці нових мініінвазивних інноваційних методів 
лікування ВД у дітей.
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ЕФЕКТ ЛІКУВАННЯ ЧАСТКОВОЇ АКОМОДАЦІЙНОЇ КОСООКОСТІ  
БЕЗ ОПЕРАЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ

Аннотація: Стаття присвячена дослідженню ефективності лікування часткової акомодаційної косоокості та дисбіно-
кулярної амбліопії без операційного втручання. Запропонований метод збору пазлів як альтернативний для дітей молод-
шого шкільного віку. Результатом тривалого ортоптичного лікування, окклюзії, електростимуляції прямих відвідних м’язів 
ока та впровадження методу складання пазлів стали відповідність гостроти зору віковим нормам без лазерної корекції, 
зменшення кута косоокості та пролонгований ефект лікування.

Аннотация: Статья посвящена изучению эффективности лечения частичного аккомодационного косоглазия и дис-
бинокулярной амблиопии без оперативного вмешательства. Предложен метод сбора пазлов как альтернативный для де-
тей младшего школьного возраста. Результатом длительного ортоптического лечения, окклюзии, электростимуляции 
прямых отводящих мышц глаза и использования метода сбора пазлов стали соответствие остроты зрениявозрастной 
норме без лазерной коррекции, снижение угла косоглазия и пролонгованный эффект лечения.

Summary: The article is devoted to the study of the partial accommodation strabismus effectiveness treatmentand dybin-
ocular amblyopia without surgery. The method of puzzle collection is proposed as an alternative for young school children. As a 
result of the long-term orthopedic treatment, occlusion, electrical stimulation of the direct eye-abductor muscles, and the use of 
the puzzle collection method, vision acuity has been brought into line with the age norm without laser correction, and the angle 
of squinting has been reduced, as well as the prolonged effect of the treatment.

Постановка проблеми. Проблема дитячої слі-
поти і слабкозорості – одна з найактуальніших про-
блем офтальмології, а подолання дитячої сліпоти є 
пріоритетним напрямком світової системи охорони 
здоров’я. Так, заданими реалізації глобальної ініці-
ативи VISION 2020 Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я (ВООЗ) в світі живе майже 2 млн. 
сліпих дітей. Сліпих людей – 39 млн., слабкозорих 
– 246 млн. серед 7,8 млрд. людей в популяції [1].

У дитячій офтальмологічній практиці амбліо-
пія залишається другою за частотою (6 %), після 
короткозорості (9 %) причиною зниження гостро-
ти зору у пацієнтів шкільного та дошкільного віку. 
Але, її відрізняє неможливість корекції, тому що за 
походженням амбліопія є функціональною патоло-
гією вищих відділів зорового аналізатора (ЗА). Без 
своєчасного діагностування та лікування даної па-
тології у дитини може значно знизитися зір у амб-
ліопічному оці. Саме тому амбліопія є серйозною 
медичною та соціальною проблемою.

В Україні точної офіційної статистики  
щодо кількості людей з порушеннями зору немає, 
за неофіційними даними, – це приблизно 100 тисяч  
людей, з них понад 10 тисяч – діти.

Порушення зору у дитини веде за собою пору-
шення соціальних контактів і цілий ряд відхилень 
у формуванні особистості, що викликає появу не-
гативних характерологічних особливостей у сліпої 
дитини, таких як звуження кола інтересів, обу-
мовлене обмеженнями в сфері чуттєвого відобра-
ження; обмеження або недоступність в роботі, що  
вимагає більшого зорового навантаження [2].

Тому так важливо своєчасне виявлення пору-
шень зору у дітей, їх корекція і спеціалізоване ліку-
вання, яке дає можливість повноцінного розвитку 
особистості.

Аналіз досліджень. Девид Х’юбел и Торстен 
Візель (Нобелевські лауреати за 1981 рік з меди-
цини) відкрили неврологічну природу амбліопії 
[3]. Синапси, що зв’язують клітини сітківки з цен-
тральною нервовою системою, протягом критич-
ного періоду на початку життя пластичні. Якщо 
коркові нейрони отримують багато інформації 
від одного ока, а від іншого не отримують, то ак-
сони, що представляють перше око, захоплюють 
весь синаптичний простір в первинній зоровій 
корі. Друге око при цьому залишається потенцій-
но функціональним, але без зв’язків з нейронами 
кори. Найчастіше патофізіологічну основу хвороби 
становить гальмування функції центрального зору, 
що розвивається внаслідок сенсорної депривації в 
ранньому дитячому віці [4].

Причинами зорової депривації можуть бути:
1. Дитяча катаракта, помутніння рогівки чи  

інших середовищ ока
2. Порушення рефракції: далекозорість, корот-

козорість, астигматизм
3. Косоокість з порушенням бінокулярного 

зору.
Часткова акомодаційна косоокость часто викли-

кана ураженням структур ЦНС під час внутрішньо-
утробного розвитку дитини [5].

Численні нейрофізіологічні та клінічні дослі-
дження довели, що розвиток амбліопії пов’язаний 
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зі складними процесами порушення міжнейронних 
зв’язків на різних рівнях системи зору – від сен-
сорної сітківки до центральних відділів потиличної 
частки кори головного мозку [6]. Лікування амбліо-
пії спрямоване на усунення причини захворювання. 
Проводять корекцію порушення рефракції, виправ-
лення косоокості, видалення катаракти. Важливо 
знати, що амбліопія не зникає по мірі дорослішання 
дитини, тому, чим раніше розпочато лікування, тим 
воно ефективніше. У дітей старше 10-12 років ліку-
вання не дає бажаного результату. Консервативна те-
рапія анізометропічної амбліопії включає корекцію 
зору, а також медикаментозну і оптичну пеналізацію 
– штучне погіршення зору домінуючого ока. Для 
цього використовують спеціально підібрані окуляри 
та розчин атропіну сульфату. При цьому гострота 
зору здорового ока знижується, внаслідок чого ак-
тивізується робота амбліопічного ока. Використо-
вуються пеналізаційні окуляри, оклюдори з метою 
навантаження «ледачого» ока [7].

Таким чином, принципи існуючих методик, ме-
тою яких є підвищення гостроти зору, складаються 
в усуненні конкурентних впливів провідного ока 
за допомогою тривалої прямої оклюзії провідно-
го ока, а також в стимуляції функції фовеолярної  
ділянки амбліопічного ока. Методика лікування  
заснована на ефекті нейропластичності.

Дисбінокулярна амбліопія (ДА) – порушення 
бінокулярного зору найчастіше виникає внаслідок 
косоокості чи неналежного дотримання окклюзій-
ного режиму.

Сама косоокість також є поширеним функціо-
нальним дефектом органів зору (1,5-2 % дітей до-
шкільного віку). Причиною виникнення косоокості 
найчастіше є порушення механізмів бінокулярної 
фіксації. Сама патологія відноситься до генетично 
обумовлених, тому спадковість є основним патоге-
нетичним чи умовним етіологічним фактором ко-
соокості та дисбінокулярної амбліопії (6).

Оскільки механізм нормального бінокулярного 
зору забезпечується взаємодією між рецепторним 
апаратом ока та відповідним зоровим центром кори 
головного мозку, центрами обох половин зорового 
аналізатора, зоровими центрами рухливості очних 
яблук та підкірковими центрами окорухових м’язів, 
виникнення косоокості може бути обумовлено по-
рушеннями у будь-якому з наведених вище зв’язків.

Одним з симптомів косоокості є диплопія, тому 
основним механізмом пристосування ЗА може ста-
ти формування скотоми гальмування, що проявля-
ється у пригніченні зображення на одному з очей, 
що в свою чергу призводить до зниження гостроти 
зору та появі амбліопії.

Відомо, що амбліопія розвивається у віці до 
7 років, може вражати одне чи обидва ока. Якщо 
хворій дитині не виписати окуляри, не вилікувати 
косоокість чи не прооперувати катаракту, у неї спо-
стерігається значне погіршення гостроти зору на 
амбліопічному оці.

Серед рекомендованих методів лікування ДА, 
доступних у домашніх умовах, відомий метод роз-
ділення рису та пшона.

Нашою задачею став пошук в 2005 році альтер-
нативного методу, не менш ефективного, але більш 
адаптованого для школярів. Ми припустили, що 
ним можуть стати пазли.

Формулювання цілей статті. Метою проведе-
ного дослідження був аналіз ефективності трива-
лого використання методу сбору пазлів в поєднанні 
з оклюзією та ортоптичним лікуванням у хворого 
на дисбінокулярну амбліопію пацієнта, вивчення 
дінаміки гостроти зору та кута косоокості, спосте-
реження віддалених результатів лікування.

Результати власних досліджень. Об’єктом до-
слідження була дисбінокулярна амбліопія. Предме-
том дослідження – гострота зору та кут косоокості 
у хворого на дисбінокулярну амбліопію за дії ліку-
вальних методів протягом 15років.

Відомо, що зміни з боку органу зору у батьків 
можуть передаватися спадково. Зокрема, є спад-
кові форми амбліопії, передача яких пов’язана  
з аутосомним успадкуванням. Спадково можуть 
передаватися схильності до далекозорості та  
косоокості [4].

Механізм виникнення ДА – порушення біно-
кулярного зору при косоокості, коли участь ура-
женого ока у зоровому акті значно знижується. 
Для покращення та нормалізації зору необхідними  
є тривалі вправи, мета яких – змусити функціону- 
вати уражене око.

Одним з традиційних та основних методів лі-
кування амбліопії є оклюзія – виключення ока, не 
ураженого патологією, із зорового процесу. З цією  
метою використовують спеціальні пластикові оклю- 
дери з кріпленням на окулярній оправі, резинові 
окклюдери з кріпленням на окулярній лінзі, а такоє 
саморобні окклюдери з марлі, різних видів ткани-
ни, м’якого картону чи шкіри.

У проведеній роботі з пацієнтом використову-
вався окклюдер з марлі, як найбільш гігієнічний.

Дослідження почало проводитися з 2004 року. 
Перший візит до офтальмолога – у віці 2 роки  
7 місяців. Тоді ж був визначений кут косооко- 
сті – 20°. У 2005 році був поставлений остаточний 
діагноз – альтернуюча косоокість та дисбінокуляр-
на амбліопія. Гострота зору для OD – 0,5 од, для 
OS – 0,3 од, кут косоокості – 15°. Лікарем було  
рекомендовано постійне використання окулярів, 
оклюзія лівого ока.

Рекомендований для корекції косоокості метод 
«рис-пшоно» для пацієнта віком трьох років не 
був прийнятним, оскільки вимагав надто серйозної 
концентрації. Саме тому альтернативним методом 
лікування були обрані пазли.

На початку використовувалися пазли з великим 
масштабом (кількістю до 20 штук та з розмірами 
230×340 мм), після чого збільшувалася кількість 
пазлів та зменшувалася площа картинки.

Систематичність виконуваних занять у поєд-
нанні з новизною завдань сприяли повільному рос-
ту гостроти зору.

Після одного року проведеного лікування  
(у 2006 році) гострота зору становила для OD – 0,5 од,  
для OS також піднялася до 0,5 од, кут косоокості  
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зменшився до 10-12°. У цьому ж році у пацієнта була 
виявлена функціональна скотома у полі зору від 10 ° 
до 15 °. Це зумовило нові рекомендації лікаря – при-
значення курсу (10 сеансів) електростимуляції пря-
мих відвідних м’язів ока в НДІ ОХ ім. В. П. Філатова 
в м. Одеса, заняття на сіноптофорі. При лікуванні сі-
ноптофор застосовується для того, щоб підштовхну-
ти процес розвитку біфовеального злиття зображен-
ня, фузіонних резервів, поліпшити рухливість очей,  
а також прибрати прояви функціональної скотоми.

Основним напрямком лікування став розви-
ток бінокулярного зору, відсутнього при амбліопії. 
Разом з цим, метод складання пазлів та окклюзія 
залишалися основним методом лікування у домаш-
ніх умовах та давали змогу зберегти та покращити 
терапевтичний ефект.

Результати подальших курсів лікування наведе-
ні на рисунках 1 і 2.

Таким чином, результатами тривалого ліку-
вання та впровадження альтернативного методу 
складання пазлів стали відповідність гостроти зору 
віковим нормам без лазерної корекції та зменшен-
ня кута косоокості без оперативного втручання. 
Особливої уваги заслуговує факт, що за відсутнос-
ті лікування протягом 3 років 3 2017 по 2020 рр., 
спостерігався пролонгований ефект лікування.  
Гострота зору для обох очей складала 1.2 од. без 
корекції. Кут косоокості склав – 10 о.

Висновки. Пазли – альтернативнмй метод під-
вищення гостроти зору у дітей з дисбінокулярною 
амбліопією. Одночасно з оклюзією дозволяє змен-
шити кут косоокості без хірургічного втручання. 
Заняття з пазлами забезпечують зберігання ефек-
ту ортоптичного лікування. Терапевтичний ефект 
спостерігається протягом 15 років за умов дотри-
мання адекватних зорових навантажень.

Рис. 1. Підвищення гостроти зору в ході лікування

Рис. 2. Зменшення кута косоокості в ході лікування
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ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОДОЗОВОГО ОПРОМІНЕННЯ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

Анотація: У статті представлений огляд літературних джерел на тему ефективності використання низькодозового 
опромінення легенів для лікування інфекції COVID-19. У результаті проаналізовано чотири клінічні дослідження, три з 
яких тривають у даний час. Представлені дослідження мають важливе значення для вивчення імуномодулюючої ролі 
низькодозового опромінення легенів пацієнтів з інфекцією COVID-19.

Аннотация: В статье представлен обзор литературных источников по теме эффективности использования низкодо-
зированного облучения лёгких для лечения инфекции COVID-19. В результате проанализировано четыре клинических 
исследования, три из которых продолжается в настоящее время. Представленные исследования имеют важное зна-
чение в изучении иммуномодулирующей роли низкодозированного облучения лёгких пациентов с инфекцией COVID-19.

Summary: The article provides an overview of the literature on the effectiveness of the use of low-dose radio- 
therapy for COVID-19–induced infection. As a result, four clinical studies were analyzed, three of which are ongoing. These 
studies are important in recognizing the immunomodulatory role of the low-dose radiotherapy for treatment of patients with 
COVID-19 infection.

Вступ. COVID-19 вражає людей у всьому світі 
і на сьогоднішній день носить характер пандемії.  
У більшості пацієнтів COVID-19 має типовий пе-
ребіг гострого респіраторного вірусного захворю-
вання, яке у частини хворих переростає в інтерсти-
ціальну пневмонію, яка може супроводжуватись 
гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС) 
і мати не типовий і ускладнений та затяжний пере-
біг. Пневмонія SARS-CoV-2 важкого ступеню часто 
супроводжується активацією системної запальної 
реакції із надмірним вивільненням прозапаль-
них цитокінів (CRS) – «цитокіновим штормом»,  
що характеризується раптовим збільшенням кіль-
кох прозапальних цитокінів, головним чином  
IL-1, IL-6 та TNF-альфа, активованими макро- 
фагами (фенотип М1) [1; 2].

Низькодозова променева терапія є можливим 
варіантом лікування інтерстеціальної пневмонії з 
гострою дихальною недостатністю і супутнім го-
стрим респіраторним дистрес-синдромом яке може 
змінити імунний ландшафт у легенях, шляхом по-
ляризації макрофагів до альтернативно активова-
них макрофагів (фенотип М2) і тим самим зменши-
ти інтенсивність запалення [1; 3].

Низькодозове опромінення – це лікування, яке 
вже доступне в більшості лікарень загального про-
філю. Цей факт дозволяє використовувати його для 
великої кількості пацієнтів, які страждають цією 
хворобою, і які не отримуватимуть певного ліку-
вання проти ІL-6 у відділеннях інтенсивної терапії 
в країнах з низьким та середнім доходом [4].

Мета роботи. Провести огляд літературних 
джерел щодо безпеки та ефективності використан-
ня низькодозового опромінення для лікування ін-
фекції COVID-19.

Матеріали та методи. Було здійснено пошук 
наукових статей в системах ScienceDirect, PubMed, 
Medrxiv та ClinicalTrials. До аналізу включалися 
статті, в яких було описане використання низь-
кодозового опромінення для лікування пневмонії 
SARS-CoV-2 важкого ступеню.

Результати. Clayton B Hess та ін. було об-
стежено дев’ять пацієнтів із COVID-19, які були 
госпіталізовані та отримували додатковий кисень 
при запаленні легенів. Один пацієнт помер перед 
початком дослідження. Усі, окрім двох пацієнтів, 
стан яких значно погіршився напередодні, отрима-
ли одну фракцію опромінення цілих легень 0,5 Гр. 
Мета дослідження – з’ясувати чи має низькодозове 
опромінення легень імуномодулюючі ефекти, які 
можуть покращити результати лікування пневмо-
нії, асоційованної з COVID-19. Випробування мало 
обнадійливі результати: 80% пацієнтів повернули-
ся до самостійного дихання. Загальний рівень від-
повіді для всієї когорти склав 57%. [5].

Clayton B Hess проводять інше випробування, 
яке складається із двох фаз, в ньому беруть участь 
10 пацієнтів із пневмонією або ГРВІ, асоційовани-
ми з інфекцією COVID-19. Ці пацієнти отримали 
одну фракцію 1,5 Гр опромінення поверхні легень. 
Мета – порівняти лікування пневмонії, асоційова-
ної з COVID-19, між найкращим допоміжним лі-
куванням з вибраним терапевтичним лікуванням 
порівняно з найкращим допоміжним лікуванням 
та опроміненням цілих легень низькими дозами.  
Дослідження продовжується до 15.04.2021. [6].

Arnab Chakravarti та ін. розпочали дослідження 
фази II наднизької дози променевої терапії легенів 
у критично хворих із пневмонією COVID-19. Усім 
24 пацієнтам у дослідженні проводилася механічна 
вентиляція легенів, і вони отримували принаймні 
одну дозу 0,8 Гр на всю грудну клітину двосторон-
ньо з можливістю повторної дози. Мета цього до-
слідження – з’ясувати, чи додавання одноразового 
лікування опромінення із низькими дозами може 
зменшити кількість запалення в легенях від інфек-
ції COVID-19, що може допомогти пацієнту дихати 
без використання ШВЛ. Дослідження продовжу-
ється до 31.12.2021. [7].

Інше масштабне двоступеневе рандомі-
зоване дослідження фази ІІ, яке проводять 
Arnab Chakravarti та ін, в якому бере участь  
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100 чоловік. Дослідження наразі триває. Пацієн-
ти випадково розподілені на дві групи: основна 
(60 людей) та додаткова (40 людей). Пацієнти 
з основної групи випадково розподілені на три 
підгрупи за лікуванням: дві різні дози (0,35 Гр 
та 1 Гр) та відсутність опромінення. Після визна-
чення найкращого дозування опромінення додат-
кові 40 пацієнтів будуть розподілені у підгрупи зі 
співвідношенням 2:1. Перша підгрупа буде отри-
мувати дозування, що отримало найкращі ре-
зультати протягом першого етапу дослідження, 
друга – без опромінення. Мета цього досліджен-
ня також – з’ясувати, чи додавання одноразового 

лікування опромінення із низькими дозами може 
зменшити кількість запалення в легенях від ін-
фекції COVID-19, що може допомогти пацієнту 
дихати без використання ШВЛ. [8].

Висновок: Знайдені дослідження ще потребу-
ють спостереження та ретельного аналізу, оцінки 
безпеки та ефективності. Однак, ці дослідження 
мають важливе значення не тільки для надання 
інформації про терапевтичну користь низькодозо-
вої променевої терапії, а й допоможуть зрозуміти, 
яку роль може грати променева терапія в якості 
імуномодулюючої терапії пацієнтів з інфекцією 
COVID-19.
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Розпізнавання хвороби за зовнішнім виглядом – це іскра Божа, за вислуховуванням – надзвичайна 
майстерність, за допомогою питань – спритність, а за дослідженням пульсу – мистецтво.

Пян Чіао (6 ст. до н.е.), давньокитайський лікар

РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  
У ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ КАДРІВ

Анотація: Науково-дослідна робота студентів-медиків є найважливішим аспектом формування особистості майбут-
нього вченого та фахівця високої кваліфікації, слугує потужним засобом якісного відбору кадрів для підготовки молодих 
учених, збереження і відновлення наукових шкіл і формування наукового світогляду у майбутніх лікарів практичної ме-
дицини. Вдосконалення медичної освіти в Україні повинно реалізовуватися, в першу чергу, шляхом навчання науково-
дослідних вмінь у здобувачів освіти.

Аннотация: Научно-исследовательская работа студентов-медиков является важнейшим аспектом формирования 
личности будущего ученого и специалиста высокой квалификации, служит мощным средством качественного отбора 
кадров для подготовки молодых ученых, сохранения и восстановления научных школ и формирования научного миро-
воззрения у будущих врачей практической медицины. Совершенствование медицинского образования в Украине долж-
но реализовываться, в первую очередь, путем обучения научно-исследовательских умений у соискателей образования.

Summary: The research work of medical students is the most important aspect of the formation of the personality of a fu-
ture scientist and highly qualified specialist. It serves as a powerful means of high-quality selection of personnel for the training 
of young scientists, the preservation and restoration of scientific schools and the formation of a scientific outlook among future 
doctors of practical medicine. Improvement of medical education in Ukraine first should be implemented by teaching research 
skills from applicants for education.

Вивчення біологічної хімії розвиває у студен-
тів вміння аналізувати, створювати зв’язки між 
різними ланками розвитку хвороби на молекуляр-
ному рівні, застосовувати методи лабораторної 
діагностики в своїй майбутній лікарській практи-
ці [1]. Викладання біологічної хімії спрямоване 
на активацію пізнавальної діяльності студентів, 
оволодіння практичними навичками, розвиток 
клінічного мислення на основі інтерпретації біо-
хімічних показників. Практично-орієнтоване на-
вчання сприяє засвоєнню навчального матеріалу, 
опануванню вмінь і навичок біохімічних дослі-
джень, дозволяє засвоїти знання про молекулярні 
механізми як фізіологічних процесів організму 
людини, так і їх розладів при патології. Значення 
глибокого розуміння закономірностей метаболіз-
му організму людини постійно зростає, тому що, 
біохімічні методи посідають чільне місце в про-
цесі діагностики, контролі за перебігом хвороби й 
визначенні ефективності лікування [2].

Відповідно до Стратегії розвитку медич- 
ної освіти в Україні схваленої Кабінетом Міні- 
стрів України від 27 лютого 2019 р. № 95-р, серед 
головних проблем визначають: компетентності, 
які здобувають студенти, не завжди є релевант-
ними та сучасними, обсяг фінансування науко-
вих досліджень є недостатнім, академічна добро- 
чесність має низький рівень і тому заподіює зна-
чну шкоду морально-етичним основам у медицині.  
В цьому ж Урядовому документі визначаються 

принципи реформування медичної освіти, се-
ред яких: розвиток медичних наукових дослі- 
джень, доказів, переконань та досягнень; підготов-
ка повинна мати належне ресурсне забезпечення, 
зокрема з боку держави; медична освіта пови-
нна базуватися на новітніх досягненнях медичної  
науки. Українська медична наука може роз- 
виватися лише як частина світової. Одним з прі-
оритетних напрямків розбудови медичної галузі  
є використання найкращих здобутків світової  
медицини, і підвищення конкурентноспромож- 
ності та визнанні світовою медичною академічною 
спільнотою [3].

Мета статті. Дослідити думки провідних вче-
них, щодо вдосконалення підготовки медичних 
кадрів та запропонувати шляхи вдосконалення ме-
дичної освіти в Україні.

Науково-дослідна робота студентів- 
медиків є найважливішим аспектом форму-
вання особистості майбутнього вченого та 
фахівця високої кваліфікації, слугує потуж-
ним засобом якісного відбору кадрів для під-
готовки молодих учених, збереження і віднов-
лення наукових шкіл і формування наукового 
світогляду у майбутніх лікарів практичної ме-
дицини. Серед основних напрямків реалізації 
Концепції розвитку вищої медичної освіти в Украї- 
ні зазначається створення у вищих навчальних 
закладах умов для залучення талановитої молоді 
до наукової діяльності [4].
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На наш погляд студентську наукову роботу 
необхідно розглядати в двох аспектах. По-перше, 
дослідницька діяльність студента формує твор-
чу особистість майбутнього лікаря, який може  
теоретично обґрунтувати і професійно виріши-
ти поставлені перед ним завдання. По-друге,  
виховання наукової зміни є надзвичайно важ-
ливим завданням вищої медичної освітим для  
передачі досвіду.

На думку професора Р. Сабадишина, необхід-
ність оволодіння студентами методами наукової 
діяльності та наукового пізнання не підлягає 
сумніву і ще викликана тим, що сучасна науково-
технічна революція, збільшуючи обсяг наукової 
інформації, зумовлює швидке старіння раніше 
набутих знань, і іноді навіть вступає в протиріччя 
з установленими догмами та теоріями. У зв’язку 
з цим, слід згадати В.Вернадського, котрий, ха-
рактеризуючи роботу викладача вищої школи  
в «Листах про вищу освіту» (1913 р.), наголошу-
вав: «У ВНЗ наукова робота така ж важлива, як 
і навчальна, і з цією останньою взаємопов’язана 
і переплетена... Лише поступово усвідомлен-
ня нерозривності наукової роботи з правильно 
поставленим викладанням у вищій школі стає  
пануючим в академічному середовищі».

Таким чином, у роботах провідних Українських 
дослідників та педагогів питання важливості по-
єднання науково-дослідної роботи студента та 
навчання з’ясоване, і практично доведено науков-
цями, лікарями та життєвим досвідом, що потен-
ційний успіх чекає спеціалістів, які навчилися по-
єднувати сучасний науковий підхід з практичною 
діяльністю лікаря.

Досвід кращих українських ВНЗ дозволяє окрес- 
лити деякі основні принципи, на яких має бути по-
будована ефективна науково-дослідницька робота 
студентів. Серед них варто виділити наступні:

− залучення студентів до науково-дослідниць-
кої роботи має бути безперервним, починаючи  
з першого і закінчуючи останнім курсом навчання;

− система науково-дослідницької роботи має 
включати як творчу підготовку всіх студентів, що 
здійснюється відповідно до навчального плану  
у процесі навчання, так і творчий пошук, що ве-
деться у позанавчальний час, найбільш здібними 
та краще підготовленими студентами;

− тематика наукових досліджень студентів  
повинна бути тісно пов’язана з науковою темати-
кою кафедр та професорсько-викладацького складу 
ВНЗ;

− ефективна організація науково-дослідницької 
роботи студентів має передбачити систему стиму-
лювання студентів та викладачів, які беруть актив-
ну участь у її проведенні [5].

Науково-дослідна робота студентів включає  
в себе два взаємопов’язаних елементи:

– навчання студентів елементам дослідницької 
діяльності, організації та методики наукової твор-
чості;

– наукові дослідження, що здійснюють студен-
ти під керівництвом викладачів кафедри.

Самостійна робота студентів поділяється на 
навчально-дослідницьку, яка включається в на-
вчальний процес і проводиться в робочий час,  
і науково-дослідницьку, яка виконується у поза-
учбовий час. Науково-дослідна робота студентів, 
яка виконується у позаучбовий час, складається  
з наступних видів роботи: а) роботи в наукових то-
вариствах, студентських наукових гуртках і про- 
блемних групах, що функціонують при кафе-
драх; б) участі в науково-дослідних роботах за 
кафедральними темами; в) виступів з доповідями 
і повідомленнями на науково-теоретичних і на-
уково-практичних конференціях, що проводяться 
у навчальному закладі; г) участі у внутрішньо-
вузівських, міжвузівських, регіональних, все-
українських олімпіадах і конкурсах на кращу 
наукову роботу [6]. Найефективніше науково- 
дослідна робота реалізується в студентських  
наукових гуртках.

На наш погляд, головним завданням педагогів 
фундаментальних кафедр є формування принципів 
наукової роботи у студентів.

Потрібно починати з формування культури ака-
демічної доброчесності. Та роз’яснити здобувачу 
освіти, що означають терміни: академічний плагіат, 
самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списуван-
ня, обман та хабарництво, та яка міра відповідаль-
ності згідно чинного законодавства України лягає 
на суб’єкта, що порушує принципи академічної до-
брочесності. Така просвітницька робота дає мож-
ливість обізнаного вибору студенту, і на меті має 
відразу провести чітку межу, що робити ні в якому 
разі не можна.

Логіка та методологія наукових досліджень 
не мають межі пізнання і завжди буде щось  
лишатися поза увагою, все залежить від прак-
тики та зусиль власне студента та викладача,  
але вміння встановити науковий факт та зроби-
ти висновок – це другий принцип, якому слід 
навчити. Потребує роз’яснення, що для емпі-
ричного дослідження важливо зберегти вимо-
ги для методів: валідність, діагностичну силу,  
надійність та репрезентативність. Так як, емпі- 
ричне дослідження є головним в науково-до-
слідній роботі і забезпечує встановлення (фік- 
сацію), накопичення та узагальнення резуль- 
татів дослідної роботи, тобто наукових фактів. 
Отримані в результаті емпіричних досліджень 
дані в подальшому піддаються теоретичному 
аналізу і є основою в створенні цілісної картини 
наукового пізнання.

Фінальним акордом в науково-дослідній 
роботі звісно ж є наукова продукція: статті,  
тези, доповіді на конференціях та інше. І дуже 
важливо пояснити студенту і привити любов до 
наукової дискусії. Адже саме такий шлях буде 
сприяти його професійному зростанню та само-
вдосконаленню.

Таким чином, вдосконалення медичної освіти 
в Україні повинно реалізовуватися, в першу чергу, 
шляхом навчання науково-дослідних вмінь у здо-
бувачів освіти.
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ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ

Анотація: стаття присвячена дослідженню мотивації до майбутньої фахової діяльності студентів-фармацевтів. Про-
аналізовано динамічні зміни у внутрішній мотивації майбутньої професійної діяльності, що відбуваються у студентів 
впродовж навчання у закладі вищої освіти. Запропоновано прийоми та методи формування внутрішньої мотивації про-
фесійної діяльності при здійсненні освітнього процесу.

Аннотация: статья посвящена исследованию мотивации к будущей профессиональной деятельности студентов-
фармацевтов. Проанализированы динамические изменения во внутренней мотивации будущей профессиональной 
деятельности, которые происходят у студентов в течение обучения в заведении высшего образования. Предложено 
приемы и методы формирования внутренней мотивации профессиональной деятельности при осуществлении образо-
вательного процесса.

Summary: The article is devoted to the study of motivation for future professional activity of pharmaceutical students. 
The dynamic changes in the internal motivation of future professional activity that occur during training in a higher educational 
institution are analyzed. Techniques and methods for formation of professional activity internal motivation to implement in the 
educational process are offered.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції роз-
витку фармацевтичного ринку праці свідчать про 
високу затребуваність фахівців з розвиненими 
внутрішніми мотивами до професійної діяльності, 
формування та розвиток яких є невід’ємною скла-
довою студентоцентрованої парадигми навчання. 
Саме тому моніторинг процесу формування вну-
трішньої мотивації професійної діяльності пови-
нен проводитись не формально, бути динамічним 
та постійно перебувати в полі зору викладачів про-
фесійних дисциплін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моти-
вація – це складний багаторівневий регулятор життє-
діяльності людини - її поведінки, діяльності [1].

Мотивація людини значно впливає на її особис-
тість, поведінку у соціумі та сім’ї, життєвий шлях, 
прагнення та професійну діяльність.

Професійна мотивація формує фахову само-
оцінку працівника, рівень фахових досягнень та 
ставлення його до місця своєї роботи та ділових 
стосунків у колективі.

У системі навчання у закладах вищої освіти під 
професійною мотивацією розуміють: сукупність 
чинників і процесів, які відображаються у свідо-
мості, спонукають і спрямовують особистість до 
вивчення майбутньої професійної діяльності [2].

У вітчизняній психологічній літературі під 
мотивом учіння розуміється усвідомлена потреба 
студента здійснювати організовану навчально-піз-
навальну діяльність.

Навчальна мотивація визначається як при-
ватний вид мотивації, включеної в діяльність на-
вчання, навчальну діяльність. Як і будь-який ін-
ший вид, навчальна мотивація визначається цілою 
низкою специфічних для цієї діяльності факторів. 
По-перше - безпосередньо освітньою системою, 
закладом освіти, в якому здійснюється навчальна 
діяльність, по-друге - організацією освітнього про-
цесу, по-третє - суб’єктними особливостями того, 

хто навчається (вік, стать, інтелектуальний розви-
ток, здібності, рівень домагань, самооцінка, його 
взаємодія з іншими студентами і т.д.), по-четверте 
- суб’єктними особливостями педагога і, перш за 
все, системою його ставлення до студента, до спра-
ви, по-п’яте - специфікою навчальної дисципліни 
[1].

Мотивація навчально-професійної діяльності 
студентів – система психологічних факторів, яка 
спонукає студента до навчально-професійної ді-
яльності для вирішення конкретних проблем та 
навчальних завдань майбутньої професійної діяль-
ності за умов продовження розумової діяльності  
в обставинах, що не стимулюють. [3].

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є аналіз динамічних змін у формуванні 
чинників внутрішньої мотивації професійної ді-
яльності майбутніх фармацевтів впродовж навчан-
ня у закладі вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У Криворізь-
кому медичному коледжі підготовка студентів за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова фарма-
ція здійснюється 56 років поспіль. Кожного року 
стіни закладу освіти залишають 55-60 молодих 
фахівців, які розпочинають свій професійний 
шлях переважно в аптечних закладах міста та Дні-
пропетровської області. А для того, щоб подаль-
ша професійна діяльність випускника за обраною 
спеціальністю була ефективною і плідною, остан-
ній повинен мати високий ступінь вмотивованості 
на професійну діяльність.

Формування мотивації до фахової діяльності 
починається з усвідомлення та прийняття її спо-
чатку абітурієнтом, а потім студентом. Тому, одним 
із завдань викладача є формування у здобувачів 
освіти стійких мотивів до виконання професійної 
діяльності та стимулювання до набуття та удо-
сконалення професійних компетенцій, реалізації 
індивідуального підходу до кожного відвідувача 
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та пацієнта. Під час виробничих практик викладач 
стимулює розвиток професійного та креативного 
підходу до розв’язання виробничих ситуацій.

Мотиви, тобто причини, які є визначальною 
основою вибору майбутньої професії, є важливими 
чинниками для кожної молодої людини. Саме для 
з’ясування цих факторів нами було проведено до-
слідження, в якому взяли участь 30 студентів фар-
мацевтичного відділення (денної форми навчання) 
КЗВО «Криворізький медичний коледж» ДОР».

Мета анкетування полягала у виявленні моти-
вів майбутньої професійної діяльності студентів, 
сформованих за час навчання. Анкетування студен-
тів було проведено на початку (ІІ курс) і по завер-
шенню навчання (ІІІ курс).

Респондентам було запропоновано розташува-
ти у порядку убування особистої значимості десяти 
основних мотивів професійної діяльності фарма-
цевта. Результати анкетування наведені у таблиці 1.

Аналіз результатів анкетування щодо рейтин-
гу мотивів професійної діяльності у майбутніх 
фармацевтів показує, що при виборі спеціаль-
ності фармацевта і на початку оволодіння нею, 
студенти не усвідомлюють суспільно-соціальну 
значущість її. Тому впродовж всього періоду на-
вчання, викладачі коледжу та викладачі фарма-
цевтичних дисциплін, зокрема, постійно наголо-
шують на тому, що професія фармацевта завжди 
є необхідною для людей та затребуваною у соці-
умі. А в умовах погіршення екологічної ситуації 
в Україні, зниження рівня матеріального забез-
печення населення, підвищення захворюваності, 

зростання кількості осіб похилого віку та інших 
чинників, значущість і актуальність  професії, 
безумовно, зростає. Тому, наприкінці навчання 
вже 15% студентів вважають важливими для себе 
соціальні мотиви обраної спеціальності.

Показник фахового престижу зростає до 25% 
(15% при вступі). Цьому сприяє, на нашу думку, 
формування у студентів зацікавленості в одер-
жанні нових знань, набутті практичних навичок 
щодо лікарського забезпечення населення. Адже 
на фармацевта покладається обов’язок не тільки 
забезпечувати відвідувачів аптек якісними лі-
карськими препаратами та виробами медичного 
призначення, а й не менш відповідальна функція 
фармацевтичної опіки пацієнта. Саме на фарма-
цевтичного фахівця покладена відповідальність 
за безпеку медикаментозної терапії, тому він по-
винен здійснювати контроль відповідального са-
молікування з боку пацієнта.

За результатами анкетування простежуємо 
зростання кількості студентів, які обирають важ-
ливим для себе мотив щодо процесу і змісту ді-
яльності праці фармацевтичного працівника (20% 
напередодні одержання диплому проти 15% при 
вступі). На наш погляд, формування вище названо-
го мотиву починається з роботи щодо професійної 
орієнтації школярів, яку проводять викладачі ко-
леджу. Адже роз’яснення місця фармацевтичного 
фахівця в структурі галузі медицини і фармації, со-
ціально-виробничих завдань діяльності, вимог до 
його компетентності, ознайомлення з професійни-
ми обов’язками, сприяє усвідомленню соціально-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика динаміки мотивів  

професійної діяльності здобувачів освіти за ОПП «Фармація»

Мотиви діяльності

Мотивація до професійної  
діяльності:

статус  
«абітурієнт»

статус  
«випускник»

1 Суспільно-соціальна значущість професії професії  
(просоціальні мотиви (усвідомлення значущості професії) - 10%

2 Самоствердження (у соціумі) 5% 5%
3 Ідентифікації (прагнення бути схожим на …) 5% -
4 Інтерес до роботи фармацевта 15% 20%

5
Зовнішні мотиви

- престиж професії
- матеріальні мотиви (заробітна плата, премії, заохочення) 15% 25%

6
Потреби в контакті

(встановлення зв’язків, почуття близькості з іншими людьми,  
прагнення отримати увагу з їх боку) (аффілізація)

5% -

7 Можливість піклування про власне здоров’я  
та здоров’я своїх близьких, родичів, знайомих 5% 10%

8 Можливість працевлаштування в умовах безробіття  
і незатребуваності багатьох професій 20% 20%

9 Можливість саморозвитку, самовдосконалення 5% -

10
Інші (стан здоров’я, вступ на бюджетну форму навчання,  

близькість коледжу до дому, позитивні відгуки про коледж,  
можливість продовжити навчання заочно, кар’єрний ріст та ін.)

10% 5%
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важливих якостей майбутньої професії.
Вважаємо також, що на збільшення даного по-

казника впливає не тільки аудиторна, а й позаауди- 
торна робота із спеціальних фармацевтичних дис-
циплін, формування на заняттях почуття професій-
ної відповідальності та важливості роботи фарма-
цевта. А ще - розвиток інтелектуальних, творчих 
здібностей студентів, розширення словникового 
запасу спеціальних термінів та виразів, фахової 
компетентності. Суттєвим чинником у форму- 
ванні зацікавленості до роботи є постійне розши-
рення та поновлення фахових знань. Адже фар-
мацевтична наука – це інноваційна, сучасна, ди-
намічна область знань. Нові лікарські засоби, що 
постійно з’являються на фармацевтичному ринку, 
спонукають фахівців фармацевтичного ринку до 
набуття нових знань, без яких участь у рекламу-
ванні і відпуску лікарських препаратів неможлива. 
Крім того, ми сприяємо формуванню у майбутніх 
фармацевтичних працівників внутрішньої потреби 
неухильного виконання і дотримання норм профе-
сійної медичної та фармацевтичної етики і деон-
тології, доброзичливого ставлення до хворого та 
відвідувача аптеки і відповідального ставлення до 
виконання професійних обов’язків.

Престижна мотивація тісно пов’язана з прагнен-
ням особистості до самоствердження. У нашому дослі- 
дженні мотив самоствердження (у соціумі) залишив-
ся незмінним (5%). Багато дослідників не безпідстав-
но розглядають самоствердження як активний про- 
цес цілеспрямованої взаємодії особистості з безпо-
середнім оточенням. Вважають, що особливо вираз-
но самоствердження проявляється у підлітків і юна- 
ків. Пояснюється це періодом активного становлення 
особистості, включення її в трудові, політичні та інші 
суспільно значущі відносини, прагненням проявити 
свою індивідуальність і домогтися визнання оточую-
чих, знайти місце в житті [4]. Очевидно, що саме вік 
наших абітурієнтів і студентів (15-18 років) обумов-
лює прагнення до самоствердження і налагодження 
суспільних взаємозв’язків (у суспільстві).

Мотив ідентифікації (прагнення бути схожим 
на родичку/знайому-фармацевта) також зростає: 
0% проти 5% при вступі. Це свідчить про те, що 
студенти вже відчувають та усвідомлюють себе 
фармацевтами, а значить, професійні знання та 
вміння у них сформовані у достатній мірі.

При аналізі анкет, спостерігаємо також тенден-
цію щодо зростання відсотку зовнішніх мотивів, 
а саме матеріальних мотивів (достойна заробітна 
плата, премії, заохочення). Кількість здобувачів 
освіти, які надали перевагу матеріальній складо-
вій, зросла за роки навчання на 10% (25% порівня-
но з 15% при вступі до коледжу). Очевидно тому, 
що мова йде про сучасну генерацію молодих лю-
дей, які адаптовані до нових стандартів поведінки 
та життєвих стратегій, що встановилися та поши-
рюються у молодіжному середовищі. Матеріальні 
мотиви займають чільне місце в ієрархії, що є ціл- 
ком закономірним, оскільки на спеціальності на-
вчаються дівчата, які орієнтовані на те, щоб «заро-
бляти гроші» та бути у майбутньому матеріально 

незалежними від своїх батьків, чоловіків.
Заслуговує уваги той факт, що за час навчання  

у коледжі у студентів підвищується мотив щодо пі-
клування про здоров’я, власне та своїх близьких, 
родичів, знайомих (відповідно 10% проти 5% при 
вступі на навчання). Зрозуміло, що такі цифри є на-
слідком професійного зростання особистості майбут-
нього фахівця, розвитком професійних здібностей. 
Ми добре усвідомлюємо, що основною компетент-
ністю, яку набуває студент у процесі професійного 
навчання, є фахова компетентність. Саме тому, ми не 
тільки прагнемо до успішного засвоєння студентами 
певного обсягу знань, оволодіння уміннями і нави-
чками із загальноосвітніх і фахових дисциплін, а ще 
й постійно наголошуємо про роль фармацевтичного 
фахівця у проведенні інформаційно-просвітницької 
роботи серед населення, здійсненні заходів щодо 
профілактики захворювань, необхідності дотримання 
здорового способу життя, особистої та громадської 
гігієни, чистоти довкілля, раціонального харчування, 
психічного здоров’я, культури побуту, особистісного 
та громадського спілкування.

Стосовно мотиву щодо можливості працевлашту-
вання в умовах безробіття і незатребуваності багатьох 
професій, слід зазначити сталість (20%) впродовж 
всього терміну навчання. Тобто, молодь добре усві-
домлює, що криза виробничої і наукової сфер певним 
чином накладає відбиток на профіль ринку праці, 
але соціальна сфера, сфера охорони здоров’я, завжди  
є пріоритетними і затребуваними у суспільстві.

І, нарешті, розглядаючи інші мотиви, звертає-
мо увагу, що при виборі професії для абітурієнта 
визначальними є стан власного здоров’я, вступ на 
бюджетну форму навчання, близькість коледжу до 
дому, позитивні відгуки про коледж, сучасна мате-
ріально-технічна база, належним чином організо-
вана спортивно-оздоровча і виховна робота, органі-
зація дозвілля студентів, гарні соціально-побутові 
умови для проживання і навчання (відремонтова-
ний гуртожиток, гаряче харчування) та ін.

У студентів випускних груп на перший план 
виступають наступні чинники: можливість продо-
вжити навчання з обраної спеціальності заочно, 
гарні умови праці в аптечних установах, кар’єрний 
ріст та ін.).

Висновки. Як показує досвід, переважна біль-
шість наших випускників минулих років продо-
вжують навчання з обраної спеціальності у закла-
дах вищої освіти. Тобто, молоді люди автоматично 
сприймають вищу освіту як універсальну цінність, 
абсолютно логічний етап власного соціального ста-
новлення. Поряд з цим значно впливає і статусна 
мотивація. Молодь добре усвідомлює пріоритет-
ність вищої освіти на початку професійної (напри-
клад, медичного представника, майбутнього керів-
ника підрозділу аптеки та ін.) та її необхідність для 
просування кар’єрними сходами.

Отже, процес формування внутрішніх мотивів 
професійної діяльності повинен бути домінуючим, 
визначальним, динамічним, безперервним в орга-
нізації освітнього процесу, як умова забезпечення 
майбутньої успішної трудової діяльності здобува-
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чів освіти.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ БАКТЕРІАЛЬНИХ 
ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЙ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ  

ДІТЕЙ З ОСЛАБЛЕНОЮ ІМУННОЮ РЕАКТИВНІСТЮ  
В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація: Досліджені епідеміологічні та клінічні особливості перебігу бактеріальних інфекцій у передчасно наро-
джених дітей в умовах сучасних перинатальних технологій ведення вагітних і новонароджених та інфекційного контр-
олю в перинатальному центрі. Встановлено, що недоношені діти з дуже малою та екстремальною малою масою тіла 
при народжені, внаслідок їх підвищеної сприйнятливості до інфекцій, тривалий час не здатні самостійно захиститись від 
патогенної материнської та госпітальної флори навіть в умовах адекватного інфекційного контролю та потребують за-
місної імунокорекції.

Аннотация: Исследованы эпидемиологические и клинические особенности течения бактериальных инфекций 
у преждевременно родившихся детей в условиях современных перинатальных технологий ведения беременных 
и новорожденных и инфекционного контроля в перинатальном центре. Установлено, что недоношенные дети з очень 
низкой и экстремальной низкой массой тела при рождении, вследствие их повышенной восприимчивости к инфекциям, 
длительное время не способны самостоятельно защититься от патогенной материнской и госпитальной флоры даже 
в условиях адекватного инфекционного контроля и нуждаются в заместительной иммунной коррекции.

Summary: Epidemic and clinical peculiarities of bacterial infections of early-born children were studied under conditions of 
modern perinatal technology and infection control for pregnant women and newborns. We came to the conclusion that prema-
ture babies with very low and extremely low birth weight, due to their increased susceptibility to infections, are unable to protect 
themselves from pathogenic maternal and hospital flora for a long time, even under conditions of adequate infection control and 
so, they need substitution immunocorrection. 

Вступ. За даними літератури [1,2,3], від 14% до 
22% дітей інфікується в утробі матері, а серед них 
до 42-44% народжуються з проявами перенесеної 
або активної внутрішньоутробної інфекції (ВУІ) 
[3,4], з них – половина з раннім неонатальним сеп-
сисом або вродженою вогнищево-зливною двобіч- 
ною пневмонією, бактеріальним шоком, синдро-
мом поліорганної недостатності (СПОН). При 
ефективній предикації інфікування плоду та своє-
часній превенції розвитку патології за сучасними 
стандартами ведення вагітних, удається уникну-
ти тяжкої бактеріальної ВУІ у 80-85% випадків 
[5,6,7,8], але такі підходи стали впроваджуватись в 
країнах з розвиненою медициною в останні 5-7 ро-
ків [9,10], а в Україні – тільки в теперішній час [1]. 

Мета дослідження – оцінити в парах «мати-ди-
тина» джерело інфекції, особливості інфікування 
вагітних, роділь з амніальною інфекцією та їх не-
мовлят з ранніми (в перші 2-48 годин життя) проя-
вами ВУІ, характер перебігу патології в залежності 
від сприйнятливості організму дитини до інфекції 
та стану її вродженої імунної резистентності і реак-
тивності в перші тижні життя.

Матеріали та методи. Під суцільним поздо-
вжнім спостереженням у відділенні інтенсивної 
терапії новонароджених (ВІТН) ПЦ впродовж двох 
років знаходились 85 передчасно новонароджених 
немовлят від матерів з бактеріальною внутрішньо-
утробною амніальною інфекцією (ВАІ). Дітей по-
ділили на дві групи: основна – 50 немовлят, мате-
рі яких перебували під наглядом ПЦ і отримували 
лікування хоріонамніоніту відповідно сучасним 
стандартам [5,6,7,8,11] і контрольна група – 35 ді-
тей від матерів, які не перебували на обліку або  

недостатньо обстежені та не отримали адек- 
ватного лікування ВАІ до госпіталізації (27 вагіт-
них) або не встигли закінчити курс лікування під 
час короткого перебування в ПЦ до розродження 
(8 роділь).

Мікробіологічний моніторинг вагітним, роділ-
лям і новонародженим проводили під час госпіталі-
зації, дітям при народженні та щотижня для аналізу 
оточуючого середовища в палатах інтенсивного до-
гляду. Всі посліди (плацента, пуповина і оболонки 
плода) оглядали та описувались візуально, обсте-
жували бактеріологічно та гістологічно. Вразі ви-
явлення у дітей ознак пневмонії, сепсису, менінгіту, 
інфекції сечовидільних шляхів, шкіри, слизових та 
ін. локалізації, проводили якісну та кількісну іден-
тифікацію флори з трахеї, крові, ліквору, сечі, калу, 
вмісту шлунку, пустул та пухирів шкіри з дотриман-
ням вимог до забору, зберігання, транспортування 
проб матеріалу до власної сертифікованої мікробіо-
логічної лабораторії КНП «МПЦ» ХМР. Чутливість 
виділеної флори до антибактеріальних та дезінфіку-
ючих засобів визначали дисковим методом.

Оцінку стану індивідуального здоров’я ново-
народжених проводили щодня за протоколом [12] 
та запропонованим і впровадженим нами алгорит-
мом і критеріями та методами, описаними рані-
ше [13; 14], включаючи дослідження одного з про- 
відних критеріїв здоров’я – імунобіологічної ре-
активності [15] на основі вродженої імунної ре-
зистентності дітей при народженні, на 7-й та  
21-й день життя для диференціювання вродже-
них транзиторних змін, що спостерігаються  
у всіх передчасно народжених дітей, від первинних  
імунодефіцитів.
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Оцінку вродженої імунної резистентності та 
реактивності проводили за адаптованою нами 
до періоду новонародженості методикою частот-
ного аналізу показників гемограми та імунного 
статусу за формулою стандартизації показни-
ків гемостазу [16] на основі математичних роз-
рахунків коефіцієнтів діагностичної цінності за  
А. Д. Горєлік і В. А. Скрипкін,1984 [17]. Для об-
грунтування способу визначення ступеню функ-
ціональних розладів параметрів імунної системи 
у дорослих, цю формулу запропонував, вдоско-
налив і широко впровадив у клінічну практику  
А. М. Земсков, 1994, [18]. 

Така методологія вивчення стану імунної сис-
теми дозволяє розрахувати та описати ступені 
індивідуальних розладів імунної системи за аб-
солютними величинами параметрів, виявлених 
у здорових та хворих людей [19] на день про-
ведення дослідження та відповідає всім вимо-
гам клінічного дослідження вродженої імунної  
резистентності та реактивності новонароджених. 
На основі такої статистичної обробки показників 
імунного статусу створювали «образи індивіду-
альної норми» та «образи патології» у дітей для 
порівняння та клінічної оцінки [16] в динаміці 
спостереження.

Ефективність діагностики та лікування ВАІ  
у матерів [2; 5; 8; 11; 20; 21] та ВУІ у їх дітей  
[6; 7; 9; 10; 12; 22] порівнювали з вимогами стан-
дартів і протоколів належної клінічної практики 
та оцінювали експертним методом за рекоменда-
ціями ВООЗ, 2016 щодо проведення перинаталь-
ного аудиту [23]. 

Статистичну обробку отриманих результатів 
проводили непараметричними критеріями Xi ква-
драт, розрахованими за допомогою on line кальку-
лятора [24].

Результати. За останні 10 років в КНП «Місь-
кий ПЦ» ХМР впроваджені нові перинатальні 
технології, засновані на засадах доказової меди-
цини та міжнародних стандартах надання медич-
ної допомоги матерям і новонародженим. Серед 
них моніторинг флори жінок з загрозою перери-
вання вагітності, інфекцією сечостатевих орга-
нів, ПРПО та інфекційний контроль, гігієнічна 
та асептична обробка рук, використання разових 
стерильних катетерів і венозних ліній, толерант-
не харчування немовлят, діагностика та лікуван-
ня TORCH-інфекцій, хоріонамніоніту, тривале 
стаціонарне лікування загрози переривання ва-
гітності та пролонгація вагітності при загрозі пе-
редчасних пологів для проведення пренатальної 
стероїдної профілактики РДС новонароджених, 
використання сурфактантної замісної терапії та 
методик інвазивної та неінвазивної ШВЛ, рання 
діагностика та лікування раннього неонатально-
го сепсису, вродженої пневмонії за протоколами 
[5,6,7,12] та розробками кафедри неонатології 
ХМАПО і КНП «МПЦ» ХМР [25,26]

Все перелічене призвело до збереження 12% 
вагітностей, що раніше переривались до 28 тиж-
нів гестації та пролонгації їх на 2,5±0,5 тижнів,  

а також до підвищення виживаності передчас-
но народжених дітей від 55% у 2012 році до  
96% – у 2018, але разом з тим, й до тривалого пе-
ребування вагітних (12-15 днів) і новонароджених  
(4-12 тижнів) на лікуванні в стаціонарі. Відповідно,  
у матерів і новонароджених, за період перебуван-
ня в ПЦ, кілька разів змінювалась мікрофлора. 
У 48% інфікованих жінок, котрі зберігали вагіт-
ність, до власної патогенної цервіко-вагінальної 
(гемолітичний стафілокок, БГС, клебсіэла, ен-
терококи, ентеробактер) впродовж тижня пере-
бування, незважаючи на лікування антибакте-
ріальними засобами, додавалась госпітальна 
мікрофлора (мультирезистентний епідермальний 
стафілокок, фекальний стрептокок, рідко акіне-
тобактер і кишкова паличка з обмеженою чутли-
вістю до антибіотиків). Їхні новонароджені діти, 
вже на 15-20 хвилині життя, при госпіталізації до 
ВІТН, мали інфікування одночасно материнською 
патогенною та госпітальною флорою. Якщо мати,  
а після народження і дитина, отримували анти-
біотикотерапію не за чутливістю виділеної мате-
ринської флори – 15(14,56%) або не отримала її  
повним курсом до народження дитини – 18(17,5%), 
то 33(36%) їхніх дітей, ще до народження, сформу-
вали парієтальний гнійний плацентит, хоріонам-
ніоніт, підтверджені гістологічним дослідженням 
посліду, а з них 19 (18,4% ) немовлят – народились 
в стані бактеріального шоку з низькою оцінкою за 
шкалою Апгар (2±1 бал) та ознаками метаболічного 
ацидозу (pH 6,92±0,23; ВЕ -18,4 ± -2,2 ммоль/л). Клі-
нічні ознаки раннього неонатального сепсису мали  
в перші 72 години життя 10(9,7%) немовлят, а вну-
трішньоутробну вогнищево-зливну пневмонію – 
46(47,7%) дітей, інфекцію сечовидільних шляхів – 
18(17,48%) новонароджених, внутрішньоутробний 
менінгоенцефаліт – 2(1,94%), решта – локалізовані 
інфекції шкіри, кон’юнктив та контамінацію пато-
генною флорою >105 КУО/мл. 

Незважаючи на адекватне лікування ВАІ у мате-
рів, 4 з 10 немовлят з ДММТ та ЕММТ масою тіла 
при народженні, на тлі сепсису мали або розвинули 
до 48 годин життя перитоніт і НЕК, ДВЗ синдром, 
ВШК, інші прояви СПОН, та сформували вже впро-
довж перших 7-10 днів життя – ранню лейкомаляцію. 
Важкий стан, а часом незворотні зміни з-за СПОН, 
вимагали тривалого лікування хворих немовлят у 
ВІТН, де за період перебування їм проводилось по 
3-4 курси антибактеріальної терапії, як для лікування 
вроджених інфекцій, так і для попередження венти-
лятор асоційованої пневмонії та катетер асоційованої 
інфекції на тлі виявленої ареактивності вродженої та 
набутої ланок імунної системи. За однакових умов ан-
тибактеріальної терапії, без замісної корекції донор-
ським імуноглобуліном (октагам), летальність хворих 
з вродженими інфекціями склала 23%, а на фоні іму-
нокорекції – 5%, що свідчить про значну сприйнятли-
вість передчасно народжених дітей до перинатальних 
інфекцій, яка потребує замісної імунокорекції. 

Результати оцінки стану вродженої імунної ре-
зистентності та реактивності передчасно народже-
них дітей представлені на (рис. 1, 2, 3).
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Вроджена імунна резистентність передчасно 
народжених дітей без ВУІ при народженні та в ди-
наміці спостереження знаходиться в стані актива-
ції в межах від компенсованої до субкомпенсованої 
підвищеної функції, що характерно для напруже-
ного перебігу адаптивних і компенсаторних реак-
цій на зміну навколишнього середовища в умовах 
стресових впливів.

На відміну від описаної групи дітей, у немов-
лят з ВУІ, всі показники вродженої резистентності, 
включаючи Nk-клітини, моноцити та фагоцитоз, 
перебувають в зоні субкомпенсованої недостат-
ності, окрім нейтрофілів та лейкоцитів, які мали 
значний розкид даних – більше 2 стандартних від-
хилень (SD), що вказує на їх гіперактивацію з під-
вищенням функції, яка переходить через «хибну 
норму» в стан гіпофункції з характеристиками об-
разу «Імунопарезу», бо моноцити і фагоцитоз у них 
були менші за норму на 2 SD.

Внаслідок «імунопарезу», в наступні дні життя, 
у них не відбувалась очікувана активація вродже-
ної резистентності на позаутробне та інфекційне 
середовище, що є підґрунтям для прогресуючого 
погіршення стану дитини внаслідок токсикосеп-
тичних реакцій та формування СПОН, включа-
ючи виснаження тимусу з розвитком 2-3, і навіть  
4, фаз акцидентальної інволюції та кісткового моз-
ку з формуванням панцитопенії, стійкої вторинної 
нейтропенії на тривалий час. При спостереженні 
до 21 дня життя відновлення функцій імунної сис-
теми не відбулось, що потребувало не тільки еска-
лаційної антибактеріальної терапії, але й замісної 
імунокорекції. В таких умовах зниженої вродженої 
резистентності, недоношені діти тривалий пері-
од не тільки не позбуваються ВУІ, але й повторно 
інфікуються госпітальною флорою та переносять  

транслокацію аутофлори за біологічні бар’єри 
(GALT, BALT, SALT, UALT) з накопиченням ток-
синів в тканинах і формуванням незворотних ура- 
жень – НЕК, лейкомаляції, деструктивних змін спо-
лучної тканини легень, клапанів серця, судин голов-
ного мозку, печінки і нирок, наднирникових залоз  
з мультиорганною функціональною недостатністю.

Стан гуморального імунітету досліджений в 
крові пуповини та на 7-й день життя. Показники 
імуноглобулінів у передчасно народжених дітей з 
ВУІ та тривалою внутрішньоутробною гіпоксією 
на 7-й день життя не змінились та залишались в 
межах від субкомпенсованого до декомпенсова-
ного дефіциту, що свідчить про витрачення мате-
ринського трансплацентарного igG та (або) від-
сутність власного синтезу igM, igA та igG антитіл 
(див. рис. 2).

Вплив вродженої реактивності на стан специ-
фічного клітинного імунітету в обох групах по-
рівнювався за даними дослідження показників Т- і 
В-лімфоцитів в перший та 21 день життя, коли у 
практично здорових немовлят закінчуються тран-
зиторні зміни і формуються власні адаптивні та 
компенсаторні реакції на оточуюче середовище 
(див. рис. 3). 

Представлені дані свідчать, що при народженні 
у дітей без ВУІ рівень

недиференційованих Т-лімфоцитів високий 
і перебуває в межах +25 – +69 перцентилів, а по-
казники Т-хелперів, Т-супресорів та В-лімфоцитів 
знаходяться в компенсованих параметрах – від  
-5 до +33 перцентилів.

У немовлят з ВУІ мали місце глибокі розлади 
функції Т- і В-клітин, які зберігались впродовж 
всього періоду спостереження: як в 1-й день, так 
і на 21-й день, недиференційовані Т-лімфоцити  

Рис. 1. Стан вродженої імунної резистентності у передчасно народжених дітей  
з внутрішньоутробною інфекцією за показниками функціональних розладів  

імунної системи (ФРІС) в перший день життя
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залишались на рівні надлишкової функції в межах 
субкомпенсовано-декомпенсованих параметрів від 
+33 до +88 перцентилів, тобто вказані лімфоцити 
не проходили «навчання» в тимусі та не перетво-
рювались в Т-хелпери. Дефіцит функції Т-хелперів 
становив від -29% до -63% перцентилів. Так само 
на низькому рівні знаходились В-лімфоцити, їх де-
фіцит сягав від -25% до -65%, що призводило до 
недостатнього або відсутності синтезу імуноглобу-
лінів всіх класів. 

Найкращий ефект від замісної імунної терапії 
спостерігався, коли вона проводилась ще до роз-
витку СПОН або значного його прогресування, 

незважаючи на адекватну терапію та інтенсивний  
догляд немовлят.

Порівняння ефективності лікування дітей, на-
роджених від матерів, що спостерігались до по-
логів в ПЦ та в інших закладах (жіночі консуль-
тації, пологові будинки міста), виявив зменшення 
летальності від ВУІ в 3,5 разів, коли хоріонам-
ніоніт у вагітних лікували за протоколом в ПЦ,  
а їх новонародженим проводили цілеспрямовану 
антибактеріальну терапію за чутливістю виді-
леної материнської патогенної флори з перших 
годин життя та замісну імунокорекцію донорсь- 
ким імуноглобуліном після виведення з шоку,  

Рис. 2. Стан вродженої реактивності у передчасно народжених дітей з внутрішньоутробними 
інфекціями за показниками ФРІС гуморальної ланки імунітету на 7 день життя

Рис. 3. Стан вродженої реактивності у передчасно народжених дітей з внутрішньоутробними 
інфекціями за показниками ФРІС клітинного імунітету на 21 день життя
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стабілізації стану та оцінки імунної резистент-
ності і реактивності. 

Вплив адекватності лікування бактеріальної 
ВАІ (див. табл.1) за її конкретними причинами у 
матерів на превенцію тяжких форм ВУІ у їх дітей 
(див. табл.2) показав, що неадекватна терапія хоріо-
намніоніту вагітних з ризиком передчасних пологів 
і роділь з ознаками розпочатих пологів вдвічі під-
вищує ризик розвитку ВУІ у передчасно народже-
них дітей (критерій Хі-квадрат = 29,681, р<0,001) 
з відносно сильною силою зв’язку між неадекват-
ністю лікування ВАІ у матері та розвитком ВУІ  
у дитини    (двосторонній критерій Фішера – p<0,05, 
критерій φ = 0,567; коефіцієнт спряження Пірсона 
(С) = 0,493;) та сильною силою зв’язку – нормоване 
значення коефіцієнта Пірсона (C’) = 0,698.

Адекватність лікування окремих причин ВАІ, 
при сильній та відносно сильній силі зв’язку між 
неадекватністю лікування ВАІ у матері та розвитку 
ВУІ у дитини, показав, що не при всіх причинах 
амніальної інфекції вдається уникнути ВУІ у не-
мовлят (див. табл.2).

Так, лікування бактеріального вагінозу, цервіциту, 
кольпіту при цілому плодовому міхурі, вкороченні  
та відкритті шийки матки < 2 см та при передчас-
ному розриві плодових оболонок без вкорочення та 
відкриття шийки матки у вагітної, не завжди дозво-
ляє уникнути ВУІ у дитини, що, можливо зв’язано 
з патогенністю змішаної флори, зміною флори на 
госпітальну при тривалому спостереженні жінки  
і масивністю інфікування при пролонгації вагітності  
з розвитком токсинемії у плода.

Не виявлено ефективності лікування бактері-
ального вагінозу, цервіциту, кольпіту при перед-
часному розриві плодових оболонок, вкороченні 
та відкритті шийки матки ˃ 2 см, незважаючи на 
сильній та відносно сильній силі зв’язку між не-
адекватністю лікування ВАІ у матері та розвитку 
ВУІ у дитини. Очевидно, що такий стан ризику ВУІ 
у немовляти потребує швидкого розродження ма-
тері та адекватної антибактеріальної терапії ново-
народженому.

Таким чином, отримані результати потребують 
переосмислення та перегляду епідеміологічного 
процесу перинатальних інфекцій в сучасних пери-
натальних центрах, а саме: визначення та іденти-
фікація джерел інфекції (материнська домашня чи 
госпітальна і змішана флора; детекція патогенної 
флори та запальних процесів посліду і немовляти 
при народженні та її моніторинг у новонароджених 
під час перебування в стаціонарі); визначення часу 
та моніторинг тривалості інфікування плода і дити-
ни та характеру внутрішньоутробної гіпоксії – три-
валості та тяжкості. 

Не менш важливе подальше дослідження та 
обґрунтування ведення новонароджених, що пере-
несли тривалу внутрішньоутробну бактеріальну  
інфекцію з гіпоксією внаслідок ураження ток- 
синами ендотелію судин плаценти, своєчасне ви-
явлення сприйнятливих до септичних процесів 
організмів та попередження розвитку незворот-
них поліорганних уражень у немовлят з ареактив- 
ним перебігом інфекції шляхом цілеспрямованої 
антибактеріальної терапії за чутливістю флори  

Таблиця 1
Вплив адекватності лікування ВАІ у матерів на розвиток ВУІ у новонароджених

Характер лікування ВАЇ у 
матері та ВУІ у дитини Наявність ВУІ у дитини Відсутність ВУІ у дитини Всього

Адекватне 10 41 51
Неадекватне 27 7 34

Всього 37 48 85
Критерії оцінки значущості різниці в показниках розвитку ВУІ у дитини  

в залежності від впливу неадекватної терапії ВАІ у матері 

Критерій Значення критерію Рівень  
значущості

Критерій Хі-квадрат 29,681 <0,001
Критерій Хі-квадрат з поправкою Йейтса  27,298 <0,001

Критерій Хі-квадрат с поправкою на правдоподібність 31,351 <0,001
Точний критерій Фішера (двосторонній) 0.00000 p<0,05

Мінімальне значення очікуваного впливу неадекватного лікування на розвиток ВУІ – 14,80

Критерії оцінки сили зв’язку між неадекватністю лікування ВАІ у матері 
та розвитку ВУІ у дитини 

Назва критерію Значення критерію Сила зв’язку
Критерій φ  0,567 Відносно 

сильна 

Коефіцієнт спряження Пірсона (С) 0,493 Відносно 
сильна

Нормоване значення коефіцієнта Пірсона (C’) 0,698 Сильна
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Таблиця 2
Вплив адекватності лікування конкретних причин ВАІ у матері на розвиток ВУІ у новонароджених

Причина ВАІ

Оцінки значущості різниці в показниках  
розвитку ВУІ у дитини в залежності  

від впливу неадекватної терапії ВАІ у матері

Оцінка сили зв’язку між  
неадекватністю лікування ВАІ 

у матері та розвитку ВУІ у дитини

Назва критерію Значення 
критерію

Рівень  
значущості

Назва  
критерію

Значення 
критерію

Сила 
зв’язку

Передчасний розрив 
плодових оболонок  
тривалість < 18 год  
при вкороченні ˃ 2 см  
і відкритті шийки матки 
< 2 см

Критерій  
Хі-квадрат
Точний критерій 
Фішера 
двосторонній

3,745

0,010256

0,053

p<0,05

Критерій φ  
Коефіцієнт спря-
ження Пірсона (С)
Нормоване зна-
чення коефіцієнта 
Пірсона (C’)

0,537

0,473

0,670

Відносно 
сильна
Відносно 
сильна

Сильна
Мінімальне значення очікуваного впливу неадекватного лікування на розвиток ВУІ – 2,30

Передчасний розрив 
плодових оболонок 
тривалістю ≥18 год при 
вкороченні та відкритті 
шийки матки ˃ 2 см

Критерій 
Хі-квадрат
Точний критерій 
Фішера 
двосторонній

6,964

0,02098

p< 0,009

p<0,05

Критерій φ 
Коефіцієнт спря-
ження Пірсона (С)
Нормоване зна-
чення коефіцієнта 
Пірсона (C’)

0, 732

0, 591

0, 835

Сильна
Відносно 
сильна

Дуже 
сильна

Істміко-цервікальна 
недостатність корегована 
балоном при вкороченні 
та відкритті шийки 
матки < 2 см

Критерій 
Хі-квадрат
Точний критерій 
Фішера 
двосторонній

4,381

0, 09091

0,037

p<0,05

Критерій φ  
Коефіцієнт спря-
ження Пірсона (С)
Нормоване зна-
чення коефіцієнта 
Пірсона (C’)

0, 559

0, 488

0, 690

Відносно 
сильна
Відносно 
сильна

Сильна
Мінімальне значення очікуваного впливу неадекватного лікування на розвиток ВУІ – 2,31

Істміко-цервікальна 
недостатність корегована 
балоном при вкороченні 
та відкритті шийки 
матки 
˃2 см 

Критерій  
Хі-квадрат
Точний критерій 
Фішера 
двосторонній

4,412

0, 08009

0, 036

p<0,05

Критерій φ  
Коефіцієнт спря-
ження Пірсона (С)
Нормоване зна-
чення коефіцієнта 
Пірсона (C’)

0,537

0,473

0,757

Відносно 
сильна
Відносно 
сильна

Сильна
Мінімальне значення очікуваного впливу неадекватного лікування на розвиток ВУІ – 2,27

Бактеріальний вагіноз, 
цервіцит, кольпіт при 
цілому плодовому 
міхурі, вкороченні та 
відкритті шийки матки 
< 2 см

Критерій  
Хі-квадрат

Точний критерій 
Фішера 
двосторонній

2,743

0, 22222

0,098

p>0,05

Критерій φ  

Коефіцієнт спря-
ження Пірсона (С)

Нормоване зна-
чення коефіцієнта 
Пірсона (C’)

0,537

0,473

0,610

Відносно 
сильна

Відносно 
сильна

Сильна
Мінімальне значення очікуваного впливу неадекватного лікування на розвиток ВУІ – 1,67

Бактеріальний вагіноз, 
цервіцит, кольпіт при 
передчасному розриві 
плодових оболонок  
без вкорочення  
та відкриття шийки 
матки

Критерій  
Хі-квадрат
Точний критерій 
Фішера 
двосторонній

2,744

0, 18333

0, 098

p˃0,05

Критерій φ  
Коефіцієнт спря-
ження Пірсона (С)
Нормоване зна-
чення коефіцієнта 
Пірсона (C’)

0, 524

0, 464

0, 656 

Відносно 
сильна 
Відносно 
сильна

Сильна
Мінімальне значення очікуваного впливу неадекватного лікування на розвиток ВУІ – 0,9

Бактеріальний вагіноз, 
цервіцит, кольпіт при 
передчасному розриві 
плодових оболонок, 
вкороченні та відкритті 
шийки матки ˃ 2 см

Критерій 
Хі-квадрат
Точний критерій 
Фішера 
двосторонній

4,688

0, 0670

0,031

p˃0,05

Критерій φ 
Коефіцієнт спря-
ження Пірсона (С)
Нормоване зна-
чення коефіцієнта 
Пірсона (C’)

0, 625

0, 530

0 ,750

Сильна
Відносно 
сильна

Сильна
Мінімальне значення очікуваного впливу неадекватного лікування на розвиток ВУІ – 1,33
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та замісної імунної корекції полівалентними  
донорськими імуноглобулінами (igG2, igA, igM),  
а також катамнестичне спостереження передчасно 
народжених дітей до 6 місяців життя з метою ви-
ключення у них вроджених імунодефіцитів після 
періоду закінчення транзиторних змін. 

Висновки
1. Регіоналізація перинатальної допомоги 

та впровадження сучасних високовартісних пе-
ринатальних технологій та доказової медицини 
призвели до скорочення ранньої неонатальної 
смертності недоношених дітей та формування 
«природної структури» летальності, але не змен-
шило захворюваність недоношених дітей вну-
трішньоутробними інфекціями.

2. Висока виживаність дітей з ЕММТ і ДММТ  
в неонатальному періоді автоматично не покра-
щила їх стан здоров’я, третина з низ померли до  
1 року від важких некурабельних, в т. ч. інфекцій-
них захворювань після тривалого 2-6 місяців стаці-
онарного лікування.

3. Доля керованої патології – бактеріальної 
ВУІ в перинатальному періоді, а саме внутріш-
ньоутробної вродженої пневмонії, РНС, НЕК ся-
гає біля половини захворювань у дітей з ЕММТ 
і ДММТ, а можливості її попередження – в оздо-
ровленні жінок репродуктивного віку до вагітнос-
ті та під час вагітності.

4. Серед відворотних причин смерті ново-
народжених з ЕММТ і ДММТ більше третини  
складають ВУІ.

5. Лікування вагітних, в тому числі і адекватна 
етіотропна терапія за характером виділених у мате-
рі збудників інфекцій плода, не дозволяє уникнути 
шоку та СПОН у третини дітей з ЕММТ і ДММТ 
при народженні.

6. Біля третини вагітних з внутрішньоутробною 
амніальною інфекцією отримували неадекватне 
лікування до госпіталізації в ПЦ, що призвело до 
тривалої гіпоксії плода, ЗВУР та інших органних 
уражень, важкої асфіксії та СПОН при народженні, 
геморагічних розладів, ВШК і НЕК.

7. Подальше вдосконалення перинатальної до-
помоги потребує впровадження первинної профі-
лактики ВУІ – догравідної підготовки та зменшен-
ня ризику виникнення патологічних станів і ВУІ 
під час вагітності, запровадження персоніфікованої 
медицини дівчат-підлітків та жінок репродуктив-
ного віку з хронічними інфекціями та їх лікування 
до настання вагітності.

8. Удосконалення допомоги вагітним з хоріонам-
ніонітом і діагностики та лікування трансплацентар-
ної інфекції можливе при беззаперечному виконанні 
протоколів належної лабораторної діагностики та 
належної клінічної практики ведення перинаталь-
них інфекцій з урахуванням епідеміологічного про-
цесу в умовах тривалого перебування в стаціонарі 
матері і дитини.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Вигівська Л.А. Перинатальні інфекції у вагітних групи високого ризику (діагностика, профілактика та 

лікування. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Харків. – 2018. – 38 с.
2. Щербина М.О., Вигівська Л.А., Капустник Н.В. Внутрішньоутробні інфекції – причина патологічних станів 

перинатального періоду //Перинатология и педиатрия, 2016. № 2(66). С. 65–69
3. Послова Л.Ю. Клинико-эпидемиологическая и этиологическая характеристика внутриутробных инфек-

ций // Медицинский альманах. 2016. № 3(43). С. 27–31.
4. Влияние восходящего бактериального инфицирования на невынашивание беременности / Т.В. Ведо-

щенко, О.И. Клычева, Г.А. Лазарева, А.Б. Хурасева // Человек и его здоровье. – 2014. – № 1. – С. 49–51.
5. CPS Management of term infants at increased risk for early onset bacterial sepsis. Ann L Jefferies et al., 

Canadian Pediatric Society, Fetus and Newborn Committee Posted: Jun 15. 2017. Last updated: Jun 28 2018
6. EFCNI, Stocker M., Buonocore G. et al. European Standards of Care for Newborn Health: Management of 

suspected early onset neonatal sepsis (EONS). 2018.
7. Neonatal Guidelines 2017–2019 /Published by the Bedside Clinical Guidelines Partnership, Staffordshire, 

Shropshire and Black Country Neonatal Operational Delivery Network and Southern West Midlands Neonatal Operational 
Delivery Network//NHS. 2019: Infection in first 72 hours of life (Based on NICE CG149 Antibiotics for early onset neonatal 
infection Updated December 2016).

8. The American College of Obstetricians and Gynecologists (2019) Prevention of Group B Streptococcal Early-
Onset Disease in Newborns. ACOG Committee Opinion № 782. Obstet. Gynecol., June 25, 134: e19–40.

9. Antimicrobials for preterm birth prevention: an overview /A. Subramaniam, A. Abramovici, W.W. Andrews,  
A.T. Tita // Infect. Dis. Obstet. Gynecol. 2012. P. 157–159.

10.  Polin R.A. Management of neonates with suspected or proven early-onset bacterial sepsis. American Academy 
of Pediatrics. Committee on Fetus and Newborn. Pediatrics 2012; 129:1006–15. [PubMed] [Full Text]

11.  Prelabour rupture of membranes - Term (PROM) (New. Dec2018)// Queensland Clinical Guidelines Maternity 
and Neonatal Clinical Guidelines Translating evidence into best clinical practice

12.  Клінічний протокол Надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями.  
К. : 2015. – 65 с.

13.  Сандуляк Т. В. Оцінка стану індивідуального здоров’я новонароджених  / Т. В. Сандуляк. – Харків,  
2019. – 122 с.

14.  Сандуляк Т. В. Алгоритм і критерії оцінки стану здоров’я дітей раннього віку./ Сучасна педіатрія. 2015.  
№ 6(70). С. 35–39

15.  Сандуляк Т. В. Критерії та алгоритм оцінки імунобіологічної реактивності новонароджених /Перинатологія 
та педіатрія, 2015. № 4 .С. 18–23.

16.  Сандуляк Т.В. Оцінка імунної резистентності та реактивності новонароджених: навчально-метод. 
посібник для самостійної роботи /Т.В.Сандуляк. – Харків : ХМАПО, 2017. – 124 с.

17.  Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания. – М.: Высшая школа, 1984. – 208 с.
18. Земсков А.М., Земсков В.М. Дополнительные аспекты оценки иммунного статуса //Клиническая и лабо-

раторная диагностика. – 1994. – № 5. – С. 91–98.
19.  Земсков А.М., Земсков В.М., Земсков М.А., Земскова В.А. и др. Оптимизация трактовки результатов ру-

тинного клинико-лабораторного обследования больных при проведении дифференцированной иммунотерапии // 
Моделирование, оптимизация и информационные технологии. Научный журнал, 2015. – № 4(11) http://moit.vivt.ru/



59

Південноукраїнський медичний науковий журнал

20.  Профілактика та лікування інфекцій під час вагітності. Модуль 11. // Ефективний антенатальний догляд: 
навчальний посібник / Швейцарський інститут охорони здоров’я та тропічної медицини. – К., 2012. – Ч. 1. (для  
слухача). – С. 221–230.

21.  Профілактика та лікування інфекцій під час вагітності. Модуль 11. // Ефективний антенатальний догляд: 
навчальний посібник / Швейцарський інститут охорони здоров’я та тропічної медицини. – К., 2012. – Ч. 2. (для ви-
кладача). – С. 469–482.

22.  Ионов О.В., Никитина И.В., Зубков В.В., Митрохин С.Д., и др. Порядок обследования новорожденных 
с подозрением на инфекционную патологию и правила назначения антибактериальной терапии, принятые в от-
делении реанимации и интенсивной терапии новорожденных ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии  
и перинатологии им. Акад. В.И. Кулакова» Минздрава России. Неонатология. 2014. № 1. С. 95–106.

23.  Важен каждый ребенок: аудит и анализ случаев мертворождения и неонатальной смертности. /  
Основные положения Руководства Всемирной организации здравоохранения по проведению аудита. ВОЗ. 2016. 
https://www.mcsprogam.org

24.  https://www.medstatistic.ru/calculators/calchi.html
25.  Клименко Т.М., Косенко К.О. Прогнозування перебігу раннього неонатального сепсису у передчасно на-

роджених дітей. //Сучасна педіатрія. Україна 8(104), 2019. – С.19–23
26.  Клименко Т.М., Косенко К.О. Диференційний підхід до діагностики раннього неонатального сепсису  

в передчасно народжених дітей // журнал «Здоровье ребенка» 2019. Том 14. № 7. С. 23–28.



60

№ 28 / 2021 р.

Сухомлин А. А.
кандидат медичних наук,

викладач кафедри фізіології
Української медичної стоматологічної академії

Гордієнко Л. П.
кандидат медичних наук,

доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини
Української медичної стоматологічної академії

Сухомлин Т. А.
кандидат медичних наук,

доцент кафедри фізіології
Української медичної стоматологічної академії

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ГАСТРИНУ  
НА ОРГАНИ ТРАВНОГО ТРАКТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Анотація: В статті розглядається молекулярний механізм дії та ефекти гастрину на органи травного тракту. Розкри-
вається механізм впливу гастрину на функціональні та морфологічні зміни органів травного тракту. З’ясовується роль 
гастрину у функціональних та морфологічних змінах органів травного тракту в умовах норми та патології. Розглядається 
фізіологічний вплив гастрину на органи травного тракту та вплив гіпергастринемії на розвиток патологічних процесів 
в експериментальних умовах та клінічній практиці.

Аннотация: В статье рассматривается молекулярный механизм действия и эффекты гастрина на органы пищевари-
тельного тракта. Раскрывается механизм влияния гастрина на функциональные и морфологические изменения органов 
пищеварительного тракта. Выясняется роль гастрина в функциональных и морфологических изменениях органов пище-
варительного тракта в условиях нормы и патологии. Рассматривается физиологическое воздействие гастрина на органы 
пищеварительного тракта и влияние гипергастринемия на развитие патологических процессов в экспериментальных 
условиях и клинической практике.

Summary: The molecular mechanism of action and effects of gastrin on the organs of the digestive tract are considered in 
the article. The mechanism of gastrin influence on functional and morphological changes of digestive tract organs is revealed. 
The role of gastrin in functional and morphological changes of the digestive tract in normal and pathological conditions is  
clarified. The physiological influence of gastrin on the organs of the digestive tract and the influence of hypergastrinemia on the 
development of pathological processes in experimental conditions and clinical practice are considered.

Вступ. У регуляції продукції HCl слизовою 
оболонкою шлунка у спокої та у відповідь на по-
дразнення їжею головна роль належить нервовій 
системі (холінергічний вплив) та гуморальним (га-
стриновий вплив) факторам [1].

Гастрин відкрив J.Edkins в 1905 році, який до-
сліджував екстракт слизової оболонки шлунку для 
стимуляції шлункової секреції. За його словами  
«в процесі травлення в шлунку може виділятись 
речовина, яка потрапляючи в лімфу чи кров, сти-
мулює секреторні клітини шлунку». Після того га-
стрин вважається природнім стимулятором шлун-
кової секреції [2].

Гастрин синтезується та секретується 
G-клітинами антрального відділу слизової оболон-
ки шлунка та стимулює секрецію HCl в шлунку. 
Молекулярний механізм дії гастрину мембранно-
внутрішньоклітинний. Гастрин зв’язується з ре-
цептором Gastrin Cholecystokinin type B на мембра-
ні парієтальної клітини слизової оболонки шлунку 
і призводить до підвищення вмісту в клітині іонів 
Са2+ та до підвищення активності Н+/К+-АТФази. 
Також гастрин стимулює вивільнення ECL кліти-
нами гістаміну який через Н2-рецептори підвищує 
рівень цАМФ в парієтальній клітині та активує 
протонну помпу (Н+/К+-АТФазу) [3, 4].

Гастрин також сприяє синтезу та секре-
ції бікарбонатів та слизу слизовою оболонкою 
шлунка, забезпечуючи її захист від руйнівної дії 

соляної кислоти та протеолітичного ферменту пеп-
сину. Хлористоводнева кислота також пригнічує 
секрецію гастрину при високому рівні кислотності 
шлункового вмісту – секреція гастрину зменшу- 
ється. У результаті впливу HCl на слизову оболон-
ку антрального відділу шлунка гастрин секрету-
ється до того моменту, поки рН шлункового вмісту  
не досягне 2,5–3,0 [1].

Також, окрім стимулюючого впливу на шлун-
кову секрецію, гастрин здійснює трофічний вплив 
на органи і тканини травного тракту. Ця дія реалі-
зується шляхом іншого механізму – через синтез 
фактора росту епідермісу (ФРЕ) та регуляторних 
поліамінів. ФРЕ реалізує свій регуляторний вплив 
на органи травного тракту через мембранний ре-
цептор, який складається з 2 субодиниць. Субо-
диниця, яка розташовується з зовнішнього боку 
клітинної мембрани взаємодіє з ФРЕ, а внутрішня 
субодиниця активує тирозинову протеїнкіназу. Та-
кож цАМФ регулює активність ферменту орнітин-
декарбоксилази, що є ключовим ферментом синте-
зу регуляторних поліамінів, таких як путресцин, 
спермін, спермідин та інших, що регулюють про-
цеси матричного синтезу: реплікації, транскрипції 
та трансляції в клітині, а отже і регулюють про-
цеси проліферації клітин та синтезу білків. Гіпер-
гастринемія може призводити до неконтрольова-
ного росту клітин – до гіперплазії та злоякісного 
переродження клітин – розвитку раку [4; 5; 6; 7]. 
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Гіпергастринемія також призводить до надмірної 
продукції та секреції HCl та розвитку синдрома  
Золлінера-Еллісона [8].

Вплив гастрину на органи травного тракту. 
Не так давно було показано, що місцевий гормон 
гастрин може здійснювати свою трофічну дію через 
пригнічення ядерних рецепторів активаторів пролі-
ферації пероксисом типу гамма (PPARγ), зменшую-
чи їх експресію, як у нормальній тканині товстого 
кишечнику, так і в тканинах колоректальної карци-
номи [9; 10]. Т.В. Береговою та співавт., 2010, було 
встановлено, що викликана омепразолом гіперга-
стринемія у щурів тривалістю 28 днів призводить 
до загальної гіперплазії слизової оболонки шлунку, 
і ця слизова має підвищену здатність продукувати 
кислоту. Одержаний компенсаторний вплив аго-
ністів PPARγ рецепторів – піоглітазону, меланіну 
та пробіотика «Симбітер ацидофільний» на рівень 
шлункової секреції кислоти вказує на уповільнення 
процесу гіпертрофії слизової оболонки, викликаної 
гіпергастринемією [9; 11].

Зниження секреції хлористоводневої кислоти 
не тільки призводить до розвитку гіпергастринемії, 
але і сприяє посиленню колонізації слизової обо-
лонки шлунку різноманітними мікроорганізмами, 
бо соляна кислота є основним фактором захисту 
проти бактеріальної колонізації, і таким чином 
протидіє росту бактерій та розвитку кишкових ін-
фекцій. Також, показано взаємозв’язок між бакте-
ріальним інфікуванням слизової оболонки шлунку 
та секрецією гастрину. Встановлено, що колоніза-
ція слизової оболонки шлунку Helicobacter pylori 
запускає імунну відповідь Т-хелперів з вивільнен-
ням Th-1 цитокіну – інтерферону-гамма, який сти-
мулює секрецію гастрину. До того ж доведено, що 
бактеріальний білок (OmpA-подібний білок), ізо-
льований і клонований з Acinetobacter spp., прямо 
посилює експресію генів гастрину. Таким чином, 
усунення дисбіозу в шлунку є перспективним шля-
хом профілактики трофічної дії гастрину в умовах 
тривалої гіпоацидності [9; 12].

Helicobacter pylori (НР) у хворих на хронічний 
гастрит суттєво погіршує перебіг основного захво-
рювання, сприяючи розвитку атрофічних та дис-
пластичних змін у слизовій оболонці шлунку. При 
цьому НР викликає не тільки порушення клітин-
ного оновлення у вигляді активації мітотичної та 
апоптичної активності епітеліоцитів шлунку, але й 
збільшення вмісту простагландинів Е та рецепто-
рів естрогенів у слизовій оболонці шлунку, а також 
гіпергастринемію [13].

Диспластичні зміни у хворих на хронічний га-
стрит можуть бути пов’язані з механізмом порушен-
ня процесу проліферації, апоптозу та Fas-регуляції, 
що опосередковується рядом ендогенних, у тому 
числі метаболічних факторів, серед яких провід-
на роль належить НР, рецепторам естрогенів та 
гастрину. Взаємозв’язок цих факторів пов’язаний 
з розвитком дисплазії і з клініко-морфологічним 
переходом хронічного атрофічного гастриту у пе-
редрак та рак шлунку дозволяє розглядати їх як пе-
редвісники гастроканцерогенезу [9; 13; 14].

Морфологічні критерії апоптозу, показники 
його метаболічного регулятору – розчинного Fas-
антигену, а також простагландини Е, рецептори 
естрогенів і гастрин можуть використовуватися як 
прогностичні фактори у хворих на атрофічний га-
стрит, а їх порушення – як додаткові морфологічні 
та біохімічні предиктори диспластичних змін і раку 
шлунку [14].

Секреція HCl в шлунку підпорядкована не-
рвовій холінергічній регуляції через блукаючий 
нерв та місцевий гістамінергічній механізм – через  
гістамін, що локально виділяється ECL-клітинами. 
Основними стимуляторами секреції хлористо-
водневої кислоти в слизовій оболонці шлунку  
є гістамін, гастрин і ацетилхолін. Гістамін, що 
виділяється переважно з ECL-клітин слизової 
оболонки шлунку, стимулює секрецію HCl че-
рез Н2-рецептори, асоційовані з циклічною АМФ 
(цАМФ). Тривале безперервне застосування інгі-
біторів протонної помпи (омепразол, лансопразол 
і пантопразол) призводить до гіперплазії ентерох-
ромафінних клітин слизової оболонки шлунку, та-
кож прогресують явища атрофічного гастриту, але 
не призводить до малігнізації. Ризик вогнищевої 
гіперплазії ECL-клітин підвищується у тих випад-
ках, коли рівень сироваткового гастрину перевищує  
500 пг/мл. Ці зміни стають вираженими при три-
валому застосуванні високих доз блокаторів про-
тонної помпи (більше 40 міліграмів омепразолу, 
80 міліграмів пантопразолу, 60 міліграмів лансо-
празолу). Також при тривалому використанні висо-
ких доз цих препаратів відмічено зниження рівня 
всмоктування у кишечнику вітаміну В12. Необхід-
ність тривалого прийому таких високих доз інгібі-
торів протонної помпи є лише у хворих з синдро-
мом Золлінгера–Еллісона та у пацієнтів з важким 
перебігом ерозивно-виразкового езофагіта. Ці пре-
парати мають добрий профіль безпеки [2; 5; 8].

Блокування протонної помпи лансопразолом 
протягом двох тижнів призводить до структур-
них змін клітин слизової оболонки товстої киш-
ки, підвищенню проліферативних процесів та 
до гіпергастринемії. Використання антагоніста 
ССК-2-гастринових рецепторів (проглумід) усуває 
негативні наслідки тривалого застосування лансо-
празолу [15].

Отже, гастрин стимулює секрецію слизовою 
оболонкою шлунку кислоти та здійснює трофічну 
дію на органи травного тракту і зниження кислот-
ності шлункового вмісту призводить до гіперга-
стринемії. Гіпоацидитет та гіпергастринемія тісно 
пов’язані, а також їхні тривалі ефекти важко пе-
редбачити та враховувати окремо один від іншого. 
Також, гіпоацидитет призводить до розвитку дис-
бактеріозу [11, 16]. У зв’язку з цим, згідно з Ма-
астрихтським консенсусом в комплексну терапію 
кислотозалежних хвороб органів травнлення за-
стосовуються пробіотики [9, 16].

Вплив гастрину на органи ротової порож-
нини. Тривале застосування інгібіторів протон-
ної помпи таких як омепразол, лансопразол та  
інші викликає гіпергастринемію, яка призводить 
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до розвитку різноманітних морфо-функціональних 
змін в органах та тканинах травного тракту, в тому 
числі органах порожнини рота. Корекція цих змін 
з використанням мультипробіотиків та меланіну 
нівелювала негативні наслідки тривалого застосу-
вання омепразолу [17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24].

Тривале застосування інгібітора протонної пом-
пи омепразолу призводить до підвищення в крові 
щурів вмісту гастрину і до активації в тканинах ор-
ганів порожнини рота вільно-радикальних проце-
сів. Корекція патологічних змін в тканинах органів 
порожнини рота мультипробіотиком «Симбітер® 
ацидофільний» нормалізує ці зміни на фоні три-
валого введення омепразолу, про що свідчить при-
гнічення вільно-радикальних процесів [11; 17; 24].

Для дослідження процесів вільнорадикального 
окиснення у слинних залозах за умов стимуляції 
секреції на фоні гіпергастринемії дослідним тва-
ринам протягом 28 діб внутрішньоочеревинно вво-
дили омепразол («Sigma», США) дозою 14 мг/кг,  
гістамін (3 мг/кг) та карбахолін (10 мкг/кг) вну-
трішньоочеревинно окремо та в поєднанні. На 
28 день введення омепразолу підвищення вмісту 
окисно-модифікованих білків в тканинах слинних 
залоз порівняно з контрольними щурами склало  
в 1,33 разу, а за умов поєднаної дії гіпергастрине-
мії та стимуляції секреції гістаміном та карбахолі- 
ном – у 1,46 разу та 1,39 разу відповідно, порівняно 
з контролем. Це свідчить про активацію вільно ра-
дикальних процесів в тканинах слинних залоз щу-
рів за умов тривалої гіпергастринемії та стимуляції 
секреції гістаміном та карбахоліном. Вміст моле-
кул середньої маси в тканинах слинних залоз щурів 
також збільшився в 1,32 разу на 28 добу введення 
омепразолу, а за умов поєднаної дії гіпергастрине-
мії та стимуляції секреції гістаміном та карбахолі-
ном – у 1,43 разу та 1,39 разу відповідно порівняно 
з контрольними щурами. Це свідчить про розвиток 
у щурів ендотоксемії та суттєвих метаболічних 
розладів в слинних залозах за умов омепразол-ін-
дукованої гіпергастринемії та стимуляції секреції 
гістаміном та карбахоліном [21; 22].

Корекція омепразол-індукованої гіпергастрине-
мії мультипробіотиком «Апібакт» призводить до до-
стовірного підвищення активності супероксиддис-
мутази в 1,65 разу, каталази – в 1,36 разу, а також до 
зниження вмісту ТБК-реактантів в 1,24 разу в тка-
нинах слинних залоз, порівняно зі щурами, що не 
отримували корекцію. Це свідчить про те, що засто-
сування мультипробіотика «Апібакт» знижує проце-
си перекисноно окиснення ліпідів та підвищує ак-
тивність ферментних антиоксидантних систем [16].

Експериментальна корекція гіпергастринемії 
меланіном призводить до достовірного збільшення 
активності ферментів супероксиддисмутази в 1,49 
та каталази – в 1,27 разу, а також до зниження вміс-
ту ТБК-реактантів в 1,23 разу в тканинах слинних 
залоз, порівняно із щурами, що не отримували ко-
рекцію. Це свідчить про те, що застосування мела-
ніну знижує вільнорадикальні процеси в тканинах 
слинних залоз щурів та підвищує активність фер-
ментних антиоксидантних систем [23].

Встановлено, що вміст молекул середньої маси 
в м’яких тканинах пародонта при 28-денному вве-
дені омепразолу достовірно збільшився порівняно 
з контрольними щурами. Аналізуючи вміст моле-
кул середньої маси в м’яких тканинах пародонта 
щурів при використанні мультипробіотика «Сим-
бітер ацидофільний концентрований» в умовах 
тривалого гіпоацидітету спостерігаємо достовірне 
зниження їх вмісту порівняно з тваринами без ко-
рекції. При використанні мультипробіотика «Сим-
бітер-омега» також спостерігаємо достовірне зни-
ження їх вмісту порівняно з тваринами без корекції 
в 2,61 разу. Мультипробіотик «Симбітер-омега»  
у порівнянні з «Симбітер ацидофільний концен-
трований» також достовірно знизив вміст моле-
кул середньої маси. Вміст окисно-модифікова- 
них протеїнів в м’яких тканинах пародонта щурів  
за умов омепразол-індукованого гіпоацидітету на  
28 добу введення омепразолу збільшився в 3,58 разу  
порівняно з контрольними щурами. Використання 
мультипробіотиків «Симбітер ацидофільний кон-
центрований» та «Симбітер-омега» протягом 28 
діб на фоні омепразол-індукованого гіпоацидітету 
сприяло достовірному зменшенню вмісту окис-
но-модифікованих протеїнів в м’яких тканинах 
пародонта щурів порівняно з тваринами без корек- 
ції. Встановлено, що мультипробіотик «Симбітер-
омега» більш ефективний, тому що він в 1,29 разу 
достовірно знизив вміст окисно-модифікованих 
протеїнів у порівнянні з «Симбітер ацидофільний 
концентрований» [19; 20].

За умов тривалої омепразол-індукованої гіпер-
гастринемії відбувалось достовірне підвищення 
активності NO-синтази в тканинах слинних залоз 
щурів. Також при цьому відбувалось накопичен-
ня в слинних залозах NO2

–, метаболіту циклічних 
перетворень оксиду азоту та можливого субстрату 
для утворення NO за рахунок нітритредуктазних 
систем. Максимальна активність NO-синтази спо-
стерігалась на 14 добу, а вміст NO2

– досягав макси-
мального значення на 21 добу [17; 18].

Досліджуючи NO-ергічну систему піднижньо-
щелепних слинних залоз за умов омепразол-ін-
дукованої гіпергастринемії і стимуляції секреції 
гістаміном та карбахоліном отримали наступні ре-
зультати: активність NO-синтази на 28 день введен-
ня омепразолу достовірно підвищилась в 1,45 разу, 
а вміст нітритів достовірно збільшився в 1,18 разу. 
При стимуляції секреції гістаміном та карбахоліном 
активність NO-синтази на 28 добу експерименту ві-
рогідно підвищилась у 1,37 разу та 1,53 разу відпо-
відно, порівняно зі щурами без стимуляції секреції, 
а вміст нітритів при цьому вірогідно збільшувався 
при стимуляції карбахоліном та вірогідно не зміню-
вався при стимуляції гістаміном [21].

Досліджуючи NO-ергічну систему слинних 
залоз щурів за умов омепразол-індукованої гі-
пергастринемії нами отримано наступні резуль-
тати: активність NO-синтази на 28 день введення  
омепразолу достовірно підвищилась в 1,45 разу,  
а вміст нітритів достовірно збільшився в 1,18 разу.  
При корекції гіпергастринемії із застосуванням 
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мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» актив- 
ність NO-синтази на 28 день експерименту вірогід-
но підвищилась в 1,18 разу порівняно зі щурами 
без корекції [18].

Активність NO-синтази в тканинах слинних за-
лоз щурів на 28 день введення омепразолу досто-
вірно підвищилась. А за умов корекції патологічних 
змін із застосуванням мультипробіотика «Апібакт» 
на 28 день експерименту була достовірно вище  
у 1,19 разу, порівняно зі щурами без корекції. Що 
свідчить про підвищення функціональних резервів 
слинних залоз за умов використання мультипробі-
отика «Апібакт». У слинних залозах за умов гіпер-
гастринемії вміст нітритів вірогідно збільшився  
в 1,18 разу, а за умов корекції пробіотиком «Апі-
бакт» вміст нітритів вірогідно не змінився [16].

Досліджуючи NO-ергічну систему м’яких 
тканин пародонта щурів за умов омепразол- 
індукованого гіпоацидитету, отримано такі резуль-
тати: активність NO-синтази на 28 день введеня 
омепразолу та вміст нітритів вірогідно не зміни- 
лися. Корекція мультипробіотиком «Симбітер оме-
га» вірогідно підвищувала активність NO-синтази 
порівняно зі щурами без корекції у 8,64 разу. За 
умов корекції гіпоацидитету мультипробіотиком 
«Симбітер омега», концентрація нітритів вірогід-
но підвищилась, порівняно із щурами без корекції  
в 3,15 разу. В ротовій рідині хворих на хронічний 
генералізований пародонти достовірно знижуєть-
ся активність загальної NO-синтази. За умов ви-
користання мультипробіотика «Симбітер омега»  

у дентоальвеолярних капах на ніч, у ротовій ріди-
ні пацієнтів із хронічним генералізованим паро-
донтитом вірогідно зростали загальна активність  
NO-синтази та вміст нітрит-іонів, порівняно з цими 
показниками до лікування та нормалізувалися до 
рівня показників контрольної групи [19; 20].

За умов тривалого омепразол-індукованого гіпо- 
ацидитету, в тканинах пародонта щурів розвива-
ється дисбаланс NO-ергічної системи, що спри-
чиняє ендотеліальну дисфункцію в тканинах 
пародонта, про що свідчить вірогідне зниження 
активності NO-синтази, вірогідне зростання вміс-
ту нітритів. На 7-у та 28-у добу експерименту 
вміст нітрит-аніону у м’яких тканинах пародонта 
щурів з корекцією достовірно зріс у 1,7 та 3 рази 
відповідно у порівнянні зі щурами, яким в цей 
час вводили лише омепразол, що пояснюється 
максимальною активністю фермента NO-синтази 
в цей же час. Це свідчить про нормалізацію кро-
вонаповнення та місцевих регуляторних процесів  
у м’яких тканинах пародонта за рахунок нормалі-
зації NO-ергічної системи [20].

Висновок. При тривалому застосуванні оме-
празолу та зниженні кислотності у шлунку розви-
вається гіпергастринемія. В органах травного трак-
ту за умов омепразол-індукованої гіпергастринемії 
розвиваються різноманітні патологічні зміни. За-
стосування мультипробіотиків та меланіну норма-
лізує антиоксидантний захист, обмін оксиду азоту 
та регуляторних поліамінів у органах порожнини 
рота за умов розвитку гіпергастринемії.
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ЗАСТОСУВАННЯ КСАВРОНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ  
З ГОСТРИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Анотація: Обстежено 69 пацієнтів у віці від 60-и до 80-и років, котрі перенесли гострі порушення мозкового крово-
обігу (ГПМК) за ішемічним типом (ІТ) в каротидному басейні та знаходились на стаціонарному лікуванні в ангіоневро-
логічному відділенні (АНВ) клініки нейрохірургії і неврології Військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) Південного 
регіону України (ПРУ), м. Одеса з 01.01. 2018 р. до 01.12. 2020 р. Курс лікування Ксавроном: по 20,0 мл на 200,0 мл 
фізіологічного розчину, внутрішньовенно крапельно Х 2 рази на добу на протязі 14-и діб. Для оцінки механізмів впливу 
ксаврону на функціональний стан центрального відділу нервової системи (ЦВНС) у пацієнтів з ішемічними інсультами 
(ІІ) проводились: об’єктивний та детальний неврологічний огляд; КТГМ; МРТ ГМ; визначення стану психоемоціональної 
діяльності (ПЕД); дослідження пам’яті; ультразвукова доплерографія та транскраніальна доплерографія (УЗДГ + ТКДГ); 
електроенцефалографія (ЕЕГ). Після проведеного курсу лікування ксавроном відмічалося покращення церебральної 
гемодинаміки (ЦГД). підвищувався рівень біоелектричної активності головного мозку (БАГМ), та розширювався діапазон 
регуляції ЦГД, що надає підстави рекомендувати застосування ксаврону при лікуванні пацієнтів з ішемічним інсультом 
(ІІ), та включення ксаврону в клінічні протоколи.

Аннотация: Обследовано 69 пациентов в возрасте от 60-и до 80-и лет, которые перенесли острые нарушения мозго-
вого кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу (ИТ) в каротидном бассейне и находились на стационарном лече-
нии в ангионеврологическом отделении (АНО) клиники нейрохирургии и неврологии Военно медицинского клинического 
центра (ВМКЦ) Южного региона Украины (ЮРУ), г. Одесса с 01.01. 2018 г. в 01.12. 2020 г. Курс лечения Ксавроном: 
по 20,0 мл на 200,0 мл физиологического раствора, внутривенно капельно 2 раза в сутки в течении 14-и дней. Для оцен-
ки механизмов влияния ксаврона на функциональное состояние центрального отдела нервной системы (ЦОНС) у паци-
ентов с ишемическими инсультами (ИИ) проводились: объективный и подробный неврологический осмотр; КТГМ; МРТ 
ГМ; определение состояния психоэмоциональной деятельности (ПЭД) исследования памяти; ультразвуковая допплеро-
графия и транскраниальная допплерография (УЗДГ + ТКДГ) электроэнцефалография (ЭЭГ). После проведенного курса 
лечения ксавроном отмечалось улучшение церебральной гемодинамики (ЦГД). Повышался уровень биоэлектрической 
активности головного мозга (БАГМ) и расширялся диапазон регуляции ЦГД, что дает основание рекомендовать приме-
нение ксаврону при лечении пациентов с ишемическим инсультом (ИИ), и включение ксаврона в клинические протоколы.

Summary: We examined 69 patients aged 60 to 80 years who had suffered acute cerebrovascular accidents (ACVA) of 
the ischemic type (IT) in the carotid basin and were hospitalized in the angioneurological department (AND) of the Clinic of 
Neurosurgery and Neurology of the Military Medical Clinical Center (MMCC) of the Southern Region of Ukraine (SRU), Odesa 
from 01.01. 2018 at 01.12. 2020. The course of treatment with Xavron: 20.0 ml per 200.0 ml of saline, intravenously drip 2 times  
a day for 14 days. To assess the mechanisms of the effect of xavron on the functional state of the central nervous system (CNS) 
in patients with ischemic strokes (IS), the following were performed: objective and detailed neurological examination; СT scan of 
the brain; MRІ of the brain; determination of the state of psychoemotional activity (PEA); memory research; ultrasound doppler 
and transcranial doppler (USD + TCD) electroencephalography (EEG). After the course of treatment with Xavron, an improve-
ment in cerebral hemodynamics (CHD) was noted. The level of bioelectric activity of the brain (BAB) increased and the range of 
regulation of CHD expanded, which gives grounds to recommend the use of Xavron in the treatment of patients with ischemic 
stroke (IS), and the inclusion of Xavron in clinical protocols.

Гострі порушення мозкового кровообігу 
(ГПМК) – це «епідемія», яка вразила Україну. Це 
визначає актуальність розробки нових ефективних 
методів реабілітації пацієнтів з ГПМК [1]. Погли-

блене уявлення про особливості реорганізації мета-
болізму та наявність дисбалансу між збуджуючими 
та гальмівними нейротрансміттерними системами 
у пацієнтів з ГПМК аргументують необхідність 
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застосування в системі реабілітації поряд з вазо-
активними, ноотропними засобами медикаментів, 
котрі усувають нейротрансміттерний дисбаланс 
шляхом активації гальмівних систем [2; 3]. В умо-
вах ангіоневрологічного відділення (АНВ) клініки 
нейрохірургії і неврології Військово-медичного 
клінічного центру (ВМКЦ) Південного регіону 
України (ПРУ), починаючи з 2018 р. для лікуван-
ня пацієнтів з ГПМК ми широко використовуємо 
Ксаврон. Враховуючи те, що у пацієнтів з ГПМК 
у відновний період відмічаються зниження функ-
ціональної активності гальмівних нейротрансміт-
терних систем та метаболічні зміни, а також по-
зитивний вплив Ксаврону на метаболічні процеси  
в ЦВНС слід було б проаналізувати у даного гурту 
пацієнтів в гострому періоді ІІ вплив Ксаврону на 
функціональний стан ЦВНС з метою визначення 
можливого застосування Ксаврону в системі реабі-
літації пацієнтів з ГПМК.

Матеріал і методи дослідження. Проведено 
комплексне клініко-неврологічне обстеження 69 па- 
цієнтів, котрі знаходились на стаціонарному ліку-
ванні в ангіоневрологічному відділенні (АНВ) клі-
ніки нейрохірургії і неврології Військово-медично-
го клінічного центру (ВМКЦ) Південного регіону 
України (ПРУ) з 2018р. до грудня 2020р. (середній 
вік 61,3 ± 2,4 років), котрі перенесли атеротромбо-
тичний ішемічний інсульт (ІІ) середнього ступеня 
важкості, у відновному періоді. З них 43 (62,3%) 
– чоловіки, та 26 (37,7%) –жінки, за рахунок спе-
цифіки військового лікувально-діагностичного 
закладу (ЛДЗ). Локалізація ішемічного осеред-
ку за даними МРТ ГМ або КТГМ була виявлена  
нами у 36 (52,2%) пацієнтів в лівій півкулі та  
у 33 (47,8%) – в правій півкулі ГМ.

Програма обстеження включала: клініко-не-
врологічне обстеження, оцінку рівня активності по 
шкалі Бартеля, загально клінічні методи обстеження 
(розгорнутий загальний аналіз крові, біохімічний 
аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ, ФОГК), 
нейропсихологічне обстеження – оцінку психіч-
ного статусу по шкалі MMSE (Mini-Mental State 
Examination) та рівня депресивності по геронтоло-
гічній шкалі; КТГМ у ВМКЦ ПР (для ідентифікації, 
верифікації і локалізації розміру, характеру осеред-
ка) на 16-и зрізовому комп’ютерному томографі 
«Neusoft- NeuViz-16» (2010р. в.; КНР) та МРТ ГМ 
в медичному центрі « Магні-тайм » (для верифікації 
та локалізації розміру, характеру осередка) проводи-
лась на МР томографі 1,5 Тл «MAGNETOM Espree», 
Siemens, Німеччина, 2011р.в.; УЗДГ+ТКДГ (ана-
ліз ЦГД з використанням ультразвукового діагнос-
тичного апарату типу «Logiq 500 MB», GE Medi- 
cal Systems, Індія; 1998р.в. Визначалась лінійна 
систолічна швидкість кровоплину (ЛСШК) та лі-
нійна діастолічна швидкість кровоплину (ЛДШК); 
індекс резистентності судинної стінки (RІ) та пуль-
саторний індекс (РІ); ЕЕГ (аналіз БАГМ здійсню-
вався з допомогою ЕЕГ комп’ютерного комплексу 
«BRAINTEST», Україна, 2014 р.в.);для аналітичної 
оцінки отриманих результатів використані програми 
«Microsoft® Excel 97», «Statistica® for Windows 6,0».

Пацієнти отримували Ксаврон внутрішньовен-
но крапельно по 20,0 мл на 200,0 мл фізіологічно-
го розчину Х 2 рази на добу на протязі чотирнад-
цяти діб. Обстеження проводилось до лікування 
Ксавроном та після його застосування в умовах 
ангіоневрологічного відділення (АНВ) Військово- 
медичного клінічного центру (ВМКЦ) Південного 
регіону, м. Одеса.

Результати та їх обговорення. Проведений 
нами аналіз динаміки психоемоціонального стану 
(ПЕС) пацієнтів до та після застосування Ксавро-
ну, за даними MMSE та геронтологічної шкали де-
пресивності, свідчить про покращення орієнтації, 
зменшення рівня депресивності у пацієнтів з ло-
калізацією ішемічного інсульту (ІІ) як в лівій, так  
і в правій півкулях. Крім того, у пацієнтів з право- 
півкулевим ішемічним інсультом (ППІІ) статис-
тично достовірно покращились увага, пам’ять,  
у пацієнтів з ЛПІІ зменшились мовні порушення, 
активізувалося сприйняття. Враховуючи нейромо-
дуляторну роль Ксаврону, для визначення механіз-
му дії даного медикаментозного засобу на функці-
ональний стан ГМ був проведений аналіз впливу 
курсового застосування Ксаврону на структуру бі-
оелектричної активності головного мозку (БАГМ) 
у пацієнтів, котрі перенесли ГПМК за ІТ, з ураху-
ванням півкулевої локалізації ішемічного осередку. 
Окрім цього у пацієнтів котрі приймали Ксаврон, 
спостерігалось більш швидке та виразне зниження 
рівня С-реактивного білка (СРБ), що свідчить про 
виразне пригнічення запального процесу в організ-
мі. Також відмічалось зменшення D-димеру в да-
ного гурту пацієнтів, що свідчило про поліпшення 
їхнього загального стану, порівняно з учасниками 
контрольного гурту в динаміці лікування. Як відо-
мо високий рівень D-димеру у пацієнтів з ГПМК 
за ІТ є прогностичним маркером тяжкого перебігу, 
а також збільшує ризик тромботичних ускладнень. 
В результаті порівняльного аналізу змін інтенсив-
ності основних ритмів ЕЕГ під впливом Ксаврону 
встановлені півкулеві особливості цих змін. У па-
цієнтів з ППІІ під впливом Ксаврону в центральній 
та потиличній ділянках ураженої півкулі та в лоб-
ній ділянці інтактної півкулі статистично досто-
вірно знижується інтенсивність БАГМ в діапазоні 
дельта-ритму. В той же час у цієї категорії пацієнтів 
зменшення інтенсивності в діапазоні тета-ритму 
відмічається тільки в центральній та потиличній 
ділянці ураженої півкулі.

Зміни інтенсивності БАГМ в діапазоні швидких 
ритмів характеризується збільшенням інтенсивнос-
ті в діапазоні альфа- і бета-ритмів в обох пікулях 
ГМ. Слід відмітити, що в структурі змін основних 
ритмів ЕЕГ під впливом Ксаврону більш виразні 
зміни інтенсивності в діапазоні альфа-ритму. Так 
збільшення інтенсивності в діапазоні альфа-1- та 
альфа-2-ритмів в інтактній півкулі відмічається  
в скроневій, потиличній та центральній ділянках; 
а в ураженій півкулі в діапазоні альфа-1 – в лоб-
ній та потиличній, альфа-2 – в скроневій та поти-
личній ділянках. У пацієнтів з ППІІ під впливом 
прийому Ксаврону збільшувалась інтенсивність 
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в діапазоні бета-ритму. Збільшення інтенсив-
ності більш виразне в діапазоні бета-1-ритму та 
відмічається в потиличній та центральній ділян-
ках інтактної півкулі та в скроневій ділянці ура- 
женої півкулі, а зріст інтенсивності в діапазоні бета-
2-ритму констатувався тільки в скроневій ділянці 
інтактної півкулі.У пацієнтів з ЛПІІ структура змін 
інтенсивності в діапазоні основних ритмів більш 
гетерогенна, чим у пацієнтів з ППІІ. Так, зміни ін-
тенсивності дельта-ритму під впливом Ксаврону  
у пацієнтів з ЛПІІ характеризується зниженням 
його інтенсивності в скроневій ділянці ураженої 
півкулі та збільшенням в скроневій та потиличній 
ділянках інтактної півкулі. Зміни інтенсивності  
в діапазоні тета-ритму у цієї категорії пацієнтів од-
нобічні, так як знижується інтенсивність в лобній, 
центральній та скроневій ділянках ураженої півку-
лі та в лобній ділянці інтактної півкулі.У пацієнтів 
з ЛПІІ під впливом Ксаврону збільшується інтен-
сивність в діапазоні альфа-1-ритму в скроневій та 
потиличній ділянках інтактної півкулі та в цен-
тральній ділянці ураженої півкулі. Зміни інтенсив-
ності в діапазоні альфа-2-ритму характеризуються 
гетерогенністю в ураженій півкулі: збільшується 
інтенсивність в скроневій та потиличних ділянках, 
в інтактній півкулі поряд із збільшенням інтен-
сивності в потиличній ділянці, відмічається зни-
ження в центральній ділянці. Вплив Ксаврону на 
структуру інтенсивності в діапазоні бета-1-ритму 
проявляється її збільшенням в центральній та по-
тиличній ділянках інтактної півкулі та зниженням  
в потиличній та скроневій ділянках ураженої півку-
лі. У пацієнтів з ЛПІІ в обох півкулях після введен-
ня Ксаврону знижується інтенсивність в діапазоні 
бета-2-ритму в скроневій та потиличній ділянках.

Таким чином, у пацієнтів з ППІІ під впливом 
Ксаврону знижується інтенсивність в діапазоні 
дельта- і тета-ритмів та збільшується інтенсив-
ність в діапазоні альфа- і бета-ритмів. Більш ви-
разне збільшення в діапазоні альфа-ритму. На 
противагу цьому, у пацієнтів з ЛПІІ Ксаврон зни-
жує інтенсивність в діапазоні тета- і бета-2-ритмів 
та збільшує в діапазоні альфа-1,зміни в діапазоні 
дельта-, альфа-2 та бета-1-ритмів гетерогенні –  
в одних ділянках ГМ інтенсивність в діапазоні цих 
ритмів збільшується, в інших -- знижується. Однак 
слід відмітити, що у пацієнтів з ГПМК інтенсив-
ність переважно знижується в діапазоні повільних 
ритмів та збільшується в діапазоні швидких, що 
вказує на гармонізацію електрогенезу ГМ, так як 
для пацієнтів з ГПМК, характерним є в загальній 
структурі ЕЕГ збільшення інтенсивності повіль-
них ритмів на фоні зниження швидких, особливо 
альфа-ритму, що вже раніше відмічали ряд авторів  
в своїх роботах [4]. У пацієнтів з ГПМК за ІТ при 
застосуванні Ксаврону відмічалися зміни окремих 
показників мозкового кровоплину (ЛСШК, ЛДШК, 
РІ). Однак виразність та тип змін ЦГД мають свої 
півкулеві особливості. Так, у пацієнтів з ППІІ ста-
тистично достовірно збільшується ЛДШК в гомо-
латеральній внутрішній сонній артерії (ВСА): до 
лікування 17,6 ± 0,2, після – 25,7 ± 0,7 см/с; ЛСШК  

в гетеролатеральній середній мозковій артерії 
(СМА):до лікування 81,6 ± 1,2, після – 91,3 ± 1,4 
см/с; та зменшився PІ в гетеролатеральній загаль-
ній сонній артерії (ЗСА): до лікування 1,8 ± 0,1, 
після – 1,4 ± 0,2. В той же час у пацієнтів з ЛПІІ 
збільшується ЛСШК та ЛДШК в гомолатераль-
ній ЗСА: до лікування відповідно 51,6 ± 1,6 та 
15,1 ± 0,2, після – 62,7 ± 1,3 и 17,9 ± 0,3 см/с; ЛСШК 
в гомолатеральних ВСА:до лікування 46,3 ± 1,3,  
після – 55,1 ± 1,4 см/с; та в передній мозковій 
артерії (ПМА): до лікування 51,7 ± 1,4, після – 
64,2 ± 1,3 см/с; ЛСШК в гетеролатеральних ЗСА: 
до лікування 61,4 ± 1,3, після – 75,1 ± 1,6 см/с; 
ВСА:до лікування 52,4 ± 1,3, після – 58,1 ± 0,7 см/с; 
також знижується PІ в цих судинах:до лікування 
відповідно 1,7 ± 0,1 та 1,4 ± 0,1, після – 1,3 ± 0,02 
та 1,02 ± 0,02.

Отже, у пацієнтів з ГПМК курсовий прийом 
Ксаврону покращує ЦГД в окремих судинах ка-
ротидного басейну, за цього більш виразно у па-
цієнтів з ЛПІІ. Таким чином, у пацієнтів з ГПМК 
під впливом Ксаврону відбувається покращення 
психоемоціональної сфери (ПЕС), БАГМ, ЦГД. 
Структура цих змін має півкулеві особливості. 
У пацієнтів з ППІІ покращувалися орієнтація, 
увага, пам’ять, зменшувався рівень депресивнос-
ті, знижувалась питома вага в загальній структурі 
ЕЕГ повільних ритмів (переважно в ураженій пів-
кулі) та збільшувалась інтенсивність в діапазоні 
альфа- та бета-ритмів (більше в інтактній півкулі), 
покращувалася ЦГД за рахунок збільшення ЛСШК 
в гомолатеральних ЗСА, ВСА, ПМА на боці ура-
ження, збільшувалась ЛДШК та знижувався індекс 
пульсації в гетеролатеральних ЗСА та ВСА. У па-
цієнтів з ЛПІІ реорганізація ПЕД після застосу-
вання Ксаврону характеризується покращенням 
орієнтації, сприйняття, мовлення та зниженням 
рівня депресивності, зміни структури БАГМ більш 
гетеротрофні, чим у пацієнтів з ППІІ, так як поряд 
із зниженням інтенсивності в діапазоні дельта-  
і тета-ритмів в ураженій півкулі в інтактній півкулі 
відмічалось збільшення інтенсивності в діапазоні 
тета-ритму, а також в структурі змін інтенсивнос-
ті в діапазоні альфа-2-ритму на фоні її збільшення 
в потиличних ділянках обох півкуль відмічається 
зниження в центральних відділах інтактної півку-
лі. Зміни інтенсивності в діапазоні бета-1-ритму 
характеризуються її зниженням в ураженій в обох 
півкулях ГМ. Вплив Ксаврону на показники ЦГД  
у пацієнтів з ЛПІІ дещо більш виразні ніж у паці-
єнтів з ППІІ та проявляються збільшенням лінійної 
швидкості кровотоку в гомолатеральній ВСА та 
гетеролатеральній СМА, тому регрес неврологіч-
ного дефіциту при ЛПІІ проходить швидше і якіс-
ніше ніж при ішемічних ураженнях правої півкулі  
головного мозку.

Висновки. На підставі результатів комплексно-
го аналізу ефективності впливу Ксаврону на пси-
хоемоціональну діяльність (ПЕД), БАГМ та ЦГД  
пацієнтів з ГПМК, слід зробити наступні висновки:

– У пацієнтів з ГПМК Ксаврон покращує ЦГД 
за рахунок збільшення ЛСШК, ЛДШК та зниження 
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периферійного спротиву в окремих судинах каро-
тидного басейну. Більш виразний гемодинамічний 
ефект Ксаврону у пацієнтів з ЛПІІ.

– У пацієнтів з ГПМК Ксаврон зменшує рівень 
депресивності, викликає активацію психоемоціо-
нальної та мнестичної діяльності. Більш виразні ці 
зміни при ППІІ.

– Під впливом Ксаврону у пацієнтів з ГПМК за 
ІТ зменшується інтенсивність в діапазоні повільних 
ритмів та збільшується в діапазоні альфа-ритму,  

що вказує на гармонізацію кірково-підкіркових 
взаємозв’язків. Спрямованість змін в діапазоні 
тета- і бета-ритмів має півкулеві особливості.

– Комплексний вплив Ксаврону на ПЕД, БАГМ 
та ЦГД визначає необхідність його включення  
в систему фармакологічної корекції змін в ЦВНС  
у пацієнтів з ГПМК.

– Застосування Ксаврону дозволить полегшити 
перебіг захворювання, скоротити термін перебу-
вання у стаціонарі та уникнути тяжких ускладнень.
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ПЕРЕВАГА УНІФІКОВАНИХ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ 
КІЛЬКОСТЕЙ ЛЕЙКОЦИТІВ, ЕРИТРОЦИТІВ І ЦИЛІНДРІВ 

У 1 МЛ СЕЧІ З ДОПОМОГОЮ ЛІЧИЛЬНИХ КАМЕР 

Анотація: Робота присвячена порівнянню здобутків і недоліків уніфікованих і не уніфікованих методик визначення 
кількостей лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів у 1 мл сечі. Неуніфіковані визначення чисел клітин і циліндрів у 1 мл 
сечі із підрахунками у 100 великих квадратах лічильної камери Горяєва сприяють помилковому збільшенню результатів 
у 2,2 разів (р<0,001) у порівнянні з уніфікованими підрахунками в усьому об’ємі (0,9 мкл) к. Горяєва.

Аннотация: Работа посвящена сравнению достоинств и недостатков унифицированных и неунифицированных ме-
тодик определения количеств лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров в 1 мл мочи. Неунифицированные определения 
количеств клеток и цилиндров в 1 мл мочи с подсчётами в 100 больших квадратах счетной камеры Горяева способству-
ют ошибочному увеличению результатов в 2,2 раза (р<0,001) по сравнению с унифицированными подсчетами во всем 
объеме (0,9 мкл ) к. Горяева.

Summary: The work is devoted to the comparison of the advantages and disadvantages of unified and non-unified methods 
for determining the number of leukocytes, erythrocytes and cylinders in 1 ml of urine. Non-unified determinations of the number 
of cells and cylinders in 1 ml of urine using a Goryaev counting chamber with counts in 100 large squares contribute to a false 
increase in the results by 2.2 times (p<0.001) compared to unified counts in the entire volume (0.9 μl) of the chamber Goryaeva.

Мікроскопічне визначення лейкоцитів і еритро-
цитів та нормальних чи патологічних циліндрів у 
мікропрепаратах «роздавлена» крапля сечі сприяє 
правильній діагностиці гострих і загострень хро-
нічних бактеріальних і грибкових пієлонефри-
тів, запалень сечоводів, сечового міхура і уретри 
(ГЗХПСМУ) та імунних гломерулонефритів, не-
фротичного синдрому чи безбактеріальних інтер-
стиціальних нефритів (ІГНСІН) і ін. Лейкоцитурія 
у дорослих і дітей – це зростання у сечі кількості 
лейкоцитів (переважно нейтрофілів, які у між-
клітинній рідині здійснюють захисний фагоцитоз 
бактерій, грибів та найпростіших) більше 5 шт. 
у полі зору мікроскопа (УПЗМ) у мікропрепараті 
«роздавлена» крапля. Лейкоцитурія найчастіше 
реєструється при ГЗХПСМУ, вовчаковому або ту-
беркульозному нефритах, відторгненні ниркового 
трансплантата, пухлинах нирки, фізичних пере-
вантаженнях, різних інфекціях будь-яких органів з 
тяжкою лихоманкою та інтоксикацією, при ІГНСІН 
(але при імунних враженнях клубочків число ней-
трофілів у сечі відносно менше, ніж еритроцитів, а 
є лімфоцитурія). Важливим діагностичним крите-
рієм гострих бактеріальних, грибкових чи туберку-
льозних пієлонефриту чи циститу, або вовчакового 
нефриту (чи розриву абсцесу нирки або сечового 
міхура) є наявність біля 50 нейтрофілів або біль-
ше у ПЗМ, але туберкульоз або вовчаковий нефрит 
відрізняються відсутністю бактеріурії. При легко-
му перебігу запальних хвороб нирок і сечовивід-
них органів реєструється біля 10-30 нейтрофілів 
УПЗМ, при середній тяжкості – біля 40-60 УПЗМ, 
а при тяжких проявах захворювань майже всі поля 
зору мікропрепаратів «роздавлена» крапля запо-
внені лейкоцитами (рис. 1а). У мікропрепаратах 
«роздавлена крапля» при суправітальному фарбу-
ванні фарбою Штернгеймера ядра живих лейко-
цитів фарбуються у червоний колір, а ядра «мерт-
вих» – у синій (рис. 1б) і якщо переважає кількість  

живих нейтрофілів із мертвими фагоцитованими 
бактеріями, то прогноз видужування благоприєм-
ний, а якщо переважає число «мертвих» нейтрофі-
лів із фагоцитованими живими збудниками, то фаза 
одужування ще не наступила. 

При тяжких ГЗХПСМУ у мікропрепаратах сечі 
виявляються біля 100 нейтрофілів УПЗМ, а при  
ІГНСІН реєструються тільки до 10-30 УПЗМ лей-
коцитів (серед них і лімфоцитів). При легкому при-
хованому перебігу запалень нирок чи сечовивідних 
органів у сечі визначається лейкоцитурія «ізольова-
на» (безсимптомна) до 10-20 УПЗМ лейкоцитів або 
більше, яка не супроводжується еритроцитурією, 
циліндрурією, епітеліоцитурією, протеїнурією.При 
мікроскопічному визначенні у фарбованих мазках 
осаду сечі в уролейкограмі у хворих ГЗХПСМУ є: 
95-97% нейтрофілів, до 99% еозинофілів при еози-
нофільних чи алергічних пієлонефритах або цисти-
тах, до 1-2% макрофагів у фазі видужування; при 
ІГНСІН є: 60-95% нейтрофілів сегментоядерних, 
3-35% лімфоцитів, 0,1-2% макрофагів. Присутність 
макрофагів, можливо, свідчить про наявність фази 
видужування, тому що вони звільняють міжклітин-
ну рідину від злущених епітеліоцитів канальців  
і клубочків від нейтрофілів і інших лейкоцитів, 
які закінчили свій строк функціонування і тому  
у цитоплазмах макрофагів видно залишки ядер фа-
гоцитованих клітин, що можна бачити на рис. 2а  
у препараті «роздавлена» крапля та на рис. 2б  
у фарбованому мазку осаду сечі.

Еритроцитурія (ЕРЯ) у дорослих і дітей – це 
зростання у сечі кількості еритроцитів більше 2 
УПЗМ (у мікропрепараті «роздавлена» крапля). 
Найчастіше вона реєструється при ІГНСІН, при 
травмі чи інфаркті нирки, тромбозі ниркової вени, 
некрозі канальців, прориві абсцесу, при нефроскле-
розі, гідронефрозі чи полікістозі, пухлинах нирки, 
при тяжкому перебігу туберкульозу нирки чи пієло-
нефриту, при каменях у ниркових мисках, при тяж-



70

№ 28 / 2021 р.

кому перебігу малярії, жовтої чи гемоглобінурійної 
лихоманок, при пересуванні каменів по сечоводах, 
сечовому міхуру чи уретрі, при тяжкому перебігу 
дивертикуліту, апендициту, вірусного мононуклео-
зу, пухлин прямої чи товстої кишок, кишкової не-
прохідності, серцевої недостатності чи злоякісної 
гіпертензії, бактеріального ендокардиту, гіпокоа-
гуляції (при лікуванні антикоагулянтами), цинги, 
подагри і ін. При легкому перебігу запальних і ін-
ших хвороб нирок чи сечовивідних органів може 
виявлятися 3-20 еритроцитів у ПЗМ, при середній 
тяжкості 25-50 УПЗМ (рис. 3а), а при тяжких проя-
вах захворювань незмінені та вилужені еритроцити 
можуть розташовуватися майже в усіх ПЗМ (біля 
90-100 еритроцитів і більше). При пошкодженні 
капілярів і судин сечовивідних органів у сечі мо-
жуть реєструватися мікрозгортки крові довжиною 
100-300 мкм і шириною 20-50 мкм та макрозгортки 
довжиною 2-10 мм і більше та шириною 2-5 мм, які 
формуються у порожнинах сечовивідних органів  
свідчать про кровотечу. Якщо у сечі одночасно реє-
струються ЕРЯ і еритроцитарні циліндри (ЕРЦ), то 
це свідчить про враження клубочків і канальців ни-

рок, а при відсутності ЕРЦ еритроцити можуть по-
трапляти із інших сечовивідних органів. «Ізольова-
на» (безсимптомна) ЕРЯ найчастіше реєструється 
при легкому прихованому пересуванні каменів по 
мисках нирок, сечоводах, сечовому міхуру чи уре-
трі, або наявності травм, легкого перебігу пухлин, 
туберкульозу чи бактеріальних запалень сечовивід-
них органів, які не супроводжуються лейкоцитурі-
єю, циліндрурією, епітеліоцитурією, протеїнурією.

У здорових дітей і дорослих нормальні гіалі-
нові циліндри (ГЦ) мають у складі переважно за-
хисний мукопротеїн Тамма-Хорсфалла (який син-
тезується в епітеліоцитах висхідного відділу петлі 
Генле та дистальних звивистих канальців), а також 
альбуміни і відносно легкі глобуліни, котрі філь-
труються у клубочках нефронів.

Кількість альбумінів у гіалінових циліндрах  
у 50 разів менше, ніж вміст мукопротеїнів. Фор-
мування ГЦ із білків відбувається виключно  
у порожнинах дистальних канальців та петлі Ген-
ле, але при особливих показниках первинної сечі 
(рН 4,5-5,3), бо у лужній сечі вони руйнуються, 
відносно насичених концентраціях Na, K, Ca, 

                                а)                                                                     б) 
Рис. 1. У препаратах сечі «роздавлена» крапля: а) лейкоцити на все поле зору  

при гострому циститі з кристалами нейтрального фосфорнокислого вапна, х400;  
б) суправітально фарбовані 6 нейтрофілів із чіткими сегментами ядер 

поряд з частками слизу, х1000. [2]

а)                                                              б) 
Рис. 2. У препаратах сечі «роздавлена» крапля при 

хронічному циститі: а) 5 макрофагів, поодинокі лейкоцити і 
еритроцити між частками слизу, х400; б) фарбовані макрофаг 

і 2 зруйновані клітини, х1000. [2]
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Mg і ін., зменшення швидкості протікання пер-
винної сечі та розширення діаметрів канальців), 
що має об’єктивне діагностичне значення для 
визначення функціонального стану нирок у здо-
рових і хворих дітей і дорослих. Мікроскопічно 
у мікропрепараті «роздавлена» крапля осаду сечі  
у здорових визначається 0-1 УПЗМ (в усьому 
препараті)ГЦ. Вони прозорі і гомогенні, продо-
вгуваті, прямі чи звивисті, довжиною 100-300 
мкм і більше, шириною 24-56 мкм. Їх чіткіше ви-
дно при опущеному конденсорі та при звуженій 
діафрагмі мікроскопа (рис. 3б) або при фарбуван-
ні у блакитний чи світло-синій колір, якщо у сечу 
при приготуванні мікропрепарату «роздавлена» 
крапля додавати 1-2 краплі фарби Штернгейме-
ра. Кількість ГЦ зростає до 2-30 майже у кожно-
му ПЗМ при гострих чи загостренні хронічних 
пієлонефритів, при абсцесі чи пухлинах нирки 
або при хворобах інших органів із значною ін-
токсикацією: гепатитах, цирозі печінки, ентеро-
колітах, сепсисі, токсикозах у вагітних, грипі, 
сифілісі, запальних хворобах із лихоманкою, 
при застійній серцево-судинній недостатності, 
гіпертонічній хворобі, подагричній нефропатії, 
при довгому лікуванні діуретиками, при значних 
фізичних перевантаженнях. До 20-40 УПЗМ ГЦ 
є при гострих та загостренні хронічних гломеру-
лонефритів, нефротичному синдромі (рис. 4а).

При запаленнях нирок та при тяжких хворобах 
інших органів у зв’язку із збільшенням у порожни-
нах канальців профільтрованих молекул альбумінів 
і глобулінів та сповільненні їх реабсорбції утворю-
ються патологічні циліндри в дистальних каналь-
цях та сечозбірних трубочках нирок. Патологічні 
циліндри непрозорі, контрастні, продовгуваті, пря-
мі або звивисті, різної ширини (30-120 мкм), різної 
довжини (70-300 мкм), але частіше вони відносно 
короткі та широкі, а при суправітальному фарбуван-
ні за Штернгеймером не фарбуються у синій колір: 
зернисті (ЗЦ), воскуваті (ВЦ), гіаліново-крапельні, 
лейкоцитарні, епітеліальні (ЕЦ), ЕРЦ, гемоглобі-
нові, гематинові, кров’яні, жирнозернисті, бактері-
альні, кристалічні, кулі і маси (гіаліново крапельні, 
гіаліново-зернисті і ін). ЗЦ часто відносно корот-
кі (54-120 мкм) і широкі (52-100 мкм), непрозорі,  

сірого кольору, на поверхні мають агрегати білкових 
молекул (зерна), а тому є дрібнозернисті та крупно-
зернисті (що не має діагностичного значення), які 
реєструються при багатьох хворобах, але завжди 
свідчать про зернисто-білково дистрофічний ме-
ханізм руйнування епітеліоцитів канальців нирок  
(рис. 4б). Вони з’являються при гострих та загострен-
ні хронічних пієлонефритів та гломерулонефритів, 
амілоїдозі, нефротичному синдромі, цукровому діа-
беті із нефропатією, при тяжких грипі, пневмонії, 
ентеритах з лихоманкою, отруєнні свинцем, зло-
якісній гіпертензії, відторгненні аллотрансплантата 
нирок, тривалій вуглеводній дієті, фізичних пере-
вантаженнях, дифтерії, обструктивній жовтяниці 
та гепатиті. Вони фарбуються білірубіном у жовтий 
колір, гемоглобіном у рожевий, а суправітально фар-
бою Штернгеймера – у червоний. При надтяжкому 
перебігу запалень нирок поряд із широкими ЗЦ ви-
являються УПЗМ сечі зернисті «кулі» чи несформо-
вані зернисті «маси», що свідчить про руйнування 
багатьох канальців нирок. 

ВЦ непрозорі, із чіткими контурами, гомогенні 
із дрібними (дрібнішими, ніж на ЗЦ) зернами біл-
ків, бувають світло-жовтуваті чи сірі, довгі, (іноді 
через усе поле зору) і вузькі або короткі та особливо 
широкі із сечозбірних трубочок (рис. 5а), що вка-
зує на тяжкий перебіг запалень із нирковою недо-
статністю. ВЦ найчастіше реєструються ІГНСІН,  
амілоїдозі, ліпоїдному нефрозі, відторгненні алло- 
трансплантата, пієлонефриті із хронічною нирко-
вою недостатністю, вовчаковому нефриті, діабе-
тичній нефропатії, отруєннях сулемою, токсичній 
дистрофії печінки, тяжких інфекціях (лептос-
пірозі, скарлатині і ін.) та інтоксикаціях, завдя-
ки вторинним патологічним змінам у нефронах 
нирок. При гемоглобінурії фарбуються у черво-
но-коричневі відтінки, а суправітально фарбою 
Штернгеймера – у червоний колір. ВЦ необхідно 
диференціювати від яєчкових циліндрів, які фор-
муються у сім’яних канальцях яєчок чоловіків,  
а в осаді сечі виявляються при сперматореї. Часто 
вони широкі і довгі, світлі або темно-жовті і най-
частіше поряд з ними розташовані сперматозоїди, 
клітини сперматогенезу, інколи світлі, прямокутні 
кристали сперміна (рис. 5б).

а)                                              б) 
Рис. 3. У препаратах сечі «роздавлена» 

крапля: а) макроеритроцитурія (декілька 
десятків), х400; б) частина довгого гіалінового 

циліндра різної ширини при хронічному 
гломерулонефриті, х400. [2]

а)                                              б) 
Рис. 4. У препаратах сечі «роздавлена» крапля: 

а) велика кількість гіалінових і зернистих 
циліндрів при гангрені стопи з тяжкою 

інтоксикацією, х100; б) широкий зернистий 
циліндр серед часток слизу, х400. [2]
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На ЕЦ, які визначаються нечасто, розташова-
ні сіруваті канальцеві епітеліоцити, в цитоплазмі 
яких видно по одному ядру. Інколи вважають, що 
на ЕЦ можуть бути схожі циліндричні ділянки від-
торгнутих епітеліоцитів від базальної мембрани. 
Але якщо ці мікроскопічні об’єкти точно не можна 
розрізнити, то це не має важливого значення, бо ці 
два варіанти циліндрів утворюються в результаті 
руйнування канальців, що найважливіше. При фар-
буванні азур-еозином чітко видно наявність ядер 
і цитоплазм епітеліоцитів (рис. 6б), а при супра-
вітальному фарбуванні у живих епітеліоцитів ка-
нальців рожевий колір ядер і цитоплазм, а у мерт-
вих ядра сині, а цитоплазми рожеві. ЕЦ найчастіше 
реєструються при нефротичному синдромі, аміло-
їдозі, при тяжких вірусних запаленнях із гострим 
некрозом канальців, при отруєннях етиленгліко-
лем, саліцилатами чи тяжкими металами. Якщо 
через 3 доби після пересадки нирки виявляються  
сечі ЕЦ, то це є ознакою її гострого відторгнення.

Гіаліново-крапельні циліндри (ГКЦ) вияв-
ляються УПЗМ за світло-сірими або некольоро-
вими краплями з матовим блиском на поверхнях,  
в основі яких знаходяться зруйновані за гіаліно-
во-крапельно-дистрофічними механізмами, мо-
лекули цитоплазматичних білків епітеліоцитів 
канальців (рис. 7а). 

Одночасно із появою у сечі ГКЦ, які свідчать 
про руйнування багатьох канальців нефронів, що 
зменшує функціональні можливості нирок, можуть 
виявлятися і гіаліново-крапельні «кулі» та несфор-
мовані «маси», які підтверджують надтяжкий пе-
ребіг різних хвороб: ІГНСІН, парапротеїнемічної 
нефропатії, амілоїдозу або пієлонефриту із не-
фротичним компонентом.На жирових циліндрів 
(ЖЦ) можуть бути краплини жиру дрібних роз-
мірів, чорного (темного) кольору (рис. 7б), крис-
тали холестерину (рідко). ЖЦ утворюються при 
жировій дистрофії епітеліоцитів, яка супроводжує  
ІГНСІН та ліпоїдний нефроз, амілоїдоз, діабетичну 
нефропатію або при переломах хребців чи труб-
частих кісток, при синдромі розчавлення жиро- 
вої тканини. При наявності ЖЦ у сечі нерідко  

є ліпідурія із краплями жиру, кристалами холесте-
рину або жирних кислот, епітеліоцитами канальців 
нирок із краплями жиру у цитоплазмах.

На ЕРЦ різної довжини та ширини, роже- 
вого чи темно червоного кольору, видно чіткі окру-
глі еритроцити, рожеві чи сірі діаметром 7-8,5 мкм 
(рис. 8а). 

Найчастіше ЕРЦ у сечі реєструються при  
ІГНСІН, інфаркті нирки, тромбозі ниркових вен, 
синдромі Гудпасчера із гломерулонефритом, при 
гострому бактеріальному ендокардиті, злоякісній 
гіпертензії та ін. хворобах. Наявність ЕРЦ точно 
підтверджує порушення фільтрації еритроцитів че-
рез вражені клубочки нефронів та формування ци-
ліндрів у порожнинах дистальних канальців, петлі 
Генле чи сечозбірних трубочках, тоді як навіть при 
значній еритроцитурії внаслідок руйнування сті-
нок капілярів, венул або артеріол у мисках нирок, 
сечоводах, сечовому міхурі чи уретрі ЕРЦ відсутні, 
що використовується з метою диференціації меха-
нізмів еритроцитурії.

а)                                             б) 

Рис. 5. У препаратах сечі «роздавлена» крапля: 
а) широкий і довгий жовтуватий воскуватий 

циліндр, х400; б) 2 яєчкових циліндри,  
між якими 2 прямокутні прозорі кристали 

сперміна серед часток слизу, х400. [2] 

 а)           б) 

Рис. 6. У препаратах сечі «роздавлена» крапля 
при гострій нирковій недостатності:  
а) на епітеліальному циліндрі тісно 

розташовані канальцеві епітеліоцити, х400;  
б) широкий епітеліальний циліндр  

з фарбованими епітеліоцитами, х1000. [2]

а)                                              б) 

 Рис. 7. У препаратах сечі «роздавлена»  
крапля при хронічній нирковій 

недостатності: а) частина довгого різної 
ширини гіаліново-крапельного циліндра, х400; 

б) темний жировий циліндр поряд з тонким 
циліндроїдом, який має продовгуваті нитки 
слизу та вкритий краплями жиру, х400. [2]
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При наявності вільного гемоглобіну в сечі, його 
молекули (оксигемоглобіну) можуть фіксуватися 
на поверхні ГЦ, ЗЦ, ВЦ і ін. циліндрах, внаслідок 
чого вони фарбуються у рожевий чи темно-черво-
ний колір (утворюються гемоглобінові циліндри 
(ГЕЦ), рис. 8б)). Якщо при перебуванні у сечі 
оксигемоглобін руйнується до гематину, то ГЦта 
інші циліндри фарбуються у темно-чорний колір 
(гематинові циліндри) (рис. 9а). 

ГЕЦ потрібно відрізняти від міоглобінові ци-
ліндрів (МЦ). На поверхнях ГЦ, ЗЦ та ін. цилін-
дрів можуть розташовуватись молекули міоглобіну 
рожево-червоного кольору (утворюються МЦ), які 
реєструються при міоглобінурії внаслідок рабдомі-
олізу, при синдромі розчавлення поперечносмугас-
тих міоцитів, при ішемії великих м’язів, при тяж-
ких міозитах, враженні електричним струмом чи 
виникненні термічних опіків багатьох м’язів.

Лейкоцитарні циліндри (ЛЦ) відрізняються 
від інших тим, що на їх поверхнях мікроскопічно 
визначаються округлі, сіруваті нейтрофіли, діа-
метром 13-16 мкм, які мають чіткі цитолеми, а у 
цитоплазмі сегменти ядер (рис. 8б). Найчастіше 
ЛЦ формуються у дистальних канальцях при ту-
булоінтерстиціальній локалізації гострого та заго-
стренні хронічного бактеріального чи грибкового 
пієлонефриту, при безбактеріальних інтерстиціаль-
ному чи вовчаковому нефритах, коли у міжклітин-
ній рідині збирається велика кількість нейтрофілів 
для фагоцитозу збудників та для піноцитозу моле-
кул із зруйнованих клітин. Наявність у сечі ЛЦ дає 
підстави диференціювати пієлонефрит від бакте-
ріального циститу, при якому є також значна лей-
коцитурія. Змішані циліндри, наприклад, лейко-
цитарно-еритроцитарні, коли на них визначаються 
нейтрофіли та еритроцити при ускладнених запа-
леннях, можуть свідчити тільки про одну хворобу 
нирки та співпадати із переважаючою кількістю 
ЛЦ, наприклад, при бактеріальному пієлонефриті. 
Поряд із ЛЦ у сечі хворих пієлонефритами можуть 
реєструватися і бактеріальні циліндри (БЦ), на 

яких мікроскопічно (при збільшенні у 900-1000 ра- 
зів) визначаються коки чи диплококи, палички, 
гриби. Реєстрація у сечі хворих БЦ дозволяє чітко 
відрізняти бактеріальні чи грибкові пієлонефрити 
від запалення сечового міхура, при якому також ви-
значається значна бактеріурія чи кандидурія. 

В порожнинах сечовивідних органів можуть 
формуватися циліндроїди (ЦД) – циліндричні 
жмутки слизових) волокон шириною 10-20 мкм 
та довжиною 100-250 мкм світло-сірого кольору. 
ЦД від патологічних циліндрів відрізняються ви-
разною прозорістю, більшою довжиною, продо-
вгувато-лінійними білково-слизовими волокнами, 
відносно меншою шириною, а кінці можуть мати 
гостре звуження або жмутик волокон (рис. 7б). 
Вони відрізняються від нормальних ГЦ завжди 
виразнішою контрастністю та продовгувато-лі-
нійним рисунком, а також тим, що не руйнуються 
у лужній сечі [2, 3, 8]. 

Приведені дані свідчать про велику важ- 
ливість діагностичного значення виявлених  

а)                                                                                        б) 

Рис. 8. У препаратах сечі «роздавлена» крапля при гломерулонефриті:  
а) еритроцитарний циліндр серед часток слизу і еритроцитів, х400;  

б) уламок широкого гемоглобінового циліндра серед еритроцитів і зерен детриту, х1000. [2]

а)                                              б) 

Рис. 9. У препаратах сечі «роздавлена» крапля: 
а) короткі чорні гематинові і світлі гомогенні 
гіалінові циліндри, х400; б) при хронічному 

пієлонефриті продовгуватий лейкоцитарний 
циліндр різної ширини, х400. [2]
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у мікропрепаратах «роздавлена крапля» сечі від 
незначних чисел клітин і циліндрів до переповне-
них мікроскопічними об’єктами полів зору, які ви-
користовуються при діагностиці і диференційній 
діагностиці декількох десятків хвороб сечовивід-
них та інших органів. Результати діагностичного 
застосування даних про клітини та циліндри у сечі 
свідчать також про неточність визначення цифро-
вих величин лейкоцитів, еритроцитів та циліндрів 
УПЗМ, бо у різних полях зору ці об’єкти розташо-
вуються дуже нерівномірно. Це спонукало лікарів 
до використання точніших кількісних лаборатор-
них показників у сечі. Для цього були розроблені 
та впроваджені у практику 3 уніфіковані визна-
чення кількостей лейкоцитів, еритроцитів, цилін-
дрів в одиницях об’єму сечі (у 1мкл, у 1мл, у 1л)  
[1; 4; 5]. Але в українських довідникових джерелах 
із клінічної лабораторної діагностики були вказані 
неуніфіковані формули для розрахунків кількостей 
лейкоцитів, еритроцитів, циліндрів [6; 7]. 

Метою роботи було проаналізувати здобутки 
і недоліки уніфікованих та неуніфікованих мето-
дик визначення кількостей лейкоцитів, еритро-
цитів і циліндрів в одиницях об’єму сечі та по-
рівняти цифрові значення клітин і циліндрів при 
імунних запаленнях нирок, а також при хворобах 
нирок, сечоводів, сечового міхура і уретри, які 
викликають збудники.

Уніфіковане визначення кількості форме-
них елементів в 1 мл сечі методом Нечипоренко 
(1969). Принцип. Визначення кількості еритро-
цитів, лейкоцитів, циліндрів у 1 мл сечі із допо-
могою лічильної камери. Спеціальне оснащення. 
1. Мікроскоп. 2. Лічильні камери. Хід досліджен-
ня. Беруть одноразову порцію сечі (бажано ран-
кову) у середині сечовипускання, визначають рН 
(у сечі з лужною реакцією може бути частковий 
розпад клітин). 5 або 10 мл сечі центрифугу-
ють при 3500 об/хв протягом 3 хв., видаляють 
верхній шар, забираючи разом із осадом 0,5 мл 
(500 мкл) сечі при малому осаді або 1 мл (1000 
мкл) – при великому осаді. Добре змішують осад 
і заповнюють лічильну камеру. Окремо раху-
ють лейкоцити, еритроцити і циліндри у всьо-
му об’ємі камери. Розрахунок. Якщо підрахунок 
проводять у камері Горяєва, яка має об’єм 0,9 
мкл, то кількості еритроцитів, лейкоцитів та 
циліндрів у 1 мл окремо визначають за форму-
лою х= А:0,9, де х – число клітин чи циліндрів в 1 
мкл; А – число клітин чи циліндрів, підрахованих 
в усьому об’ємі камери; 0,9 мкл – об’єм камери. 
Для камери Фукса-Розенталя, яка має об’єм 3,2 
мкл: х=А:3,2. Після цього підраховують окремо 
кількості еритроцитів, лейкоцитів, циліндрів 
у 1 мл сечі за формулою N=х*500:V, якщо після 
центрифугування залишено 0,5 мл (500 мкл) сечі 
із осадом або N=х*1000:V, якщо залишено 1 мл 
(1000 мкл) сечі із осадом, де N – кількість лейко-
цитів, еритроцитів чи циліндрів в 1 мл сечі; х – 
кількість клітин чи циліндрів в 1 мкл сечі, яка за-
лишилася разом з осадом; 500 мкл (або 1000 мкл) 
– об’єм сечі, яка залишилася разом з осадом; V –  

кількість мл сечі (5 або 10), яка була взята для 
центрифугування. Норма: у здорових виділяється 
до 2000 лейкоцитів у 1 мл, до 1000 еритроцитів  
у 1 мл та від 0 до 20 циліндрів у 1 мл. [1]

Із приведеної уніфікованої методики видно, 
що хід виконання передбачає деякі особливості, 
які спрямовані на те, щоб отримані результати 
можна було використовувати для діагностики 
хвороб нирок, сечоводів і сечового міхура, та не 
враховувати виявлення хвороб уретри. Це до-
сягається завдяки способу взяття після того, як 
перша порція сечі змиває зі стінок уретри, на-
приклад, при уретриті, запальний ексудат, інколи 
сформований в уретральні нитки (у складі яких 
є нейтрофіли, зерна детриту, бактерії, гриби чи 
найпростіші, часточки слизу, десквамовані пере-
хідні епітеліоцити уретри). Усі ці мікроскопічні 
показники видаляються із взятої сечі і діагности-
ка уретриту стає неможливою. Але коли сімейно-
му або іншому лікарю потрібно виявити хвороби 
уретри, сечового міхура, сечоводів і нирок, то 
можна застосовувати двосклянкову пробу. У пер-
шу склянку із безупинного струменя беруть тіль-
ки 10-20 мл, а у другу – увесь залишковий об’єм 
сечі. Тоді у першій склянці перевагою буде те, 
що у 10-20 мл буде незначно розведена кількість 
мікроскопічних об’єктів, а при уретриті (і відсут-
ності циститу та пієлонефриту) буде збільшена 
кількість лейкоцитів в 1 мл і нормальні кількості 
еритроцитів і циліндрів, а у мазках осаду мікро-
скопічно можна виявити УПЗМ багато нейтрофі-
лів, бактерій, грибів чи найпростіших, частинок 
слизу, перехідних епітеліоцитів уретри, зерен 
клітинного детриту, а інколи і еритроцитів (при 
уретритах: ерозивно-виразковому, дескваматив-
ному, гіперемічному та ін.). При наявності цис-
титу одночасно із уретритом у першій склянці 
буде збільшена кількість лейкоцитів в 1 мл при, 
найчастіше, нормальних кількостях еритроцитів 
і циліндрів, але у мазках осаду УПЗМ буде збіль-
шена кількість поверхневих перехідних епітелі-
оцитів сечового міхура, а також збудників. При 
пієлонефриті одночасно з уретритом у першій 
склянці будуть збільшені кількості нейтрофілів, 
циліндрів, а інколи і еритроцитів в 1 мл, а у маз-
ках осаду УПЗМ можуть додатково реєструвати-
ся поодинокі епітеліоцити канальців, бактерії, 
гриби чи найпростіші. При наявності гломеруло-
нефриту одночасно з уретритом у першій склян-
ці будуть збільшені у 1 мл кількості еритроцитів 
 і циліндрів (значно) та лейкоцитів (у т.ч. лім-
фоцитів), а у препараті «роздавлена крапля» та 
мазках осаду додатково реєструються значна 
кількість різновидів широких патологічних ци-
ліндрів, ниркових епітеліоцитів, але число збуд-
ників не додається. 

За уніфікованим методом при підрахунку лей-
коцитів у камері Фукса-Розенталя, у якій об’єм 
сечі дорівнює 3,2 мкл, на кожний мікроскопічно 
виявлений лейкоцит у всьому об’ємі розрахову-
ється послідовно кількість їх у 1 мкл, а потім –  
у 1 мл (табл.1).
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Результати в табл.1 і 2 можна використовувати, 
щоб не робити підрахунки за кожним разом. До 
першої тисячі клітин чи циліндрів в табл. 1 точ-
ні визначення кількостей встановлені 32 рази, а в 
табл. 2 – тільки 9 разів, тобто у 3,55 разів менше 
(р<0,001), що свідчить про точніші визначення у 
камерах із більшим об’ємом. При порівнянні ре-

зультатів, які приведені у табл. 1 і 2, видно, що при 
використанні лічильної камери з більшим об’ємом 
на кожну виявлену клітину в усьому об’ємі каме-
ри за уніфікованими формулами додається міні-
мальна сума у 31 клітину, тоді як на одну клітину  
ук. Горяєва мінімальна сума дорівнює 111 у 1 мл 
(тобто у 3,58 разів більше, р<0,001).

Таблиця 1 
Кількості клітин (чи циліндрів) у 1 мкл та у 1 мл сечі, які розраховані за уніфікованим методом на 
кожну суму об’єктів, мікроскопічно виявлених в усьому об’ємі лічильної камери Фукса-Розенталя.

Кількість клітин 
в об’ємі 3,2 мкл

Кількість  
в 1 мкл

Кількість  
в 1 мл

Кількість клітин  
в об’ємі 3,2 мкл

Кількість  
в 1 мкл

Кількість  
в 1 мл

1 0,31 31 34 10,62 1062
2 0,62 62 35 10,94 1094
3 0,94 94 36 11,25 1125
4 1,25 125 37 11,56 1156
5 1,56 156 38 11,87 1187
6 1,87 187 39 12,19 1219
7 2,19 219 40 12,50 1250
8 2,50 250 41 12,81 1281
9 2,81 281 42 13,12 1312
10 3,12 312 43 13,44 1344
11 3,44 344 44 13,75 1375
12 3,75 375 45 14,06 1406
13 4,06 406 46 14,37 1437
14 4,37 437 47 14,69 1469
15 4,69 469 48 15,00 1500
16 5,00 500 49 15,31 1531
17 5,31 531 50 15,62 1562
18 5,62 562 51 15,94 1594
19 5,94 594 52 16,25 1625
20 6,25 625 53 16,56 1656
21 6,56 656 54 16,87 1687
22 6,87 687 55 17,19 1719
23 7,19 719 56 17,50 1750
24 7,50 750 57 17,81 1781
25 7,81 781 58 18,12 1812
26 8,12 812 59 18,44 1844
27 8,44 844 60 18,75 1875
28 8,75 875 61 19,06 1906
29 9,06 906 62 19,37 1937
30 9,37 937 63 19,69 1969
31 9,69 969 64 20,00 2000
32 10,00 1000 65 20,31 2031
33 10,31 1031
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Уніфіковані визначення кількості циліндрів в 
одиницях об’ємів сечі у здорових людей. У каме-
рі Фукса-Розенталя можна знайти від 0 до 1 гіа-
лінового (нормального) циліндра. Якщо виявили 
у камері 0 циліндрів, то і в 1 мкл та в 1 мл сечі 
результати будуть нульові. Якщо знайшли 1 ци-
ліндр, то х=1:3,2=0,31 у 1 мкл, тоді у 1 мл, якщо 
брали 10 мл сечі, буде N=0,31•1000:10= 31 у 1 мл. 
Якщо у 4-х камерах Горяєва не знайшли цилін-
дрів, то в 1 мкл та в 1 мл буде 0 циліндрів. Якщо 
у 4-х камерах виявили 1 циліндр, то х=1:3,6=0,27 
у 1 мкл, а після цього розраховуємо у 1 мл, якщо 
брали 10 мл сечі, то N=0,27•1000:10= 27 у 1 мл. 
Отже, кількість циліндрів у сечі здорових дітей 
і дорослих коливається від 0 до 27-31 у 1 мл, 
що математично обґрунтовується розрахунками  
(а менше неможливо отримати). Із цих резуль-
татів видно, що неможливо точно визначити 
1-26 циліндрів у 1 мл сечі у здорових людей. 
Щоб збільшити точність визначення кількості 
циліндрів, необхідно впровадити у практику лі-
чильну камеру об’ємом 1 мл, що буде сприяти 
зменшенню помилок при виявленні циліндрурії 
у 30 разів! Але використання 4-х к. Горяєва для 
визначення кількості циліндрів у 1 мл сечі ре-
комендовано уніфікованими методиками тільки 
у здорових людей. А для хворих із циліндрурі-
єю рекомендовано використовувати 1 к. Горяєва 
і тоді точне визначення числа циліндрів у 1 мл 
можливе тільки 1 раз із 111 раз визначень.

Порівнюємо неуніфікований метод Нечипо-
ренко [6, 7]. Беруть середню порцію ранкової сечі 
і визначають її рН (при лужній реакції сечі клі-
тини і циліндри можуть частково руйнуватися). 
Потім ретельно перемішують сечу, відміряють 
10 мл (або 5 мл), центрифугують 3 хв при 3000 
об/хв і відбирають піпеткою 9 мл (або 4,5 мл) 
сечі над осадом. Залишкову сечу із осадом у кіль-
кості 1 мл (1000 мкл) або 0,5 мл (500 мкл) ре-

Таблиця 2
Кількості клітин (чи циліндрів) у 1 мкл та у 1 мл сечі, які розраховані за уніфікованим методом на 

кожну суму об’єктів, мікроскопічно виявлених в усьому об’ємі лічильної камери Горяєва.

Кількість клітин  
в об’ємі 0,9 мкл

Кількість  
в 1 мкл

Кількість  
в 1 мл

Кількість клітин  
в об’ємі 0,9 мкл

Кількість  
в 1 мкл

Кількість  
в 1 мл

1 1,11 111 11 12,22 1222
2 2,22 222 12 13,33 1333
3 3,33 333 13 14,44 1444
4 4,44 444 14 15,55 1555
5 5,55 555 15 16,67 1667
6 6,67 667 16 17,78 1778
7 7,78 778 17 18,89 1889
8 8,89 889 18 20,00 2000
9 10,00 1000 19 21,11 2111
10 11,11 1111 20 22,22 2222

тельно перемішують і заповнюють нею лічильну 
камеру Горяєва. Потім підраховують послідовно 
кількість лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів  
у 100 великих квадратах. Кількості лейкоцитів, 
еритроцитів і циліндрів в 1 мл сечі визначають 
за формулою х=V•4000•1000:1600•10= V•250, де 
V – кількості лейкоцитів чи еритроцитів, чи ци-
ліндрів у 100 великих квадратах; 1000 – кількість 
мкл у 1 мл; 1/4000 мкл – об’єм малого квадрата; 
1600 – число малих квадратів у 100 великих ква-
дратах; 10 мл – кількість сечі, яку взяли для цен-
трифугування. Після виконання арифметичних 
дій кількість клітин або циліндрів у 100 великих 
квадратах помножити на одну цифру х=V•250 
у 1 мл або за формулою х=V•4000•500:1600•5= 
V•250 у мл, коли брали 5 мл сечі для центрифугу-
вання. [6, 7]

При порівнянні описів уніфікованої методики 
за Нечипоренко [1] і неуніфікованої [6] видно, що 
дії до заповнення лічильної камери повторюють 
уніфікований метод, а після цього відповідність 
уніфікації закінчується. Далі підрахунок клітин 
і циліндрів здійснюється за неуніфікованими 
формулами, бо визначається кількість мікро-
скопічних об’єктів у лічильній камері Горяєва  
у 100 великих квадратах, а за Нечипоренко під-
раховують у всьому об’ємі камери (тобто у 225 
великих квадратах). Тому і при порівнянні ре-
зультатів у табл. 2 і табл. 3 видно, що при за-
стосуванні неуніфікованої формули на кожну 
знайдену клітину у камері число клітин у 1 мл 
збільшується на 125,2 % (р<0,001). 

Таким чином, велика цифрова різниця  
з уніфікованими даними на кожній клітині приво-
дить до значно завищених результатів у 1 мл, що 
спонукає відмовитись від використання неуніфі-
кованих методик.

При гострому пієлонефриті у будь-якій по-
рції сечі значно зростають кількості лейкоцитів до 
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700000-1 400 000 в 1 мл, тобто більше за верхній 
рубіж норми у 15-700 разів (р<0,001), а при виник-
ненні ускладнення у вигляді абсцесу і його прори-
ванні – до 10 млн. у 1 мл. У добовій сечі число лей-
коцитів зростає до 200-700 млн. за добу (що більше 
норми у 100-350 разів, р<0,001), а при надтяжкому 
перебігу бактеріального пієлонефриту їх кількість 
може досягати 1-2 мільярди за добу. При бактері-
альному гострому циститі чи уретриті число лей-
коцитів у сечі коливається від 5 до 80 тис. у 1 мл,  
це більше норми у 2,5-40 разів (р<0,001), що узго-
джується із іншими показниками (протеїнурією, 
епітеліоцитурією, бактеріурією та ін.) і завжди пе-
реважає дані при гломерулонефритах. У хворих із 
гострими бактеріальними пілонефритами, цисти-
тами чи уретритами, особливо з ускладненнями, у 
сечі визначається і еритроцитурія (найчастіше не-
значна) тільки до 2-40 тис. у 1 мл, що у 2-40 раз 
перевищує норму (р<0,001), а у добовій сечі до 
10-20 млн. за добу, щобільше норми у 10-20 разів 
(р<0,001) та менше, ніж при гломерулонефритах. 
При пієлонефритах у сечі майже завжди визнача-
ються гіалінові і патологічні (серед яких є зернисті, 
а іноді і воскуваті, лейкоцитарні, бактеріальні та 
ін.) циліндри до 60-250 у 1 мл, що перевищує норму  
2-8 раз (р<0,001), а при визначенні у добовій сечі їх 
кількість зростає до 40-140 тис. за добу (у 2-7 разів 
більше норми, р<0,001), що найчастіше менше, ніж 
при гломерулонефритах. ЦД можуть виявлятися  
сечі при запаленні нирок, частіше при циститах, які 
від циліндрів відрізняються продовгувато-лінійни-
ми нитками. Якщо для уточнення мікроскопічно 
визначається в мазках осаду сечі уролейкограма, то 
виявляється до 99% сегментоядерних нейтрофілів, 
що більше ніж при гломерулонефриті. 

Лабораторне підтвердження ІГНСІН можливе 
за визначенням уніфікованими методиками додат-
кових кількісних показників в одиницях об’єму 
сечі: збільшення кількості еритроцитів до 100-500 
тисяч у 1 мл, що переважає норму у 100-500 разів 
(р<0,001), а при надтяжкому перебігу до 1-5 міль- 
йонів у 1 мл, що у 1-5 тис. раз більше норми 
(р<0,001) та за добу до 100-150 мільйонів, що  
у 100-150 разів переважає норму (р<0,001). У хво-
рих із ІГНСІН реєструються до 1-5 тис. циліндрів у 
мл, що перевищує норму у 33-166 разів (р<0,001), 
та збільшення у добовій сечі до 1,4-2,9 мільйонів за 

добу (це переважає норму у 70-140 разів, р<0,001), 
що більше, ніж при пієлонефритах. При хворобах 
із пошкодженнями клітин та функцій клубочків, 
часто виявляються особливі циліндри (гіаліново-
крапельні, гіалінові та зернисті «кулі» і «маси», 
широкі циліндри, епітеліальні, епітеліальні вакуо-
лізовані, жирові, еритроцитарні, гемоглобінові, ге-
матинові, змішані, що можна використовувати для 
диференціювання із пієлонефритом. Є збільшення 
кількості лейкоцитів у сечі до 10-70 тис. у 1 мл, 
тобто тільки у 5-35 разів більше норми (р<0,001) та 
у добовій сечі усього до 36 мільйонів за добу, тобто 
тільки у 18 разів вище норми (р<0,001), що завжди 
значно менше, ніж при пієлонефриті із однаковим 
ступенем тяжкості перебігу хвороб [3, 5, 6].

Висновки. 1. Неуніфіковані визначення кіль-
костей лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів в оди-
ницях об’єму сечі з допомогою лічильної камери 
Горєва із підрахунками клітин і циліндрів у 100 ве-
ликих квадратах сприяють помилковому збільшен-
ню результатів у 2,2 разів (р<0,001) у порівнянні із 
уніфікованими методиками використання камери 
Горяєва. Великі помилки при неуніфікованих ви-
значеннях не сприяють їх використанню.

2. Уніфіковані визначення кількостей лейко-
цитів, еритроцитів і циліндрів в одиницях об’єму 
сечі з допомогою лічильної камери Фукса-Розен-
таля у 3,5 разів (р<0,001) точніші завдяки більшо-
му об’єму (3,2 мкл), ніж при використанні камери  
Горяєва з меншим об’ємом (0,9 мкл).

3. Уніфіковане визначення кількості циліндрів 
у сечі здорових людей при рекомендованому вико-
ристанні 4-х лічильних камер Горяєва свідчить, що 
найменша кількість нормальних циліндрів не може 
бути менше 27 у 1 мл, а при використанні лічиль-
ної камери Фукса-Розенталя – не менше 31 у 1 мл 
(тому норма: 27-31 у 1 мл).

4. При пієлонефриті у сечі можуть реєструва-
тися: найбільша кількість нейтрофілів до 700000-
1400000 в 1 мл (у 350-700 разів більше норми, 
р<0,001), а за добу до 200-700 мільйонів, що пе-
ревищує норму у 100-350 разів (р<0,001), помір-
на кількість циліндрів до 60-250 у 1 мл, що у 2-8 
разів більше норми (р<0,001), а за добу до 40-140 
тис., що перевищує норму у 2-7 разів (р<0,001), із 
відносно невеликим переліком різних циліндрів  
(гіалінових, зернистих, а інколи лейкоцитарних, 

Таблиця 3
Кількості клітин (чи циліндрів) у 1 мл сечі, які розраховані за неуніфікованим методом  

на кожну суму об’єктів, мікроскопічно виявлених у 100 великих квадратах лічильної камери Горяєва

Кількість кл.  
у 100 великих квадратах

Кількість кл. 
у 1 мл

Кількість кл.  
у 100 великих квадратах

Кількість кл.
 у 1 мл

1 250 6 1500
2 500 7 1750
3 750 8 2000
4 1000 9 2250
5 1250 10 2500
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бактеріальних, воскуватих, змішаних), помірна 
кількість еритроцитів до 2-40 тисяч у 1 мл, що  
у 2-40 разів більше норми (р<0,001), а за добу до 
10-20 мільйонів, що більше норми у 10-20 разів 
(р<0,001).

5. При нефротичному синдромі чи гломеруло-
нефриті у сечі може виявлятися найбільша кіль-
кість циліндрів до 1-5 тисяч у 1 мл, що переви-
щує норму у 33-166 разів (р<0,001) та за добу до 
1,4-2,9 мільйонів, що більше норми у 70-140 разів 
(р<0,001) (майже завжди більше, ніж при пієло-
нефриті), та із найбільшим переліком різних ци-
ліндрів (гіалінових, гіаліново-крапельних, зер-
нистих, гіалінових та зернистих «куль» і «мас»,  

часто розширених епітеліальних, епітеліальних ва-
куолізованих, жирових, еритроцитарних, гемоглобі-
нових, гематинових, змішаних, що можна викорис-
товувати для диференціювання від пієлонефриту), 
найбільша кількість еритроцитів до 100-500 тисяч  
у 1 мл, що у 100-500 разів більше норми (р<0,001),  
а при надтяжкому перебігу до 1-5 мільйонів у 1 мл, 
що у 1-5 тисяч разів більше норми (р<0,001) та за 
добу до 100-150 мільйонів, що у 100-150 разів більше 
норми (р<0,001), а також помірна кількість лейкоци-
тів до 10-70 тисяч в 1 мл сечі, що тільки у 5-35 разів 
більше норми (р<0,001), та усього до 36 мільйонів за 
добу. У складі лейкоцитів майже завжди є лімфоцити 
від 3% до 35%, чого не буває при пієлонефриті.
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ОЦІНКА ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ ПРИ PH-НЕГАТИВНИХ  
ХРОНІЧНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ НЕОПЛАЗІЯХ

Анотація: В огляді представлені сучасні відомості про зміну цитокінових профілів при Ph-негативних хронічних  
мієлопроліферативних неоплазіях, а також обговорюються фенотипова кореляція та прогностичне значення цитокінів.

Аннотация: В обзоре представлены современные сведения об изменении цитокиновых профилей при  
Ph-негативных хронических миелопролиферативных неоплазиях, а также обсуждаются фенотипическая корреляция 
и прогностическое значение цитокинов.

Summary: Тhis review presents the current knowledge on alteration of circulating cytokine profiles in Philadelphia negative 
myeloproliferative neoplasms. Phenotypic correlation, prognostic value of cytokines are also discussed.

При Ph-негативних хронічних мієлопроліфера-
тивних неоплазіях (ХМПН), зокрема, у понад 90 %  
пацієнтів з первинним мієлофіброзом (ПМФ)  
і есенціальною тромбоцитемією (ЕТ) та у всіх 
хворих на істинну поліцитемію (ІП), виявляються 
характерні пошкодження одного з трьох основних 
генів: JAK2, MPL і CALR. Цитокіни – одна із ланок 
гемопоезу, на які можуть впливати мутовані гени 
при ХМПН [1–4].

Зміни в експресії цитокінів відіграють важливу 
роль в патогенезі злоякісних захворювань крово-
творної системи, тому що більшість з них являють 
собою пухлинний процес, який розвивається з іму-
нокомпетентних клітин. Цитокіни не тільки впли-
вають на клітини імунної та інших систем, а та- 
кож опосередковують взаємозв’язок імунокомпе-
тентних клітин з клітинами пухлинного клону. До 
цитокінів відносять: інтерлейкіни (IL), інтерферо-
ни (IFN), фактори некрозу пухлин (TNF), колонієс-
тимулюючі фактори (CSF), фактори росту (GF), хе-
мокіни [5–7], що діють як міжклітинні месенджери 
для контролю імунної і кровотворної систем та від-
повіді на запалення [8].

Цитокіни можна розділити на чотири групи 
на основі їх біологічних функцій: 1) TNF-α, IL-1,  
IL-6, IL-5, IL-8 і хемокіни, які забезпечують при-
родний імунітет; 2) IL-2, IL-4 і трансформуючий 
фактор росту β (TGF-β), що впливають на акти-
вацію, ріст і диференціацію лімфоцитів); 3) IL-4, 
TGF-β, IL-1, IL-10, IFN-β, а також гранулоцитар-
но-макрофагальний CSF (GM-CSF), які регулюють 
запальні процеси; 4) IL-1, IL-3, IL-5, IL-6, грану-
лоцитарний CSF (G-CSF), макрофагальний CSF 
(M-CSF) і GM-CSF, що стимулюють ріст і дифе-
ренціацію лейкоцитів [3, 9].

Цитокіни також класифікуються як прозапаль-
ні (Th1) цитокіни (IL-1, IL-2, IL-12, TNF-α і IFN-γ) 
і протизапальні (Th2) (IL-4 і IL-10). Цитокіни Th1 
викликають стимуляцію CD8-позитивних цитолі-
тичних Т-лімфоцитів, що призводить, наприклад, 
до кліренсу вірусу. Отже, цитокіни, що виробля-
ються при хронічному запаленні, можуть відрізня-
тися залежно від причини запалення і типу клітин, 
залучених у цей процес [9].

Цитокіни, що продукуються у великих кількос-
тях під час запалення, також відрізняються залежно  

від активації тих чи інших молекулярних шляхів 
(через набуття мутації, інфекції, гіпоксії). До ци-
токінів, що експресуються внаслідок активації 
шляхів NF-B і JAK1/STAT1 відносять: IL-1β, IL-6, 
IL-8, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-22, фактор 
росту ендотеліоцитів (VEGF), TNF-α, TGF-β, тром-
боцитарний фактор росту BB (PDGF-BB), b-фактор 
росту фібробластів (b-FGF), G-CSF, GM-CSF, 
IFN-α, запальний білок макрофагів 1α (MIP-1α), 
MIP-1β, MIP-3α, фактор росту гепатоцитів (HGF), 
IFN-γ-індуцибельний білок 10 (IP-10), хемотаксич-
ний білок моноцитів 1 (MCP-1), індукований IFN-γ 
монокін (MIG) [9, 10]. У випадку гіпоксії підви-
щена експресія фактора, індукованого гіпоксією 
1α (HIF-1α) призводить до посиленого вироблення 
еритропоетину (EPO), VEGF, інсуліноподібного 
фактора росту 2 (IGF-2), TNF-α, TGF-β, PDGF, фак-
тора росту фібробластів 2 (FGF-2), IL-6, HGF і його 
рецептора MET (список не є вичерпним). Більшість 
запальних цитокінів активують шлях JAK1/STAT3, 
водночас забезпечуючи підвищену виживаність 
фібробластів, ендотеліальних клітин і гемопоетич-
них клітин-попередників. Певні цитокіни та фак-
тори росту активують і інші молекулярні шляхи, 
такі як TGF-β1/SMAD для TGF-β, JAK1/STAT1 для 
IFN або JAK2/STAT5 сигнальний шлях для EPO і 
G-CSF, які стимулюють синтез еритроцитів і гра-
нулоцитів, відповідно [4; 9; 11; 12].

З’ясовано, що деякі запальні цитокіни та фак-
тори росту (IL-6, IL-8, GM-CSF, HGF, VEGF, b-FGF  
і TGF-β) продукуються у надлишковій кількості 
при всіх варіантах ХМПН, але у різних кількостях 
(Таблиця 1) [9].

Слід зазначити, що TGF-β1 пригнічує нормаль-
ний гемопоез у людей через свій рецептор TGF-
βRII. У ракових клітинах часто спостерігається 
знижена експресія TGF-βRII, і цей факт дозволяє 
припустити, що злоякісні клітини-попередники 
ХМПН також можуть набувати стійкість до TGF-β1 
за рахунок пригнічення експресії TGF-βRII [13].

Якісні і кількісні відмінності в експресії для 
певних цитокінів можуть бути пов’язані з фено-
типом ХМПН. Надмірне вироблення IL-4, IL-10  
і TNF-α було зареєстровано при ET; підвищення 
рівня IL-11 описано тільки при ІП; а при ПМФ зна-
чна частина цитокінів, факторів росту і хемокінів 
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продукуються у великих кількостях, проте рівень 
IFN-γ зазвичай низький [9; 12, с. 14–16].

Клітинні джерела продукції запальних цитокі-
нів, хемокінів і факторів росту численні і, звичайно, 
різняться залежно від підтипу ХМПН і пов’язаних 
з ним ускладнень (тромбоз і фіброз кісткового 
мозку). Однак вони, зазвичай, включають біль-
шість типів клітин, які формують мікрооточення 
кісткового мозку або гемопоетичну нішу; фібро-
бласти, макрофаги, Т-лімфоцити та ендотеліальні 
клітини, а також здорові або мутовані (клональні) 
гемопоетичні попередники та зрілі елементи кро-
ві, тромбоцити, нейтрофіли, моноцити і макрофаги  
[4, с. 17–19]. Макрофаги можуть мати фенотип M1, 
при якому вони продукують велику кількість TNF-α 
і IL-12 (обидва підвищені при ІП і ПМФ), а також IL-
23. Макрофаги фенотипу M2 секретують IL-4 або  
IL-10 (обидва підвищені при ET). При ХМПН рі-
вень EРО низький і, зазвичай, не визначається при 
ІП. Наявність мутації JAK2 V617F в понад 95 % ви-
падків ІП, ймовірно, компенсує низьку продукцію 
ЕРО, роблячи еритроїдні попередники чутливими 
до низьких доз ЕРО, що в результаті призводить 
до поліцитемії. Це пояснення, можливо, також 
справедливе і для 50–60 % випадків ET і ПМФ,  
які є JAK2 V617F-позитивними [9, 14].

Цікавим є факт, що рівень інших цитокінів 
в крові, які також активують шлях JAK2/STAT5 
(тромбопоетин (TPO) і G-CSF) або JAK2/STAT3 
сигнальний каскад (GM-CSF, IL-12, IL-33, онкос-
татин M (OSM), IL-6, IL-11) часто є в нормі або 
підвищені при ХМПН. Деякі з цих цитокінів про-
дукуються негемопоетичними клітинами, а також 
мієлоїдними попередниками, і вони сприяють ви-
живанню і проліферації як клональних, так і не-
клональних мієлоїдних клітин-попередників. Це, 
особливо, характерно для TPO, IL-6, IL-8, IL-11, 
IL-33, GM-CSF, HGF і TNF-α, і було доведено, що 
деякі з цих цитокінів сприяють збільшенню JAK2 
V617F-мутованих клітин [19–21]. Що стосується 
TPO, важливо відзначити, що низька поверхнева 
експресія MPL (рецептора TPO), яка спостерігаєть-
ся в клітинах-попередниках ХМПН і тромбоцитах, 

ймовірно, обмежує ефект високих рівнів циркулю-
ючого TPO. Причини низької експресії MPL у паці-
єнтів з ХМПН до кінця не вивчені. З одного боку, 
вважається, що JAK2 V617F менш ефективний  
у постачанні рецепторів MPL на поверхню клітини, 
ніж JAK2 дикого типу. З іншого боку, високий рі-
вень ТРО і активація мутацій JAK2 V617F або MPL 
W515L/K можуть бути способами протидії пригні-
чення MPL в клітинах-попередниках.

Ще одне важливе спостереження – підвищена 
продукція IL-33. IL-33 – це алармін, який, як відо-
мо, допомагає боротися з вірусною інфекцією, яка 
може викликати аутоімунний процес. Саме тому 
повідомляється про підвищений ризик аутоімун-
ного захворювання у пацієнтів з ХМПН [9; 21]. 
Хронічна стимуляція вищенаведеними цитокінами 
також сприяє виживанню і зростанню фіброблас-
тів і фіброзу (IL-6 і b-FGF), моноцитів-макрофагів  
(IL-6 і GM-GSF), продукції тромбоцитів (IL-6)  
і неоангіогенезу (VEGF), тоді як IL-12 і IL-33 акти-
вують Т-лімфоцити і природні кілери (NK). Крім 
того, надлишкові популяції клітин, що утворюють-
ся при ХМПН, накопичуються в кістковому мозку. 
Це, в деякій мірі, призводить до гіпоксії і подальшої 
активації шляху HIF -1α з підвищеною експресією 
STAT3 і цитокінів, які додатково сприяють вижи-
ванню клітин (IGF-2, HGF і IL-6), фіброзу (PDGF, 
FGF-2 і IL-6) і неоангіогенезу (VEGF) [9; 14].

Загалом, якісні та кількісні відмінності, виявле-
ні в продукції цитокінів у трьох підтипах ХМПН, 
вказують на те, що причини і механізми хроніч-
ного запалення, ймовірно, відрізняються у ET, 
ІП і ПМФ. Мутації JAK2 V617F, MPL W515L/K  
і CALR, очевидно, впливають на клінічні симпто-
ми, але не пояснюють відмінності у запальному 
процесі. Наприклад, рівні експресії мутації JAK2 
V617F, MPL і CALR виявляються аналогічними 
при ET (асоційованій з легким або дуже легким за-
паленням) і при ПМФ (характеризується важким 
запаленням). Таким чином, важливим є вивчення і 
розуміння механізмів запалення, що діють в кожно-
му підтипі ХМПН, включаючи ті, які не викликані 
мутаціями JAK2, MPL або CALR [4; 17].

Таблиця 1
Відмінності у експресії запальних цитокінів при ЕТ, ІП та ПМФ

Підтип ХМПЗ Цитокіни, що продукуються  
у надлишковій кількості Основне клітинне джерело

Усі ХМПЗ
IL-6, IL-8, IL-2, розчинний IL -2R, HGF, 
TNF-α, TGF-β, GM-CSF, VEGF та b-FGF

Фібробласти кісткового мозку, ендоте-
ліальні клітини, моноцити, макрофаги, 

Т-лімфоцити, гемопоетичні  
родоначальники та гепатоцити

ЕТ IL-4, IL-10, IFN-γ, MCP-1, PDGF-BB  
і розчинний IL-6R (gp80)

M2 макрофаги, тромбоцити  
та Т-лімфоцити

ІП IL-11, IL-12, IL-13, IL-5 та IL -7
Фібробласти кісткового мозку, 
Т-лімфоцити, M1 макрофаги  

та гемопоетичні родоначальники

ПМФ
IL-1β, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-33, 
G-CSF, IFN-α, MIP-1α, MIP-1β, IP-10,  

MIG, MCP -1 та PDGF-BB

Фібробласти кісткового мозку, активовані 
Т-лімфоцити, нейтрофіли, макрофаги, 

гемопоетичні родоначальники,  
мегакаріоцити та тромбоцити
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Цілком очевидно, що різноманітні клінічні про-
яви пухлинного росту, в тому числі гемабластозів, 
пов’язані з порушенням цитокінового статусу та 
проявляються дисбалансом продукції цитокінів 
імунокомпетентними клітинами і зміною експресії 

відповідних рецепторів. Комплексна оцінка широ-
кого спектру секреції про– та протизапальних ци-
токінів і їх балансу дасть можливість удосконали-
ти діагностичні та прогностичні критерії перебігу  
захворювання та ефективності лікування.
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КОРЕКЦІЯ ПРОСТАТИЛЕНОМ РЕПРОДУКТИВНИХ  
РОЗЛАДІВ САМЦІВ ЩУРІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПРОСТАТИТОМ

Анотація: Стаття присвячена дослідженню корекції Простатиленом фертильності та плодючості самців щурів із хро-
нічним простатитом. Визначено, що хронічний простатит у самців щурів супроводжується зниженням репродуктивного 
потенціалу (зменшується кількість вагітних від них самок, у яких спостерігається збільшення внутрішньоутробних втрат). 
Використання Простатилену призводить до покращення репродуктивної функції, а саме: збільшення частки вагітних 
самок та зменшення відсотку внутрішньоутробних втрат за рахунок істотного зниження передімплантаційної загибелі 
ембріонів.

Аннотация: Статья посвящена исследованию коррекции Простатиленом фертильности и плодовитости самцов крыс 
с хроническим простатитом. Выявлено, что хронический простатит у самцов крыс сопровождается снижением репро-
дуктивного потенциала (уменьшается количество беременных от них самок, у которых увеличиваются внутриутробные 
потери). Использование Простатилена приводит к улучшению репродуктивной функции, а именно: увеличивается доля 
беременных самок и уменьшается процент внутриутробных потерь за счет существенного снижения предимплантаци-
онной гибели эмбрионов.

Summary: The article is devoted to the study of fertility correction and fertility of male rats with chronic prostatitis by Pros-
tatilene. It is determined that chronic prostatitis in male rats is accompanied by a decrease in reproductive potential (decreases 
the number of pregnant females, in which there is an increase in fetal loss). The use of Prostatilene leads to improved reproduc-
tive function, namely: an increase in the proportion of pregnant females and a decrease in the percentage of intrauterine losses 
due to a significant reduction in preimplantation death of embryos.

Вступ. Простатит посідає перше місце за по-
ширеністю серед запальних захворювань чолові-
чої статевої сфери. На хронічний простатит (ХП) 
страждає 30-45 % чоловіків, із них майже 30 % – 

чоловіки репродуктивного віку. Виникненню про-
статиту сприяють дизритмія сексуального життя, 
переохолодження, травми, зниження імунного за-
хисту організму, порушення крово- та лімфообігу, 
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застійні явища в органах малого тазу, гормональні 
порушення (абсолютна або відносна андрогенна 
недостатність), інфекції, що може стати однією  
з причин безпліддя [1].

Відомо, що близько половини безплідних шлю-
бів зумовлені патологією передміхурової залози 
(ПЗ) [2]. Простатогенне зниження фертильності на 
тлі погіршення параметрів спермограми може мати 
різні причини, частіше пов’язані з порушенням 
функції самої залози [3].

На сьогодні лікування ХП проводиться консер-
вативним, хірургічним або альтернативними мето-
дами. Терапія ХП базується на використанні гормо-
нальних препаратів (андрогенів, гонадотропінів), 
засобів із протизапальною та імуномодулюючою 
дією з рослинної сировини, простатопротекторів, 
які здатні корегувати прояви простатиту тощо. 
Часто незалежно від причини чоловікам із гіпофер-
тильністю призначають вітамінні комплекси (або 
окремо вітаміни А, Е, В, D, С), фолієву кислоту, 
препарати цинку і селену [4].

Один із простатопротекторних препаратів ‒ 
Простатилен (комплекс лужних поліпептидних 
фракцій, екстрагованих із ПЗ бика) ‒ має спе-
цифічну органотропну дію на ПЗ. При захворю-
ванні останньої препарат як засіб патогенетичної 
терапії нормалізує процеси мікроциркуляції та 
тромбоцитарно-судинного гемостазу, зменшує 
або усуває набряк тканини, лейкоцитарну інфіль-
трацію (у тому числі зменшує вміст лейкоцитів  
у секреті залози), нормалізує сперматогенез  
тощо [5]. В той же час вплив цього препарату 
стосовно фертильності та плодючості потребує 
додаткових досліджень.

Мета ‒ визначити ефективність застосування 
Простатилену щодо корекції фертильності та пло-
дючості у самців щурів із хронічним простатитом.

Матеріали і методи. В експерименті були ви-
користані самці (300-350) г та самки (220-250) г 
щурів популяції Вістар. Тварини утримувалися 
відповідно до національних «Загальних етичних 
принципів експериментів на тваринах» (Україна, 
2001), які узгоджуються з положеннями «Євро-
пейської конвенції про захист хребетних тварин, 
що використовуються для експериментальних та 
інших наукових цілей» (Страсбург, 1985 р.), у стан-
дартних умовах віварію при природному освітлен-
ні, раціоні, рекомендованому для даних видів тва-
рин, та питному режимі ad libitum.

Моделювання патології репродуктивної функ-
ції було здійснено шляхом кріотравмуванням ПЗ, 
яке призводить до запалення залозистої тканини, 
порушення гемодинаміки та відповідає деяким 
патогенетичним аспектам розвитку простатиту у 
чоловіків [6]. Кріотравмування здійснювали міс-
цевим зрошенням передньої поверхні ПЗ протягом 
5 секунд аплікатором для видалення бородавок 
фармзасобу Wartner® (виробник Omega Pharma 
International, Бельгія) згідно методичних рекомен-
дацій (група ХП) [7]. Контролем слугували хибно 
оперовані щури (група Контроль). Усіх тварин роз-
міщували у клітках поодинці.

Введення Простатилену (група ХП+Пр) у ви-
гляді 0,5 % гелю, який отримано за методом [8], та 
гелевої основи (групи Контроль та ХП) здійснюва-
ли один раз на добу починаючи з 15-ї доби після 
операцій протягом трьох тижнів в об’ємі 0,5 мл  
у верхній відділ прямої кишки на глибину (20-25) 
мм від ануса за допомогою медичного катетеру Ба-
терфляй (метелик) діаметром 3 мм.

Фертильність та плодючість самців щурів ви-
значали на третьому тижні лікування за резуль-
татами парування з інтактними самками із нор-
мальним естральним циклом (у співвідношенні 
1 самець:2 самки; термін спостереження 8 діб). 
Першим днем вагітності вважали день знахо-
дження сперматозоїдів у ранкових вагінальних 
мазках. Самок знеживлювали на 20-ту добу ва-
гітності та досліджували показники, що відобра-
жають перебіг вагітності: розрахунковий індекс 
запліднення (відношення кількості запліднених 
самок до кількості самок у групі, у процентах) та 
індекс вагітності (відношення кількості вагітних 
самок до кількості запліднених, у процентах).  
В яєчниках самок підраховували кількість жов-
тих тіл вагітності, а в матці – кількість місць імп-
лантацій та плодів. Визначали рівень передімп-
лантаційних, постімплантаційних та сумарних 
внутрішньоутробних втрат [9].

Статистичну обробку даних проводили з вико-
ристанням програм Excel та Statistika 6.0 із засто-
суванням непараметричних методів (точного кри-
терію Фішера, Т Уілкоксона) [10]. Отримані дані 
представлені як середнє арифметичне (Õ) та його 
похибка (±SÕ). Відмінності між групами вважали 
статистично вірогідними при р≤0,05.

Результати та їх обговорення. Наявність за-
пального процесу та супутнє зниження рівня ан-
дрогенізації при кріотравмі ПЗ супроводжуються 
ослабленням гонадопростатичних зв’язків, змен-
шенням андрогенної регуляції секреції простатич-
них залоз, що обумовлює погіршення не тільки 
функціональної активності сперматозоїдів у щурів, 
а й спермограми в цілому [6; 11]. Тому доцільним 
було вивчення фертильності та плодючості у піддо-
слідних самців.

Через два тижні корекції Простатиленом на тлі 
продовження застосування останнього у самців ви-
вчали фертильність та плодючість. Так було вияв-
лено, що самці були спроможні запліднити самиць, 
а індекс запліднення у тварин цієї групи складав 
90-92 % (рис. 1).

Водночас, вагітними виявилося дещо менше са-
мок. Так, в групі ХП кількість вагітних становила  
56 % (р<0,05), що майже в 1,5 рази менше, ніж в кон- 
трольній групі. Відомо, що в ПЗ здійснюється ме-
таболізм статевих гормо нів, в зв’язку з чим зни-
ження в ній андрогентрансформуючих властивос-
тей при запаленні може призводити до пригнічення 
сперматогенезу [5].

Патологічні зміни складу сім’яної плазми, яка 
на 40-60 % складається зі секрету ПЗ, призводить 
до погіршення запліднюючої здатності еякуляту. 
Отже, порушення функціонування простати, що 
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відбувається при її запаленні, неминуче призводять 
до розвитку змін у спермограмі, а отже й до зни-
ження відтворювальної функції [1].

Корекція ХП за допомогою Простатилену (гру-
па ХП+Пр) призвела до збільшення кількості вагіт-
них самок до 70 % (див. рис. 1).

Зниження кількості вагітних самок, які були за-
пліднені самцями групи ХП, можна пояснити збіль-
шенням ембріональної смертності, що вказує на 
запліднення яйцеклітин інтактних самок за участі 
дефектних сперматозоїдів тварин із простатитом. 
Передімплантаційна загибель ембріонів може бути 
викликана дією мутагенних або немутагенних 
факторів, у результаті чого виникають проблеми  

з заплідненням (наприклад, зменшення кількості 
нормальних та рухливих сперматозоїдів, порушення 
транспорту сперматозоїдів або проникнення їх у яй-
цеклітину) [12]. Результатом таких змін є погіршен-
ня фертильності або фатальне її зменшення, менша 
кількість запліднених такими самцями самок, значне 
зростання рівня загибелі ембріонів. Призначення 
Простатилену самцям із простатитом, викликаним 
кріотравмою, (група ХП+Пр) призвело до знижен-
ня передімплантаційної загибелі ембріонів майже у 
2 раза порівняно з аналогічними даними групи ХП 
(див. рис. 2). У нашому дослідженні ембріональ-
ні втрати самок запліднених самцями групи ХП, у 
передімплантаційний період зростали більш, ніж 

Рисунок 1. Показники фертильності самців
Примітки
– порівняно з даними групи Контроль
– порівняно з даними групи ХП

Рисунок 2. Показники плодючості самців
Примітки
– порівняно з даними групи Контроль
– порівняно з даними групи ХП
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у 2 рази, відносно даних групи Контроль, у після- 
імплантаційний період – у 8 разів, що позначилось 
на рівні загальної ембріональної смертності, яка 
в групі ХП перевищила контрольні показники май-
же в 3 рази (р<0,05; рис. 2).

Важливим показником для тварин із багато-
плідною вагітністю, який характеризує стан як ма-
теринського, так і батьківського організму, є пло-
дючість – середня кількість живих плодів на одну 
самицю. На останній показник можуть впливати 
екзогенні та ендогенні фактори, що змінюють гор-
мональний статус організму. Оцінка плодючості 
та результатів вагітності в даному випадку забез-
печує оцінку ступеня ураження репродуктивної 
системи самців [12].

За кількістю плодів на одну самку, а також за 
показниками фізичного (маса тіла та краніо-ка-
удальний розмір) та статевого розвитку (ано-ге-
нітальна відстань) відмінностей між групами  
не спостерігалося (табл.).

Висновки. Хронічний простатит у самців 
щурів супроводжується зниженням репродук-
тивного потенціалу, що виражається у зменшенні 
вагітних самок та збільшенні у них внутрішньо-
утробних втрат.

Використання Простатилену призводить до по-
кращення репродуктивної функції, а саме: збіль-
шення частки вагітних самок та зменшення відсо-
тку внутрішньоутробних втрат за рахунок істотного 
зниження передімплантаційної загибелі ембріонів.

Таблиця
Показники вагітності інтактних самок, запліднених самцями із хронічним простатитом, х±

x
S

Показник
Група, n (кількість вигонів)

Контроль, n=5 ХП, n=7 ХП+Пр, n=9

Кількість, шт.:
Самок 4,8±0,4 4,7±1,1 4,2±0,8
Самців 4,4±0,4 3,2±0,8 2,9±0,7
Загалом 9,0±0,3 7,8±1,4 7,9±1,1

Відношення самки /самці 1,2±0,2 1,6±0,5 1,1±0,3
Маса плодів, г:

Самки 1,9±0,1 2,1±0,1 2,1±0,1
Самці 2,2±0,1 2,2±0,1 2,2±0,1

Краніо-каудальний розмір плодів, мм:
Самки 28,2±0,5 27,1±1,2 28,7±0,5
Самці 29,5±0,6 28,7±0,9 29,2±0,7

Ано-генітальна відстань у плодів, мм:
Самки 1,1±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1
Самці 2,6±0,2 2,4±0,2 2,3±0,1
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