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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО 
ФАКТОРУ РОСТУ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ДЕСКВАМАЦІЇ ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ 

КЛІТИН У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ 
НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Анотація: Вивчено залежність експресії судинного ендотеліального фактору росту (VEGF) та інтенсивності десква-
мації ендотеліальних клітин у пацієнтів із метаболічним синдромом в залежності від індексу маси тіла та залежність 
тиреоїдного забезпечення організму від рівня VEGF та вмісту десквамованих ендотеліоцитів в сироватці венозної крові. 
Виявлено вірогідне зростання вмісту VEGF та кількості десквамованих ендотеліоцитів у обстежуваних групах порівняно 
із групою контролю. Відмічено статистично значуще зростання експресії VEGF та кількості десквамованих ендотеліо-
цитів в сироватці венозної крові із зростанням ступеня ожиріння. Отримані вірогідні позитивні кореляційні зв’язки між 
кількістю десквамованих ендотеліоцитів та тиреотропоного гормону (ТТГ), співвідношенням ТТГ/вільний трийодтиронін 
(ТТГ/вТ3), ТТГ до вільного тироксину (ТТГ/вТ4) (р<0,05) та негативні кореляційні зв’язки із тиреоїдним індексом (ТІ), вТ3/
вТ4. Також виявлено позитивні кореляційні зв’язки між експресією VEGF та ТТГ, вТ4, ТТГ/вТ3, ТТГ/вТ4 (р<0,05) та негативні 
із вТ3, вТ3/вТ4 та сумарним тиреоїдним індексом (СТІ) (р<0,05).

Аннотация: Изучена зависимость экспрессии сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) и интенсивности 
десквамации эндотелиальных клеток у пациентов с метаболическим синдромом в зависимости от индекса массы тела 
и зависимость тиреоидного обеспечения организма от уровня VEGF и содержания десквамированных эндотелиоцитов 
в сыворотке венозной крови. Выявлено достоверное увеличение содержания VEGF и количества десквамированных 
эндотелиоцитов в обследуемых группах по сравнению с группой контроля. Отмечено статистически значимое уеличе-
ние экспрессии VEGF и количества десквамированных эндотелиоцитов в сыворотке венозной крови с ростом степени 
ожирения. Нами получены положительные корреляционные связи между количеством десквамированных эндотелиоци-
тов и тиреотропным гормоном (ТТГ), соотношением ТТГ/свободный Т3 (ТТГ/сТ3), ТТГ/свободный Т4 (ТТГ/сТ4) (р<0,05) и 
отрицательные корреляционные связи с тиреоидным индексом (ТИ), сТ3/сТ4 (р<0,05). Также выявлены положительные 
корреляционные связи между экспрессией VEGF и ТТГ, сТ4, ТТГ/сТ3, ТТГ/сТ4 (р <0,05) и отрицательные с сТ3, сТ3/сТ4 и 
суммарным тиреоидным индексом (СТИ) (р <0,05).

Summary: The dependence of vascular endothelial growth factor (VEGF) expression of and the intensity of the endothelial 
cells desquamation in patients with metabolic syndrome according to the body mass index as well as the dependence of thyroid 
homeostasis on the level of VEGF and the content of desquamated endothelial cells in the serum of venous blood has been 
studied. A significant increase in VEGF and the number of desquamated endothelial cells in the groups with metabolic syndrome 
as compared with healthy subjects has been found. Expression of VEGF as well as the number of desquamated endothelial 
cells in venous blood serum increased significantly with enhancement of the degree of obesity. Desquamated endothelial cells 
correlated positively with TSH, TSH/fT3, TSH/fT4 (p <0.05) and negatively with thyroid index (TI), fT3/fT4 (p <0.05). Also we found 
a positive correlation between the expression of VEGF and TSH, fT4, TSH/fT3, TSH/fT4 (p <0.05) and negative with T3, T3/T4 and 
total thyroid index (TTI) (p <0.05).

 
Вступ. Близько чверті дорослого населення 

планети вражено метаболічним синдромом (МС), 
комплексом патологічних станів, що є чинниками 
ризику розвитку серцево-судинної патології: цу-
крового діабету та переддіабету, абдомінального 
ожиріння, гіперліпідемії та артеріальної гіпертен-
зії. У пацієнтів із МС втричі вищий ризик розвитку 
судинних катастроф у вигляді інфаркту міокарда чи 
інсульту [10]. 

Спільним для цих компонентів є враження ендо-
телію, який виконує бар’єрну функцію, бере участь 
у регуляції судинного тонусу, системи гемостазу, 
імунної відповіді та ангіогенезі [6]. Внаслідок різ-
номанітних патологічних процесів відбувається 
перебудова судинної стінки, порушення функції 

та десквамація ендотелію. Деякими дослідниками 
виявлено зростання інтенсивності десквамації ен-
дотеліоцитів у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го 
типу порівняно із групою здорових осіб, що пози-
тивно корелювала із тривалістю захворювання [2]. 

Одним із чинників дисфункції ендотелію є 
VEGF. VEGF є цитокіном, експресія якого зростає 
при гіпоксії, гіперглікемії, він активується у від-
повідь на гіперпродукцію прозапальних цитокі-
нів [5, 11]. Відмічено значне зростання продукції 
VEGF активованими макрофагами, ендотеліаль-
ними клітинами та гладенькими м’язами судинної 
стінки. Процес прогресування атеросклеротичного 
ураження судинної стінки пов’язаний із пошко-
дженням ендотелію, пригніченням проліферації 
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непосмугованих міоцитів, міграцією моноцитів в 
субенодотеліальний простір. Виділення VEGF по-
легшує процес міграції моноцитів із подальшою 
трансформацією в макрофаги, а згодом пінисті 
клітини з утворенням атеросклеротичної бляшки. 
Крім того, під впливом VEGF відбувається про-
дукція vasa vasorum, адже він стимулює експресію 
матричної металопротеїнази, що спричиняє роз-
чинення екстрацелюлярного матриксу та міграцію 
ендотелію в колагеновий гель із утворенням ендо-
теліальних трубок. Неоваскуляризація судин спри-
яє живленню та росту бляшки з подальшим її роз-
ривом та розвитком судинних ускладнень [8]. 

Останнім часом зросла цікавість учених до 
проблеми порушеного тиреоїдного гомеостазу на 
тлі хронічної супутньої патології. Близько 80% 
тиреоїдних гормонів утворюються на периферії 
за допомогою ферментів дейодиназ. Порушення 
цього процесу отримало назву синдром нетирео-
їдної патології (СНТП), або синдром низького Т3, 
що зустрічається у 70% госпіталізованих пацієн-
тів. Сироватковий рівень Т3 може коливатися від 
найнижчих до нормальних, в середньому на 40% 
нижчий за нормальні значення [14]. Також для цьо-
го синдрому характерним є зростанням оберненого 
трийодтироніну (rT3), нормальний або підвищений 
рівень Т4 на тлі нормального рівня тиреотропноно-
го гормону (ТТГ) [12, 14] 

Як ендотеліальна дисфункція, так і СНТП ви-
никають на тлі підвищеної продукції цитокінів, 
проте досі невивченою залишається роль ендотелі-
альної дисфункції у розвитку СНТП.

Мета дослідження. Вивчити залежність екс-
пресії VEGF та інтенсивності десквамації ендо-
теліальних клітин у пацієнтів із метаболічним 
синдромом від індексу маси тіла та зв’язок тире-
оїдного забезпечення організму від рівня VEGF та 
вмісту десквамованих ендотеліоцитів в сироватці 
венозної крові. 

Матеріали та методи. Обстежено 68 пацієнтів 
із МС (48 хворих із ожирінням та 20 хворих без 
ожиріння), які знаходилися на стаціонарному ліку-
ванні в Чернівецькому обласному ендокринологіч-
ному центрі та Чернівецькому обласному госпіталі 
інвалідів Великої Вітчизняної війни, та 20 практич-
но здорових осіб, що склали контрольну групу. 

Хворих було поділено на групи наступним чи-
ном: І-а група – 21 хворий на МС із індексом маси 
тіла в межах 25-29 кг/м2, ІІ-а група – 16 хворих на 
МС із індексом маси тіла в межах 30-34 кг/м2, ІІІ–я 
група – 11 хворих на МС із індексом маси тіла по-
над 35 кг/м2 , ІV-та – 20 хворих на МС із індексом 
маси тіла нижче 25 кг/м2, контрольну групу склали 
20 практично здорових осіб.

Діагноз МС встановлювався згідно критеріїв 
Всесвітньої федерації цукрового діабету (IDF), на 
підставі антропометричних та клінічно-лаборатор-
них методів дослідження [7]. Ступінь ожиріння ви-
значався за допомогою індексу маси тіла (ІМТ), для 
діагностики типу ожиріння розраховувалось спів-
відношення обводу талії до обводу стегон (ОТ/ОС). 

Для вивчення особливостей тиреоїдного го-
меостазу нами визначалися рівні тиреотропного 
гормону (ТТГ), вільного тироксину (вТ4) та віль-
ного трийодтироніну (вТ3). Для вивчення функ-
ціонального стану системи гіпофіз-щитоподібна 
залоза обчислювали коефіцієнти вТ3/вТ4, ТТГ/
вТ4, ТТГ/вТ3, тиреоїдний індекс (ТІ) [Кандор В. 
И., 1996]. Периферичну активність тиреоїдних 
гормонів оцінювали за допомогою сумарного ти-
реоїдного індексу (СТІ) [Старкова Н. Т., 1991]. 
Наявність автоімунних захворювань ЩЗ діагнос-
тували за вмістом у сироватці крові антитіл до 
тиреопероксидази (АТ-ТПО) та антитіл до тирео-
глобуліну (АТ-ТГ). 

 Рівень судинного ендотеліального фактору рос-
ту (VEGF) встановлювали імуноферментним мето-
дом за допомогою набору фірми «Вектор-Бест». 
Кількість циркулюючих в крові десквамованих ен-
дотеліоцитів підраховували за методом Hladovec J. 
у модифікації Петрищева Н. Н. та співавторів [4].

Статистичний аналіз отриманих даних прово-
дився із використанням t-критерію Стьюдента та ко-
ефіцієнту рангової кореляції Пірсона за допомогою 
програмного комплексу Statistica 6.0 for Windows.

Результати та їх обговорення. Встановлено ві-
рогідне зростання експресії VEGF у групі осіб із 
ІМТ >35 кг/м2 порівняно із групами осіб із ІМТ в 
межах 25-29 кг/м2, ІМТ в межах 30-34 кг/м2, із осо-
бами з ІМТ < 25 кг/м2 та із групою здорових осіб 
на 58,4%, 38,8%, та у 1,9 та у 3,4 раза відповідно 
(р<0,05) (табл.1). В осіб із ІМТ в межах 25-29 кг/

Таблиця 1
Характеристика вмісту судинного ендотеліального фактору росту та кількості десквамованих 

ендотеліоцитів у пацієнтів із метаболічним синдромом в залежності від ступеня ожиріння

Показники
Група I 

ІМТ 25-29 кг/м2

 n=21

Група II 
ІМТ 30-34 кг/м2

 n=16

Група III 
ІМТ > 35 кг/м2 

n=11

Група IV 
ІМТ < 25 кг/м2 

=20
Здорові

n=20

VEGF, пг/мл 159,2±35,4 
***/*

181,8±25,6 
**/***/*

252,3±32,6 
**/*

135,2±18,5 
* 76,6±12,7

Вміст ендотелі-
альних клітин 
(x104/л)

15,9±1,56 
***/*

18,3±2,17 
*

23,1±1,95 
**/*

11,0±0,76 
* 3,0±0,42

Примітки: 
* – р<0,05 по відношенню до групи здорових осіб
** – р<0,05 по відношенню до групи осіб із ІМТ<25
*** – р<0,05 по відношенню до групи осіб із ІМТ>35
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м2 виявлено зростання VEGF порівняно із особами 
з ІМТ < 25 кг/м2 та із групою здорових осіб у 1,4 та 
2,5 раза відповідно (р<0,05). Рівень VEGF був ви-
щий у групах із ІМТ в межах 25-29 кг/м2 та ІМТ < 
25 кг/м2 порівняно із групою здорових осіб у 2,2 та 
1,8 раза відповідно (р<0,05).

Такі результати збігаються із даними інших ав-
торів, які виявили, що VEGF позитивно корелює 
з ІМТ. Це пов’язано з тим, що у тучних пацієнтів 
продукція VEGF відбувається у відповідь на сти-
муляцію виділення цитокінів лептином. Цікаво, що 
інсулін зменшує продукцію VEGF адже пригнічує 
продукцію NF-kB, який є модулятором його екс-
пресії. Проте на тлі інсулінорезистентності (ІР) цей 
процес порушується та зростає інтенсивність син-
тезу VEGF [8]. Крім того, гіперінсулінемія на тлі ІР 
активує фактор стимулюючий гіпоксію 1 (Hypoxia-
inducible factor 1) – найбільш потужний стимулятор 
секреції VEGF [8, 9].

Також виявлено вірогідне зростання кількості 
циркулюючих в крові ендотеліоцитів у групі осіб 
із ІМТ >35 кг/м2 порівняно із групами осіб із ІМТ в 
межах 25-29 кг/м2 , ІМТ < 25 кг/м2 та із групою здо-
рових осіб у 1,5, 2,1 та 7,7 раза відповідно (р<0,05). 
У групах із ІМТ в межах 25-29 кг/м2 та ІМТ < 25 кг/
м2 кількість циркулюючих ендотеліоцитів вияви-
лась вищою порівняно із групою здорових осіб у 
5,3 та 3,7 раза відповідно (р<0,05).

Отже, у пацієнтів із зростанням ІМТ відбу-
вається посилення десквамації ендотеліальних 
клітин. Наші дані збігаються із даними літерату-
ри, що ІМТ позитивно корелює із кількістю цир-
кулюючих в крові ендотеліоцитів [13]. Таке по-
шкодження ендотеліоцитів вочевидь викликано 
зростанням експресії цитокінів у даних пацієнтів, 
що пов’язано із ІР та гіперпродукцією лептину. В 
осіб із групи контролю також відбувалася незна-
чна десквамація ендотеліоцитів, що імовірно ві-
дображає процес очищення інтими від відмерлих 
клітин [2]. 

Попередніми дослідженнями нами виявлено 
розвиток СНТП у пацієнтів із МС, що проявляється 
зниженням рівня Т3, зростанням рівня Т4 , знижен-
ням коефіцієнту Т3/Т4, зниженням СТІ у пацієнтів 
із МС. При цьому отримано зростання рівня ТТГ у 
таких пацієнтів порівняно із групою здорових осіб, 
проте із збільшенням ступеня ожиріння його рівень 
знижується. Таке зниження ТТГ свідчить, що да-
ний показник не може бути надійним індикатором 
стану тиреоїдного забезпечення організму на тлі 
надмірної маси тіла [1]. 

Для встановлення залежності обміну тирео-

їдних гормонів від маркерів ендотеліальної дис-
функції у пацієнтів із МС проведено кореляційний 
аналіз (табл. 2). 

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між показниками обміну 
тиреоїдних гормонів та рівнем VEGF та вмістом 

ендотеліальних клітин

Показники VEGF, пг/мл
Вміст ендотелі-
альних клітин 

(104/л)
ТТГ 0,513* 0,445*
Т4 0,465* 0,117
Т3 -0,367* -0,142

Т3/Т4 -0,418* -0,479*
ТТГ/Т3 0,428* 0,423*
ТТГ/Т4 0,542* 0,417*

ТІ -0,245 -0,458*
СТІ -0,349* 0,128

АТ-ТГ 0,124 0,012
АТ-ТПО 0,105 0,078

Примітки: * – р<0,05– вірогідні зв’язки.

Нами виявлені позитивні кореляційні зв’язки 
між кількістю десквамованих ендотеліоцитів та 
ТТГ, ТТГ/Т3, ТТГ/Т4 (р<0,05) на негативні кореля-
ційні зв’язки із ТІ, Т3/Т4 (р<0,05). Також нами отри-
мано позитивні кореляційні зв’язки між експресією 
VEGF та ТТГ, Т4, ТТГ/Т3, ТТГ/Т4 (р<0,05) та нега-
тивні із Т3, Т3/Т4, СТІ та (р<0,05).

Отримані дані свідчать про поглиблення пору-
шення периферичної конверсії тиреоїдних гормо-
нів та порушення в системі гіпофіз-щитоподібна 
залоза на тлі ендотеліальної дисфункції, що харак-
терні для СНТП. Тому дані показники можна ви-
користовувати для прогнозування розвитку СНТП 
у хворих на МС.

Висновки. 
1. У хворих із метаболічним синдромом відбу-

вається вірогідне зростання судинного ендотелі-
ального фіктору росту та кількості десквамованих 
ендотеліоцитів в сироватці венозної крові із зрос-
танням ступеня ожиріння.

2. Отримані кореляційні зв’язки між вмістом 
судинного ендотеліального фактору росту та кіль-
кістю десквамованих ендотеліальних клітин, що 
вказує на залежність ендотеліальної дисфункції від 
показників тиреоїдгого гомеостазку. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: Установлены 8 ключевых профессиональных видов психогенного риска для здоровья населения, 
которые по степени психогенной значимости располагаются по 8 ранговым позициям.

Анотація: Встановлені 8 ключових професійних видів психогенного ризику для здоров’я населення, які за ступенем 
психогенної значимості розподіляються за 8 ранговими позиціями.

Summary: 8 key professional types of psychogenic risk for the health of population are definite. They are disposed for to 8 
grade positions on the degree of psychogenic meaningfulness.

В современном обществе по оценке ВОЗ око-
ло 5-10% населения развитых стран страдают рас-
стройствами психического здоровья. При этом ко-
личество таких больных возрастает во всем мире. 
Особенно, широкое распространение получают 
психические расстройства, связанные с депрессив-
ными состояниями людей. Распространенность вы-
раженных депрессивных расстройств у лиц старше 
18 лет составляет около 10%, а у лиц преклонного 
возраста депрессивные симптомы обнаруживают-
ся у 40-45% (ВОЗ). При этом риск возникновения 
рецидивов депрессии составляет 50-70% [2, 6]. В 
спектре причин расстройств психического здоро-
вья работающего населения большую роль играют 
факторы их профессиональной деятельности. При-

чем чем более высокий уровень индустриализации 
общества и интеллектуализации производствен-
ной деятельности человека, тем выше частота воз-
никновения и распространения психических рас-
стройств среди населения [1, 3, 4, 5].

Цель работы – установление состава и психо-
генной значимости профессиональных факторов 
риска, играющих ключевую роль в формировании 
расстройств психического здоровья человека в со-
временных условиях производственной деятель-
ности.

Методы и материал исследований. Исследо-
вания проведены в условиях современного Дон-
басса (Донецкая область) как крупнейшего урба-
низированного промышленного региона Украины 
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в период 2008-2012 годов. Основные исследова-
ния проведены на базе областной клинической 
психиатрической больницы. Для установления 
состава профессиональных факторов, играющих 
роль факторов психогенного риска использова-
ли корреляционный метод, посредством которого 
устанавливалась связь профессиональных факто-
ров с частотой возникновения и распространения 
психических расстройств по материалам социоло-
гических и клинических наблюдений. Было про-
анализировано около 50 профессиональных факто-
ров. Для идентификации по степени психогенной 
значимости были отобраны профессиональные 
факторы с коэффициентами корреляции не менее 
0,15 единиц и преимущественно с прямой положи-
тельной связью. Степень психогенной значимости 
устанавливалась посредством двух методов: метод 
статистического анализа попарно-сопряженных 
(уравновешенных) групп работников. Подобный 
анализ проведен по 25 статистически созданным 
группам, занятых в 15-18 видах производственной 
деятельности. Кроме этого использовался когорт-
ный метод наблюдения за лицами занятыми в од-
ном и этом же производстве не менее 5 лет. После 
этого рассчитывался коэффициент относительного 
риска R [7]. Для оценки характера, содержания и 
условий трудовой деятельности использовались 
материалы социологических и хронометрических 
исследований (проанализированы более 250 со-
циологических с самохронометрических карт), а 
также, архивных данных санэпидслужбы и отделов 
охраны труда.

Результаты исследований. Как следует из дан-
ных табл. 1, умственный труд разной степени на-
пряжения является достаточно выраженной при-
чиной детерминации психических расстройств, 
особенно аффективного характера, о чем, в частно-
сти, свидетельствует коэффициент относительного 
риска.

Так, умственный труд монотонно-напряжен-
ного вида выступает как значимая причина рас-
стройств психики, в том числе и аффективных. 
Однако степень психогенной значимости монотон-
но-напряженной умственной деятельности неболь-
шая. Здесь коэффициент корреляционной связи со-
ставляет всего +0,25, что означает наличие между 
факторами (труд и психические расстройства) сла-
бой прямой связи. Этому уровню корреляционной 
зависимости соответствуют низкие показатели от-
носительного риска (R=1,42 и 1,37) и частоты воз-
никновения психических расстройств, показываю-
щие результативную, но небольшую психогенную 
роль данного вида трудовой деятельности: 12,8±1,1 
случаев общих первичных и 1,5±0,1 аффектив-
ных психических расстройств, что незначительно 
(1,3–1,4 раза) превышает показатели контрольной 
группы. Хотя заметно, что аффективные (функци-
ональные) психические расстройства в условиях 
монотонно-напряженного вида труда являются бо-
лее частым исходом нарушения психического здо-
ровья, чем иные виды психических расстройств.

В тоже время роль умственного труда эмоцио-

нально-напряженного характера в формировании 
психических расстройств резко увеличивается. 
В этом случае отмечается большой коэффициент 
корреляции (r=+0,75), показывающий наличие 
сильной прямой связи профессиональной деятель-
ности с частотой возникновения первичных случа-
ев психических расстройств, а показатели психи-
ческой заболеваемости среди работников с данным 
характером труда резко возрастают общая частота 
первичных психических расстройств в 2,3 раза, а 
аффективных в 3,1 раза. При этом, значительными 
становятся коэффициенты относительного риска 
(R=3,2 и 4,27), что свидетельствует о большой роли 
в нарушении психического здоровья работников, 
особенно в форме аффективных психических рас-
стройств.

Таблица 1
Сравнительная частота возникновения 

психических расстройств среди взрослого 
населения в зависимости от характера 
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Монотонно-на-
пряженные виды 
умственного труда: 
конвейерные, про-
стые операторские, 
редакторские

12,8±1,1
R=1,42
r=+0,25

1,5±0,1
R=1,37

Эмоционально-на-
пряженные виды 
труда: диспетчерские, 
сложные оператор-
ские, водительские 
транспортные, менед-
жерские, бизнесовые

28,9±1,8
R=3,2

r=+0,75
4,7±0,2
R=4,27

Интеллектуально-на-
пряженные виды тру-
да: научный, препода-
вательский, учебный, 
медицинский

39,9±2,0
R=4,43
r=+0,85

7,1±0,1
R=6,45

Контрольные вид 
труда: физически 
легкий труд

9,0±0,2
R=0,6

r=+0,05
1,1±0,1
R=0,9

Иначе говоря, умственный эмоционально-на-
пряженный труд выступает как выраженный пси-
хогенный вид трудовой деятельности и большой 
фактор риска для психического здоровья работни-
ков.

Еще более значима психогенная роль интеллек-
туально-напряженного вида труда, который свой-
ственен широкому спектру работающего населения. 
При данном виде трудовой деятельности коэффици-
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ент корреляции между факторами (труд – психиче-
ские расстройства) составляет +0,85, что указывает 
на наличие прямой сильной связи. Это означает, что 
интеллектуально-напряженные виды трудовой дея-
тельности являются высокозначимыми факторами 
риска, возникновение болезней, связанных с рас-
стройством психики и поведения работников таких 
видов труда. Среди таких работников общий пока-
затель частоты возникновения первичных случаев 
психических расстройств повышается относитель-
но других видов умственного труда в 3,1 и 1,4 раза, 
составляла 39,9±2,0 случаев на 10 000 человек. Осо-
бо существенно возрастает в условиях интеллекту-
ально-напряженного труда частота аффективных 
психических расстройств, где она равняется 7,1±0, 
случая на 10 000 человек, что в 1,7 раза выше, чем 
при эмоционально-напряженной трудовой деятель-
ности. При этом виде труда также отмечаются вы-
сокие коэффициенты относительного риска частоты 
возникновения психических расстройств: 4,43 об-
щие и 6,45 аффективные расстройства. Кроме это-
го, показатели первичных психических расстройств 
при всех видах умственного труда существенно пре-
вышают таковые в контрольной группе, особенно по 
аффективным расстройствам.

Достаточно результативными факторами риска 
психического здоровья выступают также опасные 
виды труда. Как видно из показателей табл. 2, при 
опасных видах труда производственная среда вы-
ступает, как слабый фактор способный незначи-
тельно влиять на психогенную активность опасных 
видов труда.

Таблица 2
Сравнительная частота возникновения 

психических расстройств взрослого населения в 
условиях опасных видов труда
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Опасные виды физи-
ческого
труда в неблагопри-
ятных
условиях: горнора-
бочие

11,8±1,3
r=+0,65
R=1,31

2,4±0,1
R=2,18

Опасные виды физи-
ческого
труда в благопри-
ятных условиях: 
высотники

12,5±1,2
r=+0,68
R=1,39

2,8±0,1
R=2,58

Опасные виды ум-
ственного
труда в благоприят-
ных условиях: летный 
состав

28,4±1,5
r=+0,74
R=3,16

4,9±0,2
R=4,45

Так, физически опасные виды труда в благо-
приятных и неблагоприятных условиях почти 
равнозначны по психогенной результативности, 
а именно: коэффициенты корреляции составляют 
+0,65 и +0,68, степень связи средняя, коэффициен-
ты относительного риска 1,31 и 1,39, а показатели 
первичных психических расстройств также почти 
идентичны (11,8±1,3 и 12,5±1,2 случаев на 10 000). 
Психогенные отличия между этими видами труда 
отмечаются только по показателям аффективных 
психических расстройств, которые несколько выше 
среди работников с благоприятными условиями 
труда, но с более высокой степенью опасности, чем 
подчеркивается первостепенная психогенная зна-
чимость опасности труда, а не условий трудовой 
деятельности. Вероятнее всего по этой причине 
наиболее выраженная степень психогенной значи-
мости характерна для опасных видов умственного 
труда, но протекающего в благоприятных условиях 
(летный состав аэрофлота). Среди этих работников 
отмечается самый высокий, относительно других 
видов опасного труда, показатель частоты возник-
новения первичных случаев (28,4±1,5 случаев на 
10 000) психических расстройств, особенно аффек-
тивного характера. При этом, корреляционная связь 
этого вида труда с психическими расстройствами 
становится сильной с коэффициентом +0,74, а ко-
эффициент относительного риска возрастает до 
3,16, относительно общей частоты психических 
расстройств и до 4,45 при аффективных. Следова-
тельно, величина коэффициентов относительного 
риска демонстрирует первостепенную значимость 

Таблица 3
Сравнительная частота возникновения психи-
ческих расстройств среди взрослого населения, 

занятого во вредных условиях труда
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Труд в условиях про-
изводственной среды, 
загрязненной хими-
ческими веществами: 
химическое и коксохи-
мическое производство

21,4±1,4
R=2,38
r=+0,45

3,3±0,1
R=3,0

Труд в условиях 
интенсивного шума: 
машиностроительное 
и листопрокатное 
металлургическое про-
изводство (100-120 дБ)

22,8±1,5
R=2,53
r=+0,45

2,8±0,1
R=2,55

Контрольный вид труда: 
физически легкий труд 
в благоприятной произ-
водственной среде

9,0±0,2
R=0,6

r=+0,05
1,1±0,0
R=0,9
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опасных видов труда в формировании психических 
расстройств функционального характера (аффек-
тивного).

Однако, как следует из данных табл. 3, усло-
вия труда, особенно высокоинтенсивные и вы-
соковредные факторы производственной среды, 
также способны существенно расстраивать пси-
хическое здоровье человека. Особо выраженны-
ми свойствами психогенного характера обладает 
труд, протекающей в условиях производственной 
среды, загрязненной химическими веществами 
(химическое производство). Здесь показатель 
первичных случаев психических расстройств со-
ставляет 21,4±1,4 случаев на 10 000 человек при 
коэффициенте корреляции +0,45 (средняя сила 
связи болезней с химическим факторами) и до-
статочно большом коэффициенте относительного 
риска, особенно при аффективных расстройствах 
(R=2,38 и 3,0).

Подобные психогенные показатели характер-
ны и для труда протекающего в условиях интен-
сивного высокочастотного шума (100-120 дБ). В 
этих условиях частота первичных случаев психи-
ческих расстройств составляет 22,8±1,5 случаев на 
10 000 человек, а коэффициент корреляции равен 
+0,38 (средняя сила связи с фактором риска) при 
высоком коэффициенте относительного риска, со-
ставляющем 2,53–2,55. Причем, показатели пер-
вичных психических расстройств, регистрируемые 
в неблагоприятных условиях труда, превышают 
таковые контрольной группы в 2,4–2,5 раза, а аф-
фективных расстройств в 3,0 и 2,5 раза, что указы-
вает на большую результативную значимость ука-
занных производственных факторов как факторов 
риска психического здоровья и детерминант пси-
хических расстройств.

Исходя из величины коэффициента относитель-
ного риска (R) возникновения психических рас-
стройств среди населения все рассмотренные про-
фессиональные факторы по степени психогенной 
значимости располагаются в следующей ранговой 
последовательности:

1-е место – интеллектуально-напряженный 
труд (R=4,43);

2-е место – эмоционально напряженный труд 
(R=3,2);

3-е место – опасные виды умственного труда 
(R=3,16);

4-е место – труд в условиях интенсивного высо-
кочастотного шума (R=2,53);

5-е место – труд в условиях загрязненной про-
изводственной среды химическими веществами 
(R=2,38);

6-е место – монотонно-напряженный вид ум-
ственного труда (R=1,42);

7-е место – опасные виды физического труда в 
благоприятных условиях (R=1,39);

8-е место – опасные виды физического труда в 
неблагоприятных условиях (R=1,31).

Следовательно, ключевые профессиональные 
факторы по степени психогенной значимости для 
психического здоровья населения распределяются 
по 8 ранговым уровням с ниспадающей величиной 
коэффициента относительного риска возникнове-
ния психических расстройств с 1-й по 8-ю ранго-
вой позиции, где наиболее выраженные свойства 
психогенного риска характерны для трех видов тру-
да: интеллектуально-напряженного, эмоционально 
напряженного и опасного вида умственного труда.

Выводы.
1. Существует 8 ключевых видов труда, высту-

пающих как выраженные факторы риска для пси-
хического здоровья населения.

2. По степени психогенной значимости профес-
сиональные факторы риска располагаются в соот-
ветствии с коэффициентом относительного риска в 
следующей ранговой последовательности: интел-
лектуально-напряженный труд (1-е место); эмоцио-
нально напряженный труд (2-е место); опасные виды 
умственного труда (3-е место); труд в условиях ин-
тенсивного высокочастотного шума (4-е место); труд 
в условиях загрязненной производственной среды 
химическими веществами (5-е место); монотонно-на-
пряженный вид умственного труда (6-е место); опас-
ные виды физического труда в благоприятных усло-
виях (7-е место); опасные виды физического труда в 
неблагоприятных условиях (8-е место).

3. Самые высокие коэффициенты относитель-
ного риска для психического здоровья работаю-
щего населения характерны для трех видов труда, 
занимающих первые три ранговых места с величи-
ной коэффициентов 3,16-4,43.
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ВПЛИВ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ НА ДЕЯКІ ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Анотація: При дослідженні імунного статусу в жінок з безпліддям, що включенні у програму запліднення in vitro (ЗІВ) 
та яким проводився плазмаферез відмічено зменшення активності системи комплементу та імунологічного коефіцієнту, 
покращення імунорегуляторної функції Т-лімфоцитів, зростання загального пулу Т-CD3-лімфоцитів за рахунок Т-CD4-
лімфоцитів-Т-хелперів/індукторів.

Аннотация: При исследовании иммунологичуского статуса у женщин с бесплодием, которые включены в программу 
оплодотворения in vitro и которым проводился плазмаферез отмечено уменьшение активности системы комплемента 
и иммунологического коефициента, улучшение иммунорегуляторной функции Т-лимфоцитов, увеличение общего пула 
Т-CD3-лимфоцитов за счет Т-CD4-лимфоцитов-Т-хелперов/индукторов.

Summary: By the examination of immune status in infertile women listed in the programme of in vitro impregnation 
and undergone plasmopheresis the decrease of activity in complement system and immune coefficient, the improvement of 
immunoregulative function of T- lymphocytes-T-helpers/inductors have been registered. 

Вступ. За останні чотири десятиліття зрос-
ло розуміння того, що більшість хвороб людини 
пов’язані, принаймні частково, з розладами імун-
ної системи, яка замість властивої їй функції за-
хисту здоров’я і самого життя організму, допускає 
саморуйнуючі імунні процеси. Еферентна терапія 
(плазмаферез) в таких випадках носить характер 
не тільки патогенетичного, але й етіотропного лі-
кування, оскільки виведення із організму токсич-
ної сполуки чи алергену ліквідує джерело захво-
рювання і допомагає достатньо швидко відновити 
тканинні розлади, якщо ще не виникли незворотні 
органічні ураження [1, 2, 4].

Мета дослідження. Вивчити вплив плазмафе-
резу на стан імунної системи у жінок із безпліддям, 
які включені у програму запліднення in vitro. 

Матеріали і методи. Проведено обстеження 
у 48 жінок, які були розділені на 2 групи. Першу 
групу склали жінки із безпліддям трубного похо-
дження (38 жінок), яким проводилося лікування за 
традиційною схемою. Жінкам 2 групи (10 пацієн-
ток) поряд із традиційною схемою підготовки до 
запліднення їм проводилися сеанси плазмафере-
зу. Вік жінок в першій групі склав 28,7±1,2 років, 
а в другій – 30,1±1,2 років, тривалість безпліддя, 
відповідно, 6,9±0,7 та 7,1±1,4 років. Всі пацієнтки 
були соматично здоровими. Популяційний і субпо-
пуляційний склад імунокомпетентних клітин крові 
оцінювали методом непрямої імунофлуоресценції з 
використанням моноклональних антитіл [3]. Стан 
неспецифічної ефекторної системи протиінфек-
ційного захисту та факторів і механізмів специ-
фічного імунного захисту оцінювали за основними 
показниками абсолютної та відносної кількості 

основних імунокомпетентних клітин у периферич-
ній крові. Статистична обробка отриманих даних 
проводилась методом варіаційної статистики з ви-
користанням критеріїв Стьюдента-Фішера. Резуль-
тати вважали вірогідними при значенні Р<0,05. 
Статистичний аналіз отриманих даних у невеликих 
групах ( n=10) проводився непараметричними ме-
тодами по Mann-Whitney.

Результати досліджень та їх обговорення.
У ході досліджень (табл. 1) встановлено, що 

плазмаферез суттєво не впливає на показник 
фагоцитарної активності, у тому числі на його 
бактерицидну активність ( НСТ – спонтанний і 
НСТ – стимульований ), коефіцієнт активності 
фагоцитозу та інші показники. Разом з тим від-
мічається позитивна тенденція до зростання за-
хоплюючої ефективності фагоцитуючих клітин за 
рахунок збільшення титру нормальних антитіл, 
збільшення потенційної здатності до бактерицид-
ної активності фагоцитуючих клітин та їх резерву, 
що засвідчує збільшення коефіцієнту активності 
фагоцитозу на 7%, та імунологічного коефіцієнту. 
Таким чином, проведення плазмаферезу сприяє 
покращанню загального стану неспецифічного 
протиінфекційного захисту організму жінок, що 
страждають безпліддям. Плазмаферез не впливав 
на показники клітинної ланки системного імуніте-
ту у жінок з безпліддям (табл. 2). 

Порівняльна характеристика клітинної ланки 
системного імунітету у жінок, що страждають 
безпліддям, у залежності від запропонованої 
нами підготовки з включенням плазмаферезу на-
ведені у таблиці 3. Традиційна підготовка жінок 
до ЗІВ, що страждають безпліддям не призво-
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дить до значних змін показників клітинної ланки 
системного імунітету. Прослідковується при цьо-
му незначна тенденція до покращення відносної 
кількості імунорегуляторних Т- лімфоцитів: не-
значне зростання відносної кількості ТCD-4 лім-
фоцитів (Т- хелперів/ індукторів), що засвідчує 
про покращення процесів розпізнання антигенів 
системою імунітету та збереження відносної 
кількості TCD 8- лімфоцитів ( Т- цитолітичних 
лімфоцитів). Такі незначні зміни сприяють по-
кращенню імунорегуляторного індексу. Останній 
засвідчує про покращення автономної саморегу-
ляції у системі імунітету. Проведення жінкам із 
безпліддям плазмаферезу призводить до тенден-
ції зростання загального пулу TCD 3- лімфоци-
тів за рахунок TCD 4- лімфоцитів- Т- хелперів/ 
індукторів, що сприяє підвищенню процесів роз-
пізнання та тенденції до зростання імунорегуля-
торного індексу.

Таким чином, використання традиційних заходів 
та проведення плазмаферезу жінкам, що страждають 
безпліддям, призводить до тенденції покращення 
функціональної здатності клітинної ланки систем-
ного імунітету, але не призводить до реального по-
кращення функції цієї ланки системного імунітету. 
Імунодефіцитний стан після цих заходів, включаючи 
проведення плазмаферезу, залишається у цих жінок, 
що вимагає подальших пошуків засобів і заходів, які 
будуть більш ефективними в цьому напрямку. 

Висновки:
1. Пазмаферез сприяє покращенню загального 

стану неспецифічного протиінфекційного захисту 
організму у обстежених жінок з безпліддям.

2. Плазмаферез у жінок є більш ефективним 
заходом, який покращує основні показники (фаго-
цитарне число, НСТ- стимульований, коефіцієнт 
активності фагоцитозу) неспецифічного протиін-
фекційного захисту організму жінок.

Таблиця 1
Основні показники неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту

Показники Одиниці 
виміру

До проведення плаз-
маферезу (n=10)

Після проведення 
плазмаферезу (n=10) p

O- лімфоцити % 33,0±0,71 35,40±0,69 >0,05
Фагоцитарна активність % 6,81±0,65 68,8±0,75 >0,05
Фагоцитарне число 4,9±0,07 5,04±0,05 >0,05
НСТ- спонтанний % 9,2 ±0,43 9,0± 0,2 >0,05
НСТ- стимульований % 30,8±0,75 32,4±0,75 >0,05
Резерв бактерицидної активності 
фагоцитуючих клітин % 21,6±0,69 23,4±0,58 >0,05

Коефіцієнт активності фагоцитозу 3,35±0,47 3,60±0,43 >0,05
Імунологічний коефіцієнт 0,22±0,02 0,23± 0,01 >0,05
Титр нормальних антитіл СГП 4,12±0,12 4,34±0,41 >0,05
Активність системи комплементу мл 0,07±0,004 0,76±0,002 >0,05

Таблиця 2
Показники клітинної ланки системного імунітету у обстежених жінок

Обстежені жінки TCD 3- лімфоцити, 
%

TCD 4- лімфоцити, 
%

TCD 8- лімфоцити, 
%

Імуно-регуляторний 
індекс

До лікування (n=10) 42,0±1,5 25,3±1,2 16,7±1,4 1,51±0,16
Після лікувального 
плазмаферезу (n=10) 39,7±1,4 24,5±1,2 14,3±1,2 1,68±0,12

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Таблиця 3
Показники клітинної ланки системного імунітету у обстежених жінок

Обстежені жінки TCD 3- лімфоцити, 
%

TCD 4- лімфоцити, 
%

TCD 8- лімфоцити, 
%

Імуно-регуляторний 
індекс

До лікування (n=25) 36,2±1,04 21,84±0,83 14,28±0,50 1,53±0,06
Жінки, яким не про-
водився плазмафе-
рез  (n=25)

36,3±0,97 22,62±0,78 13,71±0,43 1,65±0,07

Жінки, яким про-
водили плазмаферез 
(n=10)

39,7±1,4 24,5±1,2 14,3±1,2 1,68±0,12

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
P1 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05



14

№2 / 2013 р.

3. Плазмаферез не впливає на показники клі-
тинної ланки системного імунітету: загальний пул 
ТCD 3- лімфоцитів має деяку тенденцію до змен-
шення за рахунок TCD 8- лімфоцитів- цитолітич-
них Т- лімфоцитів. При цьому покращується іму-
норегуляторна функція Т- лімфоцитів. 

4. Використання традиційних заходів та про-
ведення плазмаферезу жінкам, що страждають 
безпліддям, призводить до тенденції покращення 
функціональної здатності клітинної ланки систем-
ного імунітету, але не призводить до реального по-
кращення функції цієї ланки системного імунітету. 
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РІВЕНЬ МОЗКОВОЇ ПЕРФУЗІЇ – ВІКОВІ, КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ТА СПОСІБ МОДИФІКАЦІЇ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Анотація: Стаття присвячена вивченню вікових та клінічних особливостей мозкового кровотоку, а також способу 
його корекції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Встановлено, що наявність артеріальної гіпертензії асоціюєть-
ся з порушенням брахіоцефальної гемодинаміки у вигляді зниження об’ємних кінетичних характеристик у басейнах 
внутрішньої сонної артерії, хребетної артерії та сумарної об’ємної швидкості мозкового кровотоку. Продемонстро-
вана здатність комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії позитивно впливати на показники, що 
вивчалися, переважно у хворих з наявністю оклюзивно-стенотичних уражень екстракраніального відділу брахіоце-
фальних артерій.

Аннотация: Статья посвящена изучению возрастных и клинических особенностей мозгового кровотока, а также 
способа его коррекции у пациентов с артериальной гипертензией. Установлено, что наличие артериальной гипертензии 
ассоциируется с нарушением брахиоцефальной гемодинамики в виде снижения объемных кинетических характеристик 
в бассейнах внутренней сонной артерии, позвоночной артерии и суммарной объемной скорости мозгового кровотока. 
Продемонстрирована способность комбинированной антигипертензивной и гиполипидемической терапии положитель-
но влиять на изучаемые показатели, преимущественно у больных с наличием окклюзионно-стенотических поражений 
экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий.

Summary: The article is devoted the study of age and clinical characteristics of cerebral blood flow, as well as the method of 
its correction in patients with arterial hypertension. It’s set that the presence of hypertension associated with the violation of the 
brachiocephalic hemodynamics. It was showed the ability of combined antihypertensive and lipid-lowering therapy to improve 
the studied parameters, mostly in patients with the presence of occlusion-stenotic lesions in extracranial part of brachiocephalic 
arteries.

Актуальність. Артеріальна гіпертензія (АГ) 
на сьогоднішній день зберігає провідну позицію 
в Україні та світі у переліку найпоширеніших за-
хворювань серцево-судинної системи, залиша-
ючись важливим чинником, що збільшує ризик 
розвитку цереброваскулярної патології [1, 2]. 
Беручи до уваги значну етіопатогенетичну роль 
АГ у формуванні оклюзивно-стенотичних ура-
жень (ОСУ) брахіоцефальних артерій (БЦА) [3], 
найбільш актуальним і цікавим залишається пи-
тання про її взаємозв’язок з порушенням брахіо-
цефального кровотоку. При цьому поєднання АГ 
та стенотичних уражень БЦА характеризується 

особливим нейрогуморальним статусом [4], зо-
крема наявністю процесів патологічної біотранс-
формації гомоцистеїну (ГЦ) [5] та модифікації 
метаболізму ліпопротеїдів [6]. У той же час пе-
редбачається перспективним напрямок щодо по-
шуку і використання засобів його фармакологіч-
ної корекції на основі застосування препаратів, 
що виявляють антиатеросклеротичний і гіпотен-
зивний ефекти [7].

Мета дослідження: встановити вікові та клі-
нічні особливості брахіоцефальної гемодинаміки, 
а також її зміни під впливом комбінованої антигі-
пертензивної та гіполіпідемічної терапії.
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Матеріали і методи. До дослідження було за-
лучено 100 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) II 
ст. з АГ 1-3 ступеня (середня тривалість захворю-
вання – 8,84±0,37 років) у віці від 39 до 72 років 
(середній вік – 57,52±0,87 років). Контрольну гру-
пу склали 30 практично здорових осіб, середній вік 
яких склав 56,7±1,71 років.

За результатами проведення імпульсно-хвильо-
вого дуплексного сканування БЦА було відібрано 
50 пацієнтів, у яких мала місце візуалізація атеро-
склеротичної бляшки. В першу групу увійшли 50 
хворих на ГХ II ст., другу – склали 50 пацієнтів з 
АГ, асоційованою зі стенотичним ураженням екс-
тракраніального відділу  БЦА (наявність атероми). 
Хворі обох клінічних груп були розподілені за ві-
ком, тривалістю та тяжкістю АГ, типом дисліпі-
демії і вихідним рівнем гомоцистеїнемії та були 
порівняні між собою за статтю, віком, тривалістю 
захворювання, ступенем АГ.

Лікування обстежених пацієнтів проводилося 
протягом 12 тижнів з використанням фіксованої 
комбінації аторвастатину кальцію – 10 мг та ам-
лодипіну бесілату – 10 мг. У програму досліджен-
ня входило визначення об’ємної швидкості (FV) 
у басейнах внутрішньої сонної артерії (ВСА) та 
хребетної артерії (ХА), а також сумарної об’ємної 
швидкості мозковогу кровотоку (ΣFV). Визначення 
компонентів ліпідного спектру плазми крові прово-
дилося з використанням біохімічного аналізатора, 
вмісту ГЦ – імуноферментним методом.

Статистична обробка даних проводилася за до-
помогою рекомендованих для медико-біологічних 
досліджень методик, які відповідають критеріям 
доказової медицини.

Результати дослідження. Вивчення екстакра-
ніального кровотоку у хворих на ГХ дозволило 
встановити, що у пацієнтів другої клінічної групи 
спостерігається вірогідне зниження показників FV 
ВСА, FV ХА та ΣFV на 14,11% (Р<0,001), 24,64% 
(Р<0,001) та 16,83% (Р<0,001) відповідно, у порів-
нянні з пацієнтами першої групи спостереження. 
При цьому було продемонстровано, що у пацієнтів 
першої клінічної групи у міру зростання віку ві-
рогідно зменшуються FV ВСА, FV ХА та ΣFV на 
1,92% (Р<0,001), 2,74% (Р<0,05) та 2,12% (Р<0,001) 
відповідно, тоді як у хворих на ГХ з ОСУ БЦА ди-
наміка даних показників з віком була наступною: 
FV ВСА, FV ХА та ΣFV зменшувалися на 2,57% 
(Р<0,001), 2,83% (Р<0,05) та 2,63% (Р<0,001) від-
повідно.

Наявність атеросклеротичного ураження в сис-
темі каротид у пацієнтів віком до 60 років сприя-
ла зниженню показників FV ВСА, FV ХА та ΣFV 
на 13,86% (Р<0,001), 31,82% (Р<0,001) та 19,79% 
(Р<0,001) відповідно, а серед пацієнтів старше 60 
років – на 14,43% (Р<0,001), 24,26% (Р<0,001) та 
16,96% (Р<0,001) відповідно.

Аналіз змін об’ємних швидкостей кровото-
ку по екстракраніальним артеріям та сумарної 
об’ємної швидкості мозкового кровотоку у хворих 
на ГХ в залежності від тривалості хвороби вста-
новив, що у міру збільшення анамнезу захворю-

вання у пацієнтів з ГХ ІІ ст. відмічено зменшен-
ня FV ВСА, FV ХА та ΣFV на 2,54% (Р<0,001), 
3,1% (Р<0,05) та 2,69% (Р<0,001) відповідно, а у 
пацієнтів з ОСУ БЦА – на 2,64% (Р<0,001), 3,65% 
(Р<0,05) та 2,87% (Р<0,001) відповідно. У хворих 
з ОСУ БЦА з анамнезом захворювання до 10 років 
спостерігалося вірогідне зменшення FV ВСА, FV 
ХА та ΣFV на 14,6% (Р<0,001), 24,96% (Р<0,001) 
та 17,28% (Р<0,001) відповідно, а серед пацієнтів 
з тривалістю захворювання на ГХ від 10 років –  
на 14,68% (Р<0,001), 25,39% (Р<0,001) та 17,43% 
(Р<0,001) відповідно.

При вивченні особливостей зазначених по-
казників в залежності від тяжкості захворюван-
ня встановлено, що збільшення ступеня АГ було 
пов’язане із вірогідним зменшенням FV ВСА, 
FV ХА та ΣFV у пацієнтів першої групи спо-
стереження на 1,13% (Р<0,05), 2,86% (Р<0,05) 
та 1,58% (Р<0,01) відповідно, тоді як у хворих 
на ГХ з ОСУ БЦА аналогічні зміни даних показ-
ників становили 1,77% (Р<0,05), 2,96% (Р<0,05) 
та 2,05% (Р<0,01). Формування ОСУ БЦА у 
пацієнтів з І ст. АГ асоціювалося з вірогідним 
зниженням FV ВСА, FV ХА та ΣFV на 13,44% 
(Р<0,001), 25,1% (Р<0,001) та 16,48% (Р<0,001) 
відповідно, а у пацієнтів з ІІ-ІІІ ст. АГ - на 
13,91% (Р<0,001), 25,18% (Р<0,001) та 16,87% 
(Р<0,001) відповідно.

Пацієнти з ГХ ІІ ст. з дисліпідемією ІІа харак-
теризувалися вірогідним зменшенням FV ВСА, FV 
ХА та ΣFV на 2,61% (Р<0,001), 3,12% (Р<0,05) та 
2,74% (Р<0,01) відповідно, а пацієнти з типом дис-
ліпідемії ІІb - на 2,34% (Р<0,001), 2,24% (Р<0,05) 
і 2,31% (Р<0,05) відповідно, у порівнянні з ана-
логічними показниками у підгрупі пацієнтів, що 
мали І тип дисліпідемії. Серед хворих другої клі-
нічної групи дисліпідемія ІІb асоціювалася з ві-
рогідним зменшенням FV ВСА, FV ХА та ΣFV на 
1,76% (Р<0,05), 3,35% (Р<0,05) та 2,16% (Р<0,01) 
відповідно, у порівнянні з пацієнтами, що мали 
дисліпідемію типу ІІа. Наявність ОСУ БЦА у па-
цієнтів з ІІа типом дисліпідемії сприяла вірогідно-
му зменшенню аналогічних показників на 13,01% 
(Р<0,001), 22,45% (Р<0,001) та 15,44% (Р<0,001) 
відповідно, а у пацієнтів з ІІb типом дисліпідемії 
– на 14,78% (Р<0,001), 25,73% (Р<0,001) та 17,63% 
(Р<0,001) відповідно.

Наявність гіпергомоцистеїнемії (ГГЦ) лег-
кого ступеня у пацієнтів першої клінічної гру-
пи характеризувалася вірогідним зниженням 
показників FV ВСА, FV ХА та ΣFV на 3,13% 
(Р<0,001), 3,04% (Р<0,01) і 3,11% (Р<0,001) від-
повідно, у порівнянні з особами, що мали нор-
мальний рівень ГЦ. У пацієнтів другої групи, які 
мали помірне підвищення плазмового рівня ГЦ, 
зниження FV ВСА, FV ХА та ΣFV сягало 3,55% 
(Р<0,001), 6,19% (Р<0,001) і 4,19% (Р<0,001) 
відповідно, відносно хворих з легким ступенем 
ГГЦ. Порівнюючи показники, які вивчались, у 
пацієнтів з легкою ГГЦ в різних клінічних гру-
пах встановлено, що наявність ОСУ БЦА ві-
рогідно асоціюється зі зниженням значень FV 
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ВСА, FV ХА та ΣFV на 11,03% (Р<0,001), 16,66% 
(Р<0,001) і 12,44% (Р<0,001) відповідно. 

Терапія досліджуваними препаратами приводи-
ла до вірогідного зниження системного артеріаль-
ного тиску, що сприяло досягненню його цільових 
рівнів у 70% хворих на ГХ II ст. та 86% пацієнтів зі 
стенотичним ураженням БЦА.

В процесі 12-тижневої терапії у пацієнтів з ГХ 
було відзначено покращення показників екстракра-
ніального кровотоку, що виражалося вірогідним 
збільшенням FV ВСА, FV ХА та ΣFV на 13,35% 
(Р<0,001), 9,45% (Р<0,001) та 12,35% (Р<0,001) від-
повідно, у першій клінічній групі і в другій групі 
– на 25,64% (Р<0,001), 10,1% (Р<0,001) та 22,01% 
(Р<0,001) відповідно.

Висновки:
1. Наявність артеріальної гіпертензії асоціюєть-

ся з порушенням брахіоцефальної гемодинаміки 
у вигляді зниження об’ємних кінетичних харак-
теристик у басейнах внутрішньої сонної артерії, 
хребетної артерії та сумарної об’ємної швидко-
сті мозкового кровотоку. При цьому вищевказані 
структурно-функціональні зміни більшою мірою 
притаманні хворим на гіпертонічну хворобу, асо-
ційовану з оклюзивно-стенотичними ураженнями 

екстракраніального відділу брахіоцефальних арте-
рій, і прогресують у міру збільшення віку хворих, 
тривалості захворювання, ступеня тяжкості артері-
альної гіпертензії, атерогенного потенціалу та рів-
ня гомоцистеїну плазми крові.

2. У хворих на гіпертонічну хворобу дванад-
цятитижнева комбінована антигіпертензивна та 
гіполіпідемічна терапія поряд із адекватним гі-
потензивним ефектом приводила до поліпшення 
стану мозкової перфузії шляхом вірогідного збіль-
шення показників об’ємної швидкості у басейнах 
внутрішньої сонної та хребетної артерій, а також 
сумарної об’ємної швидкості мозковогу кровотоку, 
більш вираженого у пацієнтів з наявністю оклю-
зивно-стенотичних уражень екстракраніального 
відділу брахіоцефальних артерій, тоді як динаміка 
швидкісних характеристик в басейні хребетної ар-
терії не відрізнялася у хворих обох груп спостере-
ження.

Отже, враховуючи клінічне та прогностичне 
значення артеріальної гіпертензії, комбінована 
протигіпертензивна та гіполіпідемічна терапія 
може позитивно впливати на стан органів-міше-
ней та індивідуальний ризик кардіоваскулярних 
ускладнень.

Література:
1. Національна стратегія профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні / За редакцією Р. В. 

Богатирьової та В. М. Коваленка. – К. : МОРІОН, 2012. – 120 с.
2. Guidelines for the management of arterial hypertension: European Heart Journal Advance Access originally 

published online on June 11, 2007 // Europ. Heart J. – 2007. – Vol. 28, N 12. – P. 1462–1553.
3. Common carotid intima-media thickness and risk of stroke and myocardial infarction / Bots M. L., Hoes A. W., 

Koudstaal P. J. [et al.] // Circulation. – 1997. – Vol. 96. – P. 14–32.
4. Визир В. А. Взаимосвязь провоспалительной активации и тяжести стенотических поражений брахиоцефаль-

ных артерий атеросклеротической природы у больных с артериальной гипертензией / В. А. Визир, А. Е. Березин, 
А. В. Демиденко // Артериальная гипертензия. – 2007. – № 216. – С. 14–18.

5. Selected major risk factors and global and regional burden of disease / Comparative Risk Assessment Collaborating 
Group ; M. Ezzati, A. D. Lopez, A. Rodgers [et al.] // Lancet. – 2002. – Vol. 360. – Р. 1347–1360.

6. Горбась І. М. Дисліпідемія: епідеміологічний погляд / І. М. Горбась // Практична ангіологія. – 2011. – № 1 
(40). – С. 28–31.

7. Молчанов Д. Путь профилактической кардиологии: от контроля основных факторов риска к улучшению со-
вокупного клинического прогноза / Д. Молчанов // Здоров’я України. – 2008. – № 1. – С. 8–9.



17

Південноукраїнський медичний науковий журнал

Ваколюк О. Б.
асистент кафедри хірургічної та дитячої стоматології

Буковинського державного медичного університету
Годованець О. І.

доцент кафедри хірургічної та дитячої стоматології
Буковинського державного медичного університету

Будаев Ю. В., Костенюк С. В., Дячук І. І.
асистенти кафедри хірургічної та дитячої стоматології

Буковинського державного медичного університету
м. Чернівці, Україна

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КЛІНІКИ, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКИ 
КАРІЕСУ ЗУБІВ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА 

У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БУЛЬОЗНИЙ ЕПІДЕРМОЛІЗ

Анотація: Використовуючи дані літератури та результати власних клінічних спостережень, запропоновано план про-
філактики та лікування карієсу зубів та захворювань тканин пародонта в дітей хворих на бульозний епідермоліз.

Аннотация: Используя данные литературы и результаты собственных клинических наблюдений, предложен план 
профилактики и лечения кариеса зубов и заболеваний тканей пародонта у детей, больных буллезным эпидермолизом.

Summary: The paper presents a plan for the prevention and treatment of caries and periodontal tissues of children patients 
with epidermolysis bullosa, using the data from the literature and the results of author’s clinical observations.

Бульозний епідермоліз – це рідкісне генетич-
не захворювання, головною ознакою якого є поява 
пухирців з серозним або геморагічним вмістом на 
шкірі та слизових оболонках при незначних трав-
мах або спонтанно. Навіть тертя або дотик можуть 
стати причиною появи нових елементів ураження. 
Наукова база по вивченню бульозного епідермолізу 
має недовгу історію. Різносторонне вивчення да-
ного захворювання почалося з середини 90-х років 
минулого століття [3].

Різні форми бульозного епідермолізу є на-
слідком рецесивної або домінантної мутації бать-
ківських генів. Патогенні домінантні перебудови 
можуть з’являтися в процесі дозрівання сперма-
тозоїдів чи яйцеклітини, тому народження дитини 
з бульозним епідермолізом можливе і у клінічно 
здорових батьків [4]. Внаслідок дезінтеграції і 
цитолізу кератиноцитів, ураження епідермо – тер-
мального з’єднання, загибелі колагенових фібрил в 
сосочковому шарі дерми виникають внутрішньое-
підермальні, під епідермальні пухирці, формують-
ся ерозивно-виразкові поверхні [2].

Симптоми бульозного епідермолізу  можна ви-
явити вже при народженні або у перші дні жит-
тя дитини. Найтиповішими є ураження кінцівок. 
Деформація і втрата нігтів  виникає внаслідок 
того, що саме пальці травмуються частіше всього 
через природну активність дитини. Рани зажива-
ють довго, а на їх місці відразу з’являються рубці 
та нові пухирці. Як наслідок загоєння ран у дітей 
зростаються пальчики на ручках та ніжках. При 
деяких формах бульозного епідермолізу пухирці 
можуть уражати очі, перетинки носа, що створює 
проблеми із зором та утруднення нормального ди-
хання [6]. Лущення шкіри, утворення пухирців на 
шкірних покривах черепа, втрата волосся через 
руйнування волосяних фолікулів – достатньо роз-
повсюджені симптоми бульозного епідермолізу. 
Дуже важливо намагатися зберегти волосся дити-
ни, захищаючи голову від розчухування і можли-

вих незначних травм шкіри за допомогою м’яких 
головних уборів.

Іншими ознаками бульозного епідермолізу мо-
жуть бути труднощі при ковтанні, надмірне потови-
ділення, потовщення шкіри на пальцях і підошвах 
ніг (гіперкератоз), поверхневі кісти шкірі (міліум), 
ураження ануса, слизових прямої кишки й статевих 
органів. Маса тіла у таких дітей нерідко знижена, 
спостерігається малокрів’я і значне відставання 
у фізичному, а подекуди і в психічному розвитку. 
Також знижена резистентність до інфекційних за-
хворювань, тому будь-який різновид бульозного 
епідермолізу часто ускладнюється приєднанням 
вторинної піококової інфекції. Найбільш тяжким 
ускладненням є вторинний амілоїдоз з переважним 
ураженням нирок, що призводить до інвалідизації 
дитини [1].

У дітей з бульозним епідермолізом зазвичай на-
явна системна гіпоплазія емалі, на фоні якої швидко 
розвивається множинний карієс. Спостерігаються 
травматичні  ураження м’яких тканин порожнини 
рота, утворення рубців у роті, що обмежують ру-
хомість язика та губ. Всі вище зазначені фактори 
призводять до зниження можливості проведення 
профілактичних заходів щодо основних стомато-
логічних захворювань. У недалекому минулому ви-
далення зубів було основним методом «лікування» 
для пацієнтів із цією хворобою. На сьогоднішній 
день стоматологія здатна попередити руйнування 
зубів, відновити зруйновану емаль і допомогти 
сформувати правильний прикус.

Для правильної та своєчасної діагностики бу-
льозного епідермолізу необхідно проводити біо-
псію тканин і аналіз ДНК. Хоча дитину неможливо 
вилікувати, проте це не означає, що їй не можна 
допомогти і запобігти розвитку болісних і фаталь-
них ускладнень. На жаль, лікарі часто не знають 
про патогенез, клінічні симптоми, сучасні методи 
і засоби лікування хвороби. В Україні таких дітей 
близько тисячі, і в державних медичних докумен-
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тах не передбачено витрати на них, а потрібних фа-
хівців можна перелічити на пальцях. 

«Українським дітям-«метеликам» потрібна до-
помога» – під такою назвою вийшов сюжет про 
дітей хворих бульозним епідермолізом у програмі 
«Подробиці тижня» 21.10.12 на телеканалі «Інтер». 
Таким чином, українська громада через засоби 
масової інформації звернула свою увагу на мало-
вивчені спадкові дерматози (генодерматози). Для 
результативної праці із сім’ями хворих на бульоз-
ний епідермоліз, надання кваліфікованої допомо-
ги необхідні фінансування високотехнологічних 
досліджень, створення умов для госпіталізації в 
спеціалізовано обладнаних палатах, розвиток дер-
жавних та соціальних програм підтримки сімей, де 
є хворі діти з важкими дерматозами [5].

Клінічний випадок
Пацієнтка Г., 1995 року народження, вперше 

звернулася до лікаря – стоматолога в Міську дитя-
чу стоматологічну поліклініку в 2004 році з приво-
ду гострого зубного болю. Мати пацієнтки попере-
дила, що дитина хворіє на бульозний епідермоліз.

Об’єктивно: дитина астенічної будови, маса тіла 
помірно знижена, шкірні покриви бліді, а в ділянці 
голови та шиї наявні бульозні висипання. Обличчя 
симетричне, реґіонарні лімфатичні вузли не пальпу-
ються. Червона облямівка верхньої губи вкрита пу-
хирцями, присінок порожнини рота мілкий, короткі 
вуздечки верхньої і нижньої губи,  відкривання рота 
обмежене. Наявні рубцеві зміни вуздечки язика, сли-
зова оболонка щік, язика вкрита численними пухир-
цями. Ясна гіпертрофовані, ясенні сосочки збільше-
ні у розмірах на 1/3 висоти коронкової частини зубів. 
Наявні ознаки початкової втрати зубо-епітеліально-
го з’єднання. Каріозні порожнини в 11, 21, 23, 44 
зубах у межах припульпарного дентину. Коронкові 
частини 16, 26, 36, 46 зубів зруйновані до рівня ясен. 
Спостерігається часткова відсутність шару емалі в 
ділянці ріжучих країв 31, 32, 41, 42.

Діагноз. Основне захворювання: бульозний епі-
дермоліз.

Стоматологічний статус: мікростома, фіброз-
ний гіпертрофічний гінгівіт І ступеня, хронічній 
фіброзний пульпіт 11 зуба, гострий глибокий карієс 
21, 23, 44 зубів, системна гіпоплазія емалі 31, 32, 
41, 42, 16, 26, 36, 46 піднебінне положення 12 зуба. 

Після надання невідкладної допомоги, дитину 
було взято на диспансерний облік. Складено чіткий 
план лікування і профілактичних заходів для паці-
єнтки:

1. Санація порожнини рота.
2. Симптоматичне лікування уражень слизової 

оболонки і тканин пародонту порожнини рота (за-
стосування антисептичних препаратів природного 
походження: «Ромазулан», «Новоіманін», Хлорфі-
ліпт, «Сальвін»).

3. Консультація лікаря-ортодонта.
4. Ретельна гігієна порожнини рота з метою по-

дальшого збереження зубів від руйнування та ура-
ження їх каріозним процесом.

Через мілкий присінок і порушений зв’язок 
зубів з тканинами пародонта дуже тяжко про-

водити препарування каріозних порожнин та їх 
пломбування у пацієнтів, хворих на бульозний епі-
дермоліз. Лікарю – стоматологу вкрай необхідна 
допомога медичних сестер, одна з яких допомагає 
обережно притримувати верхню губу або щоку, 
інша – швидко готує пломбувальний матеріал і 
подає його лікарю стоматологу. Для лікувальних 
прокладок ми застосовували кальційвмісний пре-
парат «Life». Для постійного пломбування в таких 
випадках добре зарекомендував себе склоіономер-
ний цемент «Fuji-IX». Після проведення алерголо-
гічних проб на анестетики, які використовуються в 
стоматологічній практиці, було видалено корені 16, 
26, 36, 46 зубів. Лікар – ортодонт  в план лікування 
включив зі шліфування ріжучих країв 11 та 21 зу-
бів, для якнайдовшого збереження нижніх різців, 
на яких частково відсутня емаль. Для чищення зу-
бів було рекомендовано застосовувати зубну пасту 
з фтором, зубну щітку з маленькою головкою та 
м’якою щетиною. Для пом’якшення щетини ради-
мо перед чищенням зубів помити щітку з милом у 
гарячій воді. Не зважаючи на проблеми з яснами, 
чистити зуби потрібно хоча б один раз на день, ба-
жано перед сном. Доцільним в таких випадках є по-
лоскання порожнини рота після кожного прийому 
їжі. Матір пацієнтки було попереджено, що на про-
філактичні огляди треба приходити 4 рази на рік 
для того, щоб своєчасно виявляти і лікувати нові 
каріозні порожнини та запобігати розвитку усклад-
нень карієсу. Протягом 2006-2009 років нами було 
запломбовано усі нижні різці, оскільки емаль на 
них поступово зникла. З 2011 року пацієнтка зна-
ходиться на диспансерному обліку на кафедрі хі-
рургічної та дитячої стоматології БДМУ. 

5.03.13 року в австрійській клініці м. Зальзбур-
га пацієнтці було проведено оперативне втручання 
з приводу пластики кистей рук з метою відновлен-
ня їх функції.

Висновки та рекомендації щодо тактики ве-
дення дітей із бульозним епідермолізом:

1. Сучасні технології дозволяють ідентифікува-
ти дефекти гену у хворих на бульозний епідермоліз 
і членів їх сімей. Розроблені передпологові тести 
вагітним жінкам. Діагноз можна поставити на під-
ставі дослідження навколоплідних вод або хоріону 
вже на десятому тижні вагітності. Батьки дітей хво-
рих на бульозний епідермоліз зможуть підготувати-
ся і навчитися правилам догляду за такою дитиною. 
Це включає і правила купання (не частіше одного 
разу на 5-7 днів) при температурі води не вище 35 
градусів.

2. Завдяки ранній постановці діагнозу, при-
дбанню спеціальних косметичних засобів для зво-
ложення шкіри дитини (пінки для ванни, олійка, 
натуральні солі, очищаючі, пом’якшуючі гелі та 
креми), правил перев’язки та обробки, можливо 
уникнути зростання пальців рук та ніг.

3. Годування немовляти повинно бути орга-
нізовано найбільш ощадним методом. Більшість 
батьків у перші місяці життя своїх дітей-метели-
ків успішно використовують звичайні м’які соски. 
Весь посуд необхідно ретельно стерилізувати для 
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запобігання проникнення бактерій та мікроорга-
нізмів ззовні. Раціон дитини хворої на бульозний 
епідермоліз має містити продукти нешкідливі для 
зубів – овочі, свіжі фрукти, сири. Хворі на бульоз-
ний епідермоліз можуть страждати від пухирців 
у роті та горлі, що значно ускладнює прийом їжі, 
тому дуже важливо намагатися годувати дитину по 
можливості частіше, щоб компенсувати періоди не-
достатнього годування. Дітям хворим на бульозний 
епідермоліз необхідно значно більше продуктів 
харчування не тільки для нормального росту, але 
і для:

- відновлення необхідних поживних речовин 
втрачених при відкритих ранах;

- швидкого загоєння уражених ділянок;
- попередження інфікування уражених ділянок 

шкіри;
- хорошого самопочуття і кращої якості життя. 
4. З самого дитинства необхідно спостерігати 

за станом слизової оболонки порожнини рота і зу-
бами хворої дитини. Зазвичай пухирці в порож-
нині рота з’являються одразу після народження. 
По зовнішньому вигляду їх помилково приймають 
за пліснявку або стоматит. Прорізування зубів у 
дитини хворої на бульозний епідермоліз усклад-
нюється патологічним станом слизової оболон-
ки. Деякі полегшення болю при прорізуванні зу-
бів може забезпечити використання зубних гелів 
(«Дентол», «Дентинокс», «Холісал»). Після появи 
першого молочного зуба  дитину треба привча-

ти до гігієни порожнини рота. На першому ета-
пі можливе використання силіконових пальцевих 
щіток або м’яких серветок для гігієни порожни-
ни рота. Стоматологічні огляди дитини хворої 
на бульозний епідермоліз потрібно починати у 
віці від одного року і проводити не рідше, аніж 
двічі на рік, оскільки карієс у таких дітей розви-
вається дуже швидко. Якщо у дитини наявні ура-
жені карієсом зуби, то перевірки порожнини рота 
і лікування необхідно проводити 4 рази на рік. 
Після появи усіх молочних зубів необхідно про-
вести профілактичне покриття флуорвиділяючим 
лаком (наприклад «Ftoroplen»), десять процедур. 
Обов’язкове чищення зубів хоча б раз на день і по-
лоскання рота водою після кожного прийому їжі. 
Батьки хворих дітей повинні чистити зуби дітям 
до 6 – 7 років, тому що самим малюкам не виста-
чає спритності рук, щоб провести дану процедуру, 
як слід. 

5. У наш час хворі на бульозний епідермоліз 
мають можливість зберегти свої зуби і морфоло-
гічно і функціонально, і навіть задовільнити влісні 
естетичні потреби. Сьогодні стоматологія здатна 
попередити руйнування зубів, відновити уражену 
емаль і допомогти сформувати правильний прикус. 
Майбутнє – ще більш оптимістичне: розробляють-
ся нові матеріали – більш міцні та естетичніші, з 
вираженою лікувально-профілактичною дією. І 
здорові зуби пацієнта з бульозним епідермолізом 
стануть реальністю.
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СУЧАСНІ ШЛЯХИ ПОШУКУ ПРОТИПУХЛИННИХ ЗАСОБІВ 
СЕРЕД ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ АДДУКТІВ

Анотація: За новим методом синтезу, взаємодією фторотану у якості фторвмісного синтону та 5(6)-заміщених ура-
цилів в умовах міжфазного каталізу дибензо-18-краун-6-ефіром синтезовано нові біс-похідні урацилів. Створено молеку-
лярні комплекси на основі синтезованих біс-похідні урацилів та бактерійних лектинів: Bacillus subtilis 668 IMV та Bacillus 
polymyxa 102 KGU. Визначення одного з головних фармакологічних індексів біс-похідних та їх молекулярних комплексів 
– гострої токсичності показало, що біс-похідні урацилів та їх молекулярні комплекси  відносяться до малотоксичних 
речовин: їх ЛД50 коливається між 635 та 125 мг/кг. Найближчим аналогом синтезованих біс-похідних урацилів є проти-
пухлинний препарат 5-фторурацил, що дозволяє розглядати їх та їх молекулярні комплекси з бактерійними лектинами як 
фізіологічно активні сполуки  з перспективою подальшого вивчення за вимогами до потенційних протипухлинних засобів 
для лікування людини.
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Аннотация: С помощью нового метода синтеза, взаимодействием фторотана в качестве фторсодержащего синто-
на и 5(6)-замещенных урацилов в условиях межфазного катализа дибензо-18-краун-6-ефиром синтезированы новые 
бис-производные урацилов. Созданы молекулярные комплексы на основе синтезированных бис-производных урацилов 
и бактериальных лектинов: Bacillus subtilis 668 IMV и Bacillus polymyxa 102 KGU. Определение одного из основных 
фармакологических индексов бис-производных и их молекулярных комплексов – острой токсичности показало, что бис-
производные урацилов и их молекулярные комплексы относятся к малотоксичным соединениям: их ЛД50 колеблется от 
635 и 125 мг/кг. Ближайшим аналогом синтезированных бис-производных  урацилов является  противоопухолевый пре-
парат 5-фторурацил, что позволяет рассматривать их и соответствующие молекулярные комплексы с бактериальными 
лектинами как физиологично активные соединения с перспективой дальнейшего изучения согласно требований  к 
потенциальным противоопухолевым препаратам для лечения человека. 

Summary: By new method of synthesis between the ftorotane, as fluorosubstituted syntone and 5(6)-substituted uraciles 
under phase-transfer conditions in alkaline medium catalysed by the 18-crown-6-complex new bis-adducts of uraciles were 
synthesised. New their molecular complexes with bacterial lectines: Bacillus subtilis 668 IMV и Bacillus polymyxa 102 KGU were 
obtained. The main pharmacological index of the bis-adducts and their molecular complexes – toxicity were obtained. These 
investigations shown that bis-adducts and their molecular complexes has a not hight level of toxicity – LD50 are from 635 to 
125 mg/кg. The nearest analogical compound of the bis-adducts which synthesized are antitumour preparation 5-fluorouracile. 
Therefore the bis-adducts and their molecular complexes are potential phisiological active compounds has a perspective future 
as potential antitumour preparations  for medicines.

Одним із перспективних шляхів пошуку засо-
бів лікування пухлинної хвороби є створення но-
вих антиметаболітів пуринового та піримідинового 
обміну, здатних впливати на структуру та функції 
нуклеїнових кислот та малих активних молекул 
[5]. Актуальність досліджень підтверджується чи-
сельними роботами вітчизняної та світової літера-
тури [1]. Кількість досліджень з цього напрямку 
значно зросла після синтезу похідних урацилу, а 
особливо, 5-фторурацилу та фторафуру, які про-
демонстрували високу протипухлинну активність. 
Відомо, що пухлини використовують молекули 
урацилу активніше, ніж нормальні клітини. Мо-
лекули 5(6)– фтор(галоген)заміщених урацилів та 
їх похідних, здатні виконувати роль фтор(галоген) 
вмісних синтонів в органічному синтезі, тому їх 
активно використовують для створення оригіналь-
них біологічно активних молекул. Крім того, вве-
дення фтор(галоген) вмісних фармакофорів в гете-
роциклічну молекулу призводить до підвищення 
розчинності сполук в ліпідах та робить лікарські 
засоби ефективнішими у зв’язку із легкістю їх 
транспортування в організмі [2, 3, 8]. Дана реак-
ція дозволяє виявити нову стратегію для синтезу 
селективно поліфункціональних молекул, хімічна 
будова яких дозволяє введення в молекулу нових 
фармакофорних фрагментів. Раніше було встанов-
лено, що позаклітинні лектини сапрофітних бакте-
рій з унікальною специфічністю до сіалових кислот 
здатні розпізнавати тонкі відмінності в їх структурі 
і здійснювати селективну протипухлинну дію [4, 
6]. Розроблено основи для констрюювання на базі 
бактерійних лектинів ефективних лікарських засо-
бів з принципово новим механізмом дії.

Мета даної роботи полягає в означенні префор-
мованих піримідинів, їх синтезі, вивченні хімічних 
та фізико-хімічних характеристик, створенню мо-
лекулярних комплексів синтезованих сполук з бак-
терійними лектинами та вивченню їх біологічних 
властивостей. а саме: гострої токсичності. 

Матеріали та методи. Об’єкти досліджен-
ня: нові гетероциклічні біс-похідні, синтезовані 
на основі 5(6)-заміщених урацилів та фторотану; 
бактерійні лектини сапрофітних штамів Bacillus 

subtilis 668 IMV та Bacillus polymyxa 102 KDU (далі 
лектин 668 та лектин 102); молекулярні комплекси 
синтезованих сполук з бактерійними лектинами. 
Індивідуальність синтезованих сполук контролю-
вали методом тонкошарової хроматографії на плас-
тинах Silufol-254 в системі ацетонітрил-гексан 2:1. 
ІЧ спектри записано на спектрофотометрі UR-20 
(«Charles Ceise Hena», Germany). ГРХ проводили 
на газорідинному хроматографі «Perkin Elmer» з 
УФ-детектором («Perkin», Germany). Спектри 1Н 
ЯМР записували на приладах «Bruker WP-200» 
(«Bruker», Switzerland), «Varian T-60» («Varian», 
USA) з робочою частотою 200-132МГц у DMSO-d6  
з використанням тетраметилсилану як внутрішньо-
го стандарту. N(1),N(1’)-(2"-бром-2"-хлоретеніл)-
біс-(урацил) (ІІІ). Приготування розчину №1. 0.25 г 
гідроксиду калію (0,0044 моль), 0.025 г дибензо-18-
краун-6-ефіру в 20 мл сухого бензолу перемішували 
при температурі 60°С біля 15 хвилин до утворення 
на стінках хімічного реактора білого полімерно-
го нальоту, тобто утворення калієвого комплексу 
з дибензо-18-краун-6-ефіром. Отриманий розчин 
охолоджували до кімнатної температури, додавали 
до нього краплями розчин 0.87 г (0,0044 моль) фто-
ротану в 20 мл сухого ефіру. Приготування розчину 
№ 2. 1.0 г (0,0089 моль) урацилу розчиняли в 40 мл 
сухого диметилформаміду при температурі 60оС 
в окремому хімічному посуді. Гарячий розчин №2 
додавали краплями через ділильну лійку до роз-
чину №1, перемішують при температурі 60–80оС 
1 годину (реакційна суміш мутніла та при нагрі-
ванні ставала червоно-коричневою), фільтрували у 
гарячому стані, охолоджували, відганяли  простою 
перегонкою розчинники. Залишок – осад промива-
ли 30 мл суміші діетиловий ефір – гексан (1:1) та 
сушили у вакуумі водострумного насосу. Анало-
гічно синтезували сполуки IV–VIII. Для створення 
молекулярних комплексів на основі синтезованих 
сполук та бактерійних лектинів було відібрано най-
більш активні продуценти позаклітинних лектинів: 
сапрофітні культури Bacillus subtilis 668 IMV та 
Bacillus polymyxa 102 KGU з Української колекції 
мікроорганізмів ІМВ НАНУ. Культивування бак-
терій проводили на модифікованому середовищі 
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Гаузе, лектини одержували з культуральної ріди-
ни, як описано раніше [8]. Молекулярні комплекси 
біс-похідних гетероциклу з бактерійними лектина-
ми отримували механічним перемішуванням двох 
компонентів у фізіологічному розчині у співвідно-
шенні 1:1. Для визначення середньотоксичної дози 
ЛД50 синтезованих сполук, бактерійних лектинів 
та молекулярних комплексів використовували екс-
прес-метод В. Б. Прозоровського [7]. Дослідження 
проводили на білих нелінійних мишах-самцях ва-
гою 22,0±2,0 г; шлях введення – підшкірний.

Результати та їх обговорення. За новим, роз-
робленим нами методом синтезу, взаємодією фто-
ротану у якості фторвмісного синтону та 5(6)-замі-
щених урацилів у молярному співвідношенні 1:2, 
в системі розчинників (бензол – диметилформамід 
– діетиловий ефір) в умовах міжфазного каталізу 
дибензо-18-краун-6-ефіром в  лужному середовищі 
синтезовано нові  біс-похідні урацилів  з фармако-
форною групою =C=CBrCl, (III – VIII) (схема 1).

Схема 1. Синтез біс-аддуктів III-VIII

де, R= R1 = H (III); R= H, R1 = CH3 (IV); R = 
CH3, R1= H (V); R= F, R1 = H (VI); R= Br, R1 = H 
(VII); R= NO2, R1 = H (VIII).

Для подальших досліджень біологічних влас-
тивостей відібрано біс-похідні 5-метилурацилу 
(сполука IV), 5-фторурацилу (сполука VI) та 5-бро-
мурацилу (сполука VII). Визначення одного з го-

ловних фармакологічних індексів гетероциклічних 
біс-похідних – гострої токсичності показало, що 
сполуки IV та VII відносяться до малотоксичних: 
ЛД50 їх дорівнює 515 мг/кг та 415 мг/кг, відповід-
но. Сполука VI відноситься також до малотоксич-
них сполук, ЛД50 її становить 125 мг/кг, що переви-
щує токсичність попередніх сполук у 4,12 та 3,32 
рази відповідно. Оскільки структурних аналогів 
синтезованих сполук в літературі не описано, пре-
паратом порівняння був відомий протипухлинний 
лікарський засіб 5-фторурацил. Препарат порів-
няння відноситься до малотоксичних сполук і має 
середньотоксичну дозу 372 мг/кг. При введенні ви-
щевказаних хімічних речовин у дослідних тварин 
спостерігалися тонічні та клоніко-тонічні судоми 
впродовж 1-2 годин, блювота і після 3-5 годин – 
тремор. Препарати бактерійних лектинів прояв-
ляли більш токсичні властивості в порівнянні зі 
сполуками IV та VII; і за показниками середньо-
токсичних доз вони належать до помірнотоксичних 
(лектин 668, ЛД50 дорівнює 89мг/кг) та малоток-
сичних (лектин 102, ЛД50 складає 200мг/кг) (табл. 
1). При вивченні клінічної картини впливу лектинів 
в токсичних дозах на організм тварин відмічається 
поява тонічних і клонічних судом та парез задніх 
кінцівок.

Молекулярні комплекси гетероциклічних біс-
похідних з бактерійними лектинами відносяться до 
малотоксичних речовин: їх ЛД50 коливається між 
635 та 137 мг/кг. Так, при з’єднанні більш токсич-
них речовин (сполука VI та лектин 668) загальна 
токсичність молекулярного комплексу дещо (у 1,06 
рази) зменшувалася, а у комплексів з менш токсич-
ними компонентами ЛД50, або зростала (у 1,28 рази 
для сполуки IV з лектином 102), або понижалася (у 
2,07 рази для сполуки VII з лектином 102).

Висновки і перспективи подальших розро-
бок. Таким чином, близька хімічна будова  синте-
зованих гетероциклічних біс-похідних урацилів 
та протипухлинного препарату 5-фторурацилу 
дозволяє розглядати ці сполуки та  їх молекулярні 
комплекси з бактерійними лектинами (які мають 
виражену протипухлинну активність) як потенцій-
ні лікарські протипухлинні засоби і відкриває нові 
перспективи для подальших робіт в напрямку он-
кофармакології.
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Таблиця 1
Параметри гострої токсичності гетероциклічних біс-похідних, бактерійних лектинів

та їх молекулярних комплексів

№ п/п Біс-похідне ЛД50, мг/кг Бактерійний 
лектин ЛД50, мг/кг Молекулярний 

комплекс ЛД50, мг/кг

1. Сполука IV 515 Лектин 102 248 Сполука IV + 
лектин 102 335

2. Сполука VI 125 Лектин 668 89 Сполука IV + 
лектин 668 137

3. Сполука VII 415 Лектин 102 248 Сполука VII + 
лектин 102 635

4. 5-фторурацил 375
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОЦЕСАМИ ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ  
ТА МОРФОЛОГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ПЛАЦЕНТИ  

ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація: Для оцінки стану та ступеню порушень в плацентарному комплексі застосований метод кореляції зна-
ків, який дозволяє оцінити, наскільки сильні зв’язки між певними клінічними симптомами (за відповідним показником, 
який відхилився від норми) в залежності від проведеної профілактики плацентарної дисфункції. Даний метод перед-
бачає обрахування коефіцієнту кореляції знаків, який вимірює відносну силу зв’язку між двома альтернативними по-
казниками. 

Аннотация: Для оценки состояния и степени нарушений в плацентарном комплексе применен метод корреляции 
знаков, который позволяет оценить, насколько сильны связи между определенными клиническими симптомами (по со-
ответствующему показателю, отклонившегося от нормы) в зависимости от проводимой профилактики плацентарной 
дисфункции. Данный метод предполагает расчет коэффициента корреляции знаков, который измеряет относительную 
силу связи между двумя альтернативными показателями.. 

Summary: To assess the condition and extent of disturbances in placental complex the method of correlation symbols 
applied, which allows us to estimate how strong the relationship between specific clinical symptoms (using the indicator that 
deviated from the norm) based on the ongoing prevention of placental dysfunction. This method involves calculating the 
correlation coefficient signs, which measures the relative strength of the relationship between two alternative indicators.

Мета роботи. Застосувати метод кореляції зна-
ків для визначення сили взаємозв’язку між гор-
мональними змінами перебігу вагітності та мор-
фологічним станом плацентарного комплексу при 
дисфункції плаценти.

Матеріал і методи. Нами були обраховані кое-
фіцієнти кореляції знаків щодо можливості прогно-
зування найбільш важливих показників на прогноз 
появи та визначення ступеню важкості плацентар-
ної дисфункції у жінок основної групи. 

Наявність зв’язку визначалася при рівні ві-
рогідності коефіцієнта кореляції р≤0,05. Форма 
зв’язку оцінювалася згідно з аналізом коефіцієнтів 
лінійної та нелінійної кореляції та їх похибок. Слід 
відзначити, що у відношенні до всіх досліджених 
зв’язків найбільше доказів отримано щодо лінійної 
їх форми, тому в якості величини сили зв’язку за-
стосована величина коефіцієнту лінійної кореляції 
Пірсона. Визначені коефіцієнти кореляції відріз-

нялися не тільки за величиною, але і знаком, що 
позначено за допомогою знаків «+» (прямопро-
порційний зв’язок) та «-» (оберненопропорційний 
зв’язок).

Перед представленням результатів досліджен-
ня слід вказати на те, що коефіцієнти кореляції між 
парами показників визначали у кожній підгрупі до-
слідження окремо, з використанням певного прин-
ципу поділу на підгрупи. 

Основна група вагітні з плацентарною дисфунк-
цією (ПД) були поділені на 3 підгрупи: І підгрупа 
– вагітні з проявами плацентарної дисфункції, які 
не отримували лікування плацентарної дисфункції 
(n= 21) ІІ підгрупа - вагітні з проявами плацентар-
ної дисфункції з використанням загальноприйнятої 
методики профілактики плацентарної дисфункції 
(n=23), ІІІ - вагітні з проявами плацентарної дис-
функції, яким  проводили профілактику дисфункції 
плаценти за власною методикою (n=23)
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Результати власних досліджень. Одним із 
основних питань, які характеризують плацентарну 
дисфункцію, є взаємозв’язок між процесами гормо-
нальної регуляції перебігу вагітності та морфологіч-
ним станом плаценти, який є вагомим доказом пору-
шень у плаценті. Обраховані вірогідні коефіцієнти 
кореляції Пірсона щодо вказаних процесів за най-
більш вагомими показниками наведені у таблиці 1

Як видно з наведених у таблиці 1 даних, відмі-
чається характерна закономірність – у жінок, які не 
отримували профілактику плацентарної дисфункції 
суттєво порушується взаємозв’язок між рівнем в си-
роватці крові гормонів естрадіолу та плацентарно-
го лактогену з провідними морфологічними показ-
никами стану плаценти, незважаючи на проведені 
загальноприйняті засоби профілактики, але вико-
ристання профілактики за власною методикою при-
зводить фактично до нормалізації вказаних зв’язків.

Одночасно слід вказати на те, що для корти-
золу та прогесторону сироватки крові вірогідних 
зв’язків із морфологічним станом плаценти не ви-
явлено, тому коефіцієнти кореляції в цих випадках 
не наводяться.

Проведено також аналогічне кореляційне до-
слідження зв’язків щодо специфічних білків вагіт-

ності та обраних показників морфологічного стану 
плаценти (табл.2).

Представлені в таблиці 2 дані показують що для 
ТБГ та ПАМГ сироватки крові ті ж принципові за-
кономірності, які встановлені для гормонів естра-
діолу та плацентарного лактогену сироватки крові.

Оскільки було проведено дослідження гормо-
ну плацентарного лактогену та білку ТБГ не тіль-
ки в сироватці крові, але і в структурах плаценти 
(імуногістохімічний метод / комп’ютерна мікро-
денситометрія), то існувала можливість вивчити 
кореляцію між показниками вмісту вказаних речо-
вин у сироватці крові та у цитоплазмі трофобласта 
хоріальних ворсинок плаценти. Результатом такого 
дослідження було встановлення факту, що в усіх 
підгрупах виявлена прямопропорційна кореляція 
(зі знаком «+») між показниками концентрації пла-
центарного лактогену та ТБГ речовин у сироват-
ці крові та у цитоплазмі трофобласта хоріальних 
ворсинок плаценти. Зокрема, коефіцієнт кореляції 
Пірсона завжди був вищим за 0,9. Тобто, рівень 
плацентарного лактогену та ТБГ у сироватці кро-
ві добре віддзеркалює стан трофобласта плаценти 
і може бути ефективно використаний для оцінки 
плацентарної дисфункції протягом вагітності до 

Таблиця 1
Коефіцієнти лінійної кореляції Пірсона між показниками рівнів гормонів в сироватці крові вагітних та 

морфологічним станом плаценти 
Пари показників, між якими 

вивчався кореляційний 
зв’язок (пари розділені симво-

лом «/»)

Коефіцієнти лінійної кореляції Пірсона

Контрольна група 
n=40

Основна група
І підгрупа n=21 ІІ підгрупа n=23 ІІІ підгрупа n=23

Естрадіол сиро-ватки крові/
об’єм плаценти +0,864 +0,416 +0,586 +0,853

Естрадіол сиро-ватки крові/% 
термінальних «спеціалізова-
них» ворсинок

+0,787 +0,486 +0,504 +0,808

Плацентарний лактоген сиро-
ватки крові/об’єм плаценти +0,891 +0,514 +0,593 +0,887

Плацентарний лактоген сиро-
ватки крові/% термінальних 
«спеціалізованих» ворсинок

+0,916 +0,472 +0,516 +0,893

Примітка. Вказані тільки ті коефіцієнти кореляції, які мали вірогідність р≤0,05. В інших випадках проставле-
ний знак «-».

Таблиця 2
Коефіцієнти лінійної кореляції Пірсона між показниками рівнів білків в сироватці крові вагітних  та 

морфологічним станом плаценти
Пари показників, 

між якими вивчав-
ся кореляційний 

зв’язок (пари розді-
лені символом «/»)

Коефіцієнти лінійної кореляції Пірсона

Контрольна група 
n=40

Основна група

І  підгрупа n=21 ІІ  підгрупа n=23 ІІІ підгрупа n=23

ТБГ сироватки кро-
ві/ об’єм плаценти +0,869 - +0,548 +0,858

ПАМГ сироватки 
крові / % терміналь-
них «спеціалізова-
них» ворсинок

+0,801 - +0,503 +0,814

Примітка. Вказані тільки ті коефіцієнти кореляції, які мали вірогідність р≤0,05. В інших випадках проставле-
ний знак «-».
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пологів. Такий висновок збігається з літературни-
ми даними щодо іншої екстрагенітальної патології 
у вагітних.

Висновок. Кореляційний метод дозволяє більш 
глибоко підійти до аналізу патогенетичних зв’язків, 

які існують між різним процесами під час вагітнос-
ті у жінок з порушенням плацентарного комплек-
су і отримати нові вагомі дані щодо ефективності 
застосованих методів профілактики плацентарної 
дисфункції.
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ПРЕМЕНОПАУЗА ТА СТАН ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

Анотація: У статті досліджені показники ліпідного обміну у жінок в період пременопаузи та розглянутий їх зв’язок з 
рівнем чутливості до інсуліну та абдомінальним типом ожиріння. 

Аннотация: В статье исследованы показатели липидного обмена у женщин в период пременопаузы и рассмотрена 
их связь с уровнем чувствительности к инсулину и абдоминальным типом ожирения. 

Summary: The article describes lipid metabolism in women during premenopause and considered their relationship with the 
level of insulin sensitivity and abdominal obesity. 

Вступ. Пременопауза – це фізіологічний пе-
рехідний період в житті жінки, протягом якого 
на фоні вікових змін в організмі домінують інво-
люційні процеси в репродуктивній системі, які 
характеризуються припиненням генеративної та 
менструальної функції [5]. Вона займає близько 10 
років і охоплює період часу від 40-45 років до ме-
нопаузи. 

Відомо, що жіночі статеві гормони контролю-
ють обмін жирів і вуглеводів в організмі, приско-
рюючи розщеплення жирів і пригнічуючи синтез 
ліпідних фракцій. [2]. Оскільки пременопауза ха-
рактеризується прогресуючим виснаженням фо-
лікулярного апарату яєчників і варіабельністю 
концентрації жіночих статевих гормонів в плазмі 
крові [8], то можливо припустити наявність змін 
у ліпідному обміні на даному етапі життя жінки. 
Аналіз літературних джерел свідчить, що вивчен-
ня ліпідного обміну в залежності від інволютивних 
процесів у яєчниках проводилося тільки у жінок, 
що знаходяться в клімактеричному періоді [2, 3, 6, 
8, 12, 13], а дослідженням цих змін в період пре-
менопаузи присвячені тільки поодинокі роботи [4, 
5]. Отже, мета роботи полягала у з’ясуванні осо-

бливостей ліпідного обміну у жінок в період пре-
менопаузи. 

Матеріали і методи дослідження. У дослі-
дженні прийняло участь 20 жінок у віці 46-48 ро-
ків, у яких був зафіксований перехід до премено-
паузи, на основі порушення менструальних циклів 
(періодичні затримки менструацій від 1 до 6 міся-
ців) або відсутності менструацій протягом року, а 
також зменшення візуалізованого фолікулярного 
резерву за результатами ультразвукового обстежен-
ня органів малого тазу. 

За результатами антропометричних досліджень 
у жінок був визначений індекс маси тіла і співвід-
ношення окружності талії та стегон.

Дослідження показників ліпідного обміну (три-
гліцеридів, загального холестерину (ХС загально-
го), холестерин ліпопротеїдів високої щільності 
(ХС ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїдів низької 
щільності (ХС ЛПНЩ), коефіцієнту атерогенності), 
рівнів інсуліну та глюкози здійснено фотометрич-
ним методом на біохімічному аналізаторі «Slim». 

Результати дослідження та обговорення. Ві-
домо, що в нормі естрогени сприяють акумулюван-
ню жирової тканини в області стегон і сідниць [11], 
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однак в період пременопаузи рівень цих гормонів 
значно знижується, що може сприяти зміні просто-
рової локалізації акумульованої жирової тканини в 
організмі жінки. 

З метою перевірки цього припущення проведе-
но антропометричне дослідження жінок в період 
пременопаузи. Відповідно до отриманих нами да-
них (таблиця 1), у жінок в період пременопаузи ін-
декс маси тіла коливався в діапазоні 32,21–37,88 кг/
м2, в середньому становлячи 35,17 ± 0,52 кг/м2, що 
свідчить про наявність у них ожиріння ІІ ступеня 
за шкалою, розробленою Всесвітньою організаці-
єю охорони здоров’я [15]. 

Таблиця 1 
Антропометричні показники жінок 

в пременопаузі
Антропометричний 

показник
Жінки в пре-

менопаузі Норма

Індекс маси тіла, кг/м2 35,17 ± 0,52 18,5–25 
Окружність талії / 
окружність стегон, у.о. 0,89 ± 0,01 < 0,8 

Відношення окружності талії до окружності 
стегон у жінок в період пременопаузи коливався в 
діапазоні від 0,85 до 0,93 у. о., в середньому ста-
новлячи 0,89 ± 0,01 у. о., що дозволяє констатувати 
патологічне відкладання жиру в абдомінальній об-
ласті [7]. 

Отримані нами результати узгоджуються літе-
ратурними даними, в яких зазначається, що збіль-
шення кількості вісцерального жиру є звичайною і 
типовою зміною в композиційній будові тіла у жінок 
в пременопаузі [14]. Отже, зниження рівня естро-
генів супроводжується розвитком абдомінального 
ожиріння, що узгоджується з літературними дани-
ми [12], однак патогенез цього явища залишається 
нез’ясованим. Відомо, що вісцеральні адипоцити 
містять значну кількість β-адренорецепторів, кор-
тикостероїдних та андрогенних рецепторів і від-
носно незначну кількість α2-адренорецепторів та 
рецепторів до інсуліну. Ці особливості визначають 
високу чутливість вісцеральної жирової тканини 
до ліполітичної дії катехоламінів і низьку – до ан-
тиліполітичної дії інсуліну (особливо в постпранді-
альний період) та забезпечують високу схильність 
до гормональних змін, що часто супроводжують 
абдомінальне ожиріння [1, 3]. 

Дефіцит жіночих статевих гормонів сприяє під-
вищенню активності ліпопротеїнліпази в жировій 
тканині стегново-сідничної області, а також знижен-
ню її активності в абдомінальній і вісцеральній жи-
ровій тканині, що сприяє більш інтенсивному ліпо-
лізу, збільшує концентрацію вільних жирних кислот 
в крові [8]. Однак такі зміни чітко описані в літера-
турі тільки для жінок клімактеричного періоду [6]. 

За результатами наших досліджень (таблиця 
2) у жінок з метаболічним синдромом в період 
пременопаузи спостерігається підвищення рівня 
тригліцеридів з 0,7–1,7 ммоль/л в нормі до 2,74 ± 
0,1 ммоль/л, що свідчить про наявність гіпертри-
гліцеридемії. Це підтверджує підвищення рівнів 

загального холестерину до 6,72 ± 0,13 ммоль/л та 
ХС ЛПНЩ до 3,93 ± 0,1 ммоль/л, а також зниження 
рівня ХС ЛПВЩ до 0,6 ± 0,08 ммоль/л. 

Таблиця 2 
Показники ліпідного обміну у жінок 

в пременопаузі
Показники ліпідного 

обміну
Жінки 

в пременопаузі Норма

Тригліцериди, ммоль/л 2,74 ± 0,1 0,7–1,7 
ХС загальний, ммоль/л 6,72 ± 0,13 до 5,2 
ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,93 ± 0,1 до 3,3 
ХС ЛПВЩ, ммоль/л 0,6 ± 0,08 > 1,68 
Коефіцієнт атерогеннос-
ті, у.о. < 3

 
Коефіцієнт атерогенності у жінок в період пре-

менопаузи становить становить 12,4 ± 1,95 у.о., 
перевищуючи нормативні значення у 4 рази, що є 
несприятливим фактором розвитку атеросклерозу і 
серцево-судинних захворювань [9]. 

Вісцеральна жирова тканина, на відміну від 
жирової тканини іншої локалізації, має потужнішу 
сітку капілярів і безпосередньо сполучена з пор-
тальною системою печінки [14]. Пряме потраплян-
ня вільних жирних кислот, а також інших біологіч-
но активних субстанцій, які виділяються із жирової 
тканини в печінку, на думку багатьох дослідників 
[1, 3, 10], являє собою один із патогенетичних ме-
ханізмів інсулінорезистентності. 

З метою з’ясування можливих механізмів пору-
шення ліпідного обміну у жінок в період премено-
паузи нами проведено дослідження рівня інсуліну 
(таблиця 3). 

Таблиця 3 
Показники інсулінорезистентності у жінок в пре-

менопаузі
Показники інсуліноре-

зистентності
Жінки 

в пременопаузі Норма

Глюкоза крові натще, 
ммоль/л 5,62 ± 0,15 4,4–6,6

Глюкоза крові через 30 
хвилин, ммоль/л 6,31 ± 0,18 

Глюкоза крові через 60 
хвилин, ммоль/л 7,32 ± 0,27 

Глюкоза крові через 120 
хвилин, ммоль/л 8,23 ± 0,26 

Інсулін натще, мкОД/мл 6,27 ± 0,25 3–5
 

В нормі рівень інсуліну в крові натще колива-
ється в межах 3–5 мкОД/мл [4], тоді як за результа-
тами дослідження у жінок в період пременопаузи 
рівень інсуліну в плазмі натще становить 6,27 ± 
0,25 мкОД/мл і оцінюється як базальна гіперінсу-
лінемія, що, у свою чергу, є маркером інсуліноре-
зистентності. 

З метою підтвердження цього факту нами про-
ведено глюкозо-толерантний тест. У жінок в період 
пременопаузи рівень глюкози натще знаходився 
в межах від 4,7 до 6,4 ммоль/л, в середньому ста-
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новлячи 5,62 ± 0,15 ммоль/л, що відповідає норма-
тивним значенням [2]. При проведенні глюкозо-то-
лерантного тесту виявлено, що через 30 хвилин з 
моменту введення глюкози її рівень в крові підви-
щився порівняно з базальним рівнем в середньому 
на 0,69 ммоль/л, через 60 хвилин – на 1,7 ммоль/л, 
а через 2 години перевищував базальний рівень 
глюкози майже у 1,5 рази. Зазначена динаміка рів-
ня глюкози в крові при глюкозо-толерантному тесті 
та підвищений базальний рівень інсуліну в крові 
дозволяють зробити висновок про наявність інсу-
лінорезистентності у жінок в період пременопаузи. 

При вісцеральному ожирінні в умовах інсулі-
норезистентності внаслідок надлишкового потра-

пляння вільних жирних кислот в печінку і зміни 
активності ліпопротеїнліпази і печінкової триглі-
церидліпази, уповільнюється розпад ліпопротеїдів, 
багатих тригліцеридами, розвивається гіпертри-
гліцеридемія, що в свою чергу сприяє зниженню 
рівня ХС ЛПВЩ, утворенню дрібних частинок 
ХС ЛПНЩ. Тобто створюється замкнене коло, яке 
сприяє накопиченню жирової тканини в абдомі-
нальній області. 

Висновки. У жінок в період пременопаузи на 
фоні дефіциту статевих гормонів спостерігається 
збільшення маси тіла з формуванням абдоміналь-
ного ожиріння і порушення метаболізму ліпідів на 
фоні інсулінорезистентності. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ В ТРАВМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація: Стаття присвячена клінічному дослідженню результатів застосування полімерних матеріалів для опера-
тивного лікування переломів кінцівок. В роботі проведено аналіз та оцінку властивостей сучасних полімерних матеріалів 
для остесинтезу переломів. Вперше проаналізовано 40-річний клінічний досвід застосування полімерних матеріалів. Об-
ґрунтовано показання, вибір конструкції та полімерного матеріалу з урахуванням типу, локалізації, характеру перелому 
та віку хворого. 

Аннотация: Статья посвящена клиническому исследованию результатов применения полимерных материалов при 
оперативном лечении переломов конечностей. В работе проведено анализ и оценку свойств современных полимерных 
материалов для остеосинтеза переломов. Впервые проанализирован 40-летний опыт клинического использования 
полимерных материалов. Обоснованы показания, выбор конструкции и полимерного материала учитывая тип, локали-
зацию, характер перелома и возраст больного. 
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Summary: The work is dedicated to research of outcome clinical application polymeric devices for surgical treatment 
fractures of extremities. The paper presents data on analysis and estimation properties of modern polymeric materials for 
internal fracture fixation. The 40-years experience of clinical use of polimeric devices was analyzed for the first time. Indications, 
choice of device and material were substantiated based on fracture localization, type and pattern, patient age. 

Актуальність теми. Полімерні матеріали – це 
речовини, молекули яких складаються з великої 
кількості мономерних ланцюгів, що повторюють-
ся. Наявність міцних хімічних і координаційних 
зв‘язків дозволяє отримувати речовини з широким 
діапазоном хімічних і фізичних властивостей. Мож-
ливість штучно синтезувати полімерні матеріали 
дозволяє отримувати високомолекулярні сполуки з 
молекулярною масою десятки і сотні тисяч. Низька 
вартість, легкість у виготовленні та обробці, можли-
вість задавати потрібні фізичні та хімічні властивос-
ті шляхом зміни хімічної структури, технологічного 
процесу виготовлення робить полімерні матеріали 
надзвичайно привабливими для застосування в усіх 
галузях народного господарства і в медицині зокре-
ма. При виборі полімерного матеріалу для медично-
го застосування, зокрема при імплантації в людській 
організм, слід враховувати біосумісність даного 
полімеру, відсутність токсичного, алергічного, му-
тагенного впливу, як місцево в ділянці імплантації 
так і на організм в цілому. Необхідність тривалого 
перебування імплантатів в людському організмі, та-
ких як судинні протези, серцеві клапани, фіксатори 
для остеосинтезу переломів, штучні суглоби, вима-
гає проведення тривалих досліджень, пов’язаних з 
значними матеріальними витратами для визначення 
безпечності цих речовин та продуктів їх деструкції 
для людського організму [1, 2, 3]. 

Сучасний стан проблеми полімерного остео-
синтезу. На наш погляд, основними проблемами 
при застосуванні полімерних матеріалів для опе-
ративного лікування переломів є насамперед вибір 
матеріалу, механічна міцність полімерних матеріа-
лів поступається металевим сплавам [4, 5]. 

Значні труднощі представляє вибір виду фікса-
тора, типу та методу фіксації. Існує необхідність 
розробки нового дизайну фіксаторів та принципів 
фіксації з урахуванням фізико-механічних власти-
востей полімеру [4, 6]. 

Крім того, важливим і недостатньо вивченим, 
за даними літератури є питання біосумісності по-
лімерних матеріалів у найближчі та віддалені тер-
міни після введення в організм [7, 8].

Перспективними перевагами фіксаторів для ос-
теосинтезу виготовлених з полімерних матеріалів 
є: можливості синтезу матеріалу в значній кількос-
ті, дешевизна при масовому промисловому виго-
товленні [9]. 

Легкість технологічної обробки полімерних ма-
теріалів (можливість виготовлення виробів шляхом 
лиття, пресування, екструзії, тощо) значно спро-
щує виготовлення фіксаторів потрібної форми та 
розмірів [6].

Великий вибір різноманітних полімерних мате-
ріалів, який щороку розширюється, дозволяє піді-
брати матеріал, що створює найкращі біомеханічні 
умови для консолідації перелому [10].

Механічні властивості полімерів, такі як міц-
ність на зріз, на розтягнення, модуль пружності, 
наближаються до показників кісткової тканини, що 
позитивно впливає на перебіг кісткової регенерації 
ділянки перелому [11, 12]. Цікавою є можливість 
впливу на фізико-хімічні властивості матеріалів 
вносячи зміни в технологічний процес – покриття 
захисними плівками, армування, зміна умов полі-
мерізації, застосування сополімерів [7, 13].

Новою і надзвичайно привабливою можливіс-
тю є створення біодеградуючих фіксаторів, які піс-
ля проведення остеосинтезу і зрощення перелому 
не потребують видалення [14, 15, 16].

Мета дослідження. Нами було поставлено 
мету – визначити можливості сучасних полімерних 
матеріалів для потреб травматології та ортопедії. 
Провести аналіз даних клінічного обстеження хво-
рих після проведеного полімерного остеосинтезу у 
віддалені терміни та порівняти з результатами ме-
талоостеосинтезу.

Матеріали і методи дослідження. З великої 
кількості полімерних матеріалів, що існують були 
відібрані два найбільш перспективні, на нашу дум-
ку – поліамід-12 (П-12) та полігліколід (ПГ). З за-
значених вище критеріїв П-12 притаманні добрі 
механічні властивості, біологічна сумісність (під-
тверджена низкою експериментальних і клінічних 
досліджень), дещевизна, легкість технологічної об-
робки і можливість виготовлення фіксаторів необ-
хідної форми та розмірів. Що стосується полігліко-
ліду, то крім зазначених позитивних властивостей, 
він володіє новою здатністю – біодеградації та за-
міщення кістковою тканиною, але вартість даного 
матеріалу значна вища і серійне промислове ви-
робництво знаходиться в процесі становлення. На 
кафедрі травматології та ортопедії Буковинського 
державного медичного університету (БДМУ) ви-
користовуються виготовлені з даних полімерних 
матеріалів фіксатори для остеосинтезу переломів. 
Починаючи з 1969 року в клініці застосовуються 
біоінертний термопласт П-12, а з 1984 року – біо-
деградуючий полімерний матеріал ПГ.

В основу об’єктивних методів дослідження по-
кладено дані аналізу скарг хворого, клінічного об-
стеження функції оперованої кінцівки, дані рент-
генологічних змін в місці перелому у віддалені 
терміни спостереження в динаміці та в порівнянні 
з аналогічними ділянками кістки здорової кінцівки, 
а також аналіз ступеня втрати і відновлення пра-
цездатності хворих. Результати полімерного остео-
синтезу оцінювалися в порівнянні з металоостео-
синтезом з використанням металевих конструкцій 
(спиці, дріт, гвинти тощо) виготовлених з сталі 
1Х18Н9Т та титанових сплавів медичного призна-
чення.

Хворим проводилося клінічне та стандартне 
рентгенологічне обстеження пошкодженої ділянки 
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в двох проекціях на різних термінах спостережен-
ня.

Віддалені результати лікування оцінювалися 
як добрі, задовільні чи незадовільні згідно чинних 
стандартів оцінки якості лікування пошкоджень та 
захворювань органів руху та опори, затверджено-
го наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 30.03.94 № 41 (табл. 1). З метою об’єктивізації 
якісних показників отриманих в ході обстеження 
оцінка за клінічними та рентгенологічними крите-
ріями була трансформована в бали. Незадовільний 
результат оцінювався як 0 балів, задовільний – 1 
бал, добрий – 2 бали.

В подальшому бали, отримані по кожному кри-
терію, додавалися і оцінювалася сума балів, як за-
гальний результат. Загальна кількість балів від 15 
до 22 відповідала доброму результату, від 8 до 14 
задовільному, від 0 до 7 балів – незадовільному. 
Результати дослідження подавалися також у відсо-
тках, повна функція кінцівки оцінювалася як 100%.

Результати та обговорення. Клінічне дослі-
дження включало 366 хворих з епі-, метафізар-
ними, косими та гвинтоподібними діафізарними 
переломами оперованих з застосуванням полімер-
них конструкцій у 160 випадках, металевих – у 
206. Віддалені результати остеосинтезу просте-
жені у 157 випадках в терміни від 10 до 40 років, 
у тому числі після остеосинтезу з застосуванням 
конструкцій з полігліколіду – 37 хворих, з поліамі-
ду-12 – 62 хворих. Переважна більшість хворих в 
усіх групах була працездатного віку (від 25 до 49 
років), групи були стандартизовані за локалізацією 
переломів. 

І клінічну групу склали 37 хворих, оперованих 
з використанням фіксаторів з ПГ, які були засто-
совані для остеосинтезу переломів медіального 
виростка плечової кістки – 7 хворих (18,92%), го-

ловчастого підвищення плечової кістки – 3 хворих 
(8,11%), переломів ліктьового відростка – 4 хворих 
(10,81%), косих і гвинтоподібних діафізарних пе-
реломів кісток гомілки у 6 хворих (16,22%) перело-
мів кісточок гомілки у 16 хворих (43,24%), перело-
му таранної кістки у 1 хворого (2,70%). В терміни 
6-10 років було обстежено 37 хворих, оперованих 
з використанням фіксаторів з ПГ, з них 14 хворих 
з переломами верхньої кінцівки (37,8%), 23 – ниж-
ньої (62,2%), в терміни 16-20 років обстежено 34 
хворі, що склало 70,8% оперованих хворих. Про-
тягом 21-25 років простежено результати ліку-
вання у 27 хворих (56,25%), в 1 хворого терміни 
спостереження складають 27 років. 5 хворих у віці 
60-80 років померло, що не було пов’язано з прове-
деним оперативним втручанням: гостре порушен-
ня мозкового кровообігу, ішемічна хвороба серця, 
інфаркт, хронічні обструктивні захворювання ле-
гень, захворювання шлунково-кишкового тракту, 
зокрема гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунку 
і дванадцятипалої кишки тощо.

ІІ клінічну групу склали 62 хворих, оперованих 
з використанням фіксаторів з П-12, з них остеосин-
тез переломів шийки плечової кістки проведено у 
13 хворих (20,97%), виростків плечової кістки – 4 
хворих (6,45%), ліктьового відростка – 11 хворих 
(17,74%), перелом шийки променевої кістки у 1 
хворого (1,61%), виростків стегна та великогоміл-
кової кістки – 6 хворих (9,68%), гвинтоподібних 
діафізарних переломів кісток гомілки у 6 хворих 
(9,68 %), переломів кісточок гомілки – 17 хворих 
(27,42%), перелому таранної кістки у 4 хворих 
(6,45%). При застосуванні фіксаторів, виготовле-
них з П-12 віддалені результати простежені до 41 
року, це пов’язано з більш раннім початком засто-
суванням даного полімерного матеріалу для остео-
синтезу переломів. Результати лікування були про-

Таблиця 1
Критерії оцінки наслідків лікування та їх бальна оцінка

Бальна оцінка критеріїв 
Добрі (2 бали) Задовільні (1 бал) Незадовільні (0 балів)

Клінічні критерії
Біль в ділянці перенесе-
ного перелому Відсутня Помірна Виражена

Обмеження рухів Незначне Помірне Виражене
Функція Не порушена Помірно порушена Різко порушена
Наявність деформації Відсутня Помірна Виражена
Вкорочення сегмента Відсутнє Незначне Значне
Порушення чутливості Відсутнє Помірне Виражене
Сила м’язів Нормальна Знижена Різко знижена
Наявність нейродистро-
фічних порушень Відсутні Помірні Виражені

Рентгенологічні критерії
Наявність патологічно 
змінених ділянок Відсутні Помірні Виражені

Остеоартроз суміжних 
суглобів Незначний Помірний Виражений

Локальний остеопороз Відсутній Помірний Виражений
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стежені нами до 10 років у 61 хворого, до 25 років у 
48 хворих, в терміни 30–40 років у 18 хворих.

Віддалені результати МОС було простежені у 
61 хворого, з них у 58 хворих, які склали ІІІ клініч-
ну (контрольну) групу, були застосовані фіксатори, 
що за розмірами, формою та принципом фіксації 
були аналогічні полімерним конструкціям. Група 
включала 5 хворих з переломами шийки плечової 
кістки (8,62%), 4 хворих – з переломами виростків 
плечової кістки (6,90%), 7 хворих – з переломами 
ліктьового відростка (12,07%), 7 хворих – з пере-
ломами виростків стегна і гомілки (12,07%), 15 
хворих з косими чи гвинтоподібними переломами 
кісток гомілки (25,86%), 20 хворих – з переломами 
кісточок гомілки (34,48%).

Форма і дизайн полімерних фіксаторів, зокрема 
виготовлених з ПГ, відрізняється від металевих, що 
пов’язано, як з механічними властивостями полі-
меру, так і особливостями його застосування. З да-
ного полімеру не виготовлялися такі масивні фік-
сатори як накісткові пластини та інтрамедулярні 
цвяхи, що пов’язано з їх параметрами жорсткості 
та міцності, крім того, терміни біодеградації біо-
резорбуючих конструкцій зростають пропорційно 
до збільшення їх розмірів і маси. Враховуючи це, 
було застосовано фіксатори невеликих розмірів, 
виготовлені з ПГ, зокрема штифти конічної форми 
застосовані у 28 хворих, гвинти – у 20.

При клінічному обстеженні хворих, оперованих 
з використанням фіксаторів з ПГ, згідно із стандар-
тами оцінки якості лікування в терміни до 5 років 
спостережень після операції добрі результати від-
мічалися у 45 хворих (93,5%), в подальшому від-
соток добрих результатів збільшувався і в терміни 
6–10 років спостережень становив 94,6% (35 хво-
рих), в терміни 11-20 років – 97,1% (33 хворих). У 
більш віддалені терміни спостережень – 21 і біль-
ше років відсоток добрих результатів зменшував-
ся і складав 92,6%. Аналогічна тенденція відміча-
лася у групі хворих, оперованих з використанням 
фіксаторів з П-12 та після металоостеосинтезу. В 
терміни до 5 років у хворих, оперованих з викорис-

танням фіксаторів з П-12 відмічалися добрі резуль-
тати у 52 хворих (83,9%), задовільні – у 7 хворих 
(11,3%), після МОС – 77,59% і 17,24% відповідно. 
В терміни спостережень 6–10 років відсоток до-
брих результатів після остеосинтезу фіксаторами з 
П-12 зростав і складав 87,7%, задовільних – 10,5%, 
після МОС відсоток добрих результатів складав 
90,7%, задовільних – 9,3%. Проте в подальші роки, 
особливо у осіб старшого і похилого віку, відміча-
лося різке погіршення функції, яке мало двохсто-
ронній характер і відмічалося, як на оперованій, 
так і на контрольній інтактній кінцівці. В терміни 
11-20 років добрий результат відмічався у 39 хво-
рих (81,3%) після остеосинтезу фіксаторами з П-12 
і у 85% – після МОС. Протягом наступних 10 років 
кількість добрих результатів продовжувала змен-
шуватися і складала 77,4% в групі хворих, оперо-
ваних з використанням фіксаторів з П-12, і в 71,4% 
хворих після МОС. В терміни 30 і більше років 
після остеосинтезу фіксаторами з П-12 добрий ре-
зультат відмічався лише в 61,1% (у 11 хворих). На 
нашу думку, покращення в найближчі роки після 
остеосинтезу зумовлено адаптаційними можливос-
тями організму, проте у більш віддалені терміни, в 
результаті розвитку вікових дегенеративних змін в 
суглобах, скомпрометованих травматичним пошко-
дженням, відмічається тенденція до погіршення 
функції кінцівки.

Висновки. В ході дослідження було обґрунтова-
но показання до застосування фіксаторів, виготовле-
них з полімерних матеріалів. Визначено, що сучасні 
полімерні матеріали П-12 та ПГ дозволяють надійно 
фіксувати відривні, краєві та внутрішньо-суглобові 
переломи в процесі їх консолідації і можуть бути 
альтернативою металевим фіксаторам в показаних 
випадках. Застосування полімерних фіксаторів з ПГ 
для остеосинтезу переломів дозволяє отримати до-
брі результати у 92,6% оперованих і задовільні – у 
7,4% в терміни 20-27 років після операції. При за-
стосуванні фіксаторів з П-12 добрі і задовільні ре-
зультати отримано у 88,9% випадків в терміни 30-40 
років після оперативного втручання.
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ВЛИЯНИЕ ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЦИРКАДИАННЫХ РИТМОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРИ СТАРЕНИИ

Аннотация: На крысах-самцах линии Wistar двух возрастных групп: половозрелых (взрослых) – в возрасте 
12-15 мес. и старых – в возрасте 24 мес. и старше изучали влияния эпифизэктомии на динамику циркадианных и 
сезонных ритмов показателей неспецифической иммунологической адаптации организма и выявление характера 
влияния шишковидной железы на ритмостаз при старении организма. Исследованы показатели неспецифической 
иммунитета: активность сывороточного комплемента, концентрация сывороточного лизоцима, общее количество 
лейкоцитов, НСТ-тест, миелопероксидазная активность нейтрофилов, уровень гликогена, фагоцитарная активность 
и фагоцитарный индекс полиморфноядерных лейкоцитов. Разнонаправленность биоритмологических изменений 
гуморальных и клеточных показателей неспецифичечкого иммунитета обеспечивает наиболее полноценное при-
способление организма к циклическим изменениям внешней среды. Эпифиз имеет прямое отношение к регуля-
ции циркадианных ритмов системы неспецифической адаптации организма. Имеются возрастные особенности, а 
влияние шишковидной железы сохраняется до глубокой старости. Регулирующее действие шишковидной железы 
на иммуноструктурный гомеостаз осуществляется мелатонином и другими биологически активными веществами, 
которые продуцируются этим органом.

Анотація: На щурах-самцях лінії Wistar двох вікових груп: статевозрілих (дорослих) – у віці 12-15 міс. і старих – у 
віці 24 міс. і старше вивчали вплив епіфізектомії на динаміку ціркадіанних і сезонних ритмів показників неспецифічної 
імунологічної адаптації організму і виявлення характеру впливу шишкоподібної залози на ритмостаз при старінні 
організму. Досліджено показники неспецифічного імунітету: активність сироваткового комплементу, концентрацію сиро-
ваткового лізоциму, загальну кількість лейкоцитів, НСТ-тест, міелопероксидазну активність нейтрофілів, рівень глікогену, 
фагоцитарну активність і фагоцитарний індекс поліморфноядерних лейкоцитів. Різноспрямованість біоритмологічних 
змін гуморальних і клітинних показників неспецифічного імунітету забезпечує найбільш повноцінне пристосування 
організму до циклічних змін зовнішнього середовища. Епіфіз має пряме відношення до регуляції ціркадіанних ритмів 
системи неспецифічної адаптації організму. Є вікові особливості, а вплив шишкоподібної залози зберігається до глибокої 
старості. Регулююча дія шишкоподібної залози на іммуноструктурний гомеостаз здійснюється мелатоніном та іншими 
біологічно активними речовинами, які продукуються цим органом.

Summary: Was studied influence of epiphysectomy on the dynamics of circadian and seasonal rhythms indicators of 
nonspecific immunological adaptation Wistar rat’s organism in two aged groups: adult (12-15 months) and old (24 months 
and older) and identified influence character of pineal gland ritmostaz to aging of the organism. Were investigated indices 
of nonspecific immunity: serum complement activity, concentration of serum lysozyme, the total number of white blood cells, 
NBT-test mieloperoksidaze neutrophil activity, glycogen level, phagocytic activity and phagocytic index of polymorphonuclear 
leukocytes. An Omni directional biorhythmological change of humoral and cellular immunity indicators of non specific immunity 
provides the full adaptation of the body to the cyclic changes in the environment. Pineal gland is directly related to the regulation 
of circadian rhythms of nonspecific adaptation. There are age-appropriate, and the influence of pineal gland is saved till the old 
age. Controlling effect of pineal gland on immunostructural homeostasis provides by melatonin and by other biologically active 
substances, which produced by this endocrine organ. 

Введение. Шишковидная железа (ШЖ) у мле-
копитающих и человека играет важную роль в 
синхронизации циркадианной эндокринной актив-

ности. Известна роль ШЖ в нейроэндокринной 
регуляции функций организма [2] и участие эпи-
физа в развитии общего адаптационного синдрома 
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[1]. Пинеальная железа является одним из главных 
осцилляторов регуляции хронобиологических про-
цессов организма [3]. 

Циркадианные и сезонные колебания показа-
телей жизнедеятельности организма в процессе 
старения постепенно угасают [4], снижается про-
дукция и секреция эпифизом гормона мелатонина, 
уменьшаются суточные колебания уровня мелато-
нина в плазме крови [9], что приводит к развитию 
различных патологических состояний вследствии 
повышения реактивности симпато-адреналовой, 
гипофизарно-адреналовой и сердечно-ссосудистой 
систем. Восстановление концентрации мелатони-
на повышает устойчивость сердечно-сосудистой и 
других систем организма к стрессорному воздей-
ствию [5, 10].

Гормон мелатонин положительно влияет на 
нейроэндокринную регуляцию и оказывает анти-
оксидантное действие [8], снижает активность ги-
поталамо-гипофизарной и симпато-адреналовой 
систем, уменьшает начальную стадию развития 
стресса – стадию тревоги или беспокойства, тем 
самым предотвращая развитие общего адаптаци-
онного синдрома. Исследования последних лет 
указывают на роль ШЖ как центральных биологи-
ческих часов при старении [7], а введение мелато-
нина в фармакологических дозах может предупре-
дить развитие симптомов старения [6]. Доказано 
стимулирующее влияние мелатонина на иммуно-
структурный гомеостаз [9]. Изучены сезонные ко-
лебания некоторых показателей неспецифической 
иммунологической адаптации [3].

Целью нашего исследования стало изучение 
влияния эпифизэктомии на динамику циркадиан-
ных и сезонных ритмов показателей неспецифи-
ческой иммунологической адаптации организма и 
выявление характера влияния шишковидного тела 
на ритмостаз показателей естественного неспец-
ифического иммунитета при старении организма. 

Материал и методы. Экспериментальные ис-
следования проведены на 140 белых лаборатор-
ных крысах-самцах линии Wistar двух возрастных 
групп: половозрелых (взрослых) – в возрасте 12-15 
мес. массой 140-200 г и старых - в возрасте 24 мес. 
и старше массой 250 г и более. Крысы содержались 
в виварии при постоянной температуре и искус-
ственном освещении. Световой режим был соот-
ветственно: 12 ч свет - 12 ч темнота. В исследо-
ваниях использовали псевдооперированных крыс, 
которые наряду с интактными, составили кон-
трольную группу эпифизэктомированным живот-
ным на 15-20 сутки после удаления ШЖ. С целью 
изучения циркадианных ритмов показателей не-
специфической иммунологической адаптации ор-
ганизма опыты проводились на взрослых и старых 
крысах-самцах. Светлый период суток продолжал-
ся с 08.00 часов утра до 20.00 вечера, а темновой – с 
20.00 вечера до 06.00 часов утра. Кровь забирали 
через 6-часовые интервалы времени: соответствен-
но, в 09.00, 15.00, 21.00 и 03.00 часа. Для изучения 
сезонного ритма опыты проводили в течение двух 
лет весной (апрель, май), летом (июль, август), осе-

нью (октябрь, ноябрь) и зимой (январь, февраль).
В эксперименте изучали показатели неспец-

ифического иммунитета: активность сывороточно-
го комплемента, концентрацию сывороточного ли-
зоцима, общее количество лейкоцитов, НСТ-тест, 
миелопероксидазную активность нейтрофилов, 
уровень гликогена, фагоцитарную активность и 
фагоцитарный индекс полиморфноядерных лейко-
цитов.

Результаты и их обсуждение. Данные иссле-
дований указывают на наличие ритмики системы 
комплемента и снижение его уровня вследствие 
эпифизэктомии. Циркадианный ритм активности 
сывороточного комплемента зависит не только от 
возраста и наличия ШЖ, но и от времени года, осо-
бенно весной и летом. Содержание сывороточного 
лизоцима у взрослых крыс после эпифизэктомии 
уменьшалось, а в старых крыс наблюдалось ниве-
лирование циркадианного ритма. Сезонный ритм 
вследствие удаления ШЖ менялся: в старых крыс 
минифаза смещалась на осень. Введение мелатони-
на сопровождалось ростом содержания лизоцима 
в контрольных группах взрослых и старых крыс, 
а в эпифизэктомированных взрослых животных - 
уменьшением уровня показателя. Следует указать 
на существенную роль лизоцима, содержание ко-
торого возрастало при старении, что является ком-
пенсаторным механизмом, направленным на акти-
вацию ферментативной активности фагоцитов, и 
прежде всего лизосомальных ферментов, в частно-
сти - муромидазы, разрушающей стенки бактерий. 
После эпифизэктомии наблюдалась лейкопения, 
как у взрослых, так и у старых крыс. Уменьша-
лась фазность циркадианного ритма, смещались 
акрофаза и минифаза. Показатель количества лей-
коцитов не являлся информативным относительно 
действия мелатонина и измененного освещения, 
однако его динамика и ритмостаз изменялись. 
НСТ-тест оставался существенно не измененным 
при нахождении животных в условиях длительной 
темноты. При данных условиях не наблюдалось 
влияния мелатонина. 

НСТ-тест характеризует активацию метаболиз-
ма нейтрофилов и, прежде всего, функцию гексозо-
монофосфатного шунта и связанный с ним синтез 
свободных радикалов, необходимых для успеш-
ного осуществления фагоцитоза. В наших опытах 
имела место тенденция к изменению этого показа-
теля с возрастом и наблюдались нарушения цир-
кадианной ритмики. Циркадианные ритмы содер-
жания гликогена в нейтрофилах у половозрелых 
крыс после эпифизэктомии не имели существен-
ных различий, а в старых - достоверно снижались 
и сглаживались амплитуды акрофазы и батифазы. 
Идентичные изменения регистрировались у живот-
ных, лишенных ШЖ. Введение мелатонина сопро-
вождалось ростом содержания гликогена в пинеа-
лэктомированных взрослых и старых крыс. Низкое 
содержание гликогена у подопытных животных 
свидетельствует о недостаточной энергообеспе-
ченности нейтрофилов, как основной цепи в функ-
ционировании системы неспецифической имму-
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нологической адаптации организма, указывает на 
возможные отклонения в работе системы неспец-
ифической защиты. Эти данные достаточно четко 
характеризуют процессы старения организма.

Бактерицидные свойства нейтрофилов перифе-
рической крови и разрушения пероксида водорода 
обусловлены их миелопероксидазной активностью. 
Циркадианный ритм активности миелопероксида-
зы характеризовался минифазой в утреннее время 
во всех трех группах старых крыс. Низкая актив-
ность миелопероксидазы нормализовалась мелато-
нином в условиях обычного фотопериода, длитель-
ной темноты и при постоянном освещении. 

Результаты экспериментальных исследований 
указывают, что в результате эпифизэктомии изме-
няются показатели содержания гликогена, уровня 
НСТ-теста и миелопероксидазной активности, что 
является прямым свидетельством изменения в этих 
условиях фагоцитарной активности сегментоядер-
ных нейтрофильных лейкоцитов. Фагоцитарная 
активность у старых животных достоверно сни-
жалась, а удаление ШЖ приводило к нарушению 
фазности суточной кривой, уровни показателей 
достоверно снижались во все временные проме-
жутки суток. Введение мелатонина нормализовало 
сниженные показатели фагоцитарной активности, 
как у взрослых, так и у старых крыс, а при наличии 
железы - гормон не влиял на этот показатель при 
обычном фотопериоде. При угнетении ШЖ дли-
тельным освещением введение мелатонина стиму-
лировало активность фагоцитоза как у взрослых, 
так и у старых контрольных животных. Такая же 
направленность изменений наблюдалась и в обеих 
группах эпифизэктомованных крыс. Следователь-
но, при отсутствии ШЖ эффекты мелатонина не 
зависят от фотопериода. Фагоцитарный индекс у 

взрослых крыс после удаления шишковидного тела 
характеризовался нарушением фазности циркади-
аного ритма, смещением акрофазы на утренние 
часы. Зарегистрировано снижение ритмических 
колебаний и достоверное уменьшение показателя 
в старых эпифизэктомированных животных. Экзо-
генный мелатонин нормализовал уровень фагоци-
тарного индекса, который был снижен вследствие 
удаления ШЖ и после воздействия постоянного ос-
вещения. Наряду с отсутствием эффекта действия 
постоянной темноты и мелатонина на динамику и 
ритмостаз фагоцитарного индекса во всех группах 
взрослых крыс, для старых животных характерный 
рост показателя в контрольной группе животных.

Выводы. Обнаруженная разнонаправленность 
биоритмологических изменений гуморальных и 
клеточных показателей неспецифичечкого имму-
нитета обеспечивает наиболее полноценное при-
способление организма к циклическим изменени-
ям внешней среды. ШЖ у млекопитающих имеет 
прямое отношение к регуляции циркадианных рит-
мов системы неспецифической иммунологической 
адаптации организма. Это влияние имеет возраст-
ные особенности и сохраняется до глубокой старо-
сти. Регулирующее действие ШЖ на иммунострук-
турный гомеостаз осуществляется мелатонином 
и другими биологически активными веществами, 
которые продуцируются этим органом. Исследова-
ения с измененным освещением свидетельствуют 
о существовании принципиальной возможности 
стимуляции мелатонинобразующей функции ШЖ 
путем увеличения длины темнового периода, и, как 
следствие, усиления работы системы неспецифи-
ческой иммунологической защиты организма, что 
особенно актуально  при коррекции возрастных из-
менений.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ 
У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ ДИСТАЛЬНУ СИМЕТРИЧНУ ПОЛІНЕЙРОПАТІЮ

Анотація: У статті наведені результати вивчення показників про- та антиоксидантної системи крові та електронейро-
міографічних (ЕНМГ) параметрів у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, ускладнений дистальною симетричною по-
лінейропатією (ДСПН). У результаті нашого дослідження виявлені ознаки оксидативного стресу різного ступеня прояву: 
вірогідне підвищення рівня малонового альдегіду плазми та еритроцитів крові, компенсаторне підвищення активності 
ферментів антиоксидантної системи (глутатіонпероксидази та каталази) та вірогідне зниження відновленого глутатіону, 
що поглиблюється із стадіями тяжкості діабетичної дистальної симетричної полінейропатії. Найбільш виражені зміни 
показників про- та антиоксидантного захисту відбуваються у пацієнтів  із тяжким ступенем діабетичної дистальної симе-
тричної полінейропатії та з тривалістю основного захворювання понад 10 років.

Аннотация: В статье приведены результаты изучения показателей про- и антиоксидантной системы крови и 
электронейромиографических (ЭНМГ) параметров у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа, осложненным дисталь-
ной симметричной полинейропатией (ДСПН). В ходе нашего исследования обнаружены признаки оксидативного стресса 
различной степени выраженности: достоверное повышение уровня малонового альдегида плазмы и эритроцитов крови, 
компенсаторное повышение активности ферментов антиоксидантной системы (глутатионпероксидазы и каталазы) и 
достоверное снижение восстановленного глутатиона, что углубляется со стадиями тяжести диабетической дистальной 
симметричной полинейропатии. Наиболее выраженные изменения показателей про- и антиоксидантной защиты про-
исходят у пациентов с тяжелой степенью диабетической дистальной симметричной полинейропатии и с длительностью 
основного заболевания более 10 лет.

Summary: The article presents the results of  studying the performance of pro- and antioxidant systems of blood 
and еlectromyography (EMG) parameters in patients with diabetes mellitus (DM) type 2 complicated by distal symmetric 
polyneuropathy. In the course of our study show signs of oxidative stress of varying severity: a significant increase in the level 
of malondialdehyde plasma and red blood cells, a compensatory increase in the activity of antioxidant enzymes (glutathione 
peroxidase and catalase) and a significant decrease in reduced glutathione, which deepens with the stages of severity of 
diabetic distal symmetric polyneuropathy. The most pronounced changes in indicators of pro- and antioxidant protection occur 
in patients with severe diabetic distal symmetric polyneuropathy, and the duration of the underlying disease for more than 
10 years.

Вступ. За даними ВООЗ, цукровий діабет (ЦД) 
скорочує тривалість життя і збільшує смертність в 
2-3 рази. Актуальність проблеми зумовлена масш-
табністю розповсюдження ЦД. На сьогодні за оцін-
ками Всесвітньої організації здоров’я в усьому 
світі зареєстровано 347 млн. пацієнтів на ЦД, при-
чому на частку ЦД 2-го типу приходиться 90-95% 
усіх випадків діабету. ЦД визнано неінфекційною 
епідемією XXI століття. За прогнозами, у наступні 
10 років загальна кількість випадків смерті через 
діабет зросте на понад 50%, а до 2030 року діабет 
стане провідною причиною смерті в світі [6, 11].

В Україні за останні 11 років поширеність діа-
бету стрімко зросла – з 1,8 до 2,8%. При цьому 89% 
нових випадків припадають на ЦД 2-го типу, 11% 
– на ЦД 1-го типу [2]. 

Діабетична дистальна симетрична сенсорно-мо-
торна полінейропатія (ДСПН) – найчастіший варіант 
діабетичної нейропатії, який виявляється більш ніж 
у 50% хворих з ЦД 1-го і 2-го типів. Поширеність 
ДСПН варіює залежно від діагностичних критеріїв, 
що застосовувались. Так, частота нейропатії, що діа-
гностується на підставі симптомів, складає близько 
25%, а при проведенні електронейроміографічного 
дослідження – у 100% хворих на ЦД [5,10].

Чинниками розвитку нейропатії є ішемія, гі-
поксія периферичних нервів у поєднанні з метабо-
лічними порушеннями. Важливим моментом у па-
тогенезі ДСПН є накопичення в тканинах вільних 

радикалів, значення яких полягає в їх підвищеній 
здатності до хімічних реакцій. Через взаємодії з 
ненасиченими сполуками вони порушують струк-
туру ферментних білків, ліпідів клітинних мемб-
ран і ДНК [4,7]. За експериментально відтвореної 
діабетичної нейропатії (Rashi G., 2004) сідничних 
нервів було встановлено підвищення концентрації 
малонового альдегіду, що є маркером окидативного 
стресу. Крім того, оксидативний стрес розглядаєть-
ся як причина дегенерації аксонів. Атрофія нерво-
вих волокон і дегенерація аксонів при діабетичній 
нейропатії супроводжуються ендоневральними 
мікросудинними змінами, що являє собою основу 
гіпотези гіпоксії-ішемії [8, 9]. Тому актуальним є 
дослідження зв’язку показників про- та антиокси-
дантної системи крові та електронейроміографіч-
них параметрів у хворих на ДСПН. 

Мета дослідження: оцінити показники про- та 
антиоксидантної систем крові та електронейромі-
ографічні параметри у хворих на діабетичну дис-
тальну симетричну полінейропатію (ДСПН) на тлі 
цукрового діабету 2-го типу. 

Матеріал і методи. Обстежено 70 хворих на 
ЦД 2-го типу (середній вік – 54,6+2,7 року), які пе-
ребували на лікуванні в Чернівецькому обласному 
ендокринологічному центрі та 20 практично здоро-
вих осіб (ПЗО), що склали контрольну групу. 

Для встановлення ступеня тяжкості ДСПН усім 
пацієнтам здійснювалося неврологічне обстежен-
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ня за шкалами Невропатичного Симптоматично-
го Підрахунку (NSS), Модифікованого Невропа-
тичного Дисфункціонального Підрахунку (NDS), 
Загальної шкали симптомів (TSS) [10], тобто оці-
нювали скарги хворих, дані неврологічного обсте-
ження. У 18 хворих діагностовано легкий ступінь 
ДСПН (25,7%), у 31 хворих – середній (44,3%) та 
у 21 (30%) хворих – тяжкий ступінь захворюван-
ня. Також розподіл хворих здійснювався за трива-
лістю ЦД: до 5 років – 20 (28,5%) хворих, від 5 до 
10 років – 23 (32,8%) пацієнт, понад 10 років – 27 
(38,7%) хворих. 

Ступінь прояву оксидантного статусу оці-
нювали за вмістом малонового альдегіду (МА) 
у плазмі крові та еритроцитах – за Васильєвою 
Н. В., Мещишеним І. Ф. Вміст у крові відновле-
ного глутатіону (Г-SH) визначали титраційним 
методом за Травіною О. В. у модифікації Ме-
щишена І. Ф., Петрової І. В., що базується на 
окисненні відновленого глутатіону йодновато-
кислим калієм. Стан системи антиоксидантного 
захисту аналізували за визначенням активності 
каталази (КАТ) та глутатіонпероксидази (ГП). 
Визначення активності КАТ здійснювали за ме-
тодом Королюк М. А. та співавт., принцип якого 
полягає у тому, що КАТ руйнує субстрат Н2О2, 
а решту, незруйновану частину пероксиду вод-
ню, вимірюють за допомогою молібдату амо-
нію, який з пероксидом водню утворює стійкий 
забарвлений комплекс. Активність ГП оціню-
вали за методом Мещишина І. Ф. Суть методу 
полягає у кількісному визначенні Г-SH, який не 
використовується в процесі ферментативної ре-
акції [3]. 

Електронейроміографічне обстеження про-
водилося на комп’ютеризованому програмному 
комплексі М-ТEST. Досліджуючи моторні нерви, 
вивчали амплітуду потенціалів максимальної ру-
хової відповіді (М-відповіді) на стимуляцію нерва 
в дистальній та проксимальній точках, терміналь-
ну латентність (мс), резидуальну латентність (мс), 
швидкість проведення збудження (ШПЗ) (м/с). При 
дослідженні сенсорних нервів вивчали амплітуду 
потенціалів дії (мкВ) та ШПЗ (м/с) [1,5].

Статистична обробка проводилась із викорис-
танням програми Biostat, Statistika 6, із використан-
ням критерію Ст’юдента.

Результати та їх обговорення.
Наведені дані (табл. 1) свідчать про те, що по-

казники малонового альдегіду (МА) у плазмі кро-
ві та еритроцитах вірогідно змінювалися у порів-
няні з ПЗО: у хворих з легким ступенем тяжкості 
ДСПН спостерігали підвищення МА у плазмі крові 
на 42,5% та у еритроцитах на 49,7%, у пацієнтів із 
середнім ступенем ДСПН – на 53,9% та 52,1%, та 
у хворих з тяжким ступенем ДСПН – на 56,1% та 
54,1% відповідно. МА – це один із кінцевих про-
дуктів ПОЛ, тому його збільшення вказує на акти-
вацію вільнорадикального окиснення ліпідів. 

ГП відноситься до групи антиоксидантних фер-
ментів, разом з КАТ та іншими антиоксидантними 
ферментами вона захищає організм людини від 
високотоксичних кисневих радикалів. За резуль-
татами нашого дослідження у більшості хворих з 
ДСПН (82,3%) ГП виявилася в 1,5 рази вищою за 
контроль, у 15,2% хворих активність ГП наближа-
лася до контрольних значень, і тільки у 2,5% – ниж-
че показників ПЗО. Показники активності КАТ та-
кож відрізнялися: у 54,8% перевищував контрольні 
значенння в 1,5 рази, в 22,6% були подібні до по-
казників ПЗО, в 19,3% випадків – нижче контроль-
них значень. Рівень Г-SH проградієнтно зменшу-
вався на 20,4% у хворих з легким ступенем, 36,5% 
з середнім та 44,1% з тяжким ступенем ДСПН 
(р<0,05). Зниження активності антиоксидантної 
системи вказує на виснаження захисних властивос-
тей організму.

Наступним етапом нашого дослідження було 
вивчення показників ПОЛ та глутатіонової сис-
теми у хворих на цукровий діабет 2-го типу, 
ускладнений ДСПН залежно від тривалості 
основного захворювання (табл.2). Встановлено, 
що рівень МА у плазмі крові та еритроцитах ві-
рогідно підвищував контроль на 46,3% та 47,5% 
в першій групі, 44,6% та 46,1% в другій групі, 
на 47,3% та 53,0% в третій групі відповідно. Змі-
ни значень показників антиоксидантної системи 
(табл.2) були наступними: активність ГП в усіх 
групах хворих вірогідно зросла, а рівень Г-SH 
зменшувався на 23,6% в першій групі, на 24,7% в 
другій групі та на 41,9% в третій групі (р<0,05). 
Найбільш виражені зміни показників МА та 
Г-SH спостерігали у групі пацієнтів з тривалістю 
ЦД 2 типу понад 10 років.

Таблиця 1
Показники про- та антиоксидантної системи крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу відповідно 

ступеня тяжкості діабетичної поліневропатії

Показники Практично здорові 
особи, n=20

Легкий ступінь 
ДПН, n= 18

Середній ступінь 
ДПН, n= 31

Тяжкий ступінь 
ДПН, n = 21

МА плазми, мкмоль/л 3,12±0,324 5,43±0,537* 6,78±0,431*/** 7,11±0,456*/**
МА еритр., мкмоль/л 6,53±0,231 13,07±0,320* 13,62±1,354* 14,23±0,654*
ГП, нмоль ГВ за 1хв/г Нв 164,6±6,56 225,3±8,91* 224,6±4,34* 224,8±8,79*
КАТ, молькат/л 15,53±0,484 17,55±0,776* 15,08±0,837 17,01±1,710*
Г-SH, ммоль/л 0,93±0,051 0,74±0,029* 0,59±0,021*/** 0,52±0,039*/**

Примітка: * р<0,05- вірогідна різниця порівняно із показниками контролльної групи, ** р<0,05 – вірогідна 
різниця порівняно із легким ступенем тяжкості ДСПН .
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Проведено клінічно-електронейроміографічне 
дослідження хворих, зокрема ЕНМГ-тестування 
функції сенсорних та моторних нервів залежно від 
ступеня тяжкості ДСПН. 

Як показали результати дослідження (табл. 3), 
при легкому ступеню тяжкості ДСПН реєструва-
лися помірно виражені ураження сенсорних воло-
кон ЕНМГ, що проявлялося вірогідним зниженням 
амплітуди та швидкості проведення збудження по-
рівняно із ПЗО (р<0,001). У 66,7% цієї групи подо-
вжувалися тривалість, площа М-відповіді, зниження 
показників амплітуди при стимуляції малогомілко-
вих та великогомілкових нервів в дистальній точці 
на 13,2% по малогомілковому та на 18,9% по вели-
когомілковому нерву (р<0,05), та відбувалося спо-
вільнення проведення нервового імпульсу волокна-
ми цих нервів на 23,7 та 19,1% (р≤0,05). 

У групи пацієнтів із середнім ступенем тяж-
кості ДСПН спостерігалося прогресування явищ 
аксонопатії та мієлінопатії: зниження амплітуди 
дистальної М-відповіді на 35,7% при стимуляції 
малогомілкових та на 38,9% – великогомілкових 
нервів; ШПЗм зменшується на 24,1 та 26,9% відпо-
відно (р<0,001) (табл. 3). 

У хворих із тяжким ступенем ДСПН відмі-
чалися найсуттєвіші зміни ЕНМГ. Свідченням 
ураження осьового циліндра нерва при цій стадії 
стало зменшення площі М-відповіді при стимуля-
ції в обох точках на 51,4%; деформація форми та 

значне зниження амплітуди моторної відповіді ма-
логомілкового та великогомілкового нервів на 55,1 
та 58,9% (р<0,001). Вірогідно змінювався стан мі-
єлінових оболонок, що відображалося зниженням 
ШПЗ по рухових волокнах нервів на 26,9 та 26,7% 
відповідно (табл. 3).

Про залежність розвитку аксонопатії та міє-
лінопатії в периферичних нервах від показників 
про- та антиоксидантного статусу свідчив встанов-
лений щільний кореляційний зв'язок між ЕНМГ-
показниками (амплітуда М-відповіді, ШПЗм) та 
рівнем МА плазми крові (r=0,78; р<0,05 та r=0,62; 
р<0,05  відповідно), та між показником Г-SH 
(r=0,68; р<0,05 та r=0,72; р<0,05).

Висновки:
1. У 67,4% хворих з середнім ступенем та у 

всіх – із тяжким ступенем діабетичної дистальної 
симетричної полінейропатії реєструються суттєві 
електронейроміографічні зміни із вираженим аксо-
нально-демієлінізуючим ураженням нервів.

2. У хворих на цукровий діабет 2 типу виявлені 
ознаки оксидативного стресу різного ступеня про-
яву: вірогідне підвищення рівня малонового альде-
гіду плазми та еритроцитів крові, компенсаторне 
підвищення активності ферментів антиоксидантної 
системи (глутатіонпероксидази та каталази) та ві-
рогідне зниження відновленого глутатіону, що по-
глиблюється із стадіями тяжкості діабетичної дис-
тальної симетричної полінейропатії. 

Таблиця 2
Показники про- та антиоксидантної системи крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу ускладнений 

ДСПН залежно від тривалості основного захворювання

Показники Практично здорові 
особи, n=20

1 група До 5 років, 
n= 20

2 група Від 5 до 10 
років, n= 23

3 група Більше 10 
років, n = 27

МА плазми, 
мкмоль/л 3,12±0,324 5,82±1,470* 5,64±1,486* 5,93±2,06*

МА еритр., 
мкмоль/л 6,53±0,231 12,45±2,510* 12,12±2,782* 13,90±2,072*

ГП, нмоль ГВ за 
1хв/г Нв 164,6±6,56 227,6±6,53* 213,2±10,51* 211,0±5,43*

КАТ, молькат/л 15,53±0,484 15,92±1,639 17,15±1,695* 15,78±1,610
Г-SH, ммоль/л 0,93±0,051 0,71±0,025* 0,70±0,042* 0,54±0,025*/**

Примітка: * р<0,05- вірогідна різниця порівняно із ПЗО, ** р<0,05- вірогідна різниця порівняно із 1 та 2 гру-
пою хворих.

Таблиця 3
Електронейроміографічні показники у групах хворих залежно від ступеня тяжкості ДСПН

Параметри та показники стимуляційної ЕНМГ
Розподіл хворих за 
ступенем важкості 

ДПН
Практично здорові 

особи, n=20
Легкий ступінь 

ДПН, n= 18
Середній ступінь 

ДПН, n= 31
Важкий ступінь 

ДПН, n = 21

Амплітуда моторної М-відповіді, мВ
n. Peroneus
n. Tibialis

9,8±0,11
9,5±0,76

8,5±0,50
7,7±0,87*

6,3±0,30*
5,8±0,78*

4,4±0,66**/***
3,9±0,32**/***

Швидкість проведення імпульсу по моторному волокну, м/с
n. Peroneus
n. Tibialis

53,5±1,16
52,8 ±1,90

40,8±1,30*/***
42,7±1,22*

40,6±1,85*/***
38,6±1,60**/***

39,1±1,66*/***
37,8±1,15*/***

Примітка: вірогідна різниця порівняно із ПЗО: * – р ≤ 0,05, ** – р<0,001;*** – р <0,05 вірогідна різниця по-
рівняно із легким ступенем важкості ДСПН
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3. Найбільш виражені зміни показників про- та 
антиоксидантного захисту відбуваються у паці-
єнтів  із тяжким ступенем діабетичної дистальної 
симетричної полінейропатії та з тривалістю осно-
вного захворювання понад 10 років.

4. Електронейроміографічні параметри хворих 

на діабетичну симетричну дистальну полінейропа-
тію пов’язані з показниками про- та антиоксидант-
ного статусу, зокрема встановлено щільний коре-
лятивний зв’язок між рівнем малонового альдегіду 
плазми крові та вмістом відновленого глутатіону із 
електронейроміографічними показниками. 
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ЗМІНИ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ТРАВНОГО ТРАКТУ ЯК ЧИННИК ПРОЯВУ 
ХРОНІЧНИХ УРАЖЕНЬ ПОКРИВІВ ТІЛА

(огляд літератури)

Анотація: Представлені сучасні теорії механізмів формування дерматозів. Основну увагу приділяють бактеріальним 
і вірусних агентам. В останні роки з’явилися окремі повідомлення про вплив паразитарних інвазій, отримані дані про зна-
чну роль у патогенезі хронічних шкірних процесів паразитарних інвазій кишечника (гельмінтоз, лямбліоз), які ініціюють 
або підтримують хронічні дерматози.

Аннотация: Представлены современные теории механизмов формирования дерматозов. Основное внимание уде-
ляют бактериальным и вирусным агентам. В последние годы появились отдельные сообщения о влиянии паразитарных 
инвазий, получены данные о значительной роли в патогенезе хронических кожных процессов паразитарных инвазий 
кишечника (гельминтоз, лямблиоз), которые инициируют или поддерживают хронические дерматозы.

Summary: The article presents the modern theory of the mechanisms of formation of dermatoses. The focus is on bacterial 
and viral agents. In recent years there have been some reports on the impact of parasitic infections, there is evidence of a 
significant role in the pathogenesis of chronic skin processes of intestinal parasitic infections (worm infestations, giardiasis) who 
initiate or support of chronic dermatoses. 

Питанням етіології та патогенезу хронічних 
захворювань шкіри приділяється велика увага у 
всьому світі, оскільки від вирішення цих завдань 
залежить правильна тактика їх терапії. Незважаю-
чи на всі успіхи в діагностиці та терапії дерматозів, 
зазначені захворювання вкрай складно піддаються 
лікуванню. Досі немає єдиного погляду на причини 
виникнення і механізми хронізації цих патологій. 
На тлі процесів, які розвиваються у шкірі хворого, 

відзначається виражена проліферативна активність 
епітеліоцитів, регульована чисельними чинниками, 
які є складними ланками патогенезу. 

Сьогодні значна роль у механізмах формування 
дерматозів відводиться спадковим, нейрогенним, 
імунним чинникам, ендотоксемії та ін. [1]. Відпо-
відно до однієї із провідних теорій розвитку хво-
роб шкіри − інфекційної, основну увагу приділя-
ють бактеріальним і вірусним агентам. Останніми 
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роками з’явилися окремі повідомлення про вплив 
паразитарних інвазій на хронічні запальні процеси, 
отримано дані про значну роль у патогенезі хроніч-
них шкірних процесів паразитарних інвазій кишеч-
ника (гельмінтоз, лямбліоз), які ініціюють або під-
тримують хронічні дерматози [2]. 

Наразі реєструється істотне зростання рівнів 
показників захворюваності на хронічні дерматози. 
За даними Ю. К. Скрипкіна, Ю. С. Бутова [3], у 48-
67% дерматологічних хворих патологічний процес 
має хронічний характер. Найчастіше у структурі 
шкірних нозологій реєструються стани, асоційо-
вані з алергічним статусом (алергічні контактні 
дерматити, справжні та мікробні екземи, атопічний 
дерматит). 

Нормальна мікрофлора людини формувалася у 
процесі еволюції як результат взаємодії макроор-
ганізму хазяїна і оточуючих його мікроорганізмів. 
З усього різномаїття мікробів, що перебувають у 
навколишньому середовищі, здійснювався відбір 
видів, здатних колонізувати поверхневий епітелій 
слизових оболонок певних біотопів. Організм до-
рослої людини складається з величезної кількості 
клітин − порядку 1013, а загальна чисельність пред-
ставників мікроекологічної системи сягає 1015. 
Мікрофлора слизових різних екологічних ніш від-
різняється за якісним і за кількісним складом − це 
визначається фізіологічними особливостями орга-
нізму хазяїна і особливостями мікробних асоціа-
цій. Найбільш складні мікробіоценози − це мікро-
біоти товстої кишки, носоглотки і рота. За даними 
літератури, близько 60% мікрофлори заселяє різні 
ніші травної системи, і вага цих мікроорганізмів 
становить 1,5-3,0 кг у дорослої людини [4]. 

На протязі багатьох років дослідники різних 
країн присвячують свої роботи вивченню складу 
нормальної мікрофлори та її порушень. Увага клі-
ніцистів звернена до цієї проблеми не випадково. 
Крім широкого впровадження у клінічну практику 
препаратів з протимікробною активністю, резуль-
тати науково-технічного прогресу і вдосконалення 
технологій суттєво впливають на мікрофлору, і цей 
вплив далеко не завжди є позитивним. Зміни нор-
мальної мікрофлори кишечника в останні роки від-
значаються все частіше [5, 6] і супроводжуються 
найрізноманітнішою симптоматичною картиною.

Мікрофлора кишечника формується в перші 
дні життя новонародженого, при цьому найважли-
вішою умовою є грудне вигодовування немовля-
ти. У здорових новонароджених мікроорганізми в 
товстій кишці з’являються вже в першу добу життя 
дитини.

Видова різноманітність та кількісний склад 
мікробних асоціацій у різних відділах шлунково-
кишкового тракту істотно відрізняються. Дане яви-
ще пояснюється тим, що в міру просування до дис-
тальних відділів кишкової трубки парціальний тиск 
кисню падає, а величина рН середовища зростає, в 
результаті чого проксимальні відділи заселяють ае-
робні бактерії, далі розташовуються факультативні 
анаероби, а ще нижче − власне лише анаероби. Про 
різноманітність цих представників можна судити 

за даними дослідників: в 1 г вмісту сліпої кишки 
можна виявити представників 17 родин, 45 родів і 
понад 400 видів мікроорганізмів. Встановлено, що 
з їжею, водою і слиною людина проковтує до 1-109 
мікробів на добу, а виводиться з організму близько 
5-1013 - 8-1014. Поряд з тим, мікрофлора травного 
тракту людини характеризується відносно стабіль-
ними показниками [5, 7]. 

У порожнині рота мікрофлора досить різнома-
нітна за своїм складом − тут зустрічається більше 
300 видів мікроорганізмів. В основному вона пред-
ставлена бактеріями, здатними існувати в середо-
вищі, що містить кисень. Своєрідним резервуаром 
мікробів є ясенні «кишені» і піднебінні мигдалики. 
Кількість мікробних клітин у слині може сягати 
109. Вивчено і доведено роль мікрофлори в патоло-
гії слизової оболонки рота [8, 9]. 

Мікрофлора стравоходу, за даними дослідни-
ків, не буває постійною і стабільною, оскільки за-
лежить, головним чином, від характеру їжі. Осно-
вні бактерії є представниками порожнини рота. У 
здорових людей виявлено мікроорганізми, що від-
носяться до 11 родів: стафілококи, Н. pylori, стреп-
тококи, лактобацили, бактероїди, стоматококи, ен-
теробактерії, коринебактерії, мікрококи, нейссеріі, 
вейлонели [10]. 

У шлунку мікрофлора не відрізняється різнома-
нітністю і чисельністю. Відповідний стан визнача-
ється низьким значенням рН (не повинно переви-
щувати 3,5-4,0) і впливом лізоциму, що зумовлює 
основний рост-лімітуючий і бактерицидний ефект. 
При нормальній концентрації хлоридної кислоти 
кількість мікробних клітин в 1 мл шлункового вміс-
ту становить близько 10 і мешкають вони, в осно-
вному, в пілоричному відділі. Здебільшого шлунко-
ва флора представлена кислотостійкими аеробами 
і факультативними анаеробами: стафілококами, 
стрептококами, молочнокислими лактобацилами, 
дріжджами і дріжджоподібними грибами, а також 
бацилами, бактероїдами, коринебактеріями, мікро-
коками, ентеробактеріями. За даними дослідників, 
у здорових людей з біоптатів слизової оболонки 
шлунка у 33-44% висівали бактерії Н. pylori [11]. 

Унаслідок прийому їжі кількість мікроорга-
нізмів може різко зростати до 105-107 клітин в 1 
мл вмісту, але досить швидко повертається до ви-
східного рівня. При величині рН більше 4 одиниць 
посилюється протеолітична активність бактерій, 
здатність розмножуватися, суттєво зростає кіль-
кість мікроорганізмів даного біотопу. 

Щодо відомостей про мікрофлору дванадцяти-
палої кишки у здорових людей, то за даними різних 
авторів, зустрічаються різноманітні показники, ін-
коли досить суперечливі. Існує думка про відсут-
ність мікроорганізмів у даному біотопі. Більшість 
дослідників вважає, що мікробний спектр дванад-
цятипалої кишки є мізерним. Останнім часом ав-
тори відзначають, що в 1 мл дуоденального вмісту 
можуть бути присутніми не більше 10 різних бакте-
рій [11, 12, 13]. Видовий склад бактерій у здорових 
людей це − стрептококи, стафілококи, лактобаци-
ли, мікрококи, ентеробактерії, гриби роду Candida, 
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коринебактерії, бактероїди, іноді актиноміцети, ба-
цили, Н. pylori. Тобто мікробний спектр слизової 
оболонки дванадцятипалої кишки схожий з пейза-
жем слизової оболонки шлунка людини. 

Мікрофлора порожньої та проксимальної час-
тин клубової кишки також досить проста і нечи-
сельна. Загальне число бактерій не більше 103-105 
в 1мл хімусу, локалізується переважно пристін-
ково. Домінують у даному біотопі стрептококи і 
лактобацили, а облігатні анаероби і представни-
ки родини ентеробактерій практично відсутні. У 
дистальній частині клубової кишки концентрація 
мікробів становить 110 в 1 мл кишкового вмісту, 
внтрішньопросвітня флора переважає над пристін-
ковою, причому анаеробів (біфідобактерії, бакте-
роїди, пептококи, пептострептококи, клостридії, 
рідше еубактеріі) і аеробів, факультативних анае-
робів (ентеробактерії, лактобактерії, стрептококи, 
стафілококи, гриби) приблизно однакова кількість. 

Існує ціла група чинників, які суттєво впли-
вають на зростання бактеріальної флори в тонкій 
кишці. Це дія хлоридної кислоти шлунка, жовчі; 
швидка (евакуація з харчовим клубком) та уповіль-
нена перистальтика кишечника; ферментативна 
активність; елімінація із слизом, що секретується 
келихоподібними клітинами; секреція у просвіт 
імуноглобулінів. Також для запобігання надлишко-
вого бактеріального росту в клубовій кишці велике 
значення має нормальне функціонування ілеоце-
кального клапана, який розділяє два біотопи, що 
розрізняються за анатомо-фізіологічними і еколо-
гічними особливостями. 

У людини товста кишка є еконішою з великою 
кількістю мікроорганізмів біотопу, там мешкають 
від 400 до 500 окремих бактеріальних видів. Біома-
са мікроорганізмів, що заселяють кишечник люди-
ни, складає близько 5% від його власної маси [14]. 
Більше 1/3 сухої маси фекалій припадає на життєз-
датні бактерії. Серед представників мікрофлори 
переважають анаероби: біфідобактерії, бактероїди, 
лактобактерії, вейлонели, пептострептококи, кло-
стридії, які складають 95-99% від загального числа 
мікроорганізмів біотопу. Аеробні мікроорганізми 
(5-10% усього складу): ешерихії, умовнопатогенні 
ентеробактерії, ентерококи (фекальні стрептоко-
ки), стафілококи, дріжджеподібні гриби та інші. 

Загалом усю мікрофлору кишечника поділя-
ють на облігатну (головну, аутохтонну, індигенну, 
резидентну, постійну), факультативну (додаткову, 
супутню, умовно-патогенну і сапрофітну) і транзи-
торну (випадкову, алохтонну, залишкову). 

За фізіологічних умов слизова кишечника 
вкрита біоплівкою, бактеріальним глікокаліксом, 
усередині якого знаходяться екзополісахаридний 
матрикс мікробного походження і муцин келихо-
подібних клітин слизової оболонки товстої кишки. 
Товщина цієї плівки − від часток до декількох де-
сятків мікрон, проте кількість мікроколоній інди-
генної нормофлори в ній сягає декількох сотень і 
навіть тисяч [4]. Слід зазначити, що стійкість мі-
кроорганізмів до впливу несприятливих чинників 
бактеріального глікокаліксу набагато вища порів-

няно з представниками флори, що живуть вільно. 
На відміну від неімобілізованих бактерій вони ма-
ють здатність фіксуватися на слизових оболонках 
тільки до певних рецепторів, кількість яких обме-
жена. Причому, анатомічна і видова специфічність 
адгезії чітко виражена, що генетично детермінуєть-
ся своєрідністю рецепторів мембран епітеліальних 
клітин.

Отже, у мікробіоценозі шлунково-кишкового 
тракту людини розрізняють мукозну (пристінко-
ву) і просвітню мікрофлору. Склад їх дещо різ-
ниться. Пристінкова мікрофлора більш стабільна, 
представлена, в основному, біфідобактеріями і 
лактобактеріями, які перешкоджають пенетрації 
слизової оболонки товстої кишки патогенними 
та умовно-патогенними бактеріями, конкуруючи 
з останніми за зв’язок з епітеліальноклітинними 
рецепторами. Просвітня флора включає всіх пред-
ставників облігатної, факультативної та транзитор-
ної мікрофлори.

У кишечнику дітей і дорослих найбільш зна-
чущими представниками облігатної мікрофлори 
є біфідобактерії. Відомо, що в нормі у новонаро-
джених 95-98% усього мікробіоценозу становить 
біфідофлора; загальна маса інших мікроорганізмів 
(кишкових паличок, лактобактерій, стрептококів, 
ентерококів та стафілококів) у сумі не перевищує 
5%. У дітей старше одного року показники кількіс-
ного складу мікрофлори наближаються до таких як 
у дорослих, а остаточне вікове становлення мікро-
біоценозу відбувається до 4-7 років.

Біфідобактерії присутні в кишечнику людини 
протягом усього життя. В основному біфідобак-
терії знаходяться в товстій кишці, перебуваючи у 
складі пристінкової і просвітної мікрофлори. Осно-
вні продукти життєдіяльності − молочна, оцтова, 
мурашина і бурштинова кислоти, які призводять до 
зниження рН середовища до 3,8-4,0. 

Лактобактерії також є представниками облі-
гатної мікрофлори шлунково-кишкового тракту. 
Лактофлора заселяє організм новонародженого в 
ранньому постнатальному періоді і мешкає, по-
чинаючи з порожнини рота і закінчуючи товстою 
кишкою, де підтримує рН на рівні 5,5-5,6. Зникнен-
ня лактобактерій призводить до залуження серед-
овища в товстій кишці, що різко знижує утилізацію 
слизовою оболонкою біологічно активних сполук. 
Виявлено високий вміст лактобацил у людей, які 
дотримуються суворої вегетаріанської дієти.

Пропіонобактерії − ще один представник ана-
еробів, разом з біфідо- і лактобактеріями вони 
входять до групи нормальних кислотоутворювачів 
− бактерій, що виробляють органічні кислоти (кін-
цеві продукти розщеплення для пропіонобактерій 
− пропіонова і оцтова кислоти).

Ешерихії (кишкові палички) − обширна група 
бактерій, схожих за біологічними властивостями. 
Непатогенні кишкові палички з’являються в ки-
шечнику людини в перші дні після народження. 
У здоровому організмі природним середовищем 
їх проживання є товста кишка і дистальні відділи 
тонкої, виявлення мікроорганізмів в інших відділах 
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травного тракту свідчить про порушення еубіозу. 
Ентеропатогенні ешерихії, ентеротоксигенні, енте-
роінвазивні, ентерогеморагічні, ентероагрегативні 
є для людини умовно-патогенними мікроорганіз-
мами. 

Пептострептококи − неферментуючі грампо-
зитивні анаеробні стрептококи. Основне місце їх 
знаходження − товста кишка, де вони проявляють 
себе як коменсали. У процесі життєдіяльності вони 
утворюють водень, який в кишечнику перетворю-
ється на перекис водню, що сприяє підтримці рН 
5,5 і нижче, беруть участь у протеолізі молочних 
білків, ферментації вуглеводів [12]. Гемолітичні 
властивості відсутні.

Ентерококи (фекальні стрептококи) в кишеч-
нику здорових людей здійснюють метаболізм бро-
дильного типу, ферментують різноманітні вугле-
води з утворенням в основному молочної кислоти 
(але не газу), знижуючи рН до 4,2-4,6, зазвичай є 
лактозопозитивними. 

Бактероїди є одними з найбільш постійних 
жителів шлунково-кишкового тракту і живуть пе-
реважно в товстій кишці. Заселення кишечника 
бактероїдами відбувається поступово: вони зазви-
чай не реєструються в бактерійних картах фекалій 
у дітей першого півріччя життя. Роль бактероїдів 
до кінця не з’ясована, але встановлено, що вони 
беруть участь у травленні, розщеплюють жовчні 
кислоти, беруть участь у процесах ліпідного обмі-
ну [11].

Факультативна мікрофлора формується з пепто-
коків, стафілококів, стрептококів та бацил. Пепто-
коки метаболізують пептон і амінокислоти з утво-
ренням жирних кислот, виробляють сірководень, 
оцтову, молочну, лимонну, ізовалеріанову та інші 
кислоти. Стафілококи – не гемолітичні (епідер-
мальні, сапрофітні та ін.) і входять до складу фа-
культативної мікрофлори. Вони є факультативними 
анаеробами (але краще розвиваються в аеробних 
умовах), потрапляючи в організм з об’єктів довкіл-
ля, заселяють слизові оболонки порожнини рота, 
носа, кишечника, а також шкіру новонародженого 
вже в перші години життя. Стафілококи утворю-
ють ферменти, що розщеплюють різні вуглеводи, 
білки, відновлюють нітрат до нітриту. Непатогенні 
кишкові стрептококи мають антагоністичну актив-
ність до хвороботворних бактерій, розщеплюють 
лактозу з утворенням лактату, але не газу. Молоч-
нокислі і термофільні стрептококи використовують 
для приготування кисломолочних продуктів. Баци-
ли можуть бути представлені аеробними та анае-
робними видами мікроорганізмів. Bacillus subtilis, 
Bacillus pumilis, Bacillus cereus − аеробні спороут-
ворюючі бактерії; Clostridium difficile, Clostridium 
perfringens, Clostridium novyi, Clostridium septicum, 
Clostridium histolyticum, Clostridium tetanus − анае-
робні. Найбільший інтерес у дослідників виклика-
ють Clostridium difficile − анаеробні грампозитивні 
спороутворюючі, що мають острови патогенності 
(визначає цитотоксичність) бактерії, які можуть 
виявлятися у кишечнику здорових дітей і дорос-
лих, проте в строго обмеженій кількості. Клостри-

дії виробляють чисельні ферменти, що сприяють 
проникненню бактерій у тканини, з вуглеводів або 
пептону вони утворюють суміш органічних кислот 
і спиртів, сірководень.

Дріжджі та дріжджоподібні гриби відносять і 
до факультативної, і до транзиторної мікрофлори, 
вони є умовно-патогенними представниками фло-
ри. У здорових дітей поява грибів роду Кандида 
розцінюється як порушення еубіозу кишечника [4].

Умовнопатогенні ентеробактерії − пред-
ставники родини Enterobacteriaceae (Klebsiella, 
Enterobacter, Hafhia, Serratia, Proteus, Morganella, 
Providencia, Citrobacter та ін.) зустрічаються до-
сить часто, можуть бути присутніми в асоціації. 

Щодо фузобактерій, еубактерій та катенобакте-
рій, то їх значення в мікробіоценозі вивчене недо-
статньо.

Багато мікроорганізмів, які потрапляють 
в шлунково-кишковий тракт з водою та їжею 
об’єднуються у випадкову транзиторну мікрофлору 
кишечника людини. Зокрема, неферментуючі грам-
негативні палички (Pseudomonas, Acinetobacter, 
Plesiomonas) найчастіше визначаються як транзи-
торна флора кишечнику здорової людини, так як 
легко потрапляють в кишечник з довкілля. 

Варто вказати, що окрім бактерій у шлунку і ки-
шечнику виявляється близько 200 видів, що нале-
жать до 12 родин РНК- і ДНК-вірусів [15]. Більша 
частина з них не викликає клінічної симптоматики, 
однак значення їх у нормі і роль у патологічних 
процесах остаточно не з’ясовані. 

В екологічній системі стан рівноваги − орга-
нізм людини, його мікрофлора та навколишнє се-
редовище − характеризується єдністю і здатністю 
до саморегуляції і тому отримав назву еубіоз і є 
характеристикою здорової людини. Ця біологічна 
рівновага піддається впливу найрізноманітніших 
чинників екзогенної та ендогенної природи. Для 
умов життя в сучасному світі є характерним досить 
багатий спектр причин, що викликають дисбіотич-
ні зміни, і він неухильно поповнюється. 

Значною мірою рівень здоров’я населення ви-
значає якість навколишнього середовища взагалі 
та стан мікрофлори шкіри і слизових оболонок 
зокрема. Це відноситься до чинників середовища 
як природного, так і техногенного походження і 
пов’язане з великим обсягом надходжень у на-
вколишнє середовище промислових, сільськогос-
подарських, побутових та інших відходів. Епіде-
міологічні дослідження показують, що навіть при 
невисоких рівнях цих впливів в організмі людини 
можуть розвиватися виражені негативні зміни [16, 
17]. Також відзначається в останні роки повсюдне 
погіршення якості питної води. Найбільш пошире-
ні речовини (нафтопродукти, феноли, сполуки за-
ліза та інші сполуки), що забруднюють навколишнє 
середовище, надходять з підприємств чорної і ко-
льорової металургії, газової, вугільної, лісової про-
мисловості, підприємств сільського і комунального 
господарства, а також знаходяться в поверхневих 
стоках з прилеглих територій. Істотно впливають 
на вміст біогенних і органічних речовин у воді сіль-
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ськогосподарські угіддя, пасовища і тваринницькі 
ферми, де широко застосовуються різні антибіоти-
ки та антисептики. Погіршення якості води веде до 
збільшення спалахів кишкових інфекцій і суттєво 
впливає на мікробіоценоз в організмі людини.

Також варто звернути увагу на забруднення ат-
мосферного повітря, як вельми суттєву проблему в 
життєдіяльності людства в XXI столітті. Найбільш 
значущими для здоров’я людини є хімічне забруд-
нення повітряного середовища, а також забруднен-
ня побутовими алергенами (домашній пил, мікро-
кліщі, гриби). В експериментальних дослідженнях 
було підтверджено сенсибілізуючі, алергенні, а 
також потенціюючі дисбіотичні зміни дії багатьох 
інгредієнтів забрудненого повітря. 

Сьогодні, в «еру антибіотиків», з’явилася інша 
актуальна загроза для мікрофлори організму люди-
ни − масоване застосування речовин з протимікроб-
ною дією в тваринництві, харчовій промисловості, 
ветеринарії, що призвело до невиправдано високого 
їх вмісту в основних продуктах харчування (м’ясних 
і молочних). Паралельно серед населення сформу-
валася тенденція до безконтрольного прийому анти-
бактеріальних препаратів. Найчастіше без достатніх 
показань, орієнтуючись на інформацію рекламних 
роликів і проспектів, пацієнти самостійно прийма-
ють антибіотики, що, безумовно, сприяє розвитку 
дисбіотичних змін і алергізації організму.

Чисельні техногенні катастрофи призводять до 
підвищення радіаційного фону і негативно вплива-
ють на організм людини. У дослідженнях встанов-
лено, що найбільш уразливим до впливу радіації є 
шлунково-кишковий тракт, зокрема, його імунна 
система. Виявлено, що радіаційний чинник пору-
шує антиоксидантну активність мембран імуно-
компетентних клітин, які секретують Ig A, дефіцит 
якого в крові і копрофільтратах призводить до роз-
витку дисбактеріозу кишечника [12, 18].

Також надається суттєве значення психосоці-
альним чинникам у пусковому механізмі різних за-

хворювань інфекційного та неінфекційного ґенезу, 
алергічних і дисбіотичних змін. 

Істотні зміни біоценозу відбуваються в резуль-
таті захворювань тонкої і товстої кишки як інфек-
ційної, так і не інфекційної природи. До чинників, 
що впливають на різноманітність і щільність мі-
крофлори шлунково-кишкового тракту, дослідни-
ки відносять моторику кишечника і відсутність 
можливих впливів на цей процес, реалізованих 
функціональними розладами (уповільнення/при-
скорення проходження хімусу через товсту кишку) 
або захворюваннями (гастродуоденіт, цукровий 
діабет, склеродермія, хвороба Крона, виразково-не-
кротичний коліт та ін.) Це дає змогу вважати пору-
шення мікрофлори кишечника наслідком синдрому 
подразненої товстої кишки, хронічного перебігу 
закрепів, проносів [19]. Значну роль відіграють 
транзиторні функціональні розлади біліарної сис-
теми, а також ферментопатії та алергічні ураження 
слизової оболонки кишки [4]. Слід зазначити, що 
уроджені й набуті імунодефіцитні стани, різні по-
пулярні методи «очищення кишечника», незбалан-
соване харчування та інші чинники також негатив-
но впливають на мікрофлору кишечника. 

Загальвідомою є роль деяких гельмінтозів у роз-
витку дисбіозу, який супроводжується порушенням 
біоценотичних співвідношень між патогенними бак-
теріями і нормальною кишковою мікрофлорою, що 
є одним із найважливіших чинників, які впливають 
на розвиток багатьох захворювань, особливо хроніч-
них. З огляду на це, особливої актуальності набуває 
вивчення поширеної протозойної інвазії, зумовле-
ної паразитуванням у тонкому кишечнику найпро-
стіших Lamblia intestinalis. Показано, що Lamblia 
intestinalis мають здатність продукувати токсичні 
продукти метаболізму, які всмоктуються в слизовій 
кишечника і надходять у кровообіг, спричиняючи 
системну інтоксикацію [20]. Однак ця проблема й 
досі залишається практично не вивченою та вимагає 
прискіпливої уваги науковців і практичних лікарів.
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аспірант кафедри акушерства і гінекології ФПО

Буковинського державного медичного університету
м. Чернівці, Україна

РАННЯ ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ 
З ПРОЯВАМИ ПЕРВИННОЇ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Анотація: На підставі проведених обстежень вагітних з проявами плацентарної недостатності в різні гестаційні пе-
ріоди вивчено деякі аспекти патогенезу даної патології, а також доведено клініко-лабораторну ефективність запропо-
нованої схеми диференційного підходу до лікування в I триместрі вагітності, що дозволяє знизити частоту ускладнень 
вагітності, перинатальну смертність і захворюваність.

Аннотация: На основании проведенных обследований беременных с признаками плацентарной недостаточности 
в разные гестационные периоды изучены некоторые аспекты патогенеза данной патологии, а также показана клинико-
лабораторная эффективность предложенной схемы дифференцированного подхода к лечению в первом триместре бе-
ременности, что позволяет снизить частоту осложнений беременности, перинатальную смертность и заболеваемость.

Summary: On the basis of the carried out inspections of pregnant women with attributes of placentary insufficiency in 
different gestation the periods are investigated some aspects patogenesis the given pathology, and also clinico-laboratory 
efficiency of the offered circuit of the differentiated approach to treatment in the first trimester of pregnancy that allows to lower 
frequency of complications of pregnancy, perinatal death rate and desease is shown.

Актуальність проблеми. Основні задачі аку-
шерства – створення оптимальних умов для здій-
снення жінкою функції материнства, збереження 
її здоров’я і народження здорового потомства. 
Зниження народжуваності, що спостерігається в 
Україні, зростання смертності у великому ступе-
ні обумовлена соціально-економічними причина-
ми (нестабільна економічна ситуація, напружена 
психологічна обстановка, зниження рівня і якості 
життя) не може бути вирішена тільки зусиллями 
установ охорони здоров’я. Незважаючи на суттєві 
досягнення в акушерстві і перинаталогії, основни-
ми з яких є зниження материнської і перинаталь-
ной захворюваності і смертності, відзначається по-
стійна тенденція до збільшення числа вроджених 
захворювань, детермінованих морфофункціональ-
ними порушеннями у фетоплацентарній системі, 
насамперед, у матерів з обтяженим акушерсько-
гінекологічним і соматичним анамнезом, а також 
ускладненим перебігом вагітності [1, 3].

За останні 15 років у 4-5 разів зросла загальна 
захворюваність немовлят, порушення фізичного і 
нервово-психічного розвитку дітей відзначають-
ся в більше, ніж у 25% дітей першoro року життя. 

Перинатальна гіпоксична енцефалопатія є частим 
ускладненням вагітності і пологів і діагностується 
у немовлят до 5% спостережень [2, 4].

Прогрес в сучасній перинатології привів до не-
обхідності вирішення нових проблем, пов’язаних з 
гестаційним процесом і антенатальною охороною 
плоду [1, 5]. 

Серед них провідне значення належить плацен-
тарній недостатності, що є частим ускладненням 
вагітності (від 14 до 22%), супроводжується гіпок-
сією, затримкою внутрішньоутробного розвитку 
плода і є однією з найбільш частих причин перина-
тальної захворюваності (до 60%) і смертності. 

Незважаючи на достатню вивченість проблеми, 
дотепер не існує єдиної точки зору на особливості 
патогенезу порушень функціонального стану фето-
плацентарного комплексу при різних ускладненнях 
вагітності, не розроблені єдині методичні підходи 
до ранньої діагностики, відсутні стандарти обсте-
ження і лікування вагітних з виявленими порушен-
нями в ранні терміни гестації.

Залишається мало вивченою проблема ранньої 
діагностики плацентарної недостатності та дифе-
ренційованого підходу до терапії згідно механізмів 
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патогенезу виникнення даного ускладнення вагіт-
ності. 

На жаль, ні в одному з досліджень нами не зна-
йдено інформації щодо розробки нових ефектив-
них методів ранньої діагностики та лікування даної 
патології.

Мета дослідження. Розробити систему обсте-
ження і тактику ведення вагітних групи ризику ви-
никнення плацентарної недостатності на підставі 
визначення етіологічних факторів, механізмів пато-
генезу, принципів ранньої діагностики і раціональ-
них підходів до терапії в ранні терміни вагітності з 
метою зниження перинатальних ускладнень.

Матеріали і методи дослідження. При прове-
денні досліджень нами використані наступні ме-
тоди: загальноклінічне та спеціальне акушерське 
обстеження, біохімічні дослідження, імунологічні 
дослідження, дослідження антиоксидантної сис-
теми крові, ультразвукові дослідження, кардіо-
моніторне дослідження стану в/утробного плода, 
доплерометричні дослідження, гістологічні та гіс-
тохімічні дослідження плаценти, статистичні ме-
тоди обробки результатів. Всі застосовані методи є 
неінвазивними, абсолютно нешкідливими та відпо-
відають біоетичним принципам.

Відповідно до основної мети та завдань науко-
вого дослідження, клінічні групи були представле-
ні наступним чином :

Основна група (335 жінок), яка складалася з 
двох підгруп:

- I підгрупа – вагітні жінки, які мали клінічні 
ознаки плацентарної недостатності та ознаки не-
виношування попередньої вагітності, ускладнений 
акушерський анамнез – всього 158 жінок.

- II підгрупа – вагітні, які мали ознаки плацен-
тарної недостатності, що проявлялась внутрішньо-
утробною гіпоксією плода, що розвивається, – 177 
вагітних. Групу спостереження склали 50 вагітних 
(в першому триместрі гестації) з проявами плацен-
тарної недостатності, які отримували запропонова-
ну нами схему лікування. Група вагітних (50 жінок) 
з основної групи, які отримували стандартну тера-
пію, слугували контролем лікування. 

- Контрольну групу склали 100 здорових вагіт-
них, без проявів плацентарної недостатності під 
час перебігу вагітності, клініко-параклінічні показ-
ники яких слугували контролем для порівняння да-
них параклінічного обстеження вагітних відносно 
основної групи.

Загальна кількість обстежених вагітних – 435 
осіб.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Визначення наявності плацентарної недостатності 
у вагітних проводилося за даними клінічного пе-
ребігу вагітності, результатів ультразвукового та 
доплерометричного дослідження вагітних, карді-
омоніторного спостереження за станом внутріш-
ньоутробного плода, результатами лабораторного 
обстеження.

Слід звернути увагу, що в основній групі вік жі-
нок понад 30 років має місце у 28,4% випадків, по-
рівняно з 12% у вагітних групи контролю (p< 0,05), 

що узгоджується з даними [1,4 ], які відзначають 
вищу ймовірність розвитку плацентарної недо-
статності у старших за віком вагітних,що відобра-
жено на рис. 1. Як відмічають деякі автори, [2, 4], 
плацентарна недостатність також частіше виникає 
у юних вагітних. Однак, за нашими даними, серед 
вагітних з цим ускладненням жінки до 18 років 
склали 0,7% , а в групі контролю ця категорія за-
ймала 3,0% (р>0,05).

Слід вказати, що вагітні з плацентарною недо-
статністю частіше (р<0,05) хворіли інфекційними 
захворюваннями, такими як гостра респіраторна 
вірусна інфекція, захворюваннями дихальних шля-
хів (пневмонії, бронхіти), а також захворюваннями 
шлунково-кишкового тракту. Останнє дозволяє 
припустити, що в генезі даного ускладнення вагіт-
ності певну роль відіграє інфікування. 

Різноманітні порушення менструальної функції 
(гіпоменструальний синдром, дисфункційні матко-
ві кровотечі, гіперполіменорея, альгодисменорея у 
вагітних з плацентарною недостатністю зустріча-
лись значно частіше (р<0,05) ніж у жінок, групи 
контролю .

Так, нормальна менструальна функція в контр-
ольній групі жінок мала місце в 89% випадків про-
ти 76,1% у вагітних з плацентарною недостатністю 
(р<0,05).

При наявності плацентарної недостатності у ва-
гітних в анамнезі відзначалась досить висока час-
тота ускладнень вагітності. Ускладнений перебіг 
мав місце у 51,2% роділь основної групи, а саме: 
несвоєчасний вилив навколоплідних вод (20%, 
р<0,05), гіпоксія плода (14,6% , р<0,05).

При проведенні аналізу стану новонароджених 
від роділь з плацентарною недостатністю виявле-
но, що у них народилося більше дітей, стан яких 
був порушеним. Оцінку за шкалою Апгар 7-5 балів 
отримали при народженні 11,0% дітей, менше 5 ба-
лів (тяжкий стан) – 5% (відповідно, проти 3,0 та 1% 
в групі контролю).

Лікування вагітних з проявами ПН проводилося 
в ранньому ембріональному і ранньому фетально-
му періодах згідно запропонованого диференці-
йованого підходу на основі оцінки стану ФПК та 
даними клініко-лабораторних показників. Групу 
контролю склали вагітні в ці ж гестаційні періоди, 
які отримували загальноприйняту терапію. 

При порівнянні показників рівня гормонів і 
плацентарних білків, отриманих після проведеного 
лікування виявлено позитивну динаміку показни-
ків у вагітних основної проти групи контролю .

Дефіцит естрогенів у малих термінах гестації 
(до 8 тижнів) гальмує синтез і знижує активність 
ферментативних систем, енергетичний обмін, на-
копичення глікогену та АТФ, підвищує скоротли-
ву діяльність матки. Найбільший дисбаланс рівня 
естрадіолу в крові вагітних з плацентарною недо-
статністю спостерігався в ранньому фетальному 
періоді на етапі формування плаценти, де був на 
82-87% нижчим, від показників групи контролю. 
Це пов’язано з особливостями морфогенезу в дан-
ному терміні вагітності, що проявляється порушен-
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нями першої хвилі інвазії цитотрофобласту і, як 
наслідок, незавершеність гестаційної перебудови 
сегментів спіральних артерій. 

Стінки судин не заміщуються повністю фібри-
ноїдом і сформовані плацентарні судини не забез-
печують постійний приплив артеріальної крові в 
міжворсинчастий простір. Як наслідок цього, мат-
ково-плацентарна ділянка і сформована плацента 
не готові забезпечити потреби плода, що розвива-
ється. Плацента не виконує ендокринної функції в 
повному обсязі. 

Отримані дані також свідчать про те, що рівень 
хоріонічного гонадотропіну, плацентарного лакто-
гену та прогестерону після проведеного традицій-
ного лікування у вагітних групи контролю суттєво 
не змінився і залишився низьким.

У той же час у вагітних, які отримували дифе-
ренційне лікування (основна група), вміст вищезаз-
начених гормонів нормалізувався в процесі призна-
ченої терапії, що в подальшому створювало умови 
для нормального матково-плацентарного кровообі-
гу та внутрішньоутробного розвитку плода.

За умов розвитку плацентарної недостатності 
порушується також синтезуюча функція як плодо-
вої, так і материнської частини плаценти. Тому од-
ним із показників стану фетоплацентарного комп-
лексу в процесі лікування нами було досліджено 
зміну рівня плацентарних білків (плацентарний 
альфамікро- глобулін фертильності, альфамікро-
глобулін фертильності, трофобластичний глікопро-
теїн).

У результаті проведених досліджень встановле-
но, що рівень плацентарних білків (плацентарний 
альфамікроглобулін фертильності та альфамікро-
глобулін фертильності) у вагітних основної групи 
був нижчим, порівняно з нормальними показника-
ми. Так, в ранньому ембріональному періоді рівень 
плацентарного альфамікроглобуліну фертильності 
у вагітних був вищим в 2,36 рази та рівень аль-
фамікроглобуліну фертильності – у 2 рази, ніж у 
вагітних групи контролю. Це спричинило розви-
ток клінічних проявів плацентарної недостатнос-
ті в ранніх термінах вагітності, а саме: наявність 
явищ загрози переривання вагітності, кровомазань, 
часткових відшарувань хоріону. Слід відмітити, що 
у тих випадках, коли вагітність закінчилася само-
вільним перериванням або наступила відмерла 
вагітність, рівень плацентарних білків в сироватці 
крові був найвищим (рівень плацентарного альфа-
мікроглобуліну фертильності 58,78 нг/мл та рівень 
альфамікроглобуліну фертильності 49,16 нг/мл).

При порівнянні показників рівня плацентар-
них білків після проведеного лікування у вагітних 
основної групи спостерігалось суттєве зниження 
рівня плацентарного альфамікроглобуліну фер-
тильності та альфамікроглобуліну фертильності, 
тоді як у вагітних групи контролю їх рівень на-
віть збільшувався, що свідчить про декомпенсацію 
стану в фетоплацентарній системі та невиконання 
плацентою основної своєї функції-бар’єрної. Дані 
прояви пояснюються патоморфологічними змінами 
в плаценті у вагітних, що проявляються ділянками 

звуження міжворсинчастого простору, ретропла-
центарними гематомами. Внаслідок неповноцінної 
децидуальної перебудови ендометрію, а також па-
тології синцитіотрофобласта в складі епітелія вор-
син і вираженої інфільтрації строми відбувається 
зменшення рівня стероїдних гормонів.

Важливу роль в забезпеченні нормальної діяль-
ності єдиної біологічної системи мати-плацента-
плід відіграє система імунітету, в якій встановлю-
ється біологічна рівновага під час фізіологічного 
перебігу вагітності.

У результаті досліджень виявлено, що показ-
ники імунологічного статусу організму вагітної у 
жінок основної і контрольної групи до початку лі-
кування не відрізнялися між собою (ρ>0,05). Після 
лікування, незалежно від його характеру, нами не 
відмічено суттєвих змін імунологічних показни-
ків крові. Слід зауважити, що у вагітних основної 
групи,які отримували диференційоване лікування, 
спостерігалася позитивна динаміка показників іму-
нологічного статусу після запропонованої терапії. 
В організмі матері за гестаційний період відбува-
ються численні зміни обміну речовин, що направ-
лені на забезпечення росту і розвитку плода. Клю-
чову роль при цьому відіграє зміна енергетичного 
метаболізму, що пов’язано з підсиленням потреби 
глюкози плодом, що розвивається. Саме цим зумов-
лені зміни метаболізму ліпідів і білків в організмі 
вагітної.

Система антиоксидантного захисту має ви-
рішальне значення в збереженні адаптаційних 
механізмів. Вона гальмує процеси перикисного 
окиснення ліпідів і попереджає зрив компенсатор-
но-пристосувальних реакцій [1, 2].

У вагітних з проявами плацентарної недостат-
ності виявлено підвищення вмісту проміжних про-
дуктів перикисного окиснення ліпідів (дієнових 
кон’югат та кетодієнів, спряжених трієнів).

Слід зауважити, що у групи вагітних з неви-
ношуванням в анамнезі, спостерігаються найвищі 
показники порівняно з групою контролю. Це свід-
чить про негативний вплив факторів обтяженого 
акушерського анамнезу (ускладнень вагітності та 
пологів) на активність компонентів перикисного 
окиснення ліпідів, а також про дисбаланс в антиок-
сидантній системі ще до початку даної вагітності.

Після проведеного лікування у жінок основної 
групи спостерігалось зниження концентрації про-
дуктів перикисного окиснення ліпідів в крові, тоді 
як у вагітних групи контролю продовжувалось на-
копичення продуктів перикисного окиснення ліпі-
дів, як компенсаторна реакція, що спрямована на 
забезпечення метаболічної адаптації і нормального 
перебігу обміну речовин в організмі вагітних. 

У результаті проведених досліджень у 28,0% 
вагітних основної групи з клінікою загрозливого 
викидня, ускладненим акушерським анамнезом і 
низькими значеннями базальної температури при 
ультразвуковому дослідженні мали поєднання 
зниження об’ємів амніотичної і хоріальної порож-
нини. Призначення традиційної спазмолітичної 
терапії (но-шпа, папаверин, «Магне В6») даним 
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пацієнткам не викликало позитивної динаміки клі-
нічної симптоматики. У 16,6% жінок відзначалося 
зниження базальної температури до 36,8-37,0ºС. У 
зв’язку з цим була призначена гормональна терапія 
гестагенами (препаратом «Утрожестан» по 2 кап-
сули інтравагінально 2-3 рази на день до 16 тиж-
нів вагітності). В результаті проведеного лікування 
відзначався регрес усієї клінічної симптоматики 
на тлі достовірного збільшення розмірів плідного 
яйця, адекватний приріст ембріометричних пара-
метрів (КТР). Зазначена терапія дозволила в 2 рази 
знизити передчасне дозрівання плаценти, уникну-
ти формування фетоплацентарної недостатності, а 
у 84% вагітних -уникнути появи клінічної картини 
загрозливого переривання вагітності в ІІ-ІІІ триме-
страх вагітності. При цьому у всіх спостереженнях 
відбулися своєчасні пологи здоровим доношеним 
плодом з оцінкою за шкалою Апгар 8-9 балів.У 
58,3% пацієнток з загрозливим викиднем і в 21,4% 
спостереженнях з ретрохоріальною гематомою за 
даними ультразвукових досліджень зареєстровані 
поєднані ехографічні зміни розмірів плідного яйця 
та структури хоріона. З огляду на отримані дані, 
всім паціенткам даної групи була призначена те-
рапія гестагенами (препаратом «Утрожестан» по 2 
капсули інтравагінально 2-3 рази в день до 12 тиж-
нів вагітності) і антиагрегантами (курантил 0,75 
мг/доб; аспірин 100 мг/доб). На тлі лікування від-
значалася позитивна динаміка клінічних і ехогра-
фічних даних.Контрольне доплерометричне дослі-
дження виявило нормалізацію кровотока до 18-20 
тижнів гестації у всіх пацієнток групи обстеження. 
У 19,4% вагітних, з діагностованою ретрохоріаль-
ною гематомою, поряд зі спазмолітичною терапією 
призначали Актовегін з метою корекції виявлених 
змін і покращення плацентації. Актовегін призна-
чали у вигляді драже по 200 мг 3 рази на добу на 
протязі 3 тижнів з наступним ехографічним і до-
плерометричним контролем.

Вагітність у всіх жінок, що приймали Актовегін 
закінчилася своєчасними родами зрілими доноше-
ними плодами з оцінкою за шкалою Апгар 8-9ба-
лів. Середня маса немовлят склала 3000,0±100,0гр. 
У групі порівняння, на фоні традиційної терапії, в 9 
випадках вагітність закінчилася мимовільними ви-
киднями (18,0%) і (4,0%) передчасними пологами 
в терміні 36 тижнів вагітності. Найбільший інтерес 
представляє аналіз особливостей функціонального 
стану плода, частоти і ступеня важкості фетопла-
центарної недостатності, результатів пологів при 
запропонованій терапії у жінок в залежності від 
виявлених ехографічних і доплерометричних по-
казників в першому триместрі вагітності.

Плацентарна недостатність розвинулася у 
32,0% вагітних, які отримували запропоноване 
лікування в ранньому ембріональному і ранньо-
му фетальному періодах. Компенсована форма 
плацентарної недостатності в третьому триме-
стрі вагітності була діагностована у 24,0% жінок 
із прогресуючою вагітністю, що склало 75,0% від 
загального числа пацієнток з плацентарною недо-
статністю. При доплерометричному дослідженні 

матково-плацентарного та плодового кровотоку у 
вагітних даної підгрупи нами було встановлено, 
що у 66,6% пацієнток відзначалося підвищення 
показників судинної резистентності в різних лан-
ках кровообігу системи мати-плацента-плід, яке 
проявлялося зниженням діастолічного компонента 
кровотока в маткових артеріях і артерії пуповини. 
Субкомпенсована ПН була діагностована у 25,0% 
вагітних, що проявлялася синдромом затримки 
росту плода (СЗРП). Перша ступінь СЗРП була діа-
гностована у 18,75% вагітних, друга – у 6,25%. Як 
видно з представлених даних, використання розро-
бленого диференційованого підходу до терапії ПН 
в ранньому ембріональному і фетальному періодах 
дозволило знизити в 3,25 рази частоту тривалої за-
грози переривання, СЗРП П ступеня – у 3,5 рази, 
гестоза – у 1,6 рази (табл. 1, 2). 

Таблиця 1
Частота ускладнень вагітності у жінок з ПН без 

використання диференційованого підходу до ліку-
вання і на тлі його застосування

Ускладнення 
вагітності

Основна група 
(п=50)

Контрольна 
група (п=50)

Гестоз 3 (6,0%) 5 (10,0%)*
Тривала загроза 
переривання 4 (8,0%) 13(26,0%)*

СЗРП II ступеня 1 (2,0%) 3(6,0%)*
Примітка:*-р<0,05-вірогідність значень при порів-
нянні з даними контролю.

Таблиця 2
Результати вагітності і пологів при ПН на тлі 

диференційованого підходу до лікування і без його 
використання

Результат 
вагітності

Дані основної 
групи дослі-

дження (п=50)

Дані контр-
ольної групи 
дослідження 

(п=50)
Передчасні 
пологи 4,0% (2) 4,0% (2) *

Термінові 
пологи 96,0% (48) 74,0% (37) *

Самовільні 
викидні - 18,0% (9)

Примітка:*-р<0,05-вірогідність значень при порів-
нянні з даними контрольної групи.

Немовлятам від матерів, які отримували запро-
поновану терапію в ранніх термінах гестації, в 5,3 
рази рідше було потрібне переведення у спеціалі-
зоване відділення дитячої лікарні на другий етап 
виходжування після народження. Проведення реа-
німаційних заходів дані немовлята не потребували.

Висновки. Таким чином, проведене досліджен-
ня показало, що з метою покращення подальшого 
перебігу вагітності, профілактики її переривання 
та формування плацентарної недостатності слід 
проводити комплекс діагностичних і лікувальних 
заходів в ранньому ембріональному і фетальному 
періодах, які спрямовані на раннє виявлення по-
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рушень формування фетоплацентарного комплексу 
та їх корекцію. Диференційований підхід до терапії 
на підставі даних, отриманих при проведенні комп-
лексу діагностичних заходів у першому триместрі 

вагітності, дає можливість значно знизити частоту 
втрати вагітності, несприятливих результатів гес-
таційного процесу, перинатальну смертність і за-
хворюваність.
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АНДРІЙ ВЕЗАЛІЙ – ТВОРЕЦЬ СУЧАСНОЇ АНАТОМІЇ

Анотація: У статті висвітлюються сторінки життя та плідної наукової діяльності Андрія Везалія – одного з реформа-
торів сучасної медицини та засновника школи анатомів. Андрія Везалія достеменно можна вважати видатним науковцем 
та творцем сучасної анатомії.

Аннотация: Статья освещает страницы жизни и плодотворной научной деятельности Андрея Везалия – одного из 
реформаторов современной медицины, а также основателя школы анатомов. Андрея Везалия по праву можно считать 
выдающимся учёным и творцом современной анатомии.

Summary: This article tells about life and progressive scientific activity of Andreas Vesalius – one of the reformators of 
contemporary medicine, and the founder of the anatomic school. Andreas Vesalius is surely considered to be a great scientist 
and a creator of contemporary anatomy.

 
Засновником анатомії в усьому світі визнаєть-

ся фламандський анатом Андрій Везалій (рис. 1). 
Коли мова йде про Везалія, в нашій уяві постає 
оточена похмурим ореолом людина, на долю якої 
випали численні яскраві успіхи та болючі падіння, 
іскрометні відкриття та сумні поневіряння. Адже 
саме Везалій започаткував ту анатомію, яку ми зна-
ємо сьогодні.

Народився Андрій Везалій у 1514 році в Брюс-
селі, куди його родина переїхала з Везеля – звідси 
й ім’я Везаль, згодом за традицією тих часів пере-
роблене на латинське Vesalius. Його батько працю-

вав аптекарем при дворі 
Карла V, таким чином 
шлях Везалія до медици-
ни був недовгим. Та все 
ж таки, поза сумнівом, до 
цієї професії його при-
вів глибокий внутрішній 
хист. Ще за дитячих ро-
ків в нього прокинулась 
неабияка зацікавленість 
природою, і перш за все 
– анатомією.

Навчався Андрій спо-
чатку в школі, а потім в 

університеті міста Лувена, де отримав різносторон-
ню освіту, вивчив грецьку та латинську мови, і тому 
міг знайомитися з працями вчених ще з юнацьких 
років. Вочевидь, він прочитав про медицину чи-
мало книг древніх та сучасних вчених, бо саме це 
свідчить про його глибокі знання. Саме Везалій 
написав перший анатомічний підручник в Європі. 
З кожним роком Везалій дедалі більше виявляв ін-
терес до медицини та анатомічних досліджень. У 
вільний від навчання час він ретельно препарував 
тварин: мишей, котів, собак, із захопленням вивчав 
будову їх організму.

Везалію виповнюється двадцять років на той 
час, коли у зв’язку із військовими подіями він мав 
кинути навчання в університеті. Він повертається в 
Лувен, де продовжує займатися анатомією. В Луве-
ні протягом майже трьох десятків років небіжчиків 
привселюдно не розтинали. Везалію доводиться 
зустрітися з усіма міськими можновладцями, аби 
врешті-решт знову отримати дозвіл хоча б на один 
привселюдний розтин. Зрештою йому було виділе-
но один труп страченого чоловіка, але за умови, що 
його роботу буде завершено за кілька годин. Відтак, 
про яке досконале дослідження могла йти мова?

В Лувені Везалій спромігся відпрепарувати ці-
лий людський скелет. Це був перший у Європі ске-Рис. 1.
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лет, бо жодній людині до Везалія цю роботу вико-
нати не вдалося, чи то за браком можливостей, чи 
то за браком відповідних здібностей. Наражаючи 
себе на великий ризик, Везалій виймає з шибениці 
напіврозкладений труп страченої людини. Вдома 
зваривши його, він повільно й обережно  звільняє 
від м’яких тканин кожну кістку. Здається Везалій 
пишався цією дивною справою, адже на таке не 
спромігся навіть Гален.

Вчений справедливо вважав анатомію осно-
вою медичних знань, і головною його метою було 
бажання відродити досвід далекого минулого, роз-
винути і вдосконалити метод вивчення анатомії 
людини. Однак церква перешкоджала розвитку 
анатомічної науки, забороняла розтин трупів, вва-
жаючи це за кощунство. Багато труднощів зазнав 
молодий анатом на своєму життєвому шляху.

Аби мати можливість займатися анатомією, він 
використовував будь-яку нагоду. Якщо з’являлися 
гроші, домовлявся з охоронцем цвинтаря, і відтак 
до його рук потрапляв труп, придатний для роз-

тину. Інколи за браком 
коштів доводилося хо-
ватися від охоронця і 
власноруч відкривати 
могилу, наражаючи себе 
на ризик. Везалій так до-
сконало вивчив кістки 
скелета людей та тварин, 
що міг, не дивлячись на 
них, навпомацки назвати 
будь-яку кістку.

Зрештою блискучий 
талант молодого вченого був помічений. Двадця-
тидвохрічного Везалія, який вже отримав за свою 
працю звання доктора медицини, призначають на 
кафедру хірургії викладати анатомію (рис. 2).

Вже на початку своєї викладацької діяльності 
в Падуї Везалій як анатом був вище за інших. Він 
розтинає тварин і малює анатомічні таблиці, які ви-
користовує на своїх лекціях, а вже згодом, за часів 
завідування кафедрою, робить друковані копії, що 
були надзвичайно цікаві кожному, хто має бажан-
ня ознайомитися з історією анатомії. У 1538 році 
Везалій ще не наважується критикувати анатомію 
Галена та оприлюднювати свої власні погляди та 
новації щодо будови тіла людини.

Він із захопленням читав лекції які завжди при-
ваблювали багато слухачів, навчав студентів і про-
довжував свої дослідження. Чим глибше він вивчав 
внутрішню будову організму, тим більше усвідом-
лював те, що у працях Галена чимало вагомих по-
милок, які просто не помічали всі ті, хто перебував 
під впливом галенівського авторитету.

Чотири довгих роки він виконує свої дослі-
дження: вивчає, перекладає і видає праці вчених-
медиків минулого, своїх попередників-анатомів. 
В їх працях він також знаходить безліч помилок. 
Вчений довіряв лише одній достовірній книзі – 
людському тілу, що не містить помилок. Вночі, при 
свічках, Везалій препарує трупи, поставивши собі 
за мету вирішити велику задачу – правильно описа-

ти розміщення, форми та функції органів людсько-
го тіла.

В результаті пристрасної та цілеспрямованої 
праці в 1543 році створюється видатний трактат 
в семи книгах під назвою «Про будову людсько-
го тіла». Це була величезна наукова праця, в якій 
замість застарілих догм доносилися нові наукові 
погляди, відображуючи культурне сходження люд-
ства доби відродження.

Будова людського тіла, викладена Везалієм у 
його праці, була насправді величним створінням. 
До виправлень робіт Галена йому доводилось вда-
ватись дедалі більше, що було виконано на досить 
високому рівні. Однак Везалій не ставив за мету 
перекреслити праці Галена. Якщо він щось і запе-
речував, то ніяк не Галена, а канонізований церк-
вою, а звідси й оповитий затьмареністю, свідомо 
увічнений галенізм [4].

Везалій вказував на низку помилок Галена 
щодо будови верхньої кінцівки, таза, груднини, але 
передусім будови серця.

Гален стверджував, що серце дорослої люди-
ни має отвір, що зберігся з внутрішньоутробного 
періоду, і тому кров надходить з правого шлуночка 
безпосередньо в лівий. Встановивши непроник-
ність серцевої перегородки, Везалій не міг не усві-
домити, що повинен бути будь-який інший шлях 
потрапляння крові з правого шлуночка в лівий. 
Описавши клапани серця, Везалій виклав основні 
припущення щодо легеневого кровообігу, але ця 
праця була завершена вже згодом його учнями.

Описуючи будь-який орган, він щоразу зада-
вався питанням, яку саме функцію виконує даний 
орган. Досліджуючи анатомію мозку, він вивчав 
роботу шлуночків мозку. Везалій вперше правиль-
но описав зовнішню сіру та внутрішню білу речо-
вини головного мозку. Знаючи те, що Аристотель 
згадував за третій, начебто існуючий шлуночок 
серця, який повинен знаходитися у перегородці 
між правим та лівим шлуночками, Везалій кілька 
разів поспіль старанно дослідив серце. Загалом він 
встановив та виправив майже 200 помилок Галена.

Певна річ, деінде Везалій помилявся, але зде-
більшого в тих випадках, коли він не вважав за по-
трібне перевіряти дані Галена. Виходячи з того, що 
Везалій так і не знайшов вірного пояснення, можна 
зробити висновок, що він прийняв до уваги думку 
Галена щодо отворів в серцевій перегородці. Ствер-
джуючи, начебто крижову кістку формують сім 
хребців, він також повторює помилку Галена [2].

Але хоч би яких помилок припустився Везалій, 
кількість його досягнень настільки величезна, що 
його ім’я насправді заслуговує на безсмертя.

У ті часи, коли Везалій створював свою відо-
му працю, анатомія не була самостійною науко-
вою галуззю, тим більш вона не була професією, 
яка б мала право на існування. Везалій розпочинав 
свою наукову діяльність в ту добу, коли в анатомії 
панував такий безлад, який на сьогодні неможли-
во уявити. Проте велич Везалія полягає навіть не в 
тому, що він виявися більш працелюбним за деяких 
інших, і навіть не в тому, що популярність була здо-

Рис. 2.
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бута ним у більш молодому віці, а в тому, що саме 
він наважився виступити проти схоластики, адже 
саме він заснував новий принцип анатомії, що на 
сьогодні здається дещо тривіальним, але свого часу 
він був майже революційним. Головним його прин-
ципом було безпосереднє спостереження. Спираю-
чись на його реформаторські тенденції, анатомія, 
стаючи справжньою наукою, виявилася не оновле-
ною, а критично переінакшеною, зведеною на су-
ворих фактах [3].

Після видання книги, Везалію була потрібна не-
абияка мужність, аби протидіяти болісно зневаж-
ливій критиці з боку його ж учня та помічника по 
кафедрі Коломбо, його колишнього вчителя Силь-
вія та інших, кого переповнювали заздрощі та рев-
нощі. З часом до цих суперечок долучилася й ка-
толицька церква, від переслідувань якої Везалія не 
врятувало навіть те, що він присвятив свою працю 
Карлу V – «багатотворному», «найвеличнішому», 
«нездоланному імператору», а видане рік потому 
вилучене з нього «Епитоме» – «світлішому принцу 
Филипу», нащадку Карла V.

На жаль, справжніх друзів Везалій мав не так 
багато. Дехто з них, зорієнтувавшись, прийняли 
протилежний бік. Згодом Везалію довелось пере-
їхати до Іспанії. Справа в тому, що пересуди між 

Везалієм (нове та передове в анатомії) та догмами, 
що давно себе віджили та ставали на заваді меди-
цині, давно вийшли за межі анатомічних аудиторій, 
а на послідовників усього нового одразу прище-
плювали тавро наклепників [1].

Поза сумнівом, Везалій не заслуговував на таку 
страдницьку долю і, звісно, розраховував жити і 
працювати далі, бо навряд чи б він наважився  на 
тривалу та небезпечну подорож до святих місць, 
що в Палестині. Це була мандрівка вкрай прини-
женої та знесиленої людини, яка прагнула перш за 
все позбутися переслідувань інквізиції та отримати 
можливість повернутися до Падуї, аби відновити 
заняття з анатомії.

На превеликий жаль, молитви його не були по-
чуті. Повертаючись додому з Єрусалиму, корабель 
зазнав катастрофи. Хворий Везалій опинився на 
острові Занте в Середземному морі, де і знайшов 
свій останній спочинок у 1564 році.

Цінність праць Везалія для медицини сьогоден-
ня визначається не лише величезною фактологією, 
але й надто високою чесністю викладання, не під-
міненою припущеннями та спекуляціями. Наука 
завдячує йому за те, що саме він здійснив перший 
поштовх до прогресу, нестримно прагнучи досягти 
більш високої мети. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ 
МІКРОФОКУСНОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ 

ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ КІНЦІВОК У ДІТЕЙ

Анотація: Травматичні ушкодження кісток і суглобів як у дорослих, так і у дітей займають провідне місце серед не-
відкладних станів. У дітей є свої особливості в локалізації та видах травматичних ушкоджень кісток і суглобів. Найчасті-
ше пошкодження фізарной зони відбувається на межі осифікованої та неосифікованої тканини у вигляді відшарування 
хрящової тканини від осифікованої поверхні метафіза. Рентгенографія залишається основним в діагностиці ушкоджень 
кісткових структур у дітей. Проблемам діагностики ушкоджень зон росту у дітей присвячено величезну кількість робіт 
вітчизняних і зарубіжних авторів.

Аннотация: Травматические повреждения костей и суставов как у взрослых, так и у детей занимают ведущее мес-
то среди неотложных состояний. У детей есть свои особенности в локализации и видах травматических повреждений 
костей и суставов. Чаще повреждения физарной зоны происходит на границе оссифицированной и неосифицирован-
ной ткани в виде отслоения хрящевой ткани от оссифицированной поверхности метафиза. Рентгенография остается 
основным методом в диагностике повреждений костных структур у детей. Проблемам диагностики повреждений зон 
роста у детей посвящено огромное количество работ отечественных и зарубежных авторов.

Summary: Traumatic injuries of bones and joints in both adults and children occupy a leading place among emergency 
conditions. Children have their own characteristics in the location and types of traumatic injuries of bones and joints. Most 
damage caused to fizar zone is on the verge ossified and not ossified tissues as cartilage detachment from the surface of 
ossified metaphysis. Radiography remains the key in the diagnosis of bone structures in children. Problems of diagnosis of 
damage zones of growth in children devoted an enormous amount of work of domestic and foreign authors.
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Останні десять років характеризуються ростом 
всіх груп захворювань дітей від 0 до 17 років, в тому 
числі збільшенням пошкоджень опорно-рухового 
апарату [1]. Травматичні ушкодження кісток і сугло-
бів як у дорослих, так і у дітей займають провідне 
місце серед невідкладних станів [2]. Серед загальної 
кількості травм дитяча травма становить 25-30%. Се-
ред всієї хірургічної дитячої патологіїї ушкодження 
опорно-рухової системи складають 25-30%. У дітей 
є свої особливості в локалізації та видах травматич-
них ушкоджень кісток і суглобів. При цьому пере-
ломи можуть локалізуватися як в кістковій, так і в 
хрящовій тканині (фізарних зонах, або зонах росту), 
являючи собою особливість переломів дитячого віку 
у вигляді епіфізеолізів, остеоепіфізеолізів, апофізео-
лізів, остеоапофізеолізів. Зоні росту або фізарній зоні, 
що складається з проліферуючих клітин хряща між 
метафизом і епіфізом зростаючої кістки, не вистачає 
притаманною кісткової тканини механічної міцності, 
і, отже, ця ділянка є більш сприйнятливою до трав-
матичних ушкоджень, ніж навколишня осифікована 
тканина. Найчастіше пошкодження фізарной зони 
відбувається на межі осифікованої та неосифікованої 
тканини у вигляді відшарування хрящової тканини 
від осифікованої поверхні метафіза. 

Питома вага епіфізеолізів серед всіх пошко-
джень кісток і суглобів в дитячому та юнацькому 
віці досить великий. За даними Харківського ін-
ституту ортопедії і травматології ім. М. І. Ситенка 
(Корж А. А., Бондаренко Н. С., 1994), ці ушкоджен-
ня становлять 12,8% випадків.

Основним методом діагностики травматичних 
ушкоджень кісток і суглобів після клиничного об-
стеження є рентгенографія, в тому числі і цифрова, 
в двох взаємно перпендикулярних проекціях [3, 
4, 5]. В цілому класична рентгенографія дозволяє 
швидко діагностувати, встановити залученість су-
сідніх суглобів, а також кількість і розташування 
осколків. Крім того, рентгенологічна оцінка пере-
ломів може бути утруднена через особливості рент-
геноанатомії скелета у дітей та наявності прихова-
них переломів [6]. 

Прихований перелом не візуалізується на рент-
генограмах у стандартних проекціях, частіше про-
ходить із залученням фізарної зони. Приховані пере-
ломи кінцівок становлять за даними різних авторів 
складають від 0,4 до 65% відстрочених діагнозів в 
дитячій травматології [7, 8]. Так як у дітей молодшо-
го віку велика частина епіфіза представлена хрящем 
і рентгенонеконтрастна, а ядро скостеніння утворює 
тінь у вигляді невеликої точки, то рентгенографічно 
Діагноз перелому в зоні росту (епіфізеоліз) можна 
поставити, грунтуючись лише на непрямих озна-
ках, таких як клишеподібне розширення зони рос-
ту і зсув ядра скостеніння (епіфіза) щодо метафіза. 
Якщо ж травматичне ушкодження представлено у 
вигляді чистого епіфізеоліза без зміщення або ж ядро 
скостеніння ще відсутнє, то такий діагноз ставиться 
чисто клінічно без об’єктивного підтвердження за 
допомогою променевих методів дослідження. Про-
блемам діагностики ушкоджень зон росту у дітей 
присвячено величезну кількість робіт вітчизняних і 

зарубіжних авторів. Практично всі автори вказують 
на необхідність пошуку нових методів діагностики 
та лікування у зв’язку з великою кількістю поми-
лок та ускладнень [3,9,10]. В останнє дісятиріччя 
з’явилися роботи про використання цифрової мікро-
фокусної рентгенографії. Можливості застосування 
даного методу в діагностіці патології костної сис-
теми освітлені переважно в літературі російських 
авторів [11,12], в основному в стоматологічній 
практиці. Проте в літературі широко не висвітлені 
можливості застосування даного методу у діагнос-
тики прихованих ушкоджень кінцівок, у тому числі і 
фізарних зон у дітей.

Матеріали та методи. На основі даних експери-
ментального дослідження (патент на корисну модель 
№ 70809, МПК А61В 6/00, від 25.06.2012 бюлетень 
№12 ) була обгрунтована можливість застосування 
мікрофокусної рентгенографії в діагностиці ушко-
джень зон росту. Для практичного застосування да-
ного методу було обстежено 74 дитини у віці від 1 
року до 16 років (43 хлопчика та 31 дівчинка – 58,1% 
та 41,9% відповідно) з різними травматичними ушко-
дженнями кінцівок в умовах міського травмпункту.

Рентгенологічне дослідження проводили на 
цифровому мікрофокусному апараті «Пардус» с 
розміром фокусної плями 0,1 мм при первинному 
збільшенні зображення у 2 рази. Параметри експо-
зиції при проведенні мікрофокусної рентгеногра-
фії: 80 кВ, сила струму – 100 мкА, час – 2 с. 

Розподіл пацієнтів в залежності від віку та статі 
наведений у таблиці 1.

Таблиця 1
Розподіл пацієнтів у підгрупах за віком

Вікові групи
Хлопчики Дівчинки Всього

n % n % n %
Від 1 до 3 
років 4 5,4 3 4,1 7 9,5

Від 3 до 7 
років 7 9,5 4 5,4 11 14,9

Від 7 до 10 
років 12 16,2 10 13,5 22 29,7

Від 11 до 14 
років 15 20,4 12 16,2 27 36,4

Від 14 до 16 
років 5 6,6 2 2,7 7 9,5

Всього 43 58,1 31 41,9 74 100

Результати та обговорення. 58 (78,4%) паці-
єнтів були спрямовані на рентгенографію з ушко-
дженнями верхніх кінцівок, 16 (21,6%) – з ушко-
дженнями нижніх кінцівок. Серед обстежених 
пацієнтів у 62 (83,8%) пацієнтів були виявлені різні 
кістково-травматичні ушкодження кінцівок. Серед 
цих пошкоджень пошкодження зон росту вияви-
лись у 22 (35,5) пацієнтів завдяки особливостям 
мікрофокусної рентгенографії. Візуалізація пошко-
дження зони росту у вигляді лінії просвітлення на 
межі осифікованої та неосифікованої тканин по-
яснюється фізико-технічними характеристиками 
мікрофокусной рентгенографії. 
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Діапазон значень коефіцієнта збільшення зобра-
ження, при якому роздільна здатність конкретного 
методу рентгенографії не опускається нижче роз-
дільної здатності приймача зображення, називається 
глибиною різкості рентгенівського апарату. Розрахун-
ки показують, що глибина різкості мікрофокусного 
апарату не обмежується коефіцієнтом збільшення зо-
браження, в той час як для звичайного апарату вона 
обмежена значенням m = 1,12, понад якого роздільна 
здатність контактного способу рентгенографії буде 
гірше роздільної здатності використовуваного при-
ймача зображення. Таким чином, в мікрофокусних 
апаратах роздільна здатність приймача «реалізуєть-
ся» повністю по всьому об’єму просвічує об’єкта. 
Більша глибина різкості мікрофокусних рентгеногра-

фічних систем дозволяє використовувати мінімально 
можливі фокусні відстані з метою збільшення інтен-
сивності випромінювання в площині приймача. У 
цьому випадку при виборі F необхідно враховувати 
максимальну величину допустимих масштабних спо-
творень «дельта», яка для медичної рентгенодіагнос-
тики дорівнює 0,25. У мікрофокусной рентгенографії 
різкість зображення деталей об’єкта не залежить від 
коефіцієнта збільшення. Тому через різне збільшен-
ня деталей, розташованих по всій товщині об’єкта, 
виникає ефект лінійної перспективи, що дає мож-
ливість глибину залягання відображуваних деталей. 
Особливо наочно так званий псевдооб’емний ефект 
виявляється, коли «дельта» більше більше 0,25. Цим 
пояснюється експериментально встановлений факт, 
який у нашому дослідженні підтвердився практично 
- на мікрофокусних рентгенівських знімках спостері-
гається більше дрібних деталей будови об’єкта про-
свічування, ніж на контактних знімках апаратів з ве-
ликими фокусними плямами, тобто зростає кількість 
виявлених деталей в одиниці об’єму досліджуваних 
органів. 

Висновки. Рентгенографія залишається осно-
вним в діагностиці ушкоджень кісткових структур у 
дітей. Використання цифрової мікрофокусної рент-
генографії, в тому числі при первинному збільшенні 

Рис. 4. На рентгенограмах лівого ліктьового суглоба 
в прямій проекції (а- конвенційна рентгенографія, б – 
цифрова мікрофокусна рентгенографія) хв.П. 15 років 

визначається лінія просвітлення в верхній частині зони 
росту латерального надвиростка (стрілка), яка не визна-

чається на конвенційної рентгенограмі

Рис. 1. На цифровій мікрофокусній рентгенограмі лівого 
променево-зап`ястного суглоба в прямій проекції хв.П. 

13 років визначається поперечний перелом метафізу 
променевої кістки, який не викликає сумнівів, але 

також визначається перелом голівки ліктьової кістки 
та лінія просвітлення в зоні росту ліктьовій кістки 

(стрілка), тобто остеоепіфізеоліз дистального відділу 
лівої ліктьової кістки

Рис. 2. На цифрових мікрофокусних рентгенограмах 
правого променево-зап`ястного суглоба в прямій та 
боковій проекціях хв.Р. 14 років визначається лінія 

просвітлення в зоні росту правої променевої кістки, що 
свідчить про наявність епіфізеолізу проксимального 

епіфіза правої променевої кістки без зміщення (стрілка)

Рис. 3. На цифрових мікрофокусних рентгенограмах 
лівих другої та третьої п`ясних кісток в прямій та косий 

проекціях хв. М. 15 років визначається тонка лінія 
просвітлення по ліктьовій поверхні другої п`ясної кістки 

(стрілка)

Рис. 5. На рентгенограмах правого ліктьового суглоба 
в прямій проекції (а- конвенційна рентгенографія, 

б – цифрова мікро фокусна рентгенографія) хв.В. 15 
років визначається перелом голівочки плечової кістки у 
вигляді повздовжній лінії просвітлення (стрілка), яка не 

визначається на конвенційної рентгенограмі

                 а                               б

                 а                               б
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дозволяє об’єктивізувати наявність пошкоджень зон 
росту у вигляді лінії просвітлення на межі осифіко-
ванної та не осифікованної тканин та прихованних 

переломів, щоб уникнути гіпер- або гіподіагностики 
таких ушкоджень, своєчасно встановити діагноз та 
провести лікування постраждалих.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ ТА ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ 
АКТИВНОСТІ У КІРКОВІЙ РЕЧОВИНІ НИРОК БІЛИХ ЩУРІВ 

ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРОКСАЛУРІЇ

Анотація: У лабораторних білих щурів різного віку (3-18 місяців) вивчали стан протеолітичної та фібринолітичної 
активності у гомогенатах кіркової речовини нирок за умов тривалого введення калію оксалату. Встановлено, що екс-
периментальна гіпероксалурія активує процеси протеолізу в молодих щурів, пригнічує у дорослих та не впливає на про-
теолітичну активність кіркової речовини нирок у старих тварин. При цьому у молодих щурів зростає неферментативний 
фібриноліз тканини нирок, в старих щурів зростає ензиматичне розщеплення фібрину з одночасним зниженням не-
ферментативного фібринолізу, а в дорослих тварин калію оксалат не впливає на стан тканинного фібринолізу в нирках.

Аннотация: У белых крыс разного возраста (3-18 месяцев) исследовали состояние протеолитической и фибри-
нолитической активности коркового вещества почек при продолжительном введении калия оксалата. Установлено, 
что экспериментальная гипероксалурия активирует процессы протеолиза у молодых крыс, подавляет его у взрослых 
и не влияет на протеолиз коркового вещества почек у старых животных. При этом у молодых животных возрастает 
неферментативный фибринолиз ткани почек, у старых крыс возрастает энзиматическое расщепление фибрина с 
одновременным снижением нефермен-тативного фибринолиза, а у взрослых животных калия оксалат не влияет на со-
стояние тканевого фибринолиза в почках.

Summary: The stage of unlimited proteolysis and fibrinolysis in cortical renal tissue under conditions of potassium oxalate 
lead in has been examined in rats of different age (3-18 months). It has been established, that potassium oxalate induced 
hyperoxaluria activates the processes of proteolysis in young rats, depresses in adult and doesn’t influence on proteolysis of 
cortical renal tissue in old rats. For all this in young rats decrease unenzymatic fibrinilysis of renal tissue of fibrin with simultaneous 
decrease of unenzymatic fibrinolysis is increasing in old rats and in adult rats – potassium oxalate doesn’t influence on the stage 
of tissue renal fibrinolysis.
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Багато захворювань нирок у людини та їх від-
творення на тваринах супроводжується відкладен-
ня фібрину в ниркових структурах, що призводить 
до зменшення прохідності капілярів ниркових клу-
бочків і проявляє цитотоксичну дію на клітини не-
фрону [1, 2]. При моделюванні на щурах ниркової 
недостатності спостерігається відкладання фібрину 
в ниркових клубочках [3], а також зростання проте-
олітичної активності ниркової тканини [4]. Тобто у 
пошкодженні нирок суттєву роль відіграють проце-
си внутрішньої ниркової фібринолітичної системи 
[5]. Крім того, у механізмах пошкодження клітин 
ниркових канальців при різноманітних захворю-
ваннях та інтоксикаціях має місце зміна перебігу 
процесів протеолізу [6]. Ці зміни мають суттєве 
значення при гіпертрофії клітин ниркових структур 
(клубочків, канальців, збірних трубок) з посилен-
ням синтезу білка за умов впливу ксенобіотиків [7]. 

Оксалатно-кальцієвий уролітіаз, що часто роз-
вивається на тлі гіпероксалурії, поширений у всіх 
вікових категоріях населення [8]. Це захворювання 
починається в ранньому віці і призводить до важ-
ких ускладнень у дорослих людей, часто з втратою 
працездатності [9]. Ушкодження нирок при експе-
риментальній сечокам'яній хворобі зумовлене від-
кладанням у ниркових структурах конкрементів, 
що з часом призводить до розвитку хронічної нир-
кової недостатності, а у важких випадках – гострої 
ниркової недостатності, яка супроводжується пору-
шенням екскреторної, іонорегулювальної функцій, 
пошкодженням і порушенням функцій канальцево-
го відділу нефрону нирок [10]. Це супроводжується 
оксидативним пошкодженням нирок [11], з актива-
цією вільно-радикального окислення в нирках та 
крові [12], ферментурією, гіпероксалурією та від-
кладанням конкрементів у нирковому сосочку [13]. 

Однією з можливих причин утворення оксалат-
них каменів може служити також відкладання фі-
брину в ниркових канальцях та збірних трубочках 
за рахунок зниження фібринолітичної та протеолі-
тичної активності як ниркової тканини, так і сечі. 
Проте в експерименті це практично не вивчено, 
особливо у віковому аспекті. 

Метою нашої роботи було дослідження впливу 
гіпероксалурії, сформованої тривалим введенням 
калію оксалату, на процеси протеолізу та фібрино-
лізу у кірковій речовині нирок білих лабораторних 
щурів різного віку.

Матеріали та методи досліджень. Експери-
менти проведено на 90 білих лабораторних щурах 
самцях віком від 3 до 18 місяців, масою тіла від 0,06 
до 0,45 кг. Гіпероксалурію моделювали тривалим 
внутрішньо-шлунковим введенням калію оксалату в 
дозі 50,0 мг/кг маси тіла тварини впродовж 28 днів, 
один раз на добу. Досліди проводили дотримую-
чись Європейської конвенції по захисту хребетних 
тварин, яких використовують в експериментальних 
та інших наукових цілях (Страсбург, 1986). Нирки 
вилучали під ефірною анестезією та заморожували 
в рідкому азоті. У гомогенатах кіркової речовини 
нирок досліджували ферментативний та нефермен-
тативний фібриноліз за лізисом азофібрину («Simko 

Ltd.», Львів), а також вивчали стан протеолітичної 
активностi на основi реакцiї з азосполуками – азо-
альбуміном, азоказеїном та азоколом. Крім того, у 
кірковій речовині нирок досліджували вміст білка за 
методом Лоурі [14], а також оцінювали вміст оксала-
тів у сечі шляхом титруванням перманганатом калію 
в кислому середовищi [15].

Отримані результати та їх обговорення. Три-
вале введення калію оксалату в молодих щурів ви-
кликало збільшення лізису низько- та високомоле-
кулярних білків у кірковій речовині нирок (табл. 
1) – лізис азоальбуміну зростав на 29,51%, а лізис 
казеїну в 1,74 раза. Колагеназна активність була 
підвищеною в 1,87 рази. Зростання протеолітичної 
активності відбувалося на фоні збільшення вмісту 
білку в кірковій речовині нирок на 15,85%.

Таблиця 1
Вплив калію оксалату на стан необмеженого про-
теолізу та фібринолізу кіркової речовини нирок у 

молодих щурів (x ± Sx)
Показники, що ви-

вчалися
контроль

(n=15)
калію оксалат

(n=15)
Лізис азоальбуміну,
E440/г тканини×год 51,75±3,39 66,97±6,43

p <0,05
Лізис азоколу, 
E440/г тканини×год 3,32±0,23 6,21±0,34

p <0,001
Лізис азоказеїну, 
E440/г тканини×год 69,40±3,44 120,66±6,14

p <0,001
Білок за Лоурі, 
мг/г тканини 176,33±6,11 204,29±18,97

Сумарний фібриноліз,
E440/г тканини×год 86,66±4,99 97,46±3,79

Неферментативний 
фібриноліз, 
E440/г тканини×год

23,61±1,85 31,01±1,91
p<0,01

Ферментативний 
фібриноліз, 
E440/г тканини×год

63,05±4,69 66,45±4,72

Концентрація оксала-
тів у сечі, 
мг/л

0,12 ± 0,02 0,46 ± 0,04
p <0,001

Екскреція оксалатів з 
сечею, 
мг/2 год

0,52 ± 0,07 1,66 ± 0,17
p <0,001

p – ступінь вірогідності різниці показників при по-
рівнянні з контролем
n – число спостережень

Тривале введення молодим щурам калію окса-
лату впродовж 28 діб призводило до вірогідного 
зростання неензиматичного лізису фібрину кірко-
вої речовини нирок. Неферментативне розщеплен-
ня фібрину здійснюється за рахунок комплексних 
сполук гепарину з фібриногеном, адреналіном, 
плазміногеном та плазміном та є захисною реакці-
єю направленою на попередження утворення стабі-
лізованого фібрину.

Ці зміни фібринолітичної та протеолітичної 
активності супроводжувалися вірогідним зростан-
ням концентрації оксалатів у сечі у 3,83 рази та їх 
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екскреції з сечею у 3,19 рази. Це свідчить про роз-
виток гіпероксалурії у молодих тварин за умов три-
валого введення калію оксалату.

Тобто, тривале введення калію оксалату в мо-
лодих щурів активує процеси необмеженого проте-
олізу з одночасною активацією неферментативної 
ланки тканинного фібринолізу на фоні збільшення 
вмісту білка в кірковій речовині нирок та нароста-
ючої гіпероксалурії.

Оксалатна інтоксикація в дорослих щурів (табл. 
2) характеризувалася протилежними явищами. У 
цих тварин тривале введення калію оксалату ви-
кликало зниження лізису низько- та високомолеку-
лярних білків у кірковій речовині нирок – альбу-
міну на 67,72%, а казеїну – в 1,68 рази відповідно. 
Колагеназна активність при цьому майже не відріз-
нялася від показників контрольної групи. 

Таблиця 2
Вплив введення калію оксалату на стан необмеже-
ного протеолізу та фібринолізу кіркової речовини 

нирок у дорослих щурів (x ± Sx)
Показники, 

що вивчалися
контроль

(n=15)
калію оксалат

 (n=15)
Лізис азоальбуміну,
E440/г тканини×год 59,57±1,14 19,23±1,36

p <0,001
Лізис азоколу, 
E440/г тканини×год 10,29±0,77 9,02±0,27

Лізис азоказеїну, 
E440/г тканини×год 54,33±3,11 32,36±1,65

p <0,001
Білок по Лоурі, 
мг/г тканини 200,68±18,29 240,97±23,46

Сумарний фібри-
ноліз,
E440/г тканини×год

120,28±12,25 136,07±12,06

Неферментативний 
фібриноліз, 
E440/г тканини×год

46,76±5,19 45,57±6,63

Ферментативний 
фібриноліз, 
E440/г тканини×год

73,53±14,52 90,50±15,33

p – ступінь вірогідності різниці показників при по-
рівнянні з контролем
n – число спостережень

На відміну від процесів необмеженого протео-
лізу, калію оксалат у дорослих тварин не викликав 
вірогідних змін у вмісті білка кіркової тканини ни-
рок та тканинного фібринолізу. 

Рівень вмісту оксалатів у сечі та їх екскреція 
із сечею за умов водного навантаження на 28 добу 
екскперименту в дорослих тварин вірогідно зрос-
тали, що є свідченням гіпероксалурії у цих тварин 
за умов експерименту (рис. 1).

Отже, калій оксалат-індукована гіпероксалурія 
в дорослих тварин щурів пригнічує системи необ-
меженого протеолізу із збільшенням колагеназної 
активності та не впливає на тканинний фібриноліз 
нирок. Це відбувається за відсутності змін вмісту 
білка в кірковій речовині нирок та на фоні зростан-
ня концентрації та екскреції оксалатів у сечі.

У старих щурів після тривалого навантаження 
калію оксалатом протеолітична активність у кір-
ковій речовині нирок не зазнавала вірогідних змін 
(табл. 3). Проте, вміст білка в кірковій тканині ни-
рок старих тварин вірогідно зростав, що опосеред-
ковано може свідчити про гіпертрофію клітин зі 
збільшенням об’єму сполучної тканини в старих 
щурів за умов експериментальної оксалатної інток-
сикації.

З боку фібринолітичної активності кіркової 
речовини нирок у старих тварин також не спосте-
рігалося суттєвих вірогідних змін. Проте, хоча й 
невірогідно, зростав ферментативний фібриноліз 
(26,62 %), що здійснюється за рахунок плазміну, 
який активно розщеплює полімери фібрину та за-
безпечує елімінацію фібрину з сечових шляхів та 
знижувався неферментативний фібриноліз – на 
31,09%.

Таблиця 3
Вплив введення калію оксалату на стан 

необмеженого протеолізу та фібринолізу кіркової 
речовини нирок у старих щурів (x ± Sx)

Показники, що ви-
вчалися

контроль
(n=15)

калію оксалат 
(n=15)

Лізис азоальбуміну,
E440/г тканини×год 56,33±5,38 57,94±8,08

Лізис азоколу, 
E440/г тканини×год 9,08±0,86 7,99±0,52

Лізис азоказеїну, 
E440/г тканини×год 46,12±2,41 51,45±5,44

Білок за Лоурі, 
мг/г тканини 170,91±11,89 208,51±12,46

p<0,05
Сумарний фібри-
ноліз,
E440/г тканини×год

64,72±4,90 65,31±3,04

Неферментативний 
фібриноліз, 
E440/г тканини×год

33,25±3,98 25,44±5,90

Ферментативний 
фібриноліз, 
E440/г тканини×год

31,48±6,94 39,86±5,78

p – ступінь вірогідності різниці показників при по-
рівнянні з контролем
n – число спостережень

Рис. 1. Концентрація (а) у сечі (мг/л) 
та екскреція (б) оксалатів з сечею (мг/2 год) 
у дорослих щурів після тривалого введення 

калію оксалату (50 мг/кг).
Примітка. Вірогідність у порівнянні з контролем від-
мічено: *** – p <0,001.
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На фоні змін фібринолітичної та протеолітич-
ної активності у старих тварин спостерігалося не-
вірогідне зростання концентрації та екскреції окса-
латів в 1,49 та 1,62 рази відповідно (рис. 2).

Рис. 2. Концентрація (а) у сечі (мг/л) 
та екскреція (б) оксалатів з сечею (мг/2 год) 
у старих щурів після тривалого введення 

калію оксалату (50 мг/кг).

Тобто тривале введення калію оксалату ста-
рим щурам не впливає на перебіг процесів необ-
меженого протеолізу, але активує ензиматичне 

розщеплення фібрину за одночасного зниження 
неферментативної фібринолітичної активності кір-
кової речовини нирок, а також спричиняє зростан-
ня вмісту білка у тканині і збільшення оксалурії.

Висновки:
1. Тривале введення калію оксалату молодим 

щурам призводить до гіпероксалурії з активацією 
процесів лізису низько- та високомолекулярних 
білків у кірковій речовині тканині нирок, збільшен-
ням колагеназної активності та неензиматичним 
розщепленням фібрину.

2. У дорослих щурів калій оксалат-індукована 
гіпероксалурія спричиняє зниження протеолітич-
ної активності кіркової речовини нирок без змін 
процесів тканинного фібринолізу та посилює ак-
тивність колагенази.

3. Експериментальна гіпероксалурія у старих 
щурів за умов тривалого введення калію оксалату 
не впливає на стан протеолітичної активності в 
кірковій речовині нирок, знижує неферментатив-
ний фібриноліз та одночасно посилює ензиматич-
ний лізис фібрину з накопиченням білка у тканині 
нирок.
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ВЛИЯНИЕ КАРДИОТРОПНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ФОСФОЛИПИДНЫХ БИСЛОЕВ

Аннотация: Исследована способность взаимодействия с фосфатидилхолиновым и кардиолипиновым бислоем 
мембран физиологически активных соединений (ФАС), которые относятся к классу фенилалкиламинов (добутамин, ве-
рапамил), дигидропиридинов (ВАУ-К-8644, нифедипин) и аналогов краун-эфиров (карбицил, диол). С помощью методов 
микрокалориметрии и спектрофотометрии установлена способность ФАС создавать комплексы с липидным бислоем 
модельных мембран. 

Анотація: Досліджена здатність взаємодії з фосфатидилхоліновим та кардіоліпіновим бішаром мембран фізіологічно 
активних сполук (ФАС), які відносяться до класу фенілалкіламінів (добутамін, верапаміл), дигідропіридинів (ВАУ-К-8644, 
ніфедипін) та аналогів краун-ефірів (карбіцил, діол). За допомогою методів мікрокалориметрії та спектрофотометрії вста-
новлена здатність ФАС створювати комплекси з ліпідним бішаром модельних мембран. 

Summary: There was investigated the ability to the interaction between phosphatidylcholine’s and cardiolipine’s bi-sphere 
of the physiologically active compound’s (PAC) membranes belong to the classes of phenylalkylamines (doputamine, verapamil), 
dihydropyridins (BAY-K-8644, nifedipine) and analogs of crown-ethers (carbicil, diol). By the methods of microcallorimetry and 
spectrophotometry it was established the opportunity of PAC to form the complexes with lipid bi-sphere of model membranes. 

Комплексообразование фосфолипидных бисло-
ев in vitro с физиологически активным соединения 
(ФАС) может приводить к их структурной моди-
фикации [1, 2], о чем свидетельствует изменение 
физико–химических и структурно-динамических 
параметров (микровязкость и заряд поверхностных 
мембран д.р.), структурных пертурбаций в белко-
вых составляющих мембран, изменение в области 
белково-липидного контакта [3]. Кардиотоники 
оказывает возмущающее влияние на липидные со-
ставляющие мембран клеток, сердечные гликозиды 
изменяют микровязкость саркоплазматического ре-
тикулума миокарда кроликов [4, 5, 6]. 

Задачей данного исследование было изучить 
структурною модификацию ФЛ-бислоев из ней-
трального фосфатидилхолина (ФХ) и отрицатель-
но заряженного кардиолипина (КЛ) при взаимо-
действии с ними соединений с разнонаправленной 
инотропной активностью (агонисты и антагонисты 
Са2+).

Материалы та методы. В работе исследовали 
представителей класса фенилалкиламинов – (1) до-
бутамин, (2) верапамил; производные дигидропи-
ридинов – (3) ВАУ-К-8644, (4) нифедипин; произ-
водные краун-эфиров – (5) карбицил и (6) диол. В 
качестве модели биомембран использовали липосо-
мы из лецитина и кардиолипина (лецитин-стандарт 
(10% раствор в спирте), кардиолипин-стандарт 
(0,5% раствор в спирте). Липосомы получали в со-
ответствии с [7]. Ультразвуковую обработку про-
водили на диспергаторе УЗДН-2Т (22кГц, 10мин). 
Комплексообразование ФАС с липосомами из КЛ 
изучали методами микрокалориметрии и спектро-
фотометрии. Тепловой эффект реакции записывали 
во времени при 26°С в режиме смешения на микро-
калориметре ЛКБ 2107 (Швеция). Концентрация 
ФАС составляла 33 мкМ, фосфолипида – 0,66 мг/
мл. Дифференциальные спектры поглощения в об-

ласти 210-300 нм определяли как изменения опти-
ческой плотности ∆Дλ:

 ∆Дλ = Дλ М+ФАС – Дλ М – Дλ ФАС

где Дλ М+ФАС , Дλ М и Дλ ФАС – оптическая плот-
ность смеси липосом и ФАС, только липосом и 
только ФАС. 

Спектры поглощения записывали при 200С на 
спектрофотометре Shimadzu MРS 5000 (Япония) в 
кварцевых кюветах 1 см. Соединения 3-6 вводили в 
суспензию липосом в виде их спиртовых растворов, 
концентрация спирта не превышала 1%. Изменения 
микровязкости ФЛ-бислоев изучали с помощью 
глубинного флуоресцентного зонда пирена как со-
отношения после его флуоресценции при 392 и 465 
нм, соответствующих флуоресценции мономерной 
и энантиомерной форм пирена Ім/Іэ, и характери-
зующее латеральную диффузию пирена в бислое. 
Влияние ФАС на полярность окружения молекулы 
пирена определяли по соотношению интенсивно-
сти (тонкой структуры) полос флуоресценции мо-
номера І371/І392. Изменения заряда поверхности бис-
лоев из ФХ и КЛ при взаимодействии с ФАС 1-6 
изучали методом ионного удара. Концентрация ФЛ 
не превышала 0,1 мг/мл. Использовали 1,8 – ани-
линонафталинсульфонат (NH4

+) фирмы Serva (Гер-
мания). Пирен перекристаллизовывали из бензола. 
Спектры флуоресценции записывали на спектроф-
луориметре Hitachi MРF-4 (Япония) в кварцевых 
кюветах 1 см при 20°С. 

Результаты и их обсуждение. Спектрофотоме-
трическое изучение взаимодействия ФАС с липо-
сомами из КЛ показало изменение в их спектрах в 
УФ–области 210-300нм. На рис.1 приведены диф-
ференциальные спектры поглощения ФАС при их 
инкубации в среде липосом при 20°С (СФЛ=0,05 мг/
мл; СФАС=7,5∙10-5 М), свидетельствующие об их вза-
имодействии с ФЛ-биослоем. Для соединений 1, 3, 
5, с положительной инотропной активностью на-
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блюдается гиперхромный эффект взаимодействии 
с бислоем, в то время как антагонистов Са2+ ФАС 
2 и 6 (кроме нифедепина) – снижения оптической 
плотности (гипохромний эффект). Различия в знаке 
изменения оптической плотности ФАС-агонистов 
и антагонистов Са2+ может указывать на различные 
места их локализации в бислое из отрицательно за-
ряженного ФЛ. Тепловой эффект взаимодействия 
ФАС 1-6 с бислоем из КЛ сопровождается экзотер-
мическим эффектом, указывающим на электроста-
тическое Ван-дер-ваальсовое взаимодействия либо 
образование комплексов с Н-связью.

Рис. 1. Изменения оптической плотности ФАС 
при инкубации в среде суспензии липосом из КЛ в 
изотоническом буфере при 20°С (СФАС =7,5∙10-5М; 

СКЛ = 0,5 мг/мл): 1. – добутамин, 2 – верапамил, 3 – 
ВАУ–К-8644, 4 – нифедипин, 5 – карбицил, 6 – диол.

Однако максимум теплового эффекта реакции 
антагонистов Са2+ ФАС 2, 4, 6 наблюдается на 1-2 
мин быстрее, чем у ФАС 1, 3, 5, а тепловыделение 
пролонгировано во времени (30 мин. и больше). 
Большая скорость реакции антагонистов 2, 4, 6 в 
первые минуты после смешения может быть об-
условлена их антирадикальной активностью, про-
теканием свободнорадикального взаимодействия 
ФАС с перекисными формами липида при их ло-
кализации в области жирно-кислотных остатков 
ФАС. Флуоресцентное зондирование фосфоли-
пидных бислоев из фосфатилхолина и кардио-
липина, инкубированных в среде ФАС 1-6, что в 
зависимости от концентрации добавленных ФАС 
изменяется параметр флуоресценции пирена Ім/
Іэ, характерезующий микровязкости ФЛ-бислоев. 
Для бислоя нейтрального ФХ и отрицательно заря-
женых КЛ ФАС при взаимодейстивии имеет место 
повышение микровязкости. При флуоресцентном 
зондировании бислоев пиреном в присутствии ни-
федипина наблюдалось тушения флуоресценции 
пирена в результате поглощения возбуждающего 
света (λвозб пирена 334 нм), которое перекрывается 
с полосой переноса заряда в спектре нифедипина 
(λ ≈ 340 нм), что не позволяло конкретно опре-
делять параметр Ім/Іэ. Однако для бислоя из ФХ 
ранее с помощью полиметиленового красителя 
4501у было показано незначительное повышеение 

микровязкости в присутствии нифедипина. Воз-
мущения, которые претерпевает молекула пирена 
при внедрении в ФЛ-бислой, сказываются на ин-
тенсивности флуоресценции мономера: изменение 
полярности окружения пирена приводит к пере-
распределению интенсивности флуоресценции 
полос І371 и І392. Для нейтрального фосфолипида, 
взаимодействие с ФАС 1-4 приводит к возраста-
нию полярности, тогда как соединения – анало-
ги краун-эфиров не изменяют параметр І371/І392, и 
только с повышением концентрации наблюдается 
незначительное снижение полярности для ФАС 2 
и 3 и повышение для 6. Для бислоя из кардиоли-
пина, напротив, взаимодействие с ФАС (антагони-
стами 2, 4, 6), а с повышением концентрации и с 
ФАС 1, 5, снижает параметр І371/І392, и только ФАС 3 
при концентрации 7,5∙10-5М усиливает полярность 
окружения пирена. То есть, структурная модифика-
ция бислоев из ФХ и КЛ соединениями с разнона-
правленным инотропным действием способствует 
изменению степени поляризации в гидрофобных 
участках бислоев где локализирован пирен. Най-
дено, что заряд электрического поля поверхности 
бислоя из ФХ почти в 2 раза ниже, чем для бислоя 
из КЛ. Как следует из полученных значений ∆σ для 
бислоя из ФХ, соединения с положительной ино-
тропной активностью вызывают возрастание заря-
да электрического поля поверхности, тогда как для 
антагонистов Са2+, кроме диола (нифедипин, вера-
памил), имеет место снижение заряда σ. Характер 
изменения полярности по данным зондирования 
пиреном для бислоев из ФХ под влиянием ФАС за-
висит от их концентрации в бислое׃ при физиоло-
гических концентрациях (СФАС 5∙10-5 М) усиливает-
ся полярность окружения пирена (параметр І372/І393) 
и возрастает заряд поверхности электронного поля 
(по данным метода ионного удара, СФАС 2,42∙10-5М). 
С повышением концентрации ФАС (С>5∙10-5М) по-
лярность среды (за исключением диола) в зонах по-
гружения пирена снижается. Снижение величины 
заряда σ ФХ бислоя под влиянием нифедипина или 
верапамила обусловлено, по-видимому, структур-
ной модификацией поверхности бислоя вследствие 
громоздкости заместителей в молекулах ФАС, они 
не способны внедрятся в гидрофобные зоны, где 
локализуется пирен. В случае бислоя из отрица-
тельно заряженного кардиолипина наблюдается 
снижение заряда поверхности в присутствии всех 
исследуемых ФАС. Анализ изменения показателей 
∆σ и результатов исследования полярности среды 
методом флуоресцентного зондирования пиреном 
позволил выделить общую тенденцию снижения 
заряда поверхности электрического поля и поляр-
ности окружения пирена в гидрофобных зонах, где 
он локализирован, под воздействием исследуемых 
соединений. 

Выводы и перспективы дальнейших раз-
работок. Таким образом, исследования взаимо-
действия кардиотропных ФАС с положительной и 
отрицательной инотропной активностью с фосфо-
липидными бислоями из ФХ и КЛ свидетельству-
ют о их мембранотропности. Микрокалориметри-
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ческие исследования показали, что кинетика их 
реакций с отрицательно заряженным ФЛ бислоем 
из КЛ различна: наблюдаемый максимум тепло-
вого эффекта реакций наступал быстрее для анта-
гонистов Са2+, чем у агонистов (примерно на 2-3 
мин). Наблюдаются различия во взаимодействии 
ФАС с бислоями из фосфолипидов ФХ и КЛ. Раз-
нонаправленность в изменении дифференциаль-
ных спектров поглощения ФАС при инкубации в 
бислое из ФХ и КЛ указывает на различие в местах 

их локализации на поверхности бислоев, что ска-
зывается на структурной модификации их поверх-
ности и последующих возмущениях в глубинных 
гидрофобных участках мембран. Установлена об-
щая тенденция в изменении заряда поверхности и 
полярности в гидрофобной области бислоях из ФХ 
и КЛ под воздействием исследуемых ФАС. Вли-
яние ФАС на глубиные участки ФХ бислоя опре-
деляется их химической структурой и свойствами 
заместителей в их молекулах.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗІОТЕРАПІЇ 
ПРИ ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
В ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ТА ПІСЛЯАБОРТНОМУ ПЕРІОДІ

Анотація: Стаття присвячена дослідженню поєднаних методів фізіотерапії у лікуванні гнійно-септичних захво-
рювань в післяпологовому та післяабортному періодах. Запропонований комплекс лікування прискорює клінічне 
одужання хворих, запобігає важким ускладненням, сприяє більш швидкій нормалізації відхилень у лабораторних 
показниках.

Аннотация: Статья посвящена исследованию совместно проводимых методов физиотерапии в лечении гнойно-
септических заболеваний в послеродовом и послеабортном периодах. Предложенный комплекс лечения ускоряет кли-
ническое выздоровление больных, предотвращает тяжелые осложнения, способствует более быстрой нормализации 
отклонений в лабораторных показателях.

Summary: The article is dedicated to researching of combined methods of physiotherapy in the treatment of purulent-septic 
diseases in postpartum and postabortion periods. The complex treatment which improves the process of clinical recovery of 
patients, prevents severe complications and promotes quicker normalization of abnormalities in laboratory values has been 
proposed.

Удосконалення профілактики та лікуван-
ня септичних станів після пологів та абортів 
із застосуванням різних методів лікування має 
сьогодні велике значення [1, 2, 3, 4]. Одним із 
варіантів такої терапії є застосування меди-
каментозних та немедикаментозних фізичних 
методів впливу – внутрішньотканинного елек-
трофорезу (ВТЕ) та гіпербаричної оксигенації 
(ГБО) [5, 6, 7].

В літературі на сьогодні є лише поодинокі пу-
блікації про застосування цих методів. Згідно су-
часних уявлень під дією постійного струму (ме-
тодом ВТЕ), після внутрішньовенного введення 
лікарських препаратів, відбувається їх приму-
сове депонування у тканинах за рахунок елімі-
нації і, як наслідок, збільшення їх концентрації 
в тканинах, що в свою чергу сприяє швидшому 
одужанню. [8, 9, 10].
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Гіпоксію клітин, яка спостерігається при сеп-
тичних станах, можна вирішити єдиним способом, 
якщо збільшити кількість кисню, що переноситься 
кров’ю. Під позитивним тиском, в умовах барока-
мери, кисень розчиняється у плазмі і міжклітинній 
рідині в необхідній кількості і попадає в органи і 
тканини, куда не доноситься гемоглобіном.

ГБО нормалізує енергетичний баланс клітини 
(антигіпоксичний ефект), активує біосинтез, окис-
ні та репаративні процеси, сприяє поліпшенню 
кровообігу матки та покращенню дії ліків, тому в 
рази підвищується ефективність антибіотиків. Це в 
свою чергу попереджає утворення токсичних мета-
болітів, активує їх розпад, пригнічує життєдіяль-
ність мікроорганізмів (антибактеріальний ефект).

Ми не знайшли даних про поєднане застосуван-
ня електрофорезу та ГБО при септичних станах, 
тому поставили мету вивчити вплив постійного 
струму, лікарських препаратів та ГБО на ефектив-
ність терапії септичних станів після пологів та 
абортів.

Діагностика септичних захворювань жіночих 
статевих органів (аднексит, ендометрит, параме-
трит) та контроль за їх лікуванням проводився на 
основі клінічних (лихоманка, больовий синдром, 
характер виділень) та лабораторних даних, УЗД, 
теплометрії, дослідження ендометрію, бактеріаль-
ного дослідження виділень та аспірата.

Сеанси ВТЕ проводились щоденно протягом 12 
днів, тривалістю 60-90 хв. при густині струму від 
0,03 до 0, 05 мА/см2. Після цього хвора одночасно 
отримувала курс ГБО в умовах одномісної клініч-
ної барокамери типу «БЛ-3» в режимі надлишково-
го атмосферного тиску від 0,2 до 0,8 атм. Час ви-
значався лікарем в залежності від стану пацієнтки 
(30-60 хв). Курс лікування складав 5-10 сеансів.

На обстеженні перебувало 154 хворих із гнійно-
запальними захворюваннями з 1992 по 2012 роки. 
Після фізіологічних пологів було 72 жінки, після 
кесарського розтину – 56 жінок, після абортів – 26 
жінок. Усі хворі за віком розподілені наступним чи-
ном: до 20 років – 41 жінка, від 21 до 30 років – 69 
жінок, від 31 до 40 років – 32 жінки, після 40 років 
– 12 жінок. Перша вагітність була у 36 жінок, по-
вторна – у 118 жінок. 

Усі обстежені відмічали в анамнезі хронічні ін-
фекції різної етіології та локалізації. Так у 39 жінок 
до вагітності відмічалась неплідність (у 23 первин-
на, у 16 – вторинна), у 36 жінок – хронічні запальні 
процеси внутрішніх статевих органів. У 21 жінки 
в анамнезі були гінекологічні операції: у 9 – з при-
воду неплідності та склерокистозу яєчників, у 12 
– ускладнення після аборту.

При бактеріальному дослідженні у хворих 
основної групи виявлено полімікробну інфекцію 
(грампозитивні та грамнегативні аеробні бактерії, 
анаероби, мікоплазми, клостридії, тощо). Так, золо-
тистий стафілокок (Staphylococcus aureus) виявлено 
у 27%, кишкова паличка (Escherichia coli) – у 22%, 
дріжджоподібні гриби роду кандида – (Candida 
albicans) – у 17%, протей (Proteus) – у 10%, синьо-
гнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa) – у 4%. 

Слід відмітити, що у 90% випадків виявлено мікст 
асоціації аеробної та анаеробної флори.

Усі обстежені розділені на дві групи: основну – 
109 жінок та контрольну – 45 жінок.

У жінок контрольної групи проводили тради-
ційне загальноприйняте лікування аднекситів, ен-
дометритів з використанням антибіотиків, утерото-
нічних, десенсибілізуючих та дезінтоксикаційних 
засобів, вітамінотерапії, місцевих антисептиків.

Медикаментозна терапія тяжких хворих із гній-
но-запальними процесами проводилась із застосу-
ванням чутливих до неї антибіотиків, після прове-
дених попередньо засівів.

До традиційної терапії хворим із гнійними ме-
троендометритами приєднували ВТЕ та ГБО. Усі 
хворі добре переносили лікування і лише одна хво-
ра відмовилась від ГБО у зв’язку з клаустрофобією.

У основній групі лікування здійснювалося з за-
стосуванням різних варіантів ВТЕ (перша підгрупа 
– 79 жінок) і поєднаного дренаж-електрофорезу та 
ГБО (друга підгрупа – 30 жінок). 

При дренаж-електрофорезі в порожнину матки 
вводився поліхлорвініловий двохпросвітний дре-
наж-катетер: через один проводився дренаж, через 
інший вводився електрод. Гальванізація здійсню-
валася протягом 60-90 хвилин при густині струму 
від 0,03 до 0, 05 мА/см2. По завершенні проводився 
лаваж порожнини антисептиком.

Після перших процедур відмічали позитивну 
динаміку – зменшення набряку тканин та інтокси-
кації.

У хворих із гнійно-запальними захворювання-
ми, при включенні в комплекс пункційного вну-
трішньопорожнинного електрофорезу, клінічне 
одужання наступало у 50±4,1% хворих, а при за-
стосуванні дренаж-електрофорезу – у 68,4±5,2% 
хворих. Найбільш ефективним виявилося поєднан-
ня дренаж-електрофорезу з ГБО, де одужання на-
ступало у 78,33±4,7% хворих і значно покращував-
ся загальний стан у 18,2±4,1% хворих. 

Використання вказаної методики виявило сприят-
ливий вплив на перебіг тяжких форм захворювання 
(тубооваріальні абсцеси, гнійний метрит, ендометри-
ти та параметрити). Вже після 5-6 сеансів у 65,3% 
хворих повністю зникав больовий синдром, норма-
лізувалась температура та сон, відмічалась тенденція 
до зменшення перитонеальних проявів, парезу киш-
ківника. Це дозволило досягти не тільки високого 
клінічного ефекту, але й скоротити термін лікування 
найбільш важких хворих до 18,6±0,88 днів у порів-
нянні з хворими контрольної групи (22,6±0,42 дня). 
Ці дані виявились вірогідними (p<0,05).

Проведене лікування дало значне покращення 
стану всіх хворих. У двох хворих, у зв’язку з від-
сутністю ефекту проведено видалення матки як 
джерела інфекції. У трьох хворих таке видалення 
проведено у перші години септичного стану через 
кримінальний аборт. Смертність жінок від септич-
них захворювань за цей період не зареєстровано.

Таким чином, застосування електрофорезу за-
лежить від тяжкості гнійно-запального процесу. 
При лікуванні хворих із гнійно-запальними захво-
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рюваннями, при включенні пункційного внутріш-
ньопорожнинного електрофорезу клінічне одужан-
ня наступало у 50±4,1% хворих, а при застосуванні 
дренаж-електрофорезу – у 68,4±5,2% хворих. 
Найбільш ефективним виявилось поєднання дре-
наж-електрофорезу з ГБО, де одужання настало у 
78,33±4,7% хворих і значне покращання загального 
стану у 18,2±4,1% хворих. 

Використання вказаної методики виявило спри-
ятливий вплив на перебіг найбільш важких форм за-
хворювання після 5-6 сеансів у 65,7% хворих. У них 
нормалізувалась температура тіла, сон, зменшува-
лись перитонеальні прояви та парез кишківника. Це 
дозволило скоротити термін лікування у найбільш 
важких хворих до 18,6±0,88 днів у порівнянні з хво-
рими контрольної групи (22,6±0,42 днів).

Висновки. Запропонований комплекс лікуван-
ня післяпологових та післяабортних септичних 
станів, що включає ВТЕ та ГБО прискорює клініч-
не одужання хворих, запобігає важким ускладнен-
ням. Застосування цих методів сприяє більш швид-
кій та повній нормалізації відхилень у показниках 
крові, зниженню бактеріального обсіменіння. 

Перспективи подальших досліджень. Дана 
методика лікування септичних станів може бути 
використана також для жінок, які входять у гру-
пу ризику через можливість гнійно-септичних 
ускладнень в акушерсько-гінекологічній практиці. 
На перспективу необхідно дослідити результати 
запропонованої методики у поєднанні із спрямова-
ним транспортом антибіотиків на суспензії форме-
них елементів крові.
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ЕВТАНАЗІЯ: ЗА І ПРОТИ…

Анотація: У статті розглядаються питання допустимості евтаназії для тяжкохворих пацієнтів. Враховуючи думку опи-
таних (студенти-медики, батьки, лікарі), виявлено, що байдужих до цього питання немає. Всі батьки, більшість студентів 
проти такої процедури, в той час як більше половини лікарів відносяться позитивно. Чим більше вік хворого, тим більше 
студентів і лікарів, які погоджуються з евтаназією. Майже половина лікарів обирає активну евтаназію.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы допустимости эвтаназии для тяжелобольных пациентов. Учитывая 
мнение опрошенных (студенты-медики, родители, врачи), выявлено, что равнодушных к этому вопросу нет. Все родите-
ли, большинство студентов против такой процедуры, в то время как больше половины врачей относятся положительно. 
Чем больше возраст больного, тем больше студентов и врачей, которые соглашаются с эвтаназией. Почти половина 
врачей выбирают активную эвтаназию.

Summary: The article deals with the admissibility of euthanasia for terminally ill patients. Taking into account the opinion of 
the respondents (medical students, parents, doctors) revealed that indifferent to this question is no. All parents, the majority of 
students against such a procedure, while more than half of doctors are positively. The greater the age of the patient, the more 
students and doctors who agree with euthanasia. Nearly half of the physicians choose active euthanasia.
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Постановка проблеми. В засобах масової ін-
формації вже не перший рік триває дискусія щодо 
евтаназії: чи потрібна вона в принципі, якщо так, 
то яким способом і які законодавчі акти необхід-
ні для її легалізації? [1]. З грецької «евтаназія» це 
легка, добра смерть. Згідно з декларацією ВООЗ по 
евтаназії (1987 р.), це «Акт навмисного перериван-
ня життя пацієнта, навіть виконаний на прохання 
самого пацієнта чи його родичів, є неетичним» [2]. 

Вперше добровільна евтаназія була легалізова-
на в Нідерландах у 1984 р., потім в штаті Орегон 
США (1994 р.), Бельгії (2002 р.), Швейцарії (2005 
р.), штаті Вашингтон США (2008 р.), Люксембур-
зі (2009 р.). В деяких країнах (Польща, Германія, 
Франція, Данія, Австрія, Перу, Бразилія, Португа-
лія, Грузія, Азербайджан та ін.) евтаназія кваліфі-
кується як злочин, але в Кримінальних кодексах 
(КК) цих країн є спеціальні норми відповідальнос-
ті за евтаназію з пом’ягшенням покарання у порів-
нянні із навмисним вбивством. В Росії спроби на 
законодавчому рівні закріпити норму про евтана-
зію не пройшли [1, 3, 4, 5].

В Україні евтаназія людей заборонена згідно 
ст.52 «Основ законодавства України про охорону 
здоров’я» [6]. На законодавчому рівні це питання 
ще жодного разу не піднімалося. Крім того, ст. 27 
Конституції України проголошує: «Кожна людина 
має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути 
свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави 
– захищати життя людини. Кожен має право захи-
щати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших 
людей від протиправних посягань» [7]. Навмисне 
вбивство карається ст. 115 КК України, а сприяння 
самогубству або допомога самогубцю в його діях 
підпадає під дію ст. 27 і ч. 1 ст. 115 або ч. 2 ст. 115 
КК [1, 8, 9].

Виділяють активну евтаназію, коли лікар вво-
дить пацієнту препарат, який призводить до смер-
ті, і пасивну, коли хворому припиняють надавати 
медичну допомогу, відключають його від апаратів 
життєзазабезпечення. На думку авторів [10, 11], 
пасивну евтаназію перестали вважати евтаназією, 
тому в таких випадках більш доцільно вживати тер-
мін «відмова від дій». Крім того, необхідно розріз-
няти добровільну евтаназію (здійснюється на про-
хання хворого або у відповідності до юридичних 
документів, оформлених раніше, в яких людина 
розпорядилася своїм життям, якщо вона впаде в 
кому і буде не в змозі особисто просити про евтана-
зію) і недобровільну (проводиться на прохання ро-
дичів, якщо хворий знаходиться в комі) [1, 2, 5, 8].

На думку авторів [8], однозначний висновок 
щодо можливості застосування евтаназії зробити 
складно, потрібно враховувати безліч аспектів: ре-
лігійний, морально-етичний, медико-біологічний, 
карно-правовий, чітко визначити медичну і юри-
дичну процедуру виконання евтаназії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
даними опитування, яке було проведене у квітні-
травні 2007 р. ЦМіСД Кадрового дома порталу 
«СуперДжоб», 51% українців вважають, що люди-
на має право самосійно розпоряджатися своїм жит-

тям і обирати, коли їй померти. 32% певні, що евта-
назія заборонена релігійними догмами і що дозвіл 
евтаназії в Україні приведе до тяжких наслідків, 
оскільки відкриє можливість вбивати за матеріаль-
ними і іншими мотивами і не нести за це покаран-
ня [1, 12]. В результаті опитування, проведеного у 
жовтні 2011 р., було виявлено, що зросла кількість 
як тих, хто категорично проти евтаназії (37,1%), так 
і тих, хто її підтримує (62%). Таким чином, відмі-
чається поступове зростання кількості людей, які 
до процедури евтаназії відносяться позитивно [13].

Якщо активна евтаназія ймовірно не буде до-
зволена в Україні, то пасивна набирає обертів, не 
зважаючи ні на які заборони. До безнадійних паці-
єнтів застосовують менш інтенсивне лікування без 
належного догляду [14]. Згідно зі ст. 43 Основ зако-
нодавства України про охорону здоров’я «Згода на 
медичне втручання» згода пацієнта «необхідна для 
використання методів діагностики, профілактики 
і лікування» [6]. У 2007 р. стаття була доповнена 
прямою нормою про те, що пацієнт «має право від-
мовитися від лікування». Мотив для відмови: ліку-
вально-діагностичні, процедури дорого коштують, 
а пацієнт не має таких коштів, або він не бажає ви-
трачати їх на марне лікування [3].

Мета роботи. З’ясувати відношення до актив-
ної і пасивної евтаназії лікарів, батьків і студентів.

Результати дослідження. Всього нами було 
проанкетовано 141 людину, серед них студентів-
медиків (І група) – 48 (34,1%) осіб віком від 16 до 
25 років, батьків (ІІ група) – 51 (36,1%) людина ві-
ком 18-40 років, 18 з яких мають вищу освіту, 32 – 
середню спеціальну, 1 людина – неповну середню; 
лікарів (ІІІ група) – 42 (29,8%) особи віком 27-56 
років. Кількість дітей по групах: І – у 7 опитаних 
по одній дитині, ІІ – по одній дитині у 15, по 2 – у 
36; ІІІ – по одній дитині у 31 особи, по 2 – у 10, одна 
людина не має дітей.

Для всіх груп до анкети були включені наступні 
питання: – вік, – освіта, – кількість дітей, – відно-
шення до евтаназії у новонароджених, у дітей стар-
шого віку, у дорослих. Крім цих, лікарі мали додат-
кові питання: – склад комісії, яка приймає рішення 
про евтаназію,- чи бажали б Ви приймати участь 
в такій комісії, – чиїми руками повинна виконува-
тися евтаназія, – спосіб евтаназії, – відношення до 
аборту за медичними показаннями.

Всі батьки негативно відносяться до евтаназії, 
незалежно від віку хворого; студенти більш лояль-
ні: більше 1/3 з них допускають евтаназію в педіа-
тричній практиці та більше половини – у дорослих 
пацієнтів; кількість лікарів, які мають негативне 
відношення до евтаназії зменшується з віком хво-
рого (рис.). 

Звертає на себе увагу, що чим більше стаж ліка-
ря, тим він частіше має позитивне відношення до 
евтаназії у невиліковно хворих.

На думку наших респондентів, наша країна ще 
не готова до впровадження процедури евтаназії. По-
перше, це може призвести до зловживань, коли на 
прохання зацікавлених родичів за матеріальну вина-
городу лікарі будуть проводити евтаназію без наяв-
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ності показань. Таким чином можна позбутися і не-
бажаних осіб (свідків злочинів, дуже запопадливих 
працівників тощо). По-друге, це може підірвати дові-
ру до лікаря, який замість лікувати складного важко-
го хворого, пропонуватиме і самому пацієнту, і його 
родичам сучасний метод «лікування» – евтаназію. 
При цьому показники роботи лікаря, зокрема, ле-
тальність, будуть виглядати цілком пристойно. Тоб-
то постраждають гідність лікаря, буде перекручений 
його професійний обов’язок. Ще один негативний 
момент – можна не лікувати хворих із важкими за-
хворюваннями, немає потреби у розробці нових ме-
тодів реанімації, знеболюючих препаратів та інших 
засобів для лікування невиліковних на даний час за-
хворювань. Не можна не враховувати і моральний 
аспект, вважають наші респонденти: евтаназія може 
сприяти зростанню цинізму і нігілізму в суспіль-
стві, моральній деградації в цілому. Де та межа між 
«вбивство», як допомога, евтаназія і «вбивство», як 
злочин? Тільки 12,2% опитаних (лікарі і студенти) 
вважають, що наше суспільство загалом готове до 
прийняття евтаназії, в Україні вже сьогодні можна 
впроваджувати евтаназію, але обов’язково законо-
давчо закріпити медичні та юридичні аспекти.

На думку всіх опитаних лікарів до складу комі-
сії, яка приймає рішення про проведення евтаназії 
повинні входити: лікуючий лікар, завідуючий від-
діленням, начальник медичної служби (головний 
лікар, завідуючий поліклінікою), психіатр або пси-
холог (для опосвідчення хворого), родичі хворого, 
юрист (для дотримання процедури з юридичного 
боку) та 6 (14,2%) також назвали лікаря-реанімато-
лога. Особисто всі лікарі не бажали б входити до 
складу такої комісії. 

Щодо способу евтаназії, то думка лікарів (тіль-
ки тих, що згодні з її проведенням) розподілилася 
наступним чином: за активну евтаназію вислови-
лися 45,8%, за пасивну – 29,2% та інші 25% вва-
жають, що спосіб повинні обирати або пацієнт, або 
родичі. 

Безпосередньо виконувати процедуру евтана-
зії повинні, як вважають опитані лікарі, реаніма-
толог (45,8% опитаних), лікуючий лікар (20,8%), 
спеціальна особа, яка виконує саме цю роботу, має 
працювати не у лікарні, а входити до штату облз-
драввідділу, міськздраввідділу (20,8%), будь-яка 
медична сестра (12,6%). 

У відношенні до аборту за медичними показан-
нями лікарі були більш лояльні: схвалюють 85,7%, 
пояснюючи тим, що народження дитини із важ-
кою патологією, яка призведе у короткі терміни до 
смерті, не має сенсу. Ті ж, хто висловився проти, 
вважають, що кожне маля має мати шанс на життя, 
може бути діагностична помилка, можуть бути роз-
роблені нові методи лікування.

Висновки. За результатами нашого опитуван-
ня, проблема евтаназії хвилює населення України, 
але ставлення до неї скоріше негативне, ніж по-
зитивне. На відношення до евтаназії впливає вік 
та освіта – людина із вищою медичною освітою 
та більш старшого віку сприймає цю процедуру, 
як необхідність.

Наша думка досить категорична. Життя кожної 
людини єдине і неповторне, ніхто не може обірвати 
його, навіть, якщо сам хворий про це просить. Це 
хвилина слабкості, вона пройде. «Надія помирає 
останньою», а раптом завтра трапиться чудо, про-
грес медичної науки, відкриття і хворобу можна 
буде вилікувати, полегшити страждання хворого? 
Важко дивитись на хворого не в змозі допомогти 
йому. Але, чи завжди лікар може із стовідсотковою 
впевненістю сказати, що хворий – безнадійний? 
Лікарі, як і всі люди, можуть помилятися, інколи 
і підтримуюча терапія ефективна – хворому стає 
суттєво краще і подовжується його життя. Сутність 
евтаназії протиречить клятві Гіппократа: «Я не дам 
никому просимого у меня смертельного средства и 
не покажу пути для подобного замысла». 

Ми схильні до того, що для таких хворих необ-
хідно створювати хоспіси.

Рисунок 1. Негативне відношення до евтаназії     
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ҐЕНЕЗ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ 
СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ

Анотація: Стаття присвячена встановленню ймовірного ґенезу анемії у хворих на хронічну серцеву недостатність та 
цукровий діабет 2-го типу літнього та старечого віку. Встановлено, що у всіх обстежених осіб має місце супутній анеміч-
ний синдром, який носить клінічно-патогенетичні риси анемії хронічного захворювання.

Аннотация: Статья посвящена установлению вероятного генеза анемии у больных с хронической сердечной недо-
статочностью и сахарного диабета 2-го типа пожилого и старческого возраста. Установлено, что у всех обследованных 
лиц имеет место сопутствующий анемический синдром, который носит клинико-патогенетические особенности анемии 
хронического заболевания.

Summary: The article is concerned with the establishment of the origin of anemia in elderly and senile patients with chronic 
heart failure and diabetes mellitus type 2. It is proved that in all examined patients the concomitant anemic syndrome with 
clinically-pathogenic features of anemia of chronic disease is found.

Хронічна серцева недостатність (ХСН) – єдина 
патологія серцево-судинної системи, поширеність 
якої продовжує невпинно зростати [1]. Результати 
останніх епідеміологічних досліджень вказують на 
те, що ХСН виявляється не менше, ніж у 1% до-
рослого населення, а серед осіб старше 65 років 
частота цього синдрому складає 10% (Воронков Л. 
Г., 1999).

Анемія різного ступеня тяжкості часто супро-
воджує серцеву недостатність. Частота анемічно-
го синдрому (АС) у кардіологічних амбулаторних 
хворих з ХСН варіює від 14% до 56% [2], серед 
госпіталізованих пацієнтів анемія діагностується 
приблизно у 60% випадків [3]. Анемія визначає ви-
сокий ризик серцево-судинних ускладнень, сприяє 
порушенню скоротливої здатності міокарда [4], по-
гіршує прогноз у вказаної категорії пацієнтів [5]. У 
проведеному Фремінгемському дослідженні ане-
мія визнана більш вагомим предиктором ранньої 
госпіталізації хворих у порівнянні навіть із арте-
ріальною гіпертензією чи аорто-коронарним шун-
туванням в анамнезі [6]. При цукровому діабеті 
(ЦД) внаслідок раннього ураження судин нирок та 
дефіциту еритропоетину, анемія розвивається зна-
чно раніше, ніж значне зниження швидкості клу-
бочкової фільтрації [3]. Корекція рівня гемоглобіну 
у хворих із ХСН та ЦД 2-го типу супроводжується 
покращенням перебігу основного захворювання, 
чинить позитивний вплив на якість життя хворих, 
покращує прогноз. Для ефективного лікування та-
кої анемії першочерговим завданням є встановлен-
ня її ґенезу, оскільки від цього залежить вибір того 
чи іншого терапевтичного засобу. 

Зважаючи на вищевказане, метою проведеного 
дослідження було встановлення генезу супутнього 
АС у хворих на ХСН старшої вікової групи.

Матеріал та методи. Для реалізації постав-
леної мети комплексно обстежено 120 хворих на 
ХСН, ЦД 2-го типу та анемію, які знаходилися 
на стаціонарному лікуванні в кардіологічному 
відділенні Обласного госпіталю для інвалідів 
Великої Вітчизняної війни (м. Чернівці). Усі об-
стежені пацієнти в залежності від супутньої па-
тології були розподілені на наступні підгрупи: I 
– хворі на ХСН з супутнім ЦД 2-го типу (n=12), 
ІІ – хворі на ХСН з супутньою анемією різного 
ступеня тяжкості (n=32), ІІІ – хворі на ХСН, що 
супроводжувалась супутніми анемією та ЦД 2-го 
типу (n=76). Контрольну групу для порівняльних 
досліджень склали 12 пацієнтів з ХСН без супут-
нього АС та ЦД 2-го типу, вік яких статистично 
вірогідно не відрізнявся від середнього віку хво-
рих дослідної групи та відповідав їм у розподілі 
за статтю.

Діагноз ХСН виставляли згідно рекомендацій 
Асоціації кардіологів України з діагностики, ліку-
вання та профілактики хронічної серцевої недо-
статності у дорослих (2009 р.); вона відповідала ІІ 
А стадії хронічної недостатності кровообігу з ви-
користанням класифікації ХСН за М. Д. Стражеско 
і В. Х. Василенко. За анемію вважали рівень гемо-
глобіну нижче 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок 
[цит. за 7]. Діагноз ЦД 2-го типу був виставлений 
хворим після відповідного обстеження згідно реко-
мендацій ВООЗ (1999), Американської діабетичної 
асоціації (1997, 2003) та консультації лікаря–ен-
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докринолога. Розподіл хворих за віком здійсню-
вали відповідно до Рекомендацій ВООЗ (1995). У 
зв’язку з тим, що при проведенні розрахунків до-
стовірної різниці між групами хворих літнього та 
старечого віку не спостерігалось, ми об’єднали цих 
хворих в одну групу – старшого віку.

Крім того, хворі ІІ дослідної групи мали наступ-
ний розподіл залежно від ступеня тяжкості АС: ІІ 
А підгрупа – хворі на ХСН з анемією легкого сту-
пеня тяжкості (гемоглобін більше 91 г/л) – 20 осіб 
(16,66% від загальної кількості обстежених хворих 
дослідної групи), ІІ Б підгрупа – хворі на ХСН з 
супутньою анемією середнього ступеня тяжкості 
(гемоглобін – 71–90 г/л) – 12 осіб (10,00%). Пацієн-
ти ІІІ дослідної групи також були поділені на під-
групи залежно від рівня гемоглобіну: ІІІ А підгрупа 
– 38 пацієнтів (31,67%) з ХСН, ЦД 2-го типу та АС 
І ступеня тяжкості, ІІІ Б підгрупа – хворі на ХСН, 
ЦД 2–го типу та АС ІІ ступеня тяжкості – 38 осіб 
(31,67%).

Кількість еритроцитів обчислювали шляхом під-
рахунку клітин в камері Горяєва, гемоглобін визна-
чали гемоглобінціанідним методом. Вміст заліза в 
плазмі крові, залізозв’язувальну здатність сироватки 
(ЗЗЗС), досліджували ферозиновим методом (ТОВ 
НВП «Філісіт–Діагностика», Україна). Нормальні 
показники вмісту заліза в плазмі крові становили 
9,5-29,9 мкмоль/л, ЗЗЗС – 44,8-76,1 мкмоль/л. Для 
об’єктивної характеристики розмірів еритроцитів 
периферичної крові проводили їх морфометрію з 
використанням програми для аналізу зображень 
«ВидеоТесТ–Размер 5.0» (ООО Видео-ТесТ, Росія). 
Зображення мазка крові отримували за допомогою 
відеосистеми (Пішак В. П., Коломоєць М. Ю., Хо-
доровська А. А. та ін., 2005), що складається з циф-
рової фотокамери «OLYMPUS µ[mju:] 410 digital» 
(Японія), штативу–триноги «Continent B1», мікро-
скопа «БІОЛАМ Р–12», USB–кабелю та персональ-
ного комп’ютера «Athlon XP 2.0».

Характеристика основних скарг та об’єктивних 
даних, зумовлених АС у хворих на ІХС та ЦД 2-го 
типу наведена в табл. 1.

Таблиця 1
Загальна характеристика скарг та об’єктивних 

даних, зумовлених анемічним синдромом у хворих 
на хронічну серцеву недостатність та цукровий 

діабет 2-го типу

Клінічні
ознаки

ХСН+АС (n=32) ХСН+ЦД+АС 
(n=76)

Абсо-
лютна 
кіль-

кість ви-
падків 

Від-
соток 

спосте-
режень

Абсо-
лютна 
кіль-

кість ви-
падків 

Від-
соток 

спосте-
режень

Блідість шкіри 31 96,87% 76 100%
Задишка 32 100% 76 100%
Тахікардія 19 59,37% 47 61,84%
Загальна сла-
бість 30 93,75% 73 96,05%

Запаморочення 23 71,87% 74 97,37%

Миготіння 
«мушок» перед 
очима

12 37,50% 68 89,47%

Підвищена 
втомлюваність 30 93,75% 70 92,11%

Дратівливість 15 46,87% 54 71,05%
Зниження 
пам’яті 30 93,75% 63 82,89%

Зниження 
уваги 27 84,37% 48 63,16%

Сонливість 
вдень 14 43,75% 35 46,05%

М’язова слаб-
кість 29 90,62% 52 68,42%

Головний біль 27 84,37% 69 90,79%
Сухість шкіри 31 96,87% 71 93,42%
Набряки кін-
цівок 25 78,12% 74 97,37%

Мерзлякува-
тість 7 21,87% 19 25%

Біль у серці 32 100% 76 100%
Часті інфекції 
в анамнезі – 0% – 0%

Жовтяниця – 0% – 0%

Особлива увага приділялася скаргам та даним 
фізичного обстеження, які властиві найбільш по-
ширеним анеміям – залізодефіцитній та В12–дефі-
цитній (табл. 2).

Таблиця 2
Загальна характеристика скарг та об’єктивних 
даних, властивих для залізо– та В12–дефіцитних 

анемій у хворих на хронічну серцеву 
недостатність із супутнім анемічним синдромом 

та цукровим діабетом 2-го типу

Клінічні ознаки

ХСН+АС (n=32) ХСН+ЦД+АС 
(n=76)

Абсо-
лютна 
кіль-
кість 

випад-
ків

Відсоток 
спосте-
режень

Абсо-
лютна 
кіль-
кість 

випад-
ків

Відсоток 
спосте-
режень

Ламкість нігтів 3 9,37% 17 22,37%
Койлоніхія – 0% 5 6,58%
Випадіння 
волосся 11 34,37% 43 56,58%

Спотворення 
смаку – 0% – 0%

Заїди 2 6,25% 28 36,84%
Спотворення 
нюху – 0% – 0%

“Блакитні 
склери» – 0% – 0%

Щеміння язика 2 6,25% 11 14,47%
Утруднення 
ковтання – 0% 1 1,32%

Парестезії в 
кінцівках 9 28,13% 18 23,68%



63

Південноукраїнський медичний науковий журнал

Відчуття
ватних ніг 1 3,13% 7 9,21%

Жовтяниця – 0% – 0%
Шаткість ходи 7 21,87% 12 15,79%
Глосит Хантера 
(Hunter) – 0% – 0%

Отримані результати свідчать про значне перева-
жання в клінічній картині ознак так званого «загаль-
ного анемічного синдрому» (циркуляторно–гіпок-
сичного синдрому). Натомість специфічні прояви 
найбільш поширених клініко–патогенетичних варі-
антів анемії (сидеропенічний синдром, фунікуляр-
ний мієлоз, гастроентерологічний синдром) носять 
поодинокий характер, причому вони можуть бути 
зумовлені негематологічними причинами (гіповіта-
міноз, гіпомікроелементоз, дисциркуляторна іше-
мічна енцефалопатія, фізіологічне старіння тощо). 
Крім цього, у хворих із супутнім ЦД 2-го типу се-
ред імовірних причин виникнення вказаних вище 
скарг слід згадати генералізоване ураження судин 
мікроциркуляторного русла (їх гіаліноз, стовщення 
базальної мембрани, проліферація ендотелію) [8], 
ознаки діабетичної вегетативної нейропатії [6] тощо. 

При визначенні показників периферичної кро-
ві, які характеризують еритроцитарний паросток, 
встановлено, що у хворих на ХСН із супутнім АС 
середня кількість еритроцитів становила 4,0±0,23 
Т/л, вміст гемоглобіну – 98,8±6,24 г/л, гематокрит 
– 36,37±2,3%. Натомість у пацієнтів ІІІ дослідної 
групи середня кількість еритроцитів периферійної 
крові становила 3,9±0,43 Т/л, рівень гемоглобіну – 
91,4±2,11 г/л, гематокрит – 35,3±1,51%. Значення 
вказаних показників залежно від ступеня тяжкості 
супутньої анемії наведені в табл. 3. 

Таблиця 3
Окремі показники гемограми у хворих на 

хронічну серцеву недостатність з супутніми 
цукровим діабетом 2 типу та анемією (M±SEM)

Показник ІІА група 
(n=20)

ІІБ група 
(n=12)

ІІІА група 
(n=38)

ІІІБ група 
(n=38)

Еритро-
цити, 
Т/л

4,0±0,05 3,9±0,07 4,1±0,15 3,7±0,65

Гемогло-
бін, г/л 110,1±1,65 80,6±1,98 103,0±2,36 80,3±1,51

Гемато-
крит, % 39,1±2,63 32,6±2,92 38,4±1,56 33,4±1,47

При визначенні розрахункових величин, які ві-
дображають вміст гемоглобіну в еритроциті, отри-
мані наступні результати. Колірний показник у хво-
рих ІІ групи становив – 0,72±0,13, а середній вміст 
гемоглобіну в еритроцитах (MCH) – 24,30±1,04 пг, 
у пацієнтів ІІІ групи – 0,73±0,25 та 23,56±0,92 від-
повідно. Як видно, середні значення досліджува-
них показників є меншими за нижні межі нормаль-
них коливань (0,85 – для колірного показника, 26 пг 
– для MCH). Аналіз величин колірного показника 
та МСН у конкретних хворих встановив, що гіпох-
ромна анемія (КП < 0,85 та МСН < 26 пг) спостері-
галась у 25 хворих (23,15%), нормохромна анемія 

– у 83 пацієнтів (76,85%), гіперхромна (КП > 1,05 
та МСН < 34 пг) – в жодного (0,00%). Таким чином, 
серед обстежених хворих приблизно у ¼ випадків 
виявлена гіпохромна анемія, в ¾ – нормохромна. 
Середні значення колірного показника та середньо-
го вмісту гемоглобіну в еритроцитах залежно від 
ступеня супутнього АС наведені в табл. 4.

Таблиця 4
Зміни колірного показника та середнього вмісту 
гемоглобіну в еритроцитах у хворих на хронічну 

серцеву недостатність та цукровий діабет 2–го 
типу залежно від ступеня тяжкості супутньої 

анемії (M±SEM)

Показник ІІА груп-
па (n=20)

ІІБ группа 
(n=12)

ІІІА груп-
па (n=38)

ІІІБ груп-
па (n=38)

Колірний 
показник 0,82±0,11 0,64±0,09 0,70±0,18 0,63±0,12

МСН, пг 27,34±0,6 21,03±1,0 26,99±0,8 19,97±0,38

Для встановлення морфологічної характерис-
тики АС у хворих на ХСН та ЦД 2-го типу визна-
чався середній діаметр еритроцита (рис. 1). 

Рис. 1. Середній діаметр еритроцитів
у хворих на хронічну серцеву недостатність

та цукровий діабет 2-го типу з супутнім 
анемічним синдромом

Аналіз отриманих результатів показав, що у 
хворих на ХСН із супутнім АС І ступеня важкості 
середній діаметр еритроцитів становив 7,28±0,42 
мкм, у хворих на ХСН та анемію ІІ ступеня важ-
кості – 7,29±0,76 мкм, у пацієнтів з ХСН, ЦД 2-го 
типу та АС І ступеня даний показник знаходився в 
межах 7,51±0,71 мкм, а при ХСН, ЦД 2–го типу та 
АС ІІ ступеня тяжкості – 7,69±1,18 мкм.

Таким чином, можна стверджувати, що анемія 
при ХСН та ЦД 2–го типу в обстежених хворих 
незалежно від ступеня її тяжкості носить нормо-, 
гіпохромний та нормоцитарний характер. Врахо-
вуючи таку характеристику анемії, в обстежених 
хворих на ХСН із супутніми ЦД 2-го типу та АС 
можна виключити клініко-патогенетичні варіанти 
малокрів’я, які супроводжуються гіперхромією та 
макроцитозом, насамперед мегалобластні анемії 
(В12– та фолієводефіцитні анемії).

З метою виключення залізодефіцитного характе-
ру анемії нами визначалися показники метаболізму 
заліза, зокрема вміст заліза в плазмі крові та загаль-
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на залізозв’язувальна здатність сироватки (ЗЗЗС). 
У результаті проведених досліджень встановле-

но, що в контрольній групі середній вміст заліза в 
плазмі крові складав 12,73±0,88 мкмоль/л, ЗЗЗС – 
36,22±2,04 мкмоль/л. У хворих на ХСН із супутнім 
ЦД вміст заліза в плазмі крові був на 14%, а ЗЗЗС 
– на 3% менше, ніж в контрольній групі (в усіх ви-
падках р>0,05). Також вірогідно не відрізнялись 
рівень заліза та показник ЗЗЗС у хворих на ХСН 
та анемію від пацієнтів з ХСН, ЦД 2-го типу та АС 
різного ступеня тяжкості (табл. 5). 

Таблиця 5
Показники метаболізму заліза у хворих на хроніч-

ну серцеву недостатність з супутніми цукровим 
діабетом 2 типу та анемією (M±SEM)

Показник Контроль 
(n=12)

ХСН+ЦД 
(n=12)

ХСН+АС 
(n=32)

ХСН+ЦД
+АС 

(n=76)
Залізо 
плазми 
крові, 
мкмоль/л

12,73±0,88 11,02±0,95 14,77±0,93 17,40±1,03

ЗЗЗС, 
мкмоль/л 36,22±2,04 35,46±0,74 34,88±1,02 34,80±1,47

Аналізувалися також показники метаболізму 
заліза у хворих на ХСН, ЦД 2-го типу та анемію за-
лежно від ступеня тяжкості останньої. Істотної різ-
ниці між досліджуваними величинами виявлено не 
було. Так, у пацієнтів групи контролю рівень заліза 
плазми крові становив 12,73±0,88 мкмоль/л, у до-
сліджуваних ІІА групи – 15,79±1,20 мкмоль/л, у па-
цієнтів ІІБ групи – 12,92±1,13 мкмоль/л, у хворих 
ІІІА та ІІІБ груп – 17,37±1,23 та 17,48±2,4 мкмоль/л 
відповідно (рис. 2). 

Рис. 2. Рівень сироваткового заліза у хворих 
на хронічну серцеву недостатність з супутніми 

цукровим діабетом 2-го типу та анемією різного 
ступеня тяжкості

Показник ЗЗЗС (рис. 3) у хворих контрольної 
групи становив 36,22±2,04 мкмоль/л, у хворих на 
ХСН з АС легкого ступеня – 35,78±1,29 мкмоль/л, 
у пацієнтів з ХСН та АС середнього ступеня тяж-
кості – 34,99±2,37 мкмоль/л, а у досліджуваних з 
ХСН, ЦД 2-го типу та АС І та ІІ ступеня тяжко-
сті – 31,10±1,57 та 34,73±2,54 мкмоль/л відповідно 
(р>0,05 в усіх випадках). 

Підводячи підсумок аналізу результатів до-
слідження, можна дійти таких висновків. Дані, 
отримані при опитуванні та об’єктивному об-
стеженні пацієнтів ІІ та ІІІ дослідних груп, 
вказують на наявність у них ознак супутньої 
анемії, генез якої ми і намагалися встановити. 
Фактів, що свідчили б про гемолітичний (час-
ті інфекції в анамнезі, жовтяниця, спленомега-
лія, ретикулоцитоз, мікросфероцитоз тощо) чи 
апластичний характер анемії при опитуванні 
та об’єктивному обстеженні нами виявлено не 
було. Підсумовуючи дані щодо кількості ери-
троцитів, вмісту гемоглобіну, гематокриту, змін 
колірного показника та середнього діаметру 
еритроцитів у хворих на ХСН, у всіх обстеже-
них можна виключити гіперхромні та макроци-
тарні анемії, зокрема В12– та фолієво– дефіцитні 
анемії. Аналіз показників метаболізму заліза, 
зокрема вмісту заліза в плазмі крові та ЗЗЗС, до-
зволяє заперечити імовірний залізодефіцитний 
характер виявленого нами АС. Таким чином, 
як діагноз виключення, можна припустити, що 
у всіх обстежених осіб має місце супутній ане-
мічний синдром, який носить клінічно-патоге-
нетичні риси анемії хронічного захворювання.

0

3

6

9

12

15

18

12,73 15,79 12,92 17,37 17,48

Контроль ХСН+АС І ст. ХСН+АС ІІ ст.
ХСН+ЦД+АС І ст. ХСН+ЦД+АС ІІ ст.

Рис. 3. Загальна залізозв’язувальна здатність 
сироватки у хворих на хронічну серцеву 

недостатність з супутніми цукровим діабетом 
2-го типу та анемією 

18

21

24

27

30

33

36

39

36,22 35,78 34,99 31,1 34,73

Контроль ХСН+АС І ст. ХСН+АС ІІ ст.

ХСН+ЦД+АС І ст. ХСН+ЦД+АС ІІ ст.

Література:
1. Царалунга В. Н. Анемии у больных хронической сердечной недостаточностью: распространенность, предпо-

сылки формирования и клиническое значение (ретроспективное обсервационное исследование) / В. Н. Царалунга 
// Сучасні аспекти військової медицини: збірник наукових праць Головного військово-медичного клінічного центру 
«ГВКГ» МО України. – 2007. – Вип. 12. – С. 57–61.

2. Shah R. Anemia associated with chronic heart failure: current concepts / R. Shah, A. K. Agarwal // Clinical intervent. 
in aging. – 2013. – № 8. – P. 111–122.

3. Cardiorenal anemia syndrome as a prognosticator for death in heart failure / K. J. Lu, L. G. Kearney, D. L. Hare, M. 
Ord [ et al. ] // American Journal of Cardiology. – 2013. – Vol. 111, № 8. – P. 1187–1191.

4. Василенко А. М. Особливості функціональних змін у нирках у хворих похилого віку з хронічною 
серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому в залежності від функціонального класу ХСН  



65

Південноукраїнський медичний науковий журнал

та фракції викиду лівого шлуночка / А. М. Василенко, С. О. Шейко // Медичні перспективи. – 2010. – № 3. – 
С. 23–28.

5. Капустник В. А. Анемия и хроническая сердечная недостаточность / В. А. Капустник, В. В. Брек, Н. Д. Теле-
гина // Експериментальна і клінічна медицина. – 2012. – № 1 (54). – С. 90–95.

6. Зенін В. В. Характеристика перебігу хронічної серцевої недостатності на тлі анемії у пацієнтів з різним рівнем 
еритропоетину крові / В. В. Зенін, О. М. Радченко // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. 10, № 2 
(36), Ч. 2. – С. 36–38.

7. Iron status in patients with chronic heart failure / E. A. Jankowska, J. Malyszko, H. Ardehali, E. Koc–Zorawska [ et 
al. ] // European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 11. – P. 827–834.

8. Ватутин Н. Т. Анемия хронического заболевания / Н. Т. Ватутин, Н. В. Калинкина, А. С. Смирнова // Вісник 
Харківського національного університету. – 2009. – № 879. – С. 42–48.

Приймак С. Г.
кандидат медичних наук,

асистент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
Буковинського державного медичного університету

Андрієць О. А.
доктор медичних наук, професор,

завідувач кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
Буковинського державного медичного університету

Семеняк А. В.
кандидат медичних наук, 

доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології
Буковинського державного медичного університету

м. Чернівці, Україна

ПРОФІЛАКТИКА СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ 
ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА МАТКОВИХ ТРУБАХ

Анотація: Проведено комплексне обстеження у 59 пацієнток після оперативних втручань на придатках і маткових 
трубах з різним обсягом реабілітаційних заходів. Виявлено, що включення в комплекс заходів профілактики післяопера-
ційного спайкового процесу препарату Лонгідаза, дозволяє знизити як частоту, так і тяжкість спайкового процесу, кіль-
кість реконструктивних операцій з приводу безпліддя у даної категорії хворих.

Аннотация: Проведено комплексное обследование у 59 пациенток после оперативных вмешательств на придатках 
и маточных трубах с различным объемом реабилитационных мероприятий. Выявлено, что включение в комплекс меро-
приятий профилактики послеоперационного спаечного процесса препарата Лонгидаза, позволяет снизить как частоту, 
так и тяжесть спаечного процесса, количество реконструктивных операций по поводу бесплодия у данной категории 
больных. 

Summary: The complex study in 59 patient who had an operative treatment of appendages and fallopian tubes had peen 
performed. The patients had different volume of rehablitation measures. It has been established that medication Lonhidasa that 
included in complex of prevention and treatment of adhesional process, greatly reduces frequency and severity of adhesional 
process and quantity of re-constructive operative due to infertility in such patients.

Вступ. Формування спайкового процесу в піс-
ляопераційному періоді є однією з актуальних 
проблем як з медичної, так і соціальної точки 
зору. Післяопераційна інтраперитонеальна адгезія 
займає ведучі позиції серед причин трубно-пери-
тонеального безпліддя. Висока частота спайкових 
ускладнень відзначається у 55-97% пацієнток піс-
ля абдомінальних операцій та обумовлена розши-
ренням обсягу і тяжкості хірургічного втручання, 
підвищенням резистентності мікрофлори до анти-
біотиків, зміною імунологічної реактивності орга-
нізму[1].

Основним пусковим механізмом спайкоутво-
рення є запальна реакція очеревини з подальшими 
деструктивними змінами внаслідок різних інтрао-
пераційних впливів (механічних, термічних, хіміч-
них та ін) на очеревину і органи черевної порожни-
ни. В формуванні відповідної реакції очеревини і 
тканин на травму визначальну роль відіграє імунна 

система, включаючи як клітинний, так і гумораль-
ний компоненти [2].

Післяопераційна інтраперитонеальна адге-
зія малого таза є однією з найбільш поширених 
причин трубно-перитонеального безпліддя, син-
дрому хронічних тазових болей, ектопічної вагіт-
ності [3].

Поряд з грубими деструктивними змінами, на-
віть за відсутності спайкового процесу після абдо-
мінальних втручань, можливий розвиток функціо-
нальних розладів органів черевної порожнини, що 
проявляються в дисбалансі циліарної, секреторної 
та м’язової діяльності. Так, в маткових трубах по-
рушується просування сперматозоїдів, захоплен-
ня яйцеклітини і її транспорт після запліднення в 
матку, що може служити причиною недостатньої 
ефективності хірургічних методів корекції трубної 
оклюзії [4], про що свідчить відносна невисока час-
тота настання вагітності (21-28%) після проведен-



66

№2 / 2013 р.

ня лапароскопічних реконструктивно-пластичних 
операцій [3].

Враховуючи роль запалення в реалізації ад-
гезивного процесу, для профілактики утворення 
спайок в післяопераційному періоді, поряд з анти-
бактеріальним лікуванням широко застосовуються 
різні методи фізіотерапії, десенсибілізуючі засоби, 
ферментні препарати, біо-та імуностимулятори різ-
ного походження [3].

У зв’язку з вищевикладеним певний інтерес 
представляє вивчення можливості використання 
імуномодуляторів з метою підвищення ефектив-
ності профілактики спайкового процесу у гінеко-
логічних хворих після лапароскопічних операцій.

Мета дослідження – вивчення ефективності 
застосування Лонгідази (імуномодулятора з про-
лонгованою гіалуронідазною активністю) для про-
філактики спайкового процесу після оперативних 
втручань на яєчниках і маткових трубах.

Матеріали та методи. Нами обстежено 59 хво-
рих, що перенесли лапароскопічні втручання на 
придатках матки. З урахуванням обсягу післяопе-
раційних реабілітаційних заходів хворі були поді-
лені на 2 групи (порівняння і основна ).

Групу порівняння склали пацієнтки, яким були 
виконані лапароскопічні втручання різного обсягу 
з приводу безпліддя. В анамнезі у всіх хворих були 
перенесені раніше операції на маткових трубах і 
яєчниках, після яких профілактичні заходи прово-
дилися в традиційному обсязі.

Пацієнткам основної групи в післяопераційно-
му періоді поряд з традиційним обсягом профілак-
тичних заходів проводилася терапія Лонгідазою. 
Динамічна лапароскопія хворим основної групи 
проводилася за відсутності вагітності через 6 міся-
ців після закінчення лікування.

Лонгідаза (Петровакс Фарм). Реєстраційний 
номер: ЛС-000764. Торгова назва: Лонгидаза. Хі-
мічна назва: коньюгат гіалуронідази (Лідаза) з 
активним похідним N-оксиду полі-1 ,4-етіленпі-
перазина (аналог Поліоксидонія). Лонгідаза являє 
собою коньюгований препарат, що включає лідазу 
і поліоксидоній. Препарат вводився з першої доби 
після операції внутрішньом’язово в дозі 3000 МО, 
кожні 5 днів, на курс 10 ін’єкцій.

Всі хворі пройшли обстеження у відповідності 
зі стандартизованим протоколом ВООЗ. В програ-
му обстеження поряд із загальноприйнятими клі-
ніко-лабораторними дослідженнями входили лапа-
роскопія та УЗД.

Всім пацієнткам до початку лікування і в дина-
міці проводилися клінічний аналіз крові, біохіміч-
ний аналіз крові. Гематологічні параметри оціню-
валися на основі клінічного аналізу крові методом 
візуальної мікроскопії з фарбуванням мазка за Ро-
мановським – Гімзе. Біохімічний аналіз крові про-
водився з використанням стандартних біохімічних 
діагностичних наборів.

При оцінці вираженості спайкового процесу ви-
користовувалась класифікація J.Hulka et al. (1998) 
і Американського товариства фертильності (AFS) 
[10]:

- 1 ступінь: спайки мінімальні, труби прохідні, 
вільна велика частина яєчника;

- 2 ступінь: більше 50% поверхні яєчника віль-
но, ампулярна оклюзія із збереженням складок;

- 3 ступінь: вільно менше 50% поверхні яєчни-
ка, ампулярна оклюзія з руйнуванням складок;

- 4 ступінь: поверхні яєчника не видно, двосто-
ронній гідросальпінкс.

Результати дослідження та їх обговорення. 
На підставі даних клінічної характеристики мож-
на зробити висновок, що у хворих, оперованих 
з приводу патології яєчників і маткових труб, є 
цілий комплекс факторів, що призводять до роз-
витку перитонеальної адгезії. Так, серед обсте-
жених переважали пацієнтки (74,1%) оперовані в 
екстреному порядку, що пов’язано з підвищеним 
ризиком післяопераційних ускладнень, зокрема 
розвитком гнійно-септичних ускладнень. Значну 
частку становлять хірургічні втручання з приводу 
пухлин яєчників (35,1%) і позаматкової вагітності 
(21,3%), що відносяться до розряду операцій, які 
найбільш часто супроводжуються розвитком спай-
кового процесу. Слід зазначити, що досить часто в 
19,6% випадків оперативні втручання проводилися 
на тлі гемоперитонеума, що є одним з етіологічних 
факторів формування післяопераційного спайково-
го процесу.

Звертає на себе досить висока частота перене-
сених раніше запальних захворювань геніталій у 
обстежених хворих (у 40,7% спостережень – саль-
пінгоофорит, в 23,5% – вульвовагініт, в 18,6% – ен-
дометрит).

Наявність запальних захворювань геніталій 
слід розглядати не тільки як фактор ризику розви-
тку спайкоутворення, але і як фон виникнення іму-
нодефіцитних станів у обстежених хворих. Сукуп-
ність зазначених чинників, на наш погляд, явилось 
причиною значної частоти безпліддя у обстежених 
хворих (51,8%).

Порушення репродуктивної функції тісно 
пов’язане з розвитком післяопераційного спайко-
вого процесу, про що свідчить частота вторинного 
безпліддя у обстежених жінок після оперативних 
втручань (41,7%).

Репрезентативність груп за основними анам-
нестичними характеристиками дозволило провес-
ти порівняльну оцінку впливу терапії Лонгідазою 
на формування післяопераційного спайкоутворен-
ня після лапароскопічних втручань на яєчниках 
і маткових трубах. При лапароскопії у 19 хворих 
основної групи, проведеної в разі відсутності вагіт-
ності через 6 місяців після закінчення курсу терапії 
Лонгідазою, спайковий процес у малому тазі був 
виявлений у 10 (52,6%) хворих.

При проведенні базисних заходів профілактики 
спайкоутворення після ендохірургічного лікування 
при повторній лапароскопії спайковий процес у 
малому тазі був виявлений у 7 (35,0%) пацієнток, 
при використанні імуноферментної терапії – у 6 
(27,3%) пацієнток (табл. 1).

Слід зазначити, що у хворих основної групи 
спайковий процес не супроводжувався розвитком 
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деструктивних змін маткових труб і не перевищу-
вав 2 ступеня, у групі порівняння в однієї хворих 
(14,3%) був спайковий процес важкого ступеня.

В основній групі динамічна лапароскопія про-
водилася за відсутності вагітності протягом 6 мі-
сяців після проведення курсу Лонгідази 22 (54,1%) 
хворим (табл. 2).

Порушення прохідності маткових труб піс-
ля лапароскопічних операцій було виявлено у 3 
(15,0%) хворих групи порівняння та у 2 (9,1%) хво-
рих основної групи.

Отримані результати, що свідчать про клінічну 
ефективність Лонгідази, знайшли підтвердження 
при аналізі репродуктивної функції у обстежених 

хворих. За період спостереження (12-18 міс) у хво-
рих, яким проводився розширений комплекс реа-
білітаційних заходів після лапароскопії вагітність 
наступила в 77,0% (30 пацієнток). У той час як в 
групі порівняння завагітніли відповідно 12 (60%) 
пацієнток.

Висновок. Таким чином, профілактику спайково-
го процесу шляхом застосування Лонгідази у після-
операційному періоді у хворих, які перенесли втру-
чання на яєчниках і маткових трубах, слід розглядати 
як обов’язкову складову комплексної терапії, що до-
зволяє знизити як частоту, так і тяжкість спайкового 
процесу, кількість реконструктивних операцій з при-
воду безпліддя у даної категорії хворих. 
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 Таблиця 2
Дані хромосальпінгоскопії у хворих після опера-

цій на маткових трубах і яєчниках

Стан маткових 
труб

Лапароскопія
Підгрупа по-

рівняльна
Основна під-

група
Прохідність двох 
маткових труб 16 (80,0%) 16(72,7%)

Прохідність однієї 
маткової труби 3(15,0%) 4(18,2%)

Непрохідність двох 
маткових труб 1(5,0%) 2(9,1%)

Таблиця 1
Характеристика спайкового процесу у хворих 

після операції

Важкість злукового 
процесу

Лапароскопія
Підгрупа 

порівняння
Основна 
підгрупа

Відсутність злук 13 (65.0%) 16 (72.7%)
1 ступінь 4 (20.0%) 4 (18.2%)
2 ступінь 2 (10.0%) 2 (9.1%)
3 ступінь 1 (5.0%) 0 (0%)
4 ступінь 0 (0%) 0 (0%)
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЕСТАЦІЙНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ

Анотація: Стаття містить результати лікування гестаційного пієлонефриту. В роботі наведено нові дані щодо трива-
лості антибактеріальної терапії залежно від терміну вагітності. Нами проведено обстеження та лікування 20 вагітних із 
пієлонефритом, що виник після 23 тижнів вагітності, використовуючи «ступеневу» антибактеріальну терапію з переходом 
на супресивну терапію до кінця вагітності. Групу порівняння становили 20 вагітних із пієлонефритом, яким не призна-
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чалося супресивної терапії. Встановлено відсутність рецидивів у 95% вагітних основної групи незалежно від препарату, 
що застосовувався для супресивної терапії. У жінок групи порівняння, яким не призначалося супресивної терапії до кінця 
вагітності, відсутність рецидиву була в 11% вагітних, що достовірно відрізнялося. 

Аннотация: Статья содержит результаты лечения гестационного пиелонефрита. В работе приведены новые данные 
о продолжительности антибактериальной терапии в зависимости от срока беременности. Нами проведено обследо-
вание и лечение 20 беременных из пиелонефритом, что возник в после 23 недель беременности, используя «ступен-
чатую» антибактериальную терапию с переходом на супресивную терапию до конця беременности. Групу сравнения 
составляли 20 беременных женщин с пиелонефритом, которым не назначалась супресивная терапия. Установлено от-
сутствие рецидива у 95% беременных основной групы независимо от препарата, что использовался для супресивной 
терапии. У беременных групы сравнения, которым не назначалась супресивная терапия до конца беременности, отсут-
вие рецидива была у 11% беременных, что достоверно отличалось.

Summary: This article contains the results of treatment of gestational pyelonephritis. This paper provides new data on the 
duration of antibiotic therapy depending on gestational age. The authors have carried out an examination and treatment of 20 
pregnant women with pyelonephritis after 23 weeks of pregnancy, using a «stepwise» antibiotic therapy with the transition to 
suppressive therapy until the end of pregnancy. A comparison group was made up of 20 pregnant women with pyelonephritis, 
who were not preseribed suppressive therapy. The absence of recurrences in 95% of the gravidas of the basic group has been 
established, regardless of the drug used for suppressive therapy. In the comparison group of women who were not prescribed 
suppressive therapy until the end of pregnancy, the absence of relapse was observed in 11% of pregnant women, which was 
significantly different.

Інфекції сечовидільної системи під час вагіт-
ності становлять серйозну проблему, оскільки 
сприяють розвитку акушерських та неонатальних 
ускладнень. Виникненню пієлонефриту під час 
вагітності сприяють фізіологічні зміни різних від-
ділів сечовивідної системи: стискання сечоводів 
вагітною маткою та розширеними яєчниковими 
венами (у другій половині вагітності, переважно 
праворуч), розслаблення гладенької мускулатури 
кишечника, сечового міхура й сечоводів з розви-
тком їх гіпотонії та гіпокінезії, що призводить до 
збільшення об’єму сечового міхура зі збільшенням 
кількості залишкової сечі, появи міхурово-сечовід-
ного та/або сечовідно-мискового рефлюксу, поява 
можливих змін хімічного складу сечі – глюкозурія, 
аміноацидурія, підвищення рН сечі. У цих умо-
вах створюється сприятливий фон для поширен-
ня інфекції висхідним шляхом з уретри, сечового 
міхура, особливо наприкінці вагітності, коли спо-
стерігається ослаблення сфінктера уретри та гемо-
динамічні порушення в чашково-мисковій системі 
та сечоводах. [1, 2, 3].

Усі перераховані чинники роблять інфекції 
нирок доволі частою патологією, схильною до 
рецидування. Важливим для лікування є те, що 
найчастіше у вагітних збудниками пієлонефриту 
є умовно-патогенні мікроорганізми – Escherichia 
coli, Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis. 
Запалення можуть викликати також Candida, 
Myсoplasma hominis, Ureаplasma urealyticum, 
Trichomonas vaginalis, анаеробні мікроорганізми 
[1, 4, 5].

Після встановлення діагнозу важливим завдан-
ням є призначення адекватного лікування, однак, 
згідно з даними літератури, єдиного підходу до 
лікування немає [4, 5, 6, 7], що ускладнює вибір 
методики та тривалості лікування. Спектр анти-
бактеріальних препаратів, що застосовуються для 
лікування, дещо змінився, що зумовлене розвитком 
резистентності до деяких препаратів та створенням 
нових лікарських препаратів, безпечних для матері 
та плода. У даний час пропонується «ступінчаста» 
антибактеріальна терапія. У цьому випадку впро-

довж 3-5 днів застосовують препарати однієї групи 
(в/в або в/м) із подальшою заміною їх на таблето-
вані форми. Для лікування пієлонефриту під час ва-
гітності рекомендується використовувати антибіо-
тики, безпечні для плода: пеніциліни та їх похідні, 
цефалоспорини II-III покоління, до яких зберегли 
свою чутливість уропатогени. Не рекомендовані до 
використання аміноглікозиди (за винятком необ-
хідності використання за життєвими показаннями) 
через нефротоксичну дію на плід; фторхінолони – 
через високий ризик артротоксичності [7]. В осно-
вному вибір антибіотика при інфекції сечовивід-
них шляхів проводиться на емпіричній основі, але 
для цього необхідно мати дані про регіональні осо-
бливості спектра уропатогенів і їхньої чутливості 
до антибактеріальних препаратів. Після визначен-
ня чутливості виділеного збудника може бути про-
ведена корекція вибраної терапії. Крім того, зміна 
антибактеріального препарату проводиться за від-
сутності ефекту від лікування впродовж 2-3 діб [8, 
9]. Лікування гестаційного пієлонефриту вагітних 
має бути комплексним. Медикаментозна терапія 
починається після відновлення пасажу сечі. При 
призначенні медикаментозної терапії необхідно 
враховувати термін вагітності, тяжкість та трива-
лість захворювання, індивідуальне перенесення 
даного препарату, алергологічний анамнез, функці-
ональний стан нирок та печінки, можливість про-
никнення ліків через плаценту. Щодо тривалості 
лікування, то в більшості пропонується курс анти-
бактеріальної терапії впродовж 10-14 днів. Питан-
ня призначенням тривалої супресивної терапії за-
лишається дискусійним [2, 6,].

Завданням нашого дослідження визначити 
ефективність лікування при застосуванні різних 
схем антибактеріальних засобів для підвищення 
ефективності лікування гестаційного пієлонефриту 
та запобігання рецидивам захворювання.

Проведено обстеження та лікування 20 жінок 
(основна група) із гестаційним пієлонефритом, що 
виник після 23 тижнів вагітності – критичний тер-
мін розвитку гестаційного пієлонефриту. У 6 вагіт-
них повторних загострень гестаційного пієлонеф-
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риту не було (30%), у 12 вагітних спостерігалося 
від одного до трьох загострень у терміні вагітності 
після 23 тижнів (70%), при цьому лікування про-
водилося впродовж 7 днів – в/м або таблетованими 
формами, супресивна терапія не призначалася.

Групу порівняння становили 20 вагітних із гес-
таційним пієлонефритом, що також вперше виник 
після 23 тижнів вагітності. У 5 з них (25%) був 
лише один епізод захворювання, у 15 (75%) спосте-
рігалося від одного до трьох загострень на момент 
нашого дослідження. Лікування також проводило-
ся впродовж 7 днів – в/м або таблетованими фор-
мами, супресивна терапія не призначалася. Отже, 
групи вагітних були репрезентативними щодо час-
тоти появи та загострення пієлонефриту. Вік жінок 
коливався від 22 до 37 років у трьох групах (у се-
редньому 30,5±0,45 року) (р > 0,05). 

Клінічно-лабораторне обстеження вагітних 
проводилося за допомогою таких методів: клініч-
но-лабораторного і мікробіологічного. Комплекс 
обстеження вагітних являв собою клінічний і біо-
хімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, пробу 
за Зимницьким, пробу за Нечипоренком, бактеріо-
логічне дослідження сечі та виділень з піхви, мазок 
із піхви на мікрофлору, добовий діурез з добовою 
втратою білка, УЗД плода і нирок, катетеризацію 
сечовода (стентування), виконується урологом.

Лікування вагітних основної групи та групи 
порівняння на першому етапі проводилося мало-
токсичними напівсинтетичними пеніцилінами, це-
фалоспоринами, а у випадку виявлення хламідій – 
макролідами. Застосовувалася «ступенева» терапія 
за допомогою ампіциліну/сульбактам 1,5 г х 3 р./
добу, оксациліну 1,0 г х 4 р./добу в/в, з переходом 
на в/м введення, бензилпеніциліну 2-3 млн. ОД х 
4 р./добу впродовж 5-7 днів. Потім продовження 
лікування аналогічними таблетованими формами 
впродовж 10 днів. Загальна тривалість лікування 
антибактеріальними засобами не менше 14 днів. 

Також нами призначався цефуроксим 0,75-1,5 г 
х 3 р./добу, цефтріаксон 1 г х  2 р./добу, цефапера-
зон 1 г х 2 р./добу, цефатоксим 1 г х 2 р./добу впро-

довж 5-7 днів. Таблетовані форми антибіотиків 
аналогічних груп призначалися впродовж 10 днів. 

На другому етапі лікування, після стабіліза-
ції стану та відсутності ознак гострого запалення, 
нами запропоновано вагітним подальшу антибак-
теріальну супресивну терапію. Супресивна терапія 
проводилася за допомогою амоксициліну по 250 
мг щовечора перед сном або фосфаміцину троме-
тамолом по 3 г ввечері перед сном 1 раз на 10 днів 
до кінця вагітності. Вагітні, що відмовилися від 
подальшої антибактеріальної терапії, становили 
групу порівняння, вагітні, які приймали антибакте-
ріальні препарати для супресивної терапії, ввійшли 
до основної групи.

У подальшому нами проводилося спостережен-
ня за вагітними обох груп до пологорозрішення. 
Встановлено відсутність рецидивів у 19 вагітних 
(95%±4,87) основної групи незалежно від препарату, 
що застосовувався для супресивної терапії. У жінок 
групи порівняння, яким не призначалося супресив-
ної терапії до кінця вагітності, відсутність рецидиву 
була у двох вагітних (10%±9,63) (р < 0,01). 

Висновки:
1. У 29 вагітних (72,5%) із гестаційним пієло-

нефритом антибактеріальна терапія тривалістю сім 
днів без застосування супресивної терапії не запо-
бігала появі чергових рецидивів під час вагітності.

3. Тривалість антибактеріальної терапії не мен-
ше 14 днів з подальшим переходом на супресивну 
антибактеріальну терапію виявилися ефективним 
методом лікування гестаційного пієлонефриту та 
профілактики його рецидивів під час вагітності.

3. У 18 вагітних групи порівняння (90%) три-
валість антибактеріальної терапії не менше 14 днів 
без подальшого переходу на супресивну антибак-
теріальну терапію виявилися недостатньо ефектив-
ним методом лікування щодо профілактики реци-
дивів захворювання. 

Перспектива подальших досліджень. Продо-
вжувати визначення ефективності супресивної те-
рапії, залежно від часу виникнення пієлонефриту 
та його форми.
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ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНИЙ САЛЬМОНЕЛЬОЗ: 
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НА БУКОВИНІ 

ТА СУЧАСНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ПІДХОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛАКТУ

Анотація: Стаття присвячена дослідженню гастроінтестинальної форми сальмонельозу як небезпечного і пошире-
ного гострого кишкового захворювання, проблема якого в Україні на сьогодні не вичерпана, незважаючи на сучасні до-
сягнення медицини. Розглянуті клініко-епідеміологічні особливості перебігу сальмонельозної інфекції. В роботі наведені 
нові дані про можливості корекції зміненої мікробіоти кишківника хворих бактеріопрепаратом з пребіотичною активністю 
– біолактом. Особливу увагу зосереджено на питаннях оптимальної патогенетично обґрунтованої терапії гастроінтести-
нальної сальмонельозної інфекції .

Аннотация: Статья посвящена исследованию гастроинтестинального сальмонеллёза как опасного и распространен-
ного острого кишечного заболевания, проблема которого в Украине на сегодня не исчерпана, несмотря на современные 
достижения медицины. Рассмотрены клинико-эпидемиологические особенности течения сальмонеллёзной инфекции. 
В работе приведены новые данные про возможности коррекции измененной микробиоты кишечника больных бактерио-
препаратом с пребиотической активностью – биолактом. Особое внимание уделено вопросам оптимальной патогенети-
чески обоснованной терапии гастроинтестинальной сальмонеллёзной инфекции. 

Summary: The article is dedicated to researching of the gastrointestinal form of salmonellosis as dangerous and widespread 
acute intestinal disease, the problem of which in Ukraine today is not solved, despite of modern advances in medicine. It 
was considered the clinical and epidemiological peculiarities of salmonellosis infection. This paper presented new data about 
the possibility of correction altered intestinal microbiota of patients with bacterial preparation with prebiotic activity – biolakt. 
Particular attention is focused on the issues of optimal pathogenetically substantiated therapy of gastrointestinal salmonellosis 
infection.

У структурі інфекційної патології гострі киш-
кові інфекції займають одне з провідних місць, а 
за даними експертів ВООЗ щорічно у світі реє-
струються понад 1 млрд. випадків діареї [8, 10]. 
Науковцями доведено вагому роль нормального мі-
кробіоценозу у забезпеченні колонізаційної резис-
тентності кишечника, що почасти унеможливлює 
адгезію з наступною його контамінацією різнома-
нітними патогенними чинниками, в тому числі ен-
теробактеріями родини Salmonella [1, 3]. Лікування 
гострих кишкових захворювань, в тому числі саль-
монельозу, нерозривно корелює зі станом мікробі-
оценозу кишечнику, мікрофлора якого є первинною 
мішенню дії екзогенної флори та її факторів агресії 
[2, 6]. Відомо, що в абсолютної більшості хворих з 
кишковою інфекційною недугою впродовж перших 
днів детермінуються дисбіотичні розлади кишеч-
нику різної інтенсивності, під якими насамперед 
розуміють клініко-лабораторні розлади зі зміною 
якісного і/або кількісного складу мікрофлори біо-
топу, транслокацією різних представників у не-
властиві їм біотопи, розвитком метаболічних та 
імунних порушень і можливими клінічними симп-
томами, а також підсиленням розладів травлення 
з порушенням водно-електролітного обміну, ви-
никненням ентерального синдрому (пронос, здут-
тя живота, бурчання), нерідко і дисфункції товстої 
кишки, порушення синтезу і засвоєння основних 
вітамінів, порушення обміну речовин і як резуль-
тат – розвиток затяжного перебігу локалізованого 
гастроінтестинального сальмонельозу [5, 11].

При несвоєчасному зверненні до лікаря чи пак, 
гірше, – самолікуванні сальмонельоз може при-

звести до порушення кишкового нормомікробіоце-
нозу, зниження резистентності організму до інфек-
ційних агентів, що створить сприятливі умови для 
обтяження перебігу захворювання й виникнення 
ускладнень у вигляді генералізації та носійства, а 
це вже становить не лише медичну, а й загально-
соціальну проблему нинішнього суспільства [4, 9]. 

Аналіз останніх публікацій виявив недостат-
ність сучасних даних про мікроекологічний стан 
кишечнику у хворих на сальмонельоз, водночас 
у доступній літературі відзначено відсутність до-
сліджень, спрямованих на оптимізацію терапії 
цієї недуги з використанням бактеріопрепарату з 
пре біотичною активністю – біолакту. Це власне й 
мотивувало дослідників для вирішення завдання, 
насамперед з вивчення видового складу та попу-
ляційного рівня порожнинної мікробіоти товстої 
кишки та аналізу проведеної корекції виявлених 
змін вищевказаним бактеріопрепаратом у складі 
комплексної оптимальної терапії хворих на гастро-
інтестинальний сальмонельоз. 

Матеріал та методи. Впродовж 2009-2013 рр. 
на базі інфекційного стаціонару Обласної клінічної 
лікарні м. Чернівці в рамках когортного випадок-
контроль рандомізованого дослідження нами про-
аналізовано клініко-епідеміологічні аспекти гасто-
інтестинальної клінічної форми сальмонельозу у 
37 пацієнтів з рівномірним гендерним розподілом 
віком від 21 до 65 років (середній вік – 43,6 років). 

Всі випадки захворювання підтверджували ви-
діленням копрокультури сальмонел. У більшості – 
29 (78,4%) хворих сальмонельоз був спричинений 
S. enteritidis, у п’яти – S. typhimurium, а у 3-x – саль-
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монелами рідкісних форм. Вдамося до опису уза-
гальненої клінічної симптоматики недуги: початок 
хвороби гострий, з проявами загальної інтоксикації 
(озноб, підвищення температури тіла до фебриль-
них цифр, головний біль, загальна слабість), дис-
пепсичними проявами (нудота, повторне блюван-
ня, біль переважно в епігастрії та навколопупковій 
ділянках, часті рідкі до 8-10 разів на добу випорож-
нення зеленуватого кольору з неприємним запахом, 
а у шести пацієнтів – з домішками слизу). Перебіг 
хвороби у всіх обстежених – середньої тяжкості, 
гастроінтестинальна форма. 

Розглядаючи епідеміологічні аспекти гастроін-
тестинального сальмонельозу, доцільно зазначити 
переважання спорадичного характеру захворюва-
ності, що реалізувалася харчовим шляхом (анам-
нестично вказівки на вживання недосмажених 
котлет, яєць, м’ясних салатів, сметани). Отримані 
дані повністю співпадають з даними, що висвітлені 
у доступних літературних вітчизняних та зарубіж-
них джерелах [7, 12].

Пацієнти, що взяли добровільну участь у до-
слідженні були рандомізовані на дві групи: контр-
ольну та основну. 15 хворих з контрольної групи 
отримували стандартну етіотропну та патогенетич-
ну терапію із застосуванням антимікробних препа-
ратів (норфлоксацин 500 мг двічі на добу, 7 днів), 
регідратаційних розчинів (регідрон, трисіль), енте-
росорбентів (ентеросгель за схемою), ензимів (пан-
зинорм по 1 табл. 3 рази на добу). 

Аналіз останніх літературних джерел свідчить 
про високу антагоністичну активність компонентів 
біолакту відносно патогенних та умовно-патоген-
них мікроорганізмів: Shigella sonnei, Salmonella 
typhimurium, Staphylococus aureus, Candida 
albicans. Біопрепарат містить бактерії (лактофлору, 
біфідофлору, ентерококи) з подвійним покриттям 
для забезпечення їх життєздатності та ефективнос-
ті. Завдяки вищевказаній технологічній системі по-
криття збільшується кількість живих бактерій, які 
досягають кишечник, що сприяє їх адгезії та роз-
множенню на ворсинчастих епітеліальних кліти-
нах кишечника. 

Вибір досліджуваного біопрепарату також обу-
мовлений складом: біолакт містить біля 3х109 жи-
вих ліофілізованих бактерій L. аcidophilus LH5, B. 
longum BG3, E. faecium EF1, FOS волокна і лактуло-
зу, що підтримує фізіологічну рівновагу кишкової 
мікрофлори і забезпечує комфортне функціонуван-
ня шлунково-кишкового тракту [3]. Вочевидь вдале 
поєднання активних біологічних компонентів (лак-
тобацил, біфідобактерій й ентерококів) підтримує 
функціонування нормальної кишкової мікрофлори 
шляхом створення несприятливих умов для роз-
множення патогенних мікроорганізмів, участі у 
синтезі вітамінів та в метаболізмі жовчних кислот 
та поліпшення ферментативного розщеплення біл-
ків, жирів, складних вуглеводів.

22 пацієнтів із гострим гастроінтестинальним 
сальмонельозом додатково до стандартної тера-
пії отримували бактеріопрепарат з пребіотичною 
активністю за рахунок лактулози – біолакт – по 1 

стіку тричі на добу впродовж 10 днів від початку 
комплексного оптимізованого лікування.

Контрольні повторні дослідження копрокуль-
тури виконувалися через 3 дні після завершення 
циклу лікування. З метою встановлення видового 
складу, популяційного рівня мікробіоти кишечнику 
та аналізу гіпотетично позитивного впливу біолак-
ту у хворих на гастроінтестинальну форму сальмо-
нельозної інфекції класичні мікробіологічні дослі-
дження виконувалися у динаміці двічі на предмет 
дисбіотичних розладів та з’ясування їх корекції.

Результати та їх обговорення. У хворих на га-
строінтестинальний сальмонельоз, викликаний S. 
typhimurium, прояви загальної інтоксикації трива-
ли, в середньому, на 1,2 дні довше порівняно з S. 
enteritidis зумовленою кишковою інфекцією. Озна-
ки зневоднення I ступеня (1-3% втрати маси тіла) 
спостерігались абсолютно у всіх обстежених осіб. 

Вивчення мікробіоценозу кишечнику спря-
мовано на детермінацію патогенної мікрофлори, 
загальної кількості кишкової палички, кишкової 
палички зі зниженою ферментативною активністю, 
умовно-патогенних ентеробактерій, стафілококів, 
грибів роду Candida, лактобактерій, біфідобакте-
рій, гемолітичних коків. Достовірні зміни мікро-
біоценозу товстої кишки виявлені у всіх хворих, 
що підлягали дослідженню: відзначено зниження 
популяційного рівня лактобактерій, біфідобактерій 
та загальної кількості E.coli. Істотний дефіцит лак-
тофлори < 106 КУО/г фекалій відзначено у 21 (56,8 
%) обстеженого, водночас низький вміст біфідоф-
лори < 107 КУО/г – у 11 (29,7%) пацієнтів. Виявле-
но також зниження загальної кількості E.coli нижче 
< 106 КУО/г у 5 (13,5%) осіб.

У результаті клініко-лабораторного і мікробіо-
логічного моніторингу було встановлено, що у хво-
рих, які отримували у комплексному лікуванні біо-
лакт, покращення загального стану та нормалізація 
випорожнень наступали раніше (у середньому на 
1,5 дня) порівняно з контрольною групою. 

Побічних реакцій при застосуванні біолакту у 
хворих на сальмонельоз не відзначено.

При контрольному бактеріологічному дослі-
дженні випорожнень на наявність сальмонел у всіх 
обстежених були отримані негативні результати. 

Комплексний аналіз співвідношення автохтон-
них облігатних анаеробних і факультативних анае-
робних і аеробних мікроорганізмів довів позитивну 
можливість корекції встановлених дисбіотичних 
зсувів за локалізованого гастроінтестинального 
сальмонельозу. 

Відновлення кількісного складу біфідобакте-
рій, ентерококів, лактофлори зафіксовано у всіх 
осіб основної групи, позаяк популяційний рівень 
кишкової палички у частини досліджуваних паці-
єнтів (у 9-24,3% випадках) залишився на попере-
дньому рівні.

Вочевидь, патогенетично контамінація киш-
ківника патогенними сальмонелами відбувається 
легше вже на тлі певних, можливо не виражених, 
змін якісного складу мікробіоти кишечника. За 
умов послабленої колонізаційної резистентності 
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слизової оболонки кишечнику адгезія агресивних 
мікроорганізмів є найбільш вірогідним продовжен-
ням патофізіології локалізованого сальмонельозу. 
Відповідно етіотропна терапія антибактеріальни-
ми препаратами неселективно інгібує реплікацію 
мікроорганізмів, зменшуючи популяційний рівень 
індигенної фізіологічно корисної автохтонної об-
лігатної біфідофлори, лактофлори та колі-фло-
ри. Натомість раннє заселення порожнинної та 
пристінкової мікрофлори кишківника хворих на 
гастроінтестинальний сальмонельоз біологічно 
активними, антагоністично спрямованими щодо 
мікроорганізмів родини Enterobacteriacae (сальмо-
нел, шигел) чинить прямий та опосередкований по-
зитивний вплив як на клінічну симптоматику, так і 
на мікробіологічні показники, що в комплексі дає 
можливість рекомендувати біолакт до застосування 
з перших днів даної кишкової недуги. 

Висновки:
1. Гастроінтестинальний сальмонельоз перебігає 

на тлі якісних та кількісних порушень порожнинної 
мікробіоти кишечнику, водночас антибактеріальна 
базисна терапія цієї недуги поглиблює вищевказані 
дисбіотичні розлади, що підтверджено результатами 
клініко-мікробіологічного моніторингу.

2. Включення до базисної терапії хворим на га-
строінтестинальний сальмонельоз біопрепарату з 
пребіотичною активністю біолакту призводить до 
швидшої регресії симптомів ендогенної інтоксика-
ції та діарейного синдрому. 

3. Застосування біолакту у хворих на гастроін-
тестинальну форму сальмонельозу сприяє віднов-
ленню складу порожнинної мікробіоти кишечника, 
корекції її вихідних порушень та не супроводжу-
ється явищами непереносимості та виникненням 
побічних реакцій.
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FIXED FORMATION COMMITMENT TO INPATIENT TREATMENT 
OF PATIENTS WHO INTERRUPTED THERAPY

Summary: The work is dedicated to the means forming adherence to TB therapy, which interrupt patient treatment. These 
tools are psychological support patients, their families and provide detailed information about the conditions of curability of the 
disease.

Анотація: Стаття присвячена засобам формування прихильності хворих на туберкульоз до терапії, що переривають 
стаціонарне лікування. Такими засобами є психологічна підтримка хворих, членів їх родин та надання детальної 
інформації щодо умов виліковності даного захворювання.

Аннотация: Статья посвящена средствам формирования приверженности больных туберкулезом к терапии, 
прерывающих стационарное лечение. Такими средствами являются психологическая поддержка больных, членов их 
семей и предоставление детальной информации об условиях излечения данного заболевания.

The level of appropriate attitude to fulfil doctor’s 
recommendations in health care system is low: approx-
imately 0.2% of all TB patients do not take drugs pre-
scribed by the doctor [1]. In papers of foreign scholars 
who study patient’s disposition to the prescribed ther-
apy, the latter was defined as compliance therapy that 
means a degree of patient’s readiness to follow doc-
tor’s recommendations [1, 2]. Share of the TB patients 
who were first diagnosed with TB and stopped taking 
medications amounts to 20 and 50%. Informational 
and educational work with the patients is a means to 
form a responsible attitude of TB patients to their treat-
ment [5].

The object of the research: 210 patients with first 
pulmonary TB diagnosis and 43 patients with suspi-
cion on multiresistant character of Chernivtsi Oblast 
Anti TB Hospital who were polled by the method of 
random selection.

Research tasks:
1. To study clinical and social characteristics of TB 

patients with positive and negative disposition during 
hospitalization.

2. To establish the effectiveness of pulmonary TB 
in Bukovyna over last years and reasons of their de-
crease.

3. To establish the main obstacles to conduct con-
trolled treatment.

4. To establish the main ways of disposition forma-
tion in patients during hospitalization.

To prove positive information and educational 
work to prevent early termination of treatment in TB 
patients.To prove positive information and educational 
work to prevent early termination of treatment in TB 
patients.

The subject if the research: to establish sensitiv-
ity of TB mycobacteria to antimycobacterial medica-
tions, collection of information about the patients by 
polling and medical documentation.

Methods of investigation: clinical, X-rays, clini-
cal and lab, microbiological, statistical.

The results of the study. The object of study were 
210 medical histories of TB patients (registered for 
treatment in 2010-2011), (form № 081/0); TB case-
book (form № 03-ТБ/0); statistical maps of patients 
that were discharged from hospital (form № 066/0); 
TB patients medical histories (form № 01-ТБ/0); 
hospitalized TB patients medical histories (form № 
003/0); annual reports of Ch. Oblast Anti TB Hospital.

Criteria for inclusion of patients into study:
- first detected pulmonary TB patients with de-

struction and bacteria discharge beginning the main 
course of treatment;

- first detected pulmonary TB patients with destruc-
tion and bacteria discharge ending the main course of 
treatment receiving informational and psychological 
support on all stages of treatment;

- first detected pulmonary TB patients with de-
struction and bacteria discharge who ended early the 
course of treatment;

Criteria for exclusion of patients into study:
- patients who did not want to be polled.
Patients were discharged from hospital due to dif-

ferent reasons: medical data (in case of following the 
regimen of treatment) – assessed as «good disposition 
during hospitalization» and «ending the intensive stage 
of chemotherapy» due to break of the regimen and/or 
early ending of treatment by patient’s decision that is 
assessed as «poor disposition for treatment during hos-
pitalization» and «break in treatment».

Among the overall number of patients (210) a 
group of 43 patients with suspicion for multi resistant 
character of the disease and the analysis of data was 
conducted.

By age group the patients were divided into the fol-
lowing categories: young people – patients aged twen-
ty to forty-five who made 46,3%, middle aged people 
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– patients aged 45 to 59 – 39,02%, older people – pa-
tients aged 60 to 74 – 7,3% elderly people – patients 
aged 75 to 89 – 7,3% (Fig. 1).

Fig. 1. Age groups of patients

The average age of patients was (41,9 ± 1,8). Men 
prevailed - 31 (72,1%) (Fig. 2).
 

Fig. 2. Sex of patients

Examined patients complained about constant 
coughing with sputum, rise in body temperature (37,4-
38,9ºС), periodical shortness of breath, emaciation, 
general weakness. In 69,7% of examined patients the 
state was satisfactory, medium difficulty – 23,3%, and 
difficult in 7% of patients.

The results of treatment of patients who followed the 
regimen for over two months are provided in Table 1:

Table 1
The results of treatment of patients following the 

regimen for over 2 months
Treatment 

period Total Positive 
result

Prog-
ress

Without 
effect

2-3 months 20 10 (50%) 2 8

3-6 months 17 12 
(70,6%) 1 4

over 6 months 14 11 
(78,5%) - 3

As we can see from Table 2, under the condition of 
adequate term of treatment in the majority of patients 
positive result was achieved, with the increase of treat-
ment period its share rose.

While polling 159 patients it was found out that 
secondary education and lower than that was in 51% of 
patients, secondary specialized – 36%, non completed 
and completed higher education – 11%. Social portrait 

was the following: workers – 34%, specialists  – 8%, 
civil servants – 6,6%, medical workers – 1%, entre-
preneurs – 5,6%, unemployed (pensioners, disabled, 
unemployed, housewives) – 46%. Residents of Cher-
nivtsi – 35,5%, oblast – 65,5%.

Social portrait of patients (51) who ended their 
treatment early is the following: 68,2% — unem-
ployed, 56,2% – drinking addicts, 35,1% – were in-
mates in the past, 5,1% – homeless.

After polling the patients who broke their treatment 
the following reasons for early ending of their treat-
ment provided:

– necessity to earn their living – 25% (had to make 
money, necessity to be at work);

– insufficient medical information of the TB pa-
tients  – insufficient knowledge about TB and its treat-
ment – 13,5% (consider themselves healthy);

– absence of comfortable conditions in round-the-
clock hospitals – 21,4%;

– family circumstance (lengthy absence from the 
family for the period of treatment, inability to leave 
home) – 9%;

– misuse of alcohol (instead of medications prefer 
alcohol) – 29%;

– do not want to be treated without reasons – 2,1%.
Study of this question showed that most frequent 

reasons for early ending of TB treatment were alcohol 
and lack of money (search of work, lack of money for 
living, fear to lose job). This means that TB patients 
who end treatment early are the people that belong to 
vulnerable and socially nonadapted groups of popula-
tion (unemployed, homeless, former convicts, alcohol 
addicts). These conclusions indicate to the necessity 
to introduce the programme of social support for TB 
patients for raising motivation to heal and follow the 
treatment regimen.

Study of factors that influence treatment of first 
diagnosed patients prompted search of means that 
would shorten early discharge of the patient and 
would be the basis for the development of the sys-
tem of formation of the informational field of the pa-
tient. We have developed the material for education 
of TB patients «Cure – best prophylaxis in fighting 
TB». In the methodology the information is a fac-
tor of influence on the patient that has logical mod-
el of the disease for the patient. On a weekly basis 
the patients had classes 70% of which was verbal 
education – provision of the information, and 30% 
interactive communication – answering patients’ 
questions, polling.

The comparative analyses of length of treatment 
were made according to standard regimens of chemo-
therapy Such criteria were analysed: ending of treat-
ment after 15 months, treatment efficiency, breaks in 
treatment, fatalities, and movement to other districts/
oblasts.

While providing informational aid to patients the 
length of treatment is shortened. The number of pa-
tients who completely fulfilled treatment with period 
up to 7 months was higher in the patients who had 
individual education (43,5 %) in comparison with the 
patients of another group (32 %).
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Fig. 3. Patients with different periods
of treatment, %

Efficiency of treatment in 9-15 months was also 
higher in patients who were educated on individual 
basis.

The treatment was efficient with cessation of bacte-
rial discharge and cure of pulmonary tissue destruction 
in 87,9% of patients of the first group at the moment 
of the end of course of treatment and 63,1% – in the 
second.

Сonclusions:
1. Persons with asocial behaviour with pulmonary 

TB are a contingent that influence the formation the 
source of TB infection as the majority do not keep to 
the main course of anti TB therapy.

2. If the main course of treatment is followed im-
provement in 70,6 % of patients is achieved.

3. Understanding the problems which the TB pa-
tient faces during chemotherapy may improve the or-
ganization of anti TB help of the patients.

6. System of informational teaching of the patients 
allows to increase the level of their awareness up to 
92% at test stage compared with 55% for traditional 
system of information.

7 Risk of multiresistant pulmonary TB is character-
istic for the patients with broken treatment for 1 clinical 
category and makes up 43,3 % of the total number of pa-
tients.

9. The main means of disposition formation is psy-
chological support of the patients, members of their 
families and provision of detailed information about 
the conditions of cure for the disease.
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КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ 
З СИНКОПЕ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО ГЕНЕЗУ

Анотація: робота присвячена синкопальним станам, обумовленим кардіоваскулярними захворюваннями (порушен-
ня ритму серця та провідності, структурна патологія серця, вазовагальні непритомні стани) у дітей. Вивчена структу-
ра кардіоваскулярних захворювань, що були причиною непритомних станів у обстежених дітей, визначені особливості 
клінічного перебігу, які дозволяють вже при первинному обстеженні пацієнта обгрунтувати найбільш ймовірну причину 
втрати свідомості.

Аннотация: работа посвящена синкопальным состояниям, обусловленным кардиоваскулярными заболеваниями 
(нарушения ритма сердца и проводимости, структурная патология сердца, вазовагальные обмороки) у детей. Изучена 
структура кардиоваскулярных заболеваний, как причины обморочных состояний у детей, определены особенности их 
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клинического течения, которые позволяют уже при первичном обследовании пациента предположить наиболее вероят-
ную причину потери сознания.

Summary: the thesis deals to syncope caused by cardiovascular disease in children. The structure of cardiovascular 
disease as a cause of syncope in children, defined the characteristics of their clinical course, which allow even at the patient’s 
initial evaluation suggests the most likely cause loss of consciousness.

Вступ. Синкопальні стани у дітей є акту-
альною міждисциплінарною медичною та соці-
альною проблемою в усьому світі через значну 
розповсюдженість, численність етіологічних фак-
торів, високий ризик травм при падінні та виник-
нення життєзагрожуючих ситуацій. За результа-
тами Framingham heart study (1971-1998 рр.), в 
якому брали участь 10311 пацієнтів від 0 до 80 ро-
ків, синкопальні стани зареєстровані у 15% дітей 
[1]. Підтвердженням зростання їх частоти у XXI 
сторіччі є дані N. Colman et al. [2], M. Brignole 
et al. [3], S. Strickberger et al. [4] про наявність в 
анамнезі одного та більше синкопе у 15-25% ді-
тей в популяції. Між тим, незважаючи на сучасне 
оснащення європейських клінік, до 1/3 випадків 
непритомних станів залишаються без з’ясованих 
причин [5]. До теперішнього часу дискускутують-
ся принципи реабілітації та профілактики реци-
дивів синкопе у дітей. Вищезазначене обумовлює 
доцільність даного дослідження. 

Мета дослідження. Провести аналіз структури 
синкопе, обумовлених кардіоваскулярними захво-
рюваннями (порушення ритму серця та провіднос-
ті, структурна патологія серця, вазовагальні непри-
томні стани.

Матеріал і методи дослідження. З метою ана-
лізу клінічних проявів та показників лабораторних 
і інструментальних методів проведено комплексне 
обстеження 144 дітей (80 дівчаток та 64 хлопчика) 
від 2 до 18 років з синкопе кардіоваскулярного ге-
незу. Первинним носієм інформації була уніфікова-
на карта з можливістю перенесення показників для 
подальшої комп’ютерної обробки. Оцінку скарг 
здійснювали за спеціально розробленим опитува-
чем з візуальною аналоговою 4-бальною шкалою. 
Статистичну обробку результатів дослідження 
проводили методами варіаційної й альтернативної 
статистики з використанням ліцензійного програм-
ного пакету для статистичного аналізу «MedStat» 
(серійний номер MS 000065). 

Результати й обговорення. Структура кардіо-
васкулярних синкопе у обстежених нами 144 дітей 
представлена на рис.1 

Рис. 1 Структура кардіоваскулярних синкопе
у обстежених дітей (n = 144)

Як свідчать дані рис. 1, в структурі кардіовас-
кулярних синкопе найбільшу частину (72,9±3,7 %, 
105 дітей) склали вазовагальні непритомні стани, 
22,2±3,5% (32 дитини) були представлені хворими 
з втратою свідомості внаслідок порушення ритму 
серця і провідності, 4,9±1,8% (7 дітей) – внаслідок 
структурної патології серця.

Аналіз клінічної характеристики був прове-
дений у всіх дітей з кардіоваскулярними синкопе 
(КВС) та при окремих їх видах.

Серед 105 дітей з вазовагальних синкопе (ВВС), 
24,8±4,2% обстежених (26 осіб) мали кардіоінгібі-
торний тип ВВС з високим ризиком розвитку жит-
тєзагрожуючих станів через асистолію; 38,1±4,7% 
(40 дітей) – вазодепресорний тип зі значною гіпо-
тензією; 37,1±4,7% (39 дітей) – змішаний тип, що 
характеризувався гіпотензією та брадикардією.

Порушення ритму серця і провідності (ПРСіП) 
як причину синкопе у обстеженого контингенту 
мали 32 дитини: 11 (34,4±8,4%) пацієнтів –синдром 
WPW із нападами пароксизмальної надшлуночкової 
тахікардії, 8 (25,0±7,7%) осіб – шлуночкову екстра-
систолію високих градацій, 5 (15,6±6,4%) осіб – син-
дром подовженого інтервалу QT, 5 (15,6±6,4%) осіб 
– синдром слабкості синусового вузла, 3 (9,4±5,2%) 
дитини – АВ блокаду 3 ст. з паузами до 11029 мсек.

Структурну патологію серця (СПС), що була 
причиною синкопе, мали 7 дітей: 4 (57,1±18,7%) 
пацієнти – гіпертрофічну кардіоміопатію, 2 
(28,6±17,1%) особи – клапанний стеноз легеневої 
артерії, 1 (14,3±13,2%) особа – дилятаційну карді-
оміопатію.

Згідно з результатами аналізу статевого скла-
ду, серед пацієнтів з КВС кількість дівчаток 
(55,6±4,1 %) незначно переважала над хлопчика-
ми (44,4±4,1%). В групі ВВС кількість дівчаток 
була достовірно більше (61,9±4,8%) в порівнянні 
з хлопчиками (38,1±4,7%, p<0,001). У групі арит-
могенних і структурних синкопе переважали хлоп-
чики (59,4±8,7% і 71,4±17,1%) над дівчатками 
(40,6±8,7% і 28, 6±17,1% відповідно) без досягнен-
ня рівня достовірності.

Аналізуючи віковий склад обстежених дітей з 
КВС, констатовано, що непритомні стани кардіо-
васкулярного генезу реєструвалися вже у дітей пер-
ших трьох років життя (2,1%). Між тим 82,6±3,2% 
обстежених с КВС були у пубертатному віці, однак 
у більшості з них (77,8±3,5%) це не було дебютом 
непритомності. Отримані нами результати відпові-
дають даним A. N. Feinberg et al. [6], С. Е. Лебедь-
ковой із співавт. [7], які відзначали, що найбільший 
пик синкопальних станів у дітей спостерігався у 
пубертатному періоді.

Відомості про вік обстежених нами дітей в де-
бюті синкопе в залежності від статі представлені на 
рис. 2.
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Рис. 2 Вік обстежених дітей в дебюті синко-
пальних станів в залежності від статі (n = 144)

Як зображено на рис. 2, у 4,9±1,8% дітей де-
бют втрати свідомості внаслідок кардіоваскулярної 
патології відзначений в перші п’ять років життя. 
Починаючи з 6-річного віку, нами виявлено посту-
пове зростання частоти дебюту синкопе як серед 
хлопчиків, так і серед дівчат, досягаючи піку к 11-
14 рокам (57,8±4,1% і 37,5±4,0% відповідно). На-
далі частота дебюту синкопе кардіоваскулярного 
генезу у хлопчиків різко знижувалася, досягаючи 
3,5±1,5% в 18 років, тоді як у дівчаток аналогічного 
віку залишалася 31,3±3,9%.

Слід зазначити, що у всіх пацієнтів патологіч-
ний процес в серцево-судинній системі, що став 
причиною непритомного стану, був діагностований 
вперше. Тривалість синкопального анамнезу скла-
дала від 1 міс. до 6 років. Тільки у 16,7±3,1% обсте-
жених з ВВС причина була встановлена протягом 
перших 6 міс. після дебюту синкопе, у 47,9±4,2% 
– через 3 і більше років. Найбільш часто пізня діа-
гностика патологічного процесу, що став основою 
непритомності, відзначена у дітей з вазовагальни-
ми синкопе: у 55,2±4,9% діагноз був встановлений 
через 3 і більше років після дебюту втрати свідо-
мості. При аналізі умов виникнення синкопе кон-
статовано, що у 2,9% випадків непритомний стан 
виникав під час плавання в басейні, в 3,8% – при 
переході проїжджої частини вулиці, в 4,8% – при 
керуванні велосипедом, в 5,7 % – біля відкритого 
каналізаційного люка, підвалу, де кожен синко-
пальний епізод представляв високу ймовірність 
отримання травм, утоплення та ін.

Нами виявлено, що у 59,4±8,7% обстежених 
генез аритмогенного синкопе був встановлений 
через 1 рік після дебюту непритомності в той час, 
як летальність даної категорії хворих, за даними M. 
Brignole, М. А. Школьниковой та ін., висока і скла-
дає до 33% на рік [3, 5, 8].

Як відзначають М. А. Школьникова [8], С. Н. 
Чупрова [9] та ін., найбільший ризик раптової сер-
цевої смерті серед дітей з аритмогенними синкопе 
мають пацієнти з синдромом подовженого інтер-
валу QT. Згідно з нашими результатами, у всіх та-
ких хворих (n=5) діагностика даного патологічного 
стану була пізньою. Так, у 1 дитини діагноз подо-
вженого інтервалу QT був встановлений через 1 рік 
після дебюту непритомних станів (раніше батьки 

не зверталися), у 3 дітей – через 2 роки, при цьому 
в одного з них старший брат з 8-річного віку мав 
синкопальні стани, а в 14 років – раптову смерть; 
у матері цієї дитини констатований синдром слаб-
кості синусового вузла. Звертав увагу випадок 
6-річного спостереження неврологом хлопчика з 
частими втратами свідомості, не дивлячись на нее-
фективність курсів нейро- і вазоактивних препара-
тів, антиконвульсантів. При цьому на стандартній 
ЕКГ подовження інтервалу QT становило 0,40 сек. 
Характерною особливістю цього випадку була об-
тяжена спадковість по серцево-судинній патології: 
у матері діагностований синдром подовженого ін-
тервалу QT, у старшої сестри – синдром слабкості 
синусового вузла.

Синдром слабкості синусового вузла, асоційо-
ваність якого з високим ризиком раптової серцевої 
смерті доказана в багаточисельних дослідженнях, 
був причиною непритомності у 5 (3,5±1,5%) паці-
єнтів.

Найменша тривалість синкопального анамнезу 
відзначена у дітей зі структурною патологією сер-
ця: у 42,9% з них діагноз був встановлений після 
першого звернення. Аналіз медичної документації 
свідчив, що це були діти з вродженими вадами сер-
ця (2 особи) і кардіоміопатіями (5 осіб). У полови-
ни дітей цієї групи непритомність була першим і 
єдиним клінічним проявом патології серця, тоді, 
як синкопе у цих дітей вважають прогностично не-
сприятливими і це є показанням для хірургічного 
лікування основного захворювання [10].

Частота епізодів втрати свідомості у обстеже-
них дітей варіювала від одноразових епізодів у 25 
(17,4±3,2%) дітей до численних: 3-5 пароксизмів 
– у 80 (55,6±4,1%) дітей, 6-10 – у 22 (15,3±3,0%) 
пацієнтів, більше 10 епізодів – у 17 (11,8±2,7%) об-
стежених. Підсумовуючи отримані дані, констато-
вано, що у 83,8±3,6% дітей з ВВС, 81,3±6,9% дітей 
з ПРСіП і 71,4±17,1% дітей зі СПС документовано 
більше 3-х епізодів втрати свідомості. Незважаю-
чи на це, у 55,2±4,9% дітей з ВВС, 28,1±7,9% – з 
ПРСіП і 28,6±17,1% дітей зі СПС діагноз був вста-
новлений через 3 і більше років після появи непри-
томних станів.

Висновки: В структурі кардіоваскулярних 
синкопе вазовагальні непритомні стани склали 
72,9±3,7%, втрата свідомості внаслідок порушення 
ритму серця і провідності – 22,2±3,5%, внаслідок 
структурної патології серця – 4,9±1,8%. Серед па-
цієнтів з КВС виявлено незначне переважання ді-
вчаток (55,6±4,1%) над хлопчиками (44,4±4,1%). 
Починаючи з 6-річного віку, виявлено поступове 
зростання частоти дебюту синкопе як серед хлоп-
чиків, так і серед дівчат, досягаючи піку к 11-14 
рокам (57,8±4,1% і 37,5±4,0% відповідно). Трива-
лість синкопального анамнезу складала від 1 міс. 
до 6 років. Звертає увагу той факт, що у 82,6±3,2% 
обстежуваних генез непритомних станів був вияв-
лений лише в пубертатному віці.
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАСІВ 
СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ ТА ВИРАЖЕНОСТІ ЗАПАЛЕННЯ 

У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ 
ЗА ДАНИМИ РЕЄСТРУ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ

Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей співвідношення функціональних класів стенокардії та ви-
раженості запалення у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця в умовах створення реєстру малих міст України. В 
ході роботи визначено, що запалення відіграє значну роль у прогресуванні ішемічних змін при ішемічній хворобі серця.

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей соотношения функциональных классов стенокардии и 
выраженности воспаления у больных хронической ишемической болезнью сердца в условиях создания регистра малых 
городов Украины. В ходе работы установлено, что воспаление играет значительную роль в прогрессировании ишеми-
ческих изменений при ишемической болезни сердца.

Summary: The article is dedicated to definition of features angina functional class and severity of inflammation in patients 
with chronic ischemic heart disease under the conditions of creating a register of Ukrainian small towns. During the work 
determined that inflammation plays a significant role in the progression of ischemic changes in coronary heart disease.

Не дивлячись на всі досягнення в діагностиці та 
лікуванні ішемічної хвороби серця (ІХС), вона до-
тепер залишається найбільш поширеним захворю-
ванням та ведучою причиною смерті. Стенокардія є 
домінуючим початковим та наступним проявом ІХС 
[1]. Об’єктивізація клініко-функціонального розподі-
лу тяжкості стенокардії та її функціонального класу 
(ФК) залишається надзвичайно актуальною, беручи 
до уваги вплив на якість життя. Тяжка стенокардія 

(ІІІ-ІV ФК) є показом для проведення інвазивних 
методів оцінки стану коронарних судин, особливо за 
відсутності клінічного покращення на фоні адекват-
ного лікування згідно сучасних рекомендацій. Ство-
рення реєстрів дозволяє отримати важливу інформа-
цію теперішній перебіг захворювання та зі значною 
вірогідністю прогнозувати наслідки [2, 3, 4].

За останні роки особливого значення набула 
запальна теорія атерогенезу, згідно з якою запа-
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лення є неспецифічною універсальною реакцією 
ендотелію на пошкодження, спричинене різнома-
нітними пошкоджуючими впливами – чинниками 
ризику [5]. Загальновизначеною стає точка зору, 
що найбільш реальним чинниками як ініціації та 
прогресування атеросклерозу, так і розвитку його 
гострих клінічних проявів є запалення, а дестабі-
лізація бляшки визначається високою активністю в 
ній хронічного запального процесу [6]. 

З метою визначення особливостей співвідно-
шення ФК стенокардії та вираженості запалення у 
хворих на ІХС в умовах створення реєстру малих 
міст України обстежено 120 хворих на стабільну 
стенокардію (СС) напруження. Всі хворі були роз-
поділені на дві групи: 1-а – ті, у яких діагностова-
но ІІ ФК СС за класифікацією Канадської асоціації 
кардіологів (24 пацієнта), 2-а – пацієнти з ІІІ ФК 
стенокардії (96 пацієнтів). Усім хворим проведе-
но клінічне та лабораторне при надходженні та на 
фоні спостереження. 

Згідно отриманим результатам, особи з клі-
нічнимим проявами вищого ФК стенокардії мали 
вірогідно більший рівень неоптерину (11,41±1,46 
проти 6,85±1,06 нмоль/л у хворих із нижчим ФК 
стенокардії (p<0,05)), як показано на рисунку 1. 

Рис. 1. Показник неоптерину залежно від функ-
ціонального класу стенокардії.

Примітка. *– вірогідні відмінності в групах СС ІІ ФК 
і СС ІІІ ФК.

Значні розбіжності виявлені при аналізі почат-
кового рівня неоптерину залежно від ішемічних 
змін ЕКГ при першому огляді. Середня амплітуда 
депресії сегментf ST (∑ST) була вірогідно біль-
шою в пацієнтів зі значенням неоптерину більше 
7,6 нмоль/л (6,00±2,00 мм) при 1,60±0,24 мм у осіб 

з рівнем неоптерину менше 7,6 нмоль/л (p<0,05). 
При проведенні кореляційного аналізу виявлено 
слабкий вірогідний прямий кореляційний зв’язок 
між рівнем неоптерину сироватки крові та ∑ST 
(r=0,3, p<0,05), як наведено на рисунку 2.

Зниження рівня неоптерину не супроводжува-
лося будь-якими змінами показників перикисного 
окиснення ліпідів (ПОЛ) (в усіх випадках p>0,5), як 
наведено у таблиці 1.

Відмічено, що рівень відновленого глутатіону у 
групах СС ІІ ФК та СС ІІІ ФК був вірогідно ниж-
чим при зіставленні з контролем (в обох випадках 
p<0,001). Те саме стосувалося активності каталази 
(в обох випадках p<0,001). Показник малонового 
альдегіду був вірогідно вищим у пацієнтів із стено-
кардією порівняно з контролем (відповідно p<0,05 
та p<0,01). СС ІІІ ФК характеризувалася вірогідно 
нижчими за контроль показниками SH-груп ПОЛ і 
в обох групах вони були практично однаковими (в 
усіх випадках p>0,5), як наведено в таблиці 2. 

Аналізуючи співвідношення неоптерину крові 
та показників ПОЛ виявлено, що на початку дослі-
дження усі досліджувані параметри були практич-
но однаковими (в усіх випадках p>0,05). Однак по-
ряд із збільшенням рівня неоптерину до 14-ї доби 
при невірогідному зростанні активності каталази 
(p>0,05) та незмінній величині церулоплазміну 
(p>0,05), малонового альдегіду (p>0,05) та від-
новленого глутатіону (p>0,05) відбулося вірогідне 
зниження SH-груп (p<0,05) із середнім зворотним 
кореляційним зв’язком між рівнем неоптерину 
сироватки крові та показником SH-груп (r= – 0,4, 
p<0,05). 
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Рис. 2. Зв’язок між рівнем неоптерину
та сумарної депресії сегмента SТ

 Таблиця 1
Співвідношення показників пероксидного окиснення ліпідів та динаміки неоптерину

Показники
Нептерин збільшився Неоптерин знизився

1 доба 14 доба 1 доба 14 доба
Церулоплазмін, мг/л 233,27±33,93 203,73±27,21 247,32±31,99 201,63±32,55
Каталаза, мкмоль/хв.*мл 26,63±1,66 30,94±1,78 27,62±2,02 30,36±2,45
Малоновий альдегід, мкмоль/мл 18,08±1,63 17,48±1,75 17,23±1,10 17,32±1,51
Відновлений глутатіон, ммоль/л 1,03±0,05 0,98±0,06 1,16±0,06 1,19±0,13
SH-групи, мкмоль/мл 0,39±0,03 0,30±0,02#* 0,39±0,05 0,38±0,02

Примітка. *– вірогідні відмінності між групами (р<0,05);
 # – вірогідні зміни в групі порівняно з 1-ю добою дослідження (р<0,05).
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За даними літератури, підвищення концентрації 
неоптерину виявляється у хворих на атеросклероз, а 
його рівень корелює з поширеністю атеросклеротич-
ного ураження та є вищим у пацієнтів з гострим коро-
нарним синдромом при порівнянні з хронічною ІХС. 
Також доведено, що ризик прискорення атерогенезу 
зростає вп’ятеро при рівні неоптерину більше 7,5 
нмоль/л [7]. Вираженість коронарного атеросклерозу 
у хворих з хронічною ІХС асоціюється з гіперреак-
тивним типом запальної імунної відповіді, що супро-
воджується активацією системного запалення [8].

Результати трайлу PROVE IT-TIMI 22 
(PRavastatin Or atorVastatin Evaluation Infection 

Therapy-Thrombolysis In Myocardial Infarction) 
свідчать про зростання ризику смерті або гострого 
коронарного синдрому (ГКС) за збільшення кон-
центрації неоптерину крові. Рівні даного маркеру 
вище 12,11 нмоль/л розглядаються як предиктори 
смерті або ГКС [9]. 

Таким чином, неоптерин сироватки крові є 
предиктором вищого ФК стенокардії. Кореляція 
рівнів неоптерину та визначеної на ЕКГ спокою 
∑ST вказує на значну роль запалення у прогресу-
ванні ішемічних змін при ІХС, що робить можли-
вим вважати даний показник як маркер значнішо-
го ризику та більш тяжкого перебігу ІХС.
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Таблиця 2
Розподіл показників пероксидного окиснення ліпідів залежно від функціонального класу стенокардії

Показники Контроль СС ІІ ФК СС ІІІ ФК
Церулоплазмін, мг/л 241,10±19,25 214,11±30,05 215,13±15,62
Каталаза, мкмоль/хв*мл 34,27±1,83 26,69±1,25º 27,20±0,86º
Малоновий альдегід, мкмоль/мл 14,46±0,97 19,33±1,63º 18,36±0,64º
Відновлений глутатіон, ммоль/л 1,33±0,05 1,08±0,05º 1,08±0,03º
SH-групи, мкмоль/мл 0,43±0,04 0,38±0,03 0,34±0,02º

Примітка. º– вірогідні відмінності порівняно з групою контролю (р<0,05).
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГІПОТЕРМІЇ 
ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА ЩЕЛЕПНИХ КІСТКАХ

Анотація: У статті представлено аналіз результатів досліджень, проведених у 48 хворих на 1, 3 та 7-ту добу застосу-
вання локальної гіпотермії після операції атипового видалення нижніх третіх молярів з приводу їх ретенції і/або дистопії 
та цистектомії з приводу кіст фронтального відділу верхньої щелепи. Проведена порівняльна оцінка ефективності різних 
методів післяопераційного застосування холоду. Визначено найефективнішу методику для використання у щелепно-ли-
цевій хірургії серед описаних у вітчизняній та зарубіжній медичній літературі.

Аннотация: В статье представлен анализ результатов исследований, проведенных у 48 больных на 1, 3 и 7-е сутки 
применения локальной гипотермии после операции атипичного удаления нижних третьих моляров по поводу их ретен-
ции и/или дистопии и цистэктомии по поводу кист фронтального отдела верхней челюсти. Проведена сравнительная 
оценка эффективности различных методов послеоперационного применения холода. Определена эффективная мето-
дика для использования в челюстно-лицевой хирургии среди описанных в отечественной и зарубежной медицинской 
литературе.

Summary: The article presents analysis of the results of studies conducted in 48 patients at 1, 3 and 7 days, the application 
of local hypothermia after surgery atypical removal of the lower third molars on their retention and / or dystopiya and cystectomy 
on frontal bone of the upper jaw. Comparative evaluation of the effectiveness of different methods of post-operative application 
of cold. Determined the most effective method for use in maxillofacial surgery including those described in domestic and foreign 
medical literature.

Актуальність. Серед всього спектру опера-
тивних втручань, що виконуються стоматологами 
хірургами в амбулаторних умовах одними з найчас-
тіших є атипове видалення нижніх третіх молярів з 
приводу їх ретенції та дистопії, а також цистектомії 
з приводу радикулярних кіст верхньої щелепи [1, 
2, 3]. 

Післяопераційний відновний процес перебуває 
в тісній залежності від зовнішніх та внутрішніх 
чинників, основні з яких це травматичність хірур-
гічного втручання та адекватність терапевтичних 
заходів. Навіть у разі дотримання хірургом усіх ви-
мог ранні післяопераційні ускладнення виникають 
у 6-15% хворих [4]. 

Активно впливати на загоєння рани хірург 
може не лише під час операцї шляхом щадного 
ставлення до тканин, але і в післяопераційному 
періоді (ПП). Найширше застосування в ранньому 
післяопераційному періоді з метою запобігання 
розвитку реактивного набряку та післяопераційних 
ускладнень, окрім медикаментозних препаратів, 
отримали тиснучі пов'язки та місцеве застосування 
холоду [5, 6]. При гіпотермії в тканинах спостері-
гається активне звуження судин, зниження обміну 
речовин, що сповільнює розвиток набряку. Звужен-
ня судин змінюється їх вираженим розширенням, 
що зумовлює розвиток активної гіперемії, яка, у 
свою чергу, підвищує фагоцитарну активність лей-
коцитів. Також доведено, що місцеве охолодження 
має анальгезуючу, кровоспинну, десенсибілізуючу, 
протизапальну та бактеріостатичну дію [7, 8]. По-
вторне короткочасне контактне охолодження з не-
глибоким (5-10°С) зниженням температури тканин 
супроводжується стимуляцією захисних реакцій та 
репаративних процесів. 

Відомо чимало методик застосування локаль-
ної гіпотермії в різних галузях медицини [9-12], які 

проводять як з різними холодовими агентами, так і 
за допомогою гіпотермічних апаратів (Гіпоспаст-1, 
Гіпотерм, Кріоелектроніка, Ятрань). Найдоступ-
нішим матеріалом для локальної гіпотермії є лід, 
який можна використовувати різними способами 
(масаж, обгортання, аплікації тощо). Широкого 
застосування у клінічній практиці набули кріоа-
плікатори або кріопакети. Їх робоча температура, 
зазвичай, коливається в межах від -10 до -20°С. 
Аплікації кріопакетом (наприклад, Cryoerg, Pino, 
Cryoqel та ін.) проводять через паперову або лляну 
серветку. Тривалість процедури становить від 20 
до 30 хв.

В умовах стаціонару гіпотермію застосовують 
наступним чином: пацієнту дають грілку, пакет чи 
пляшку з льодом для аплікації на післяоперацій-
ну ділянку. Процедура повинна тривати 10-15 хв. 
Але, як показує досвід, пацієнт виснажений після 
операції і йому важко утримувати пакет протягом 
рекомендованого часу. Окрім того, лід починає 
топитись вже через 8-10 хв, немає щільного при-
лягання агента до шкіри, отже, не забезпечується 
відповідний температурний режим (20-24°С) для 
перебігу всіх процесів і позитивного впливу холо-
ду, що сумарно знижує ефективність методу [9]. У 
цьому випадку застосування холоду є дещо емпі-
ричним, оскільки немає чітко визначеної, обґрун-
тованої методики, якою б міг користуватись лікар. 
Для досягнення терапевтичного ефекту локальної 
гіпотермії в практиці стоматолога-хірурга повинна 
застосовуватись чітка схема, у якій визначена тем-
пература холодового агента, тривалість та кількість 
аплікацій протягом дня [9, 10, 12]. 

Метою дослідження було обґрунтувати засто-
сування локальної гіпотермії для зменшення після-
операційного набряку та попередження ускладнень 
у хворих після операцій на щелепних кістках та ви-
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значити найефективнішу методику застосування 
локальної гіпотермії в післяопераційному періоді.

Об’єкт і методи дослідження. Під нашим спо-
стереженням перебувало 48 пацієнтів віком від 18 до 
29 років, яким проводилось оперативне втручання 
атипове видалення (ОАВ) 38 або 48 зубів з приводу 
їх ретенції і/або дистопії та цистектомія (ОЦ) з при-
воду кіст фронтального відділу верхньої щелепи.

Пацієнтів розподілено на 3 групи. Перша група 
– контрольна, де в післяопераційному періоді гіпо-
термія не застосовувалася, у другій групі хворим 
призначали локальну гіпотермію (ЛГ) за С. Г. Мас-
ловською [11], згідно якої використовували кріо-
пакети об'ємом 300-500 см2, температурою -15°С. 
Шкірні покриви охолоджували до +15°С по кон-
тактній методиці (поглажування чи аплікації). Екс-
позиція 2 цикли по 3-5 хв з перервою 2 хв, всього 
12-16 хв. Курс лікування 5 щоденних процедур. У 
третій групі хворим проводили локальну гіпотер-
мію за О. Г. Пастуховим [12], і використовували 
кріопакети з температурою -15°С. Шкірні покриви 
охолоджували до +20° -(+24°)С. Тривалість проце-
дур за даною схемою складає 30 хв, з перервою 2-4 
год. Курс лікування 5 днів. 

Проведено загально-клінічне та інструмен-
тальне обстеження хворих всіх груп. Дослідження 
проводили на 1, 3 та 7-му добу післяопераційного 
періоду. 

Для оцінки активності запальних реакцій в 
різні терміни післяопераційного періоду викорис-
товували такі критерії як біль у ділянці операцій-
ної травми та площу післяопераційного набряку. 
Больовий компонент у післяопераційній ділянці 
оцінювали за візуально-аналоговою шкалою. Ві-
зуально-аналогова шкала (ВАШ) – це пряма лінія 
довжиною 10 см. Початкова її точка позначає від-
сутність болю – 0, потім йде мінімальний, помір-
ний, сильний, дуже сильний та максимально мож-
ливий біль – 10. Пацієнт відзначає рівень болю 
точкою на цій прямій. Інтенсивність симптому 
оцінювали в балах.

Враховували також площу набряку, яку визна-
чали методом «прозорих відбитків» Б. Постнікова 
[13] (визначення площі опікової поверхні). Цей 
спосіб полягає в накладанні на поверхню шкіри 
прозорої плівки і позначенні на ній барвником (ме-
тиленовим синім чи брильянтовим зеленим) конту-
рів набряку. Плівку кладуть на міліметровий папір 
і визначають площу набряку за формулою: Sн = ¼( 

Nк + Nп/2 + Nч/4), де Sн – площа набряку; Nк – 
кількість цілих клітинок; Nп – кількість полови-
нок; Nч – кількість четвертинок. 

Термометричне дослідження проводили за до-
помогою електронного термометра Digital Probe 
– Thermometer фірми «TFA» (Німеччина), що дає 
змогу вимірювати температуру з точністю до 0,1 
градуса за Цельсієм. Термометричний метод є не-
прямим, але інформативним методом дослідження, 
що дозволяє оцінити ступінь місцевої запальної ре-
акції, а також темпи її згасання [14]. 

Для порівняння використовували результати 
досліджень 20 практично здорових людей, ідентич-
них групі хворих за віком і статтю. 

Математичну обробку результатів дослідження 
проводили за допомогою статистичного модуля па-
кету Microsoft Excel 2000. Значущими вважали від-
мінності між групами при р <0,05.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Результати досліджень застосування гіпотермії з 
метою профілактики післяопераційних ускладнень 
при проведенні операцій атипового видалення дис-
топованих і/або ретенованих третіх молярів ниж-
ньої щелепи та цистектомій засвідчили позитивний 
перебіг післяопераційного періоду, менш виразні 
прояви та прискорені темпи згасання клінічних 
симптомів.

Найдемонстративнішими були результати до-
сліджень на третій день післяопераційного періо-
ду, про що свідчили показники ВАШ. Після ОАВ 
больовий синдром відзначався у всіх пацієнтів, але 
найменш вираженим він був у пацієнтів третьої 
групи, в яких застосовувалась методика ЛГ за О.Г. 
Пастуховим [12] (Таб.1, Рис.1), тоді як після ОЦ па-
цієнти другої та третьої груп відзначали незначні 
больові відчуття (Таб.2, Рис.2).

Рис. 1

Таблиця 1
Оцінка болю за шкалою ВАШ (операція атипового видалення нижніх зубів мудрості)

День п/о 
періоду

Перша (контрольна) 
група (n= 9) Друга група 1 (n=8) Третя група 2 (n=8)

M±m P1 M±m P1 P2 M±m P1 P2

1-ий 6,7±0,22 <0,05 6,6±0,18 >0,05 <0,05 6,5±0,18 >0,05 <0,05
3-ий 4,3±0,16 <0,05 3,2±0,16 <0,05 >0,05 2,3±0,18 <0,05 >0,05
7-ий 0,7±0,14 >0,05 0,5±0,18 >0,05 >0,05 0,1±0,12 >0,05 >0,05

Примітка:  P1 – достовірність в порівнянні з нормою;
P2 – достовірність в порівнянні з аналогічним терміном у контрольній групі.
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У всіх групах хворих вже з 1-ї доби після 
хірургічного втручання спостерігався інтенсив-
ний реактивний набряк, значне збільшення яко-
го відмічалось у пацієнтів контрольної групи на 
3-ю добу ПП, коли у пацієнтів 3-ї групи після 
ОАВ (Таб.3, Рис.3) та пацієнтів 2-ї та 3-ї груп 
після ОЦ (Таб.4, Рис.4) набряк лише незначно 
зріс.

На підставі аналізу показників термометрично-
го дослідження можна зробити висновок, що у всіх 
обстежених хворих у процесі лікування виникають 
позитивні зміни локальної температури, які відріз-
няються в основних і контрольній групах: гіпер-
термія в післяопераційній ділянці була виразнішою 

Таблиця 2
Оцінка болю за шкалою ВАШ (операція цистектомії)

День п/о 
періоду

Перша (контрольна) 
Група (n= 8) Друга група 1 (n=8) Третя група 2 (n=7)

M±m P1 M±m P1 P2 M±m P1 P2

1-ий 5,6±0,18 <0,05 4,5±0,16 >0,05 <0,05 4,2±0,16 >0,05 <0,05
3-ий 3,7±0,15 <0,05 2,5±0,14 <0,05 >0,05 2,3±0,14 <0,05 >0,05
7-ий 0,4±0,14 >0,05 0 >0,05 >0,05 0 >0,05 >0,05

Таблиця 3
Динаміка зміни площі післяопераційного набряку, в м2

(операція атипового видалення нижніх зубів мудрості)

День п/о 
періоду

Перша (контрольна) 
група (n= 9) Друга група 1 (n=8) Третя група 2 (n=8)

M±m P1 M±m P1 P2 M±m P1 P2

1-ий 108,5±0,13 <0,05 109,25±0,15 >0,05 <0,05 109,06±0,15 >0,05 <0,05
3-ий 87,1±0,11 <0,05 70,05±0,08 <0,05 >0,05 50,8±0,11 <0,05 >0,05
7-ий 45,45±0,09 >0,05 35,75±0,15 >0,05 >0,05 17,15±0,07 >0,05 >0,05

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4

Таблиця 4
Динаміка зміни площі післяопераційного набряку, в м2 (операція цистектомії)

День п/о 
періоду

Перша (контрольна) 
група (n= 8) Друга група 1 (n=8) Третя група 2 (n=7)

M±m P1 M±m P1 P2 M±m P1 P2

1-ий 84,6±0,13 <0,05 68,05±0,15 >0,05 <0,05  65,4±0,13 >0,05 <0,05
3-ий 47,6±0,11 <0,05 36,85±0,09 <0,05 >0,05  32,5±0,1 <0,05 >0,05
7-ий 23,3±0,07 >0,05 14,5±0,09 >0,05 >0,05 12,05±0,09 >0,05 >0,05

Примітка: P1 – достовірність в порівнянні з нормою;
P2 – достовірність в порівнянні з аналогічним терміном у контрольній групі.
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в усі терміни спостережень саме у контрольній 
групі. Найдемонстративнішою була різниця, заре-
єстрована на 3-тю добу післяопераційного періоду, 
коли різниця локальної температури паравульнар-
ної зони у хворих третьої групи відрізнялася від 
норми менше, ніж на 1°С. На 7-му добу показник 
термометрії в третій групі відповідав початковій 
– 34,01 ± 0,014°С, в другій та контрольній групі 
цей показник був вищий і становив 34,5±0,01°С та 
34,79±0,016°С відповідно (Таб.5, 6; Рис.5, 6). 

Висновки. Результати досліджень об’єктивно 
засвідчують, що включення сеансів локальної гі-
потермії у післяопераційну терапію хворих після 

Рис. 5 Рис. 6

Таблиця 5
Динаміка зміни показників локальної термометрії, в °С 
(операція атипового видалення нижніх зубів мудрості)

День п/о 
періоду

Перша (контрольна) 
група (n= 9) Друга група (n=8) Третя група (n=8)

M±m P1 M±m P1 P2 M±m P1 P2

Норма 34,2±0,13 34,2±0,13 34,2±0,13
1-ий 36,31±0,016 <0,05 36,05±0,013 <0,05 >0,05 36,00±0,007 <0,05 >0,05
3-ий 36,50±0,009 <0,05 35,73±0,014 <0,05 <0,05 35,15±0,011 <0,05 <0,05
7-ий 34,79±0,016 >0,05 34,5±0,01 >0,05 >0,05 34,01±0,014 >0,05 <0,05

Таблиця 6
Динаміка зміни показників локальної термометрії, в °С (операція цистектомії)

День п/о 
періоду

Перша (контрольна) 
група (n= 8) Друга група (n=8) Третя група (n=7)

M±m P1 M±m P1 P2 M±m P1 P2

Норма 34,2±0,13 34,2±0,13 34,2±0,13
1-ий 36,1±0,015 <0,05 35,5±0,016 <0,05 >0,05 35,8±0,009 <0,05 >0,05
3-ий 35,9±0,007 <0,05 35,23±0,011 <0,05 <0,05 35,2±0,011 <0,05 <0,05
7-ий 34,8±0,016 >0,05 34,5±0,01 >0,05 >0,05 34,4±0,015 >0,05 <0,05

Примітка: P1 – достовірність в порівнянні з нормою;
P2 – достовірність в порівнянні з аналогічним терміном у контрольній групі.

операції на щелепних кістках сприяє зниженню 
інтенсивності ознак місцевих запальних реакцій, 
зокрема болю, набряку та температури післяопера-
ційної ділянки, а також пришвидшенню репаратив-
них процесів пошкоджених тканин. 

З усіх використаних найефективнішою вияви-
лась методика локальної гіпотермії О. Г. Пастухова 
(2002) [12], що підтверджують результати дослі-
дження. 

Отже, розпрацювання специфічної методики 
застосування локальної гіпотермії після операцій 
на щелепних кістках є перспективним для впрова-
дження її в клінічну практику хірурга-стоматолога.
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АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОСТАЗУ 
У ПОЄДНАННІ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯМ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ПУБЕРТАТНІ МЕНОРАГІЇ 
НА ТЛІ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Анотація: У статті розглядаються аспекти гемостаза та гормонального профілю у дівчат-підлітків, хворих на пубер-
татні менорагії на тлі супутньої патології щитоподібної залози. Розглядаються особливості показників рівня статевих та 
тиреоїдних гормонів в сироватці крові.

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты гемостаза и гормонального профиля у девушек-подростков, 
больных на пубертатные менорагии на фоне сопутствующей патологии щитовидной железы. Рассматриваются особен-
ности показателей уровня половых и тиреоидных гормонов в сыворотке крови.

Summary: The article deals with aspects of the hemostasis and hormonal profile in teen-age girls ill with pubertal 
menorrhagias with underlying thyroid gland pathology. Specific characteristics of the indicators of the level of the sex and thyroid 
hormones in the blood serum are considered.

Вступ. Пубертатні маткові кровотечі (ПМК) – 
один з провідних розладів менструальної функції 
в період становлення менструального циклу у ді-
вчат пубертатного віку. Тому дослідження системи 
гемостазу у дівчат-підлітків у поєднанні із визна-
ченням гормонального та імунологічного статусу 
мають не тільки медичне, але й велике соціальне 
значення [3]. Своєчасна оцінка показників гемос-
тазу є важливою для призначення адекватної тера-
пії, етапності диспансерного нагляду, проведення 
лікувально-профілактичних заходів. Розлад зла-
годженого функціонування регулюючих механіз-
мів в системі гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової 
системи зумовлює розвиток ювенільних маткових 
кровотеч з подальшими дегенеративними змінами 
ендометрію [1, 4]. Внаслідок дисфункції всієї регу-
люючої репродуктивну функцію системи розвива-

ється гіперплазія ендометрію. Наявність гіперплас-
тичних змін в ендометрії визначає клінічний прояв 
ПМК у дівчат пубертатного віку, а саме інтенсив-
ність і тривалість кровотечі [2]. Крім того, на ін-
тенсивність кровотечі впливають як загальні, так і 
місцеві фактори гемостазу. Показники згортаючої 
системи у поєднанні із визначенням гормональних 
показників вказують на патогенетичні механізми 
розвитку кровотечі та дають можливість оцінити 
механізми розвитку менорагії [5].

Матеріали і методи. Обстежено 70 дівчат-під-
літків хворих на пубертатні менорагії, які лікували-
ся в гінекологічному відділенні міського клінічного 
пологового будинку № 1 (МКПБ № 1) м. Чернівці 
та були розподілені на дві групи: І група (осно-
вна) – 30 дівчат-підлітків з діагнозом пубертатні 
меноррагії на тлі супутньої патології щитоподібної 
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залози, ІІ група (порівняння) – 40 дівчат-підлітків 
з діагнозом пубертатні менорагії та 27 практично-
здорових дівчат підлітків (контрольна група).

Враховуючи перераховане вище в основу ви-
вчення показників гемостазу взято визначення 
наступних показників: гематокрит (Ht), протром-
біновий індекс (ПТІ), час рекальцифікації (ЧР), ак-
тивований час рекальцифікації (АЧР), фібриноген 
А, тромбоцити * 109 г/л для вивчення їх концентра-
ції у крові дівчат-підлітків, хворих на пубертатні 
менорагії.

Всім обстеженим також було проведено комп-
лексне гормональне обстеження з визначенням 
концентрації гормонів в сироватці крові методом 
ІФА, за допомогою імуноферментного мікроплан-
шетного напівавтоматичного аналізатора «EXPERT 
PLUS» Asys, виробник фірма «Biochrom ltd» (Ан-
глія) та набором реагентів ВЕКТОР – Бест (Росія). 
Статистична обробка отриманих даних проводи-
лася за допомогою пакету комп’ютерних програм 
«Statistica 6,0». В основу гормональних досліджень 
взяли саме дослідження таких статевих гормонів 
як естрадіол (Е2), прогестерон (П), фолікулости-
мулюючий гормон (ФСГ), лютеїнізуючий гормон 
(ЛГ) та тиреоїдних гормонів: тироксину (Т4), три-
йодтироніну (Т3) та тиреотропного гормону (ТТГ) 
для вивчення їх концентрації в сироватці крові у 
дівчат-підлітків з пубертатними менорагіями та у 
дівчат-підлітків з пубертатними менорагіями при 
супутній патології щитоподібної залози.

Результатати досліджень. Для встановлення 
впливу патології щитоподібної залози на характер 
перебігу ювенільних маткових кровотеч проведено 
порівняльне вивчення показників гормонального 
профілю у сироватці крові дівчат з пубертатними 
менорагіями та у дівчат з пубертатними менорагія-
ми та патологією щитоподібної залози. Результати 
цих порівнянь наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльні характеристики показників гормонів 
сиворотки крові дівчат-підлітків хворих з пубер-
татними менорагіями та дівчат з пубертатними 

менорагіями на тлі патології щитоподібної залози 
(М±m)

Гормони

Дівчата-під-
літки з пу-
бертатними 
менорагіями 

(n=40)

Дівчата-
підлітки з 

пубертатними 
менорагіями 
на тлі пато-

логії щитопо-
дібної залози 

(n=30)

Р

Естрадіол 
(пмоль/л) 167,10±17,16 137,30±10,94 >0,05

Про-
гестерон 
(нмоль/л)

1,92±0,47 3,36±1,39 >0,05

ФСГ (мМО/
мл) 5,14±0,34 12,75±5,28 >0,05

ЛГ (мМО/
мл) 6,22±0,81 10,28±2,18 <0,05

Т3 
(нмоль/л) 0,02±0,002 0,11±0,07 >0,05

Т4 
(нмоль/л) 96,27±2,64 70,33±4,25 <0,05

ТТГ 
(мМО/л) 1,65±0,11 1,28±0,12 <0,05

Аналіз та узагальнення одержаних і наведених 
у табл. 5.3 результатів показав, що патологія щито-
подібної залози сприяє гіпоестрогенії (на 21,89%) 
та гіперпрогестеронемії (на 1,75 рази) (>0,05) . Зна-
чно зростає рівень ФСГ на 40,31% (>0,05) та ЛГ 
на 60,50% (<0,05). Відмічається чітка тенденція до 
дисфункції тиреоїдної системи у вигляді знижен-
ня концентрації Т4 ( у 1,37 рази) та ТТГ ( у 1,29 
рази) (<0,05). Зростає рівень концентрації Т3 (у 5,5 
рази) в групі дівчат-підлітків з супутньою тирео-
їдною патологією >0,05). Вище зазначені зміни, у 
порівняні дівчат-підлітків І та ІІ груп обстеження, 
вказують на те, що супутня патологія щитоподіб-
ної залози є патогенетичною основою клінічних 
проявів гіпотиреозу та аутоімунного тиреоїдиту, 
порушує енергетичний обмін внаслідок нестачі 
основних тиреоїдних гормонів (Т4 та ТТГ), що при-
зводить до зниження основного обміну. Внаслідок 
метаболічних змін виникають порушення функці-
онування оваріо-менструального циклу у вигляді 
пубертатних менорагій при супутній патології щи-
топодібної залози та ускладнює перебіг основного 
захворювання.

Результати вивчення концентрації показників 
згортаючої системи у периферичній крові дівча-
ток-підлітків, хворих на пубертатні менорагії (ПМ) 
наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2
Показники гемостазу дівчат-підлітків у пери-

ферійній крові, хворих на пубертатні менорагії, 
(M±m)

Показник
Дівчата-під-

літки, хворі на 
пубертатні ме-
норагії (n=40)

Практично 
здорові 

однолітки 
(n=27)

Р

Гематокрит, 
% 40,22±0,76 39,51±0,40 >0,05

ПТІ, % 91,08±1,34 83,06±0,49 <0,001
ЧР, сек. 111,10±3,83 80,63±1,09 <0,001
АЧР, сек. 59,01±1,60 63,04±0,76 <0,05
Фібриноген 
А 2,81±0,11 2,25±0,03 <0,001

Тромбоци-
ти, 109/л 208,70±3,17 250,40±1,25 <0,001

Наведені у табл.2 дані свідчать про те, що ді-
вчата-підлітки, хворі на пубертатні менорагії у по-
рівнянні із контролем мали збільшений ПТІ та ЧР у 
1,09 рази та 1,38 рази відповідно, що подовжувало 
час кровотечі, негативно відображалося на стані 
ендометрію та сприяло розвитку гіперпластичних 
змін. Зменшення кількості тромбоцитів серед ді-
вчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії на 
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83,34% вказує на сповільнене реагування згортаю-
чої системи та подовження часу кровотечі.

Поширення захворюваності на різноманітну 
патологію щитоподібної залози серед дитячого на-
селення Буковини зумовлює необхідність вивчення 
окремих показників системи гемостазу серед дівчат 
пубертатного віку, хворих на пубертатні менорагії 
на тлі супутньої патології щитоподібної залози. Ре-
зультати вивчення окремих показників згортаючої 
системи представлені та наведені у табл. 3.

Таблиця 3
Показники гемостазу дівчат-підлітків у перифе-

рійній крові, хворих на пубертатні менорагії на тлі 
супутньої патології щитоподібної залози, (M±m)

Показник

Дівчата-під-
літки, хворі 

на пубертатні 
менорагії, на 
тлі патології 

щитоподібної 
залози (n=30)

Практично 
здорові 

однолітки 
(n=27)

Р

Гематокрит, 
% 40,30±0,60 39,51±0,40 >0,05

ПТІ, % 91,61±1,51 83,06±0,49 <0,001
ЧР, сек. 122,01±6,19 80,63±1,09 <0,001
АЧР, сек. 59,50±1,59 63,04±0,76 >0,05
Фібриноген 
А 2,71±0,14 2,25±0,03 <0,01

Тромбоци-
ти, 109/л 223,60±6,57 250,40±1,25 <0,001

Наведені у табл. 3 результати свідчать, що роз-
виток пубертатних менорагій на тлі патології щито-
подібної залози сприяє подовженню часу згортання 
крові внаслідок підвищення важливих гемостатич-
них показників, а саме збільшення Нt (у 1,02 рази), 
ПТІ (1,10 рази), ЧР (1,51 рази) та фібриногену А на 
20,44%. Встановлено, що патологія щитоподібної 
залози негативно відображається на становленні 
менструальної функції, сприяє подовженню часу 
кровотечі та тривалості відновлення пошкоджено-
го ендометрію.

Для встановлення впливу патології щитоподіб-
ної залози на перебіг ювенільних маткових кровотеч 
проведено порівняльне вивчення показників гемос-
тазу у периферійній крові дівчат-підлітків, хворих 

на пубертатні менорагії і на пубертатні менорагії, 
поєднаних з патологією щитоподібної залози. Ре-
зультати цих порівнянь наведені у таблиці 4.

Таблиця 4
Порівняльні характеристики окремих показників 
гемостазу у периферійній крові дівчаток-підлітків, 

хворих на пубертатні менорагії і на пубертатні 
менорагії, асоційовані із патологією щитоподібної 

залози, (M±m)

Показник

Дівчата-
підлітки, 
хворі на 

пубертатні 
менорагії 

(n=40)

Дівчата-під-
літки, хворі 

на пубертатні 
менорагії, на 
тлі патології 

щитоподібної 
залози (n=30)

Р

Гематокрит, 
% 40,22±0,76 40,30±0,60 >0,05

ПТІ, % 91,08±1,34 91,61±1,51 >0,05
ЧР, сек. 111,10±3,83 122,01±6,19 >0,05
АЧР, сек. 59,01±1,60 59,50±1,59 >0,05
Фібриноген 
А 2,81±0,11 2,71±0,14 >0,05

Тромбоци-
ти, 109/л 208,70±3,17 223,60±6,57 <0,05

Аналіз та узагальнення одержаних і наведених 
у табл. 3 результатів, показав, що патологія щито-
подібної залози сприяє подовженню часу рекаль-
цифікації у І групі (у 1,09 раза) у порівнянні з ІІ 
групою обстежених. Концентрація фібриногену А 
у ІІ групі (n=40) підвищена (у 1,03 раза), у порів-
нянні із І групою (n=30) обстежених у яких є супут-
ня патологія щитоподібної залози. Вище зазначені 
зміни вказують на те, що патологія щитоподібної 
залози суттєво не впливає на реологічні властивос-
ті крові, час та тривалість кровотечі. 

Висновок. Зростання захворюваності на пубер-
татні менорагії серед дівчат-підлітків та розладів 
менструальної функції в структурі гінекологіч-
ної патології серед дівчат-підлітків та недостатня 
ефективність загальноприйнятих методів лікуван-
ня зумовлюють необхідність проведення подаль-
ших наукових досліджень та подальшого лікування 
порушення менструального циклу у дівчат пубер-
татного віку на тлі ендокринопатій.
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