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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ЗМІН
У СИСТЕМАХ ГЕМОСТАЗУ, ФІБРИНОЛІЗУ ТА ПРОТЕОЛІЗУ
В ЖІНОК ІЗ ЗАГРОЗОЮ НЕВИНОШУВАННЯ В РАННІ ТЕРМІНИ ГЕСТАЦІЇ
Анотація: Обстежено 30 жінок із неускладненим перебігом вагітності та 49 жінок з ознаками загрози невиношування
в І триместрі. Вивчали показники гемостазу, фібринолітичної та протеолітичної систем крові. Зроблено висновок, що при
загрозі викидня в І триместрі виникає підвищення загального коагуляційного потенціалу крові та активація тромбоцитарносудинного гемостазу на тлі певного зниження фібринолітичної активності та активності протизгортальної системи крові.
Запропоновано патогенетично обґрунтоване лікування виявлених змін за допомогою екстракту гінкго білоба та ериніту.
Аннотация: Обследовано 30 женщин с неосложненным течением беременности (контрольная группа) и 49 женщин
с признаками невынашивания в 1 триместре беременности (основная группа). Проведено сравнение изменений показателей гемостаза и систем фибринолиза и протеолиза крови между группами до и после предлагаемого лечения.
Показано, что у женщин с угрозой прерывания в 1 триместре беременности происходит увеличение общего потенциала
свертываемости крови и активация тромбоцитарного гемостаза на фоне некоторого снижения активности фибринолитической и противосвертывающей систем крови. Комплексное лечение невынашивания, включающее экстракт гинкго
билоба и эринит, нормализует показатели указанных систем крови.
Summary: 30 women with an uncomplicated course of pregnancy (the control group) and 49 women with the signs of
miscarriage in the 1st trimester (the group under study) were examined. Changes of the hemostatic indices and the indices of
fibrinolysis and proteolysis of the blood were compared between the groups before and after a proposed treatment. A conclusion
has been made: the increase of the general coagulation potential of the blood and the activation of platelets occurs in women
with a threat of miscarriage of the 1st trimester of pregnancy against a background of some decrease of the activity of the blood
fibrinolytic and anti-coagulation systems. The multimodality treatment of miscarriage which includes an extract of ginkgo biloba
and erynitum normalizes the conditions of the mentioned systems of blood.

Вступ. Проблема невиношування вагітності
залишається однією із найважливіших в сучасному акушерстві. В Україні частота даної патології
становить 15-23% усіх встановлених випадків вагітності [1], і не має тенденції до зниження. Більшу частину випадків невиношування складають
переривання вагітності в першому триместрі, коли
ще не повністю сформований фето-плацентарний
комплекс. Причиною невиношування можуть бути
генетичні вади ембріона, інфекції статевого тракту
матері або недостатність жовтого тіла [2]. Однак
основною ланкою в патогенезі невиношування є
недостатня інвазія трофобласта в ділянці плацентарного ложа, яка веде до оклюзії спіральних та
матково-плацентарних артерій, що зумовлює переривання вагітності у вигляді викидня, або розвиток
дисфункції плаценти в пізніших термінах гестації
[3]. Подібні зміни на тканинному рівні супроводжуються змінами змінами гемостазу у вагітних
[4, 5].
Мета дослідження. Вивчити зміни показників
гемостазу, а також фібринолітичної та протеолітичної систем крові в жінок, вагітність яких була обтяжена загрозою викидня в І триместрі, розробити
патогенетично обґрунтоване лікування виявлених
змін.
Матеріал і методи. Нами обстежено 49 вагітних із клінікою загрози невиношування в І триместрі гестації, які склали основну групу. Відбирали
вагітних з чіткою клінікою загрози викидня в І триместрі, яка включала наступні групи скарг: біль у
нижніх відділах живота, кров’янисті виділення із
статевих шляхів мажучого характеру (або кровомазання), ультразвукові ознаки загрози переривання
вагітності (сегментарні скорочення матки). Жінки,

які страждали тяжкою екстрагенітальною патологією, мали верифіковану істміко-цервікальну недостатність, ізосенсибілізацію за АВ0 і Rh системами
крові, TORCH-інфекції, були виключені з числа
обстежених. Групу контролю склали 30 вагітних із
нормальним перебігом гестації.
Основна група розподілена на дві паритетні підгрупи. Так, 25 жінок склали підгрупу з традиційним
лікуванням, які отримували комплексну зберігаючу терапію [1,6], зокрема, гормональне лікування
(дуфастон у дозі 20-40 мг/добу), спазмолітики, седативні, гемостатичні препарати, вітаміни. Іншим
24 жінкам, які увійшли до підгрупи корекції, разом
із традиційною терапією призначали розроблений
нами [7] лікувальний комплекс у складі: екстракт
гінкго білоба, що має дезагрегантну дію (капсули по
40 мг), по 1 капсулі тричі на день та донатор оксиду
азоту ериніт (таблетки по 10 мг) по 1 таблетці 3 рази
на день. Щодо застосування гінкго білоба при вагітності, у світовій літературі немає даних про ембріотоксичність або тератогенність препарату, проте
рекомендується відмінити препарат за кілька тижнів до пологів задля уникнення розвитку кровотечі
[5]. Курс лікування, за винятком дуфастону, складав
10-12 днів і призначався з 6-го – 8-го тижня вагітності. Курс повторювали три рази з інтервалом 7-10
днів, із закінченням до 12-го тижня гестації. Вплив
запропонованої терапії спрямований на покращання кровопостачання трофобласта. У вагітних із
підгрупи корекції нами досліджено загальний коагуляційний потенціал, тромбоцитарно-судинний
гемостаз та стан фібринолітичної системи крові.
Проведено порівняння отриманих показників із
результатами обстеження жінок підгрупи, що отримувала традиційне лікування, та здорових вагітних
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групи контролю. Дослідження здійснювали за допомогою реактивів фірми «Simko LTD» (м. Львів).
Кров для досліджень набирали двічі: протягом 6-8 і
12-13 тижнів вагітності.
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати дослідження загального коагуляційного
потенціалу крові у вагітних відповідних груп представлено в табл. 1 і 2.

Також здійснено вивчення тромбоцитарно-судинного гемостазу у вагітних обстежених груп
(табл. 3 та 4).
Таблиця 3
Характеристика первинного гемостазу
у вагітних при лікуванні невиношування
в 6-8 тижнів вагітності (M±m)

Таблиця 1
Характеристика загального коагуляційного
потенціалу крові вагітних при лікуванні
невиношування в 6-8 тижнів вагітності (M±m)

Група корекції після
І курсу лікування (n=25)

Група з
традиційним
лікуванням
(n=24)

Контрольна група
(n=30)

К-ть тромбоцитів,
тис/мл

301,10±4,36

297,15±4,65

268,87±3,00

Група корекції після І курсу
лікування
(n=25)

Група з
традиційним
лікуванням
(n=24)

Контрольна група
(n=30)

Адгезивні
тромбоцити, %

43,45±0,58**

43,59±0,65**

40,60±0,47

ЧР, с

92,15±2,15

94,80±1,29

95,03±1,44

4,68±0,27**

5,22±0,30**

3,03±0,17

ПТЧ, с

18,50±0,38

19,45±0,61

19,50±0,45

Індекс
спонтанної
агрегації
тромбоцитів, %

ТЧ, с

16,80±0,31

17,45±0,56

16,30±0,38

АТ- ІІІ, %

88,85±3,98

86,14±4,83

85,47±2,74

Примітка. *– p<0,05 порівняно з групою з традиційним лікуванням, ** – p<0,05 порівняно з групою контролю

Таблиця 4
Характеристика первинного гемостазу
у вагітних при лікуванні невиношування
у 12-13 тижнів вагітності (M±m)

Примітка: *– p<0,05 порівняно з групою з традиційним лікуванням, ** – p<0,05 порівняно з групою контролю

Як показали отримані результати, вірогідних
відмінностей між групами у показниках, що характеризують загальний коагуляційний потенціал у
6-8 тижнів гестації, не встановлено (табл. 1). Натомість, у 12-13 тижнів (табл. 2) протромбіновий
час та тромбіновий час у жінок групи корекції були
вірогідно довшими, порівняно з групою жінок, які
отримували традиційне лікування (p<0,05), і наближалися до значень, встановлених у групі контролю. Суттєвої різниці в активності антитромбінуІІІ виявлено не було.
Таблиця 2
Характеристика загального коагуляційного
потенціалу крові вагітних при лікуванні
невиношування у 12-13 тижнів вагітності (M±m)
Група корекції після
повторного
лікування
(n=25)

Група з
традиційним
лікуванням
(n=24)

Контрольна група
(n=30)

ЧР, с

99,94±1,01

91,95±1,71

99,50±1,03

ПТЧ, с

20,05±0,45*

17,95±0,51**

21,47±0,44

ТЧ, с

18,90±0,35*

16,85±0,66

17,37±0,36

АТ-ІІІ,
%

90,25±4,86

82,14±3,82

90,60±1,60

Група корекції
після повтор.
лікування
(n=25)

Група з традиційним
лікуванням
(n=24)

Контрольна
група (n=30)

К-ть тромбоцитів,
тис/мл

274,45±1,48*

300,55±3,63

277,40±2,13

Адгезивні
тромбоцити, %

38,73±0,60*,**

43,25±0,43

42,32±0,43

Індекс
спонтанної
агрегації
тромбоцитів, %

3,50±0,14*

4,67±0,25**

3,19±0,11

Примітка. *– p<0,05 порівняно з групою з традиційним лікуванням, ** – p<0,05 порівняно з групою контролю

У жінок обох груп із ознаками загрози викидня
в 6-8 тижнів спостерігається тенденція до активації тромбоцитарно-судинного гемостазу, у першу
чергу, адгезивного потенціалу тромбоцитів. У терміні 12-13 тижнів у вагітних, що отримували призначену нами терапію, спостерігалося вірогідне
зменшення, порівняно з групою з традиційною корекцією невиношування, кількості тромбоцитів на
1 мл крові, відсотка активних тромбоцитів та індексу спонтанної агрегації тромбоцитів (p<0,05). На
нашу думку, це сприяє зменшенню в’язкості крові
та покращанню кровопостачання трофобласту.
Показники активності фібринолітичної та протеолітичної систем крові жінок обстежених груп
представлені нами в таблицях 5 та 6.

Примітка. *– p<0,05 порівняно з групою з традиційним лікуванням, ** – p<0,05 порівняно з групою контролю
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Таблиця 5
Характеристика фібринолітичної та протеолітичної
системи крові вагітних при лікуванні
невиношування в 6-8 тижнів вагітності (M±m)

Сумарна
фібринолітична активність, Е440/
мл/год

Група
корекції
після І курсу
лікування
(n=25)

Група з традиційним
лікуванням
(n=24)

Контрольна група
(n=30)

1,46±0,08*

1,18±0,11

1,27±0,04

Неферментативна
фібринолітична активність, Е440/
мл/год

0,68±0,04*

Ферментативна фібринолітична
активність,
Е440/мл/год

0,80±0,04*,
**

Хагеманзалежний
фібриноліз,
хв

34,89±0,84**

Активність
ХІІІ фактору, %

68,95±3,12

67,50±3,73

71,57±1,93

Фібриноген,
г/л

3,31±0,17*

2,60±0,12

2,69±0,10

Лізис азоказеїну, Е 440/
мл/год

3,53±0,18

3,39±0,27

3,44±0,13

Лізис азоальбуміну, Е
440/мл/год

4,31±0,11**

4,01±0,11

3,54±0,13

Лізис азоколу, Е 440/
мл/год

0,79±0,07

0,87±0,10

0,53±0,03

0,45±0,06

0,67±0,05

30,50±1,19

0,58±0,02

0,69±0,02

26,37±0,59

Контрольна група
(n=30)

Сумарна
фібринолітична активність, Е440/
мл/год

1,34±0,07*

1,06±0,06

1,27±0,07

Неферментативна
фібринолітична активність, Е440/
мл/год

0,61±0,03*

0,47±0,03

0,56±0,03

0,56±0,04

0,72±0,03

Хагеманзалежний
фібриноліз,
хв

33,45±0,63**

29,72±1,10

26,17±0,70

Активність
ХІІІ фактору, %

68,15±1,85

62,28±2,57

81,37±1,93

Фібриноген,
г/л

2,82±0,18

3,16±0,23

2,80±0,12

Лізис азоказеїну, Е 440/
мл/год

3,60±0,12

3,20±0,21

3,50±0,11

Лізис азоальбуміну, Е
440/мл/год

3,82±0,16

3,96±0,10

3,91±0,08

Лізис азоколу, Е 440/
мл/год

0,77±0,06

0,63±0,07

0,70±0,06

Таким чином, у терміні вагітності 6-8 тижнів,
як і у 12-13 тижнів гестації, фібринолітична активність плазми крові в групі корекції була дещо
вищою, порівняно з групою з традиційним лікуванням, на тлі певного уповільнення Хагеман-залежного фібринолізу (p<0,05). Протеолітична ж
активність плазми крові в жінок різних груп вірогідно не відрізнялась. Слід зазначити, що в групі
жінок, які отримували розроблену нами терапію,
середній рівень фібриногену зменшився на 14,24%
(p<0,05), тоді як у групі з традиційним лікуванням
він навпаки, зріс на 21,54% (p<0,05).
Висновок. Зміни в системі згортання крові при
загрозі переривання вагітності стосуються, в першу чергу, тромбоцитарно-судинного гемостазу,
що, у свою чергу, викликає підвищення загального коагуляційного потенціалу крові на тлі певного
зниження фібринолітичної активності та активності протизгортальної системи, а також нормальних
показників системи протеолізу. Застосування розробленого нами лікувального комплексу з включенням екстракту гінкго білоба та ериніту дозволяє
нормалізувати функціональний стан вказаних систем крові, і, як наслідок, покращити кровопостачання трофобласта/плаценти.
Перспективи подальших досліджень полягають у відстеженні впливу розробленого лікувального комплексу на функціональний стан фето-плацентарної системи в ІІ-ІІІ триместрах вагітності в
жінок, які перенесли загрозу викидня в ранніх термінах гестації.

Таблиця 6
Характеристика фібринолітичної та протеолітичної
системи крові вагітних при лікуванні
невиношування у 12-13 тижнів вагітності (M±m)
Група з традиційним
лікуванням
(n=24)

0,71±0,04*

Примітка. *– p<0,05 порівняно з групою з традиційним лікуванням, ** – p<0,05 порівняно з групою контролю

Примітка. *– p<0,05 порівняно з групою з традиційним лікуванням, ** – p<0,05 порівняно з групою контролю

Група корекції після
повторного
лікування
(n=25)

Ферментативна фібринолітична
активність,
Е440/мл/год
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНУТРІШНЬОШКІРНИХ ТЕСТІВ
У ДІТЕЙ З ЛАТЕНТНОЮ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
Анотація: Стаття присвячена проблемі ранньої діагностики туберкульозної інфекції за допомогою специфічних внутрішньошкірних тестів. Надано інформацію про результати вивчення діагностичних можливостей внутрішньошкірного
тесту з алергеном туберкульозним рекомбінантним порівняно з пробою Манту. Підтверджена висока діагностична інформативність даного методу.
Аннотация: Статья посвящена проблеме ранней диагностики туберкулезной инфекции с помощью специфических
внутрикожных тестов. Представлена информация о результатах изучения диагностических возможностей внутрикожного теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в сопоставлении с пробой Манту. Подтверждена высокая
диагностическая информативность указанного метода.
Summary: This article is devoted with the problem of early diagnosis of tuberculosis infection by specific intradermal tests.
Provides information on the results of the study of the diagnostic capabilities of the intradermal test with recombinant allergen
tuberculosis compared with the Mantoux test. Confirmed the high diagnostic information of this method.

Вступ. Соціально-економічна та медична значущість туберкульозу передбачає своєчасну діагностику захворювання. Для запобігання розвитку
локальних форм туберкульозу необхідне динамічне спостереження за особами з латентною туберкульозною інфекцією (ЛТІ), які є резервуаром
захворювання [1, 2]. Особливо важливою є рання
діагностика туберкульозу серед дитячого населення. Зростання захворюваності на туберкульоз серед
дітей від народження до 14 років за період з 1990
до 2013 року майже вдвічі зумовлює необхідність
ранньої діагностики захворювання у дітей. На даному етапі для скринінгової діагностики туберкульозної інфекції серед дитячого населення в Україні єдиним методом є туберкуліновий тест – проба
Манту. Проте, особливості туберкуліну – наявність
в складі антигенів M. tuberculosis і M. bovis, серед
яких є спільні для багатьох інших мікобактерій, в
тому числі мікобактерій вакцинного штаму. Збільшення частоти виникнення алергічних реакцій на
туберкулін, зміни в стані імунної системи пацієнта,
наявність інших факторів та станів організму, які
можуть вплинути на результат туберкулінової проби, послабити, або посилити до гіперергічних прояви проби Манту, дещо обмежують її діагностичну цінність [3]. У зв’язку з вищенаведеним пошук
технологій та засобів діагностики активної туберкульозної інфекції є актуальним та перспективним.
В світі проводилися дослідження по вивченню
геному МБТ, в результаті було виділено антигени
M. tuberculosis – ESAT-6 CFP-10, які відсутні у
вакцинному субштамі BCG та у більшості нетуберкульозних мікобактерій [3-5]. Тест з алергеном
туберкульозним рекомбінантним (АТР), розробленим для внутрішньошкірної діагностики туберкульозної інфекції у дітей, більш специфічний та чутливий, тому що він відображає реакцію організму
дитини на наявність лише активної популяції МБТ,

що може визначити іншу лікарську тактику, ніж
після проби Манту [4, 5]. Досвід застосування тесту з АТР в різних країнах свідчить про доцільність
широкого впровадження даного метода у практику
охорони здоров’я для діагностики та подальшого
вивчення особливостей патогенезу туберкульозної
інфекції. Застосування тесту з АТР передбачено
Уніфікованим клінічним протоколом надання медичної допомоги хворим на туберкульоз. На теперішній час тест застосовується в багатьох лікувальних закладах [3, 6].
Мета дослідження – провести порівняльний
аналіз результатів внутрішньошкірних тестів –
проби Манту та тесту з АТР у дітей з різними проявами ЛТІ.
Дослідження виконувалось у відповідності із
основним планом науково-дослідних робіт (НДР)
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» і є фрагментом НДР відділення дитячої фтизіатрії «Удосконалити діагностику туберкульозної інфекції у
дітей» (№ держреєстрації 0113U000270). Робота
виконана за кошти державного бюджету.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження
проведене в Державній установі «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» та 3-х дитячих обласних
туберкульозних відділеннях (лікарнях) України.
Було обстежено 166 дітей: 55 з раннім періодом
первинної туберкульозної інфекції (РППТІ, або віраж туберкулінових реакцій) та 111 – інфікованих
МБТ тривалий період. Вік дітей був у межах від
1 до 17 років. Серед обстежених дітей з РППТІ
було 27 хлопчиків (49%) і 28 дівчаток (51%), в групі інфікованих МБТ кількість хлопчиків та дівчаток, була відповідно – 55 (49%) та 56 (51%).
Серед дітей, інфікованих МБТ, РППТІ діагностувався, якщо у дитини вперше була виявлена
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позитивна реакція Манту або наростання туберкулінової чутливості на фоні поствакцинальної
алергії, строк з моменту виявлення вказаної реакції не більше 1-1,5 року (свіже інфікування) та
було виключено локальний туберкульоз. Діагноз
інфікування МБТ встановлювався на підставі наявності позитивної реакції Манту, строку інфікування більше, ніж 1,5 року з моменту первинного
інфікування та при відсутності локального туберкульозу.
Результати дослідження та їх обговорення.
Найчастіше дітей із ЛТІ – 87,3% із віражем туберкулінових реакцій та 86,5% – серед дітей, інфікованих МБТ, виявляли при проведенні планової
туберкулінодіагностики – при пробі Манту. Дітей,
інфікованих МБТ, найбільше було у віці до 14 років (89,8±2,4) %, підлітки складали (10,2±2,4)%.
РППТІ виявляли, в основному, у віці 5-9 років – 24
(45,5±6,7) %, а дітей з інфікуванням МБТ – у віці
10-14 років – 62 (55,9±4,7)% (P<0,05 при порівнянні з іншими віковими групами), що може пояснюватися зниженням післявакцинного імунітету та
частішими випадками контакту з хворими на туберкульоз [6].
Супутні захворювання виявлялися більш, ніж у
половини дітей з віражем туберкулінових реакцій
та інфікованих МТБ – відповідно 29 (52,7±6,7)%
та 58 (52,3±4,7)%. 22 дитини (40,0±6,6)% з РППТІ
мали одне супутнє захворювання, що було вірогідно (P<0,05) більше, ніж у дітей із інфікуванням
МБТ – 27 (24,3±4,1)%. В той же час тенденція до
збільшення кількості супутніх захворювань до
2-х або 3-х була відзначена у дітей з інфікуванням
МБТ: 14 (12,6±3,2)%, а серед дітей у віражем туберкулінових реакцій – 3 (5,5±3,1)%.
При порівнянні результатів проби Манту серед
усіх дітей із різними проявами ЛТІ суттєвої різниці
між кількістю позитивних та гіперергічних реакцій
не було виявлено. Наприклад, позитивний результат відзначався у 44 дітей (80,0±5,4)% із РППТІ та
у 93 (83,8±3,5)% – у інфікованих МБТ більш тривалий період. В той же час у дітей в обох групах було
виявлено велику кількість негативних реакцій на
тест з АТР: при РППТІ – у 30 (54,5±6,7) %, а при інфікуванні МБТ – у 62 (55,9±4,7) %. Кількість сумнівних, позитивних та гіперергічних результатів
також практично не відрізнялася у дітей з цих груп
і складала (3,6±2,5)% і (6,3±5,4) %, (20,0±2,5)% і
(24,3±4,1)% та (21,8±5,6)% і (13,5±3,2) %.
У всіх дітей з негативним результатом тесту з
АТР проба Манту була позитивною з переважанням слабкопозитивних та реакцій середньої інтенсивності (сумарно у більш ніж 70% дітей з ЛТІ)
В той же час проба Манту у всіх дітей з позитивним результатом тесту із АТР була також позитивною у всіх випадках із переважанням реакцій
середньої інтенсивності, гіперергічного та вираженого показників сумарно майже у 90% випадків.
При співставленні результатів внутрішньошкірних тестів серед дітей, в залежності від наявності контакту з хворим на туберкульоз(за даними
анамнезу, обстеження дорослих членів родини), за

пробою Манту вірогідної різниці результатів виявлено не було (відсоток позитивних та гіперергічних проб відрізнявся лише на 0,9 %). Згідно з результатами тесту з АТР в залежності від наявності
контакту з хворим на туберкульоз встановлена достовірна різниця між кількістю негативних результатів тесту з АТР – (65,7±4,6)% у дітей без встановленого контакту і (37,7±6,2)% у дітей з контакту
(р<0,05), а також серед гіперергічних результатів –
(8,6±2,7)% і (29,5±5,8)% відповідно, (р<0,05). При
порівнянні кількості сумнівних та позитивних результатів проб суттєвої різниці не виявлено. При
порівнянні результатів тесту з АТР в залежності
від контакту з бактеріовиділювачами або з хворими без бактеріовиділення – негативний результат
реєструвався у (35,3±8,2)% та у (40,7 ±9,5) %, сумнівний – у (2,9±2,9)% і (7,4±5,0) %, позитивний –
у (29,4±7,8)% і (25,9±8,4)% та гіперергічний –
у (32,4±8,0)% і (25,9±8,4)% відповідно.
Таким чином, при порівняльному аналізі результатів внутрішньошкірних тестів, що застосовуються
для діагностики туберкульозу, майже у 60% дітей з
РППТІ та інфікованими МБТ з позитивною пробою
Манту, тест із АТР виявився негативним, що дозволяє індивідуалізувати тактику ведення цих пацієнтів. У дітей із підтвердженим тубконтактом кількість
позитивних реакцій за даними тесту з АТР була вірогідно більшою, ніж у дітей без такого контакту.
Показник кількості гіперергічних реакцій при проведенні тесту із АТР у дітей із ЛТІ та підтвердженим
тубконтактом був у 3,5 рази (р<0,05) вищим, ніж у
дітей без такого контакту – відповідно (29,5±5,8)%
та (8,6±2,7) %, що підтверджує як чутливість, так
і специфічність тесту з АТР. Кількість позитивних
та гіперергічних реакцій у дітей, що контактували з
хворими з наявністю або відсутністю бактеріовиділення за результатами проби Манту та тесту з АТР
була майже однаковою, що свідчить про чутливість
таких тестів та необхідність більш детального обстеження контактних осіб незалежно від наявності
лабораторно підтвердженого бактеріовиділення у
хворого на туберкульоз.
Висновки. Порівнюючи результати специфічних внутрішньошкірних тестів в групах дітей з віражем туберкулінових реакцій та інфікованих МБТ
не було виявлено достовірної різниці між групами,
(р > 0,05). У 60% дітей з ЛТІ, діагностованою по
результатам проби Манту, результат тесту з АТР
був негативним, що значно змінює тактику ведення
таких пацієнтів.
У дітей з підтвердженим тубконтактом відсоток
позитивних реакцій тест з АТР був достовірно вищим (майже в 2 рази), ніж у дітей без підтвердженого контакту (р<0,05). Відсоток гіперергічних реакцій на тест з АТР був в 3,5 рази вище, ніж у дітей
без контакту 29,5% і 8,7% відповідно, що свідчить
про високу специфічність тесту з АТР (р<0,05). По
результатам проби Манту групи між собою не відрізнялись.
У дітей, контактних з бактеріовиділювачами і
контактних з тими, у кого не було виявлено бактеріовиділення, не встановлено суттєвої різниці по
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результатам проб Манту і АТР (кількість позитивних і гіперергічних реакцій у дітей з контакту з
бактеріовиділювачем – 64,7%, і з контакту з хворим без лабораторно встановленого бактеріовиділення – 59% (р>0,05)). Результати проведених досліджень свідчать, що відсутність лабораторного
підтвердження бактеріовиділення у хворих на ту-

беркульоз не гарантує відсутності виділення МБТ
і дає підстави вважати всі осіб, які проживають у
вогнищах туберкульозної інфекції (незалежно від
наявності/відсутності мікробіологічно підтвердженого бактеріовиділення) групою ризику по
інфікуванню МБТ і, відповідно, захворюванню на
туберкульоз.

Література:
1. Современное состояние проблемы раннего выявления туберкулеза у детей с помощью туберкулиновых
проб [Текст] / Е. А. Бородулина [и др.] // Российский медицинский журнал. – 2010. – № 1. – С. 42–44.
2. Выявление туберкулеза и тактика диспансерного наблюдения за лицами из групп риска с использованием
рекомбинантного туберкулезного аллергена – диаскинтест [Текст] : методические рекомендации / НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И. М. Сеченова // В. А. Аксенова [и др.]. – М., 2011. – 20 с.
3. Застосування алергену туберкульозного рекомбінантного для діагностики туберкульозної інфекції у дітей
(методичний посібник) [Текст] / Ю.І. Фещенко. О.І. Білогорцева, І.О. Сіренко [та ін.]. – Київ, 2013. – 36 с.
4. Сравнительная оценка кожного теста с препаратом, содержащим рекомбинантный белок CFP-10- ESAT-6,
и лаборторного теста QuantiFERON GIT [Текст] /Л. В. Слогоцкая [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2012. –
№ 10. – С.27–31.
5. First-in-Man Open Clinical Trial of a Combined rdESAT-6 and rCFP-10 Tuberculosis Specific Skin Test Reagent
[Text] / Winner Bergstedt [et al.] // PloS one. – 2010. – Vol 5, N 6. – P.1277.
6. Кожная проба с препаратом «Диаскинтест» – новые возможности идентификации туберкулезной инфекции:
Монография для врачей/ Под ред. М. А. Пальцева. – Москва: «Шико», 2011. – 44 с.

11

№9 / 2014 р.
Боднарюк О. І.

кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства і гінекології
з курсом дитячої та підліткової гінекології
Буковинського державного медичного університету
Андрієць О. А.

доктор медичних наук, прфесор кафедри акушерства і гінекології
з курсом дитячої та підліткової гінекології
Буковинського державного медичного університету
Мишковський І. В.

студент V курсу
Буковинського державного медичного університету
Лисик О. С.

студент V курсу
Буковинського державного медичного університету

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ САЛЬПІНГООФОРИТІВ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК ТА СЕЧОВОГО МІХУРА У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
Анотація: Робота присвячена дослідженню проблеми запальних захворювань внутрішніх статевих органів, які поєднуються з урологічною патологією запального генезу в дівчат-підлітків. Встановлено, що урологічна патологія суттєво
негативно впливає на мікрофлору та її навантаження у вмісті порожнини піхви, підсилюючи запальний процес.
Аннотация: Работа посвящена исследованию проблемы воспалительных заболеваний внутренних половых органов, сочетаных с урологической патологией воспалительного генеза у девушек-подростков. У становлено, что урологическая патология имеет отрицательное влияние на микрофлору и ее нагрузку во влагалище, усиливая воспалительный
процесс.
Summary: The thesis is dedicated to investigation of the problem of the inflammatory diseases of internal genitalia combined
with inflammatory urological pathology in the adolescent girls. It has been established that urological pathology has the negative
influence on microflora and its load in vaginal content what intensifies the process of inflammation.

На сьогоднішній день інфекційно-запальні захворювання сечостатевої системи у дівчат-підлітків відрізняються поліетіологічністю, стертою
клінічною картиною, високою частотою мікстінфекцій і схильністю до рецидування, що потребує комплексного підходу до діагностики та лікування [1,2].
Нерідко хронічний сальпінгоофорит поєднується із запальними захворюваннями нирок та сечового міхура, що потребує комплексного підходу як до
діагностики, так і до лікування [3,4]. Асоціативна
мікрофлора вмісту порожнини піхви дівчат, хворих
на сальпінгоофорит, проявляє виражену антагоністичну активність стосовно гемолітичного стафілокока [5]. Більшість персистуючих мікроорганізмів
у біотопі мають мутуалістичні взаємовідносини
[6]. Незначна кількість (мікоплазми, ентерококи)
мають певну екологічну спільність у біотопі з іншими мікроорганізмами вмісту порожнини піхви у
дівчат, хворих на сальпінгоофорит [4,6].
Робота побудована на принципах комплексного
дослідження з поєднанням клінічних, параклінічних та статистичних методів сучасного наукового
аналізу. Збережено два основних методологічних
напрями: діагностично-лікувальний та профілактичний. Обстежено 318 дівчат-підлітків, за згодою
батьків, що відображено в поінформованих картах згоди, які згідно з дизайном дослідження були
розподілені на такі групи: до І (основної) групи
увійшло 116 дівчат- підлітків, хворих на сальпінгоофорит на тлі запальних захворювань нирок та
сечового міхура; ІІ (порівняльну) групу склало 169
дівчат-підлітків, хворих на сальпінгоофорит без су-

путньої урологічної патології запального генезу, до
ІІІ (контрольної) групи увійшло 33 практично здорові дівчини.
Оскільки в І групі пацієнток, яку склало 116
дівчат, сальпінгоофорит формувався і перебігав
на тлі циститу (31 пацієнтка) й пієлонефриту (38
осіб), а в 47 із них були випадки пієлонефриту або
циститу в анамнезі, ми провели бактеріологічне обстеження сечі.
З-поміж дівчат основної групи запальні захворювання нирок та сечового міхура в анамнезі були
відмічені в 40,5% обстежених, цистит – у 26,7%, пієлонефрит було діагностовано у 32,7% пацієнток.
Екстрагенітальних уро-нефрологічних захворюваннь у дівчат групи порівняння та контрольної
групи не було.
В результаті дослідження встановлено, що гостру форму захворювання було діагностовано у
24 хворих (19,7%) І групи та 46 хворих (27,2%) ІІ
групи, а хронічна – у 92 (79,3%) та 123 (72,8%) пацієнток І та ІІ груп відповідно.
Основними скаргами у хворих на сальпінгоофорити дівчат обох груп були: патологічні виділення з піхви (водянисті, гнійні, пінисті), гіперемія та
набряк вульви, печія, болючий сечопуск, ниючий
біль внизу живота, вираженість яких залежала від
форми захворювання.
З вивчених клінічних проявів найбільш частими скаргами у дівчат основної групи, з незначною
тенденцією до зменшення їх частоти у випадку
хронічного запального процесу, були: загальна
слабкість (100% та 93,5% відповідно у разі гострої
та хронічної форм захворювання), біль у нижньому
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відділі живота (від 63 до 95,8%), патологічні виділення з піхви, які у переважної кількості пацієнток
І групи були різноманітними за своїми ознаками –
кількістю, кольором, запахом, густиною, що було
характерно для відповідного збудника запалення та
його асоціацій. Під час гострої та хронічної форм
перебігу сальпінгоофориту практично у всіх дівчат
групи порівняння також спостерігалася загальна
слабкість (у 100% та 95,1% випадків відповідно).
Гострий біль у нижньому відділі живота різної інтенсивності та патологічні виділення з піхви турбували переважну більшість пацієнток як І так і ІІ
груп (від 89,1 до 95,8% у випадку гострого перебігу
сальпінгоофориту, та від 63,0 до 79,7% у разі хронічної форми запального процесу), при цьому під
час хронічного перебігу запального процесу пацієнток як І групи (90,2%), так і ІІ груп (85,4 %) турбував переважно тупий ниючий біль. Підвищення
температури тіла було зафіксовано переважно у
дівчат з гострим перебігом сальпінгоофориту (41,7
%) на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у 3,2 раза частіше, ніж у дівчат ІІ групи
з гострим перебігом захворювання. У пацієнток з
хронічною формою сальпінгоофориту підвищення температури тіла спостерігалось значно рідше,
проте цей симптом проявлявся у 4,6 раза частіше у
дівчат І групи порівняно з дівчатами, які склали ІІ
групу. Дизуричні явища турбували переважну більшість пацієнток І групи, як з гострим, так і з хронічним перебігом сальпінгоофориту, в 95,8 та 51,1
% пацієнток відповідно. Дівчат групи порівняння
дизуричні розлади турбували рідше – у 26,1 та
4,9% відповідно пацієнток з гострим та хронічним
перебігом. Це можна пояснити впливом супутньої
урологічної патології на вираженість симптоматики та поширеністю запального процесу на слизову
зовнішнього отвору уретри.
Під час оцінки клінічного перебігу сальпінгоофориту було виявлено, що у третини хворих
(29,3%), які складали І групу, спостерігалися рецидиви захворювання до 4-6 разів на рік, що стало
підставою для більш ретельного вивчення стану
здоров’я цих дівчат, і їх обстеження суміжними
спеціалістами (педіатром, урологом, нефрологом.).
У дівчат ІІ групи рецидиви траплялися значно рідше – тільки у 15,4%.
У вмісті порожнини піхви дівчат основної групи виділено та ідентифіковано 276 штамів бактерій, дріжджоподібних грибів роду Candida, найпростіших, мікоплазм, уреаплазм і хламідій, які
належали 11-м різним таксономічним групам.
Мікрофлора вмісту порожнини піхви дівчат основної групи характеризувалася домінуванням дріжджоподібних грибів роду Candida, менший ступінь
домінантності мали уреаплазми, вагінальні гарднерели, вагінальні трихомонади. Взаємовідносини
між цими мікроорганізмами характеризувалися як
мутуалізм у біотопі, тому вони створювали асоціації не тільки з іншими видами мікроорганізмів, а
також між собою.
Отже, в результаті проведених досліджень
з’ясовано, що у дівчат пубертатного віку, хворих на

сальпінгоофорит, супутня урологічна патологія запального характеру впливала на мікробіоценоз порожнини піхви. У більшості пацієнток у вмісті порожнини піхви виявляли асоціації, що складалися з
2-х (30–25,86%), 3-х (29–25,00%), 4-х (20–17,24%)
та 5-и (3–2,5%) видів мікроорганізмів, які належали при цьому 11-м різним таксономічним групам
умовно-патогенних мікроорганізмів (бактерій,
уреаплазм, хламідій, мікоплазм, дріжджоподібних
грибів роду Candida та найпростіших). Асоціації
формувалися за рахунок особливих взаємовідносин між резистентними видами, які здатні до сумісного існування в одному біотопі. У дівчат основної групи зростала контамінація піхви золотистим
стафілококом на 6,7 % (p<0,01), вагінальною гарднерелою – на 20,7 % (p<0,01), вагінальними трихомонадами – на 25,69% (p<0,01), уреаплазмами – на
37,38% (p<0,001), хламідіями – на 9,53% (p<0,01),
мікоплазмами – на 5,94 % (p<0,01) та дріжджоподібними грибами роду Candida – на 25,69 % (p<0,01),
порівняно з пацієнтками групи порівняння.
У результаті дослідження асоціацій мікроорганізмів, що персистували у вмісті порожнини піхви
дівчат пубертатного віку, хворих на сальпінгоофорит без супутньої урологічної патології запального
ґенезу (група порівняння), з’ясовано, що у 38,46%
пацієнток виявлялася монокультура, в інших 61,54%
– асоціації мікроорганізмів. При цьому найбільшою
була асоціація, що складалася з 2-х видів мікроорганізмів. У вмісті порожнини піхви більшості дівчат
групи порівняння виявлялися асоціації умовнопатогенних мікроорганізмів, які складалися з 2-х
(42,01 %), 3-х (5,02%) та 4-х (13,61%) видів мікроорганізмів, що належали 12-м різним таксономічним групам. У формуванні асоціацій брали участь
усі виділені та ідентифіковані бактерії, гриби роду
Candida, мікоплазми, хламідії, уреаплазми, найпростіші й віруси. Можна стверджувати, що виділені та
ідентифіковані мікроорганізми з вмісту порожнини
піхви дівчат групи порівняння були випадковими
для біотопу, і ці умовно-патогенні мікроорганізми
брали участь у формуванні запального процесу в
яєчниках та маткових трубах. Встановлено, що домінуючими у біотопі при сальпінгоофориті, який
перебігав без наявності супутньої урологічної патології запального ґенезу, були дріжджоподібні гриби
роду Candida, епідермальний стафілокок, ешерихії,
вагінальні гарднерели, трихомонади й ентерококи.
Урологічна патологія здійснювала свій суттєвий негативний вплив на мікрофлору вмісту порожнини
піхви та її навантаження, підсилюючи запальний
процес. При цьому мікробна контамінація порожнини піхви значно зростала.
У 47 (40,52%) дівчат-підлітків із урологічною
патологією, встановленою за анамнестичними даними, виявити будь-який мікроорганізм не вдалося, а в 69 (59,48%) пацієнток було виділено та ідентифіковано 79 штамів умовно-патогенних бактерій.
У пацієнток, які склали І групу, в сечі виявлялися умовно-патогенні ентеробактерії (Escherichia
coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Enterococcus
faecаlis). При цьому провідним збудником у моно-
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культурі були ешерихії. Ці бактерії також були наявними в усіх випадках формування асоціацій, що
складалися з 2-х видів бактерій. Наведені факти дають підстави стверджувати, що з-поміж усіх умовно-патогенних ентеробактерій у сечі дівчат, хворих
на сальпінгоофорит, ускладнений пієлонефритом
або циститом, практично завжди виявлялися ешерихії, які постійно домінували у разі урологічної
патології запального генезу.
Проведені дослідження свідчать, що супутня
урологічна патологія запального генезу впливає не
тільки на мікробний (етіологічний) фактор розвитку сальпінгоофоритів у дівчат пубертатного віку,
а також, що є логічним, призводить до імунних порушень, які стосуються абсолютної та відносної
кількості імунокомпетентних клітин.

Висновки.
1. Мікробіоценоз статевих шляхів дівчат-підлітків І групи порівняно з пацієнтками ІІ групи
на 19,08% частіше сформований за рахунок асоціацій з 3-х видів мікроорганізмів. Мікробне навантаження вмісту піхви однієї пацієнтки вище на
22,50%, а загальне мікробне навантаження – на
56,92%, при цьому в них зростає контамінація
піхви золотистим стафілококом на 6,70%, вагінальною гарднерелою – на 20,70%, вагінальними
трихомонадами – на 25,69%, уреаплазмами – на
37,38%, хламідіями – на 9,53%, мікоплазмами –
на 5,94% та дріжджоподібними грибами роду
Candida – на 25,69%, мають вищий індекс видового багатства вагінальні трихомонади, мікоплазми
та уреаплазми.
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НОВЕ В ФІТОТЕРАПІЇ. ДОСВІД ДВАДЦЯТИТРЬОХРІЧНОЇ БОРОТЬБИ
І ЖИТТЯ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
Анотація: В статті описується новий спосіб використання рослини тютюн звичайний для лікування мікозу та ускладнень цукрового діабету ІІ типу.
Аннотация: В статье описывается новый способ использования растения табак обычный для лечения микоза и
осложнений сахарного диабета II типа.
Summary: The article describes the new method of Nicotiana tabacum usage for the mycosis treatment and for therapy of
the complications by type II diabetes.

Не зважаючи на величезні досягнення людства в області медицини, перевершити мудрість
природи людині не дано. Все частіше медична
фармакологія звертається до препаратів, створених на основі рослинної сировини. Препарати
з лікарських рослин відрізняються від ліків, виготовлених на основі хімічного синтезу, насамперед, наявністю багатьох органічно поєднаних
біологічно активних речовин. Окремо, в особливому ряду, стоять летючі хімічні речовини вищих
рослин, які виділяються в атмосферу і мають
бактерицидні та антифунгальні властивості –
«ФІТОНЦИДИ». (Термін «фітонцид» у 1928 році
запропонував доктор біологічних наук, професор
Томського університету, Токін Б.П.)
В статті «Нове в фітотерапії» пропонується
новий метод отримання ліків з рослинної речовини шляхом фракційної дистиляції. Такий метод
надає можливість додатково задіяти лікувальні
властивості хімічних сполук, присутніх в вищих
рослинах, використання яких в традиційній медицині обмежують труднощі отримання стійких
та добре очищених лікарських форм
В статті розглядається препарат отриманий методом фракційної дистиляції «фітонцид
(-10/50)»(авторська назва «універсальний природний антибіотик фітонцид -10/50») . Препарат
отриманий із тютюну, незаслужено забутої, недовивченої рослини з універсальними лікувальними властивостями. Кількість і різноплановість
хвороб, які зникають після лікування фітонцидом(-10/50), заставила звертатись до провідних
часописів і до офіційних медичних закладів для
реалізації подальшого детального вивчення механізму дії та удосконалення методики виробництва даного препарату.
Тотальна боротьба з тютюнопалінням у всьому світі незаслужено викреслила тютюн із переліку лікувальних рослин. В жодному сучасному
довіднику з лікарських рослин така рослина не
значиться. Недаремно з давніх давен до тютюну
у людства було особливе ставлення. Тютюн нюхали, жували, палили, забороняли, але кожен раз
повертались до вживання тютюну на новому етапі розвитку суспільства. Сьогодні, після довгого
періоду забуття, намітилась тенденція повернення тютюну в ряд лікувальних рослин. З різних
джерел з’являється інформація, що деякі компанії, зокрема канадська Medicago, яка займається

тестуванням вакцин виготовлених з листя тютюну і наукові лабораторії в штаті Північна Кародіна, де вирощують тютюн для створення ліків і
вакцин проти таких хвороб, як СНІД, рак, вірус
Марбург, а також лихоманки Ебола. Інноваційні
методи лікування з використанням тютюну досліджувалися тільки на піддослідних тваринах.
Створений природою захищати рослини, тютюн
не в меншій мірі може використовуватись і для
захисту людини в вічній боротьбі видів за право
існування на нашій благодатній землі.
Життєві обставини змусили мене займатись
самолікуванням з порушенням всіх рекомендацій медицини.До 65 років я, на превеликий жаль,
придбав немало хвороб, дві з них супроводжували мене все життя. Це мікоз стоп і діабет. На
перший погляд, мікоз нескладна, хоч і поширена
хвороба, але чомусь в моєму організмі мікоз прийняв, м’яко кажучи, непрості форми, повільно
перетікаючи із однієї патогенної форми в іншу.
Інтенсивно лікувався в період з 20 до 40 років
(хворобу отримав на службі в армії). По декілька
разів на рік лікувався стаціонарно в кращих установах, включаючи КМШВД, та у кращих спеціалістів міста Києва, доки професор N не об’явив
(після шести курсів лікувань за один рік у стаціонарі), що у мене мікотична екзема. Через деякий час прийшло розуміння марної трати часу і
прийшлось відмовитися від офіційної медицини.
Порятунок шукав у народій медицині та в самолікуванні. В віці 45 років до мікозу я отримав ще
й діабет другого типу. Через 5 років змушений
перейти на інсулін.
Далі супутні діабету хвороби у мене розвиваються як по писаному. Нейропатія, нефропатія,
ангіопатія, діабетична стопа, а також поліартрит
і немало інших. До виходу на пенсію кожен рік
лікувався в стаціонарі відомчої лікарні ДОБ-2 і
двічі в інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України. Основною задачею лікування діабету вважається правильний підбір інсуліну. І в основному все.
Більше за всіх патій мене хвилювали ноги.
І не біль в ногах («добре, якщо болить, погано
коли не болить», сказав один розумний лікар), і
не втрата чутливості холоду і тепла, мене хвилював білий, як чистий папір, колір моїх кінцівок.
Ясно вимальовувався фінал боротьби з діабетичною стопою
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В світі є все, від чого захворіти і все, чим
вилікуватись» ця давно почута фраза, не давала
мені спокою все життя. Може тому, я так прискіпливо і в той же час з надією, ставився до всіх
лікарів, з якими мене зводила доля і все ж таки
продовжував шукати «ТЕ», чим можна вилікуватись. Останні вісім років я удосконалював методику лікування травами, розуміючи, що примочки, мазі і пероральний прийом травяних витяжок
не дадуть повного ефекту. Для більшої ефективності необхідно було досягти повної стерилізації
для інтрамускулярних та інтравенозних ін’єкцій.
Простим методом перебору лікувальних трав, які
відбирав по довідникам лікарських рослин і удосконалюючи методику стерилізації, випробував
на собі ефективність дії цих трав.
Метод фракційної дистиляції
Фітонцид (-10/50) отримується у два етапи.
Перший етап – естрагування біомаси привяленої
суміші тютюнового листя, де естрагеном виступає
дистильована вода, другий – фракційна дистиляція. В основному, як лікувальну речовину, використовують другу і третю фракції, причому другу
фракцію доцільно використовувати для зовнішніх
форм лікування, а третю – для інтрамускулярних,
гіподермальних та інтравенозних ін’єкцій.
На практиці було випробувано 20%, 30%, 50%
розчин препарату в ізотонічному розчині натрію
хлориду 0.9%, в окремих випадках для місцевого знеболювання або обробки відкритих ран,
можливо використання 100% розчину, при чому,
20% розчин використовують для інтравенозних
ін’єкцій, 30% – для інтрамускулярних ін’єкцій,
50% для зовнішнього застосування, а також для
інстиляцій сечового міхура.
Практичне застосування
Після першої інтрамускулярної ін’єкції
з’явилося відчуття тепла в ногах. Далі ще дивніше. Після курсу лікування (один курс складає дванадцять 30% інтрамускулярних ін’єкцій
кожен день і дванадцять 20% інтравенозних
через день), одна за одною почали зникати мої
хвороби. Першим почав здаватися поліартрит,
буквально через тиждень зникли набряклість
суглобів, обмеження рухів у суглобах рук і ніг.
Не відновилось функціонування деформованого суглобу великого пальця лівої руки, але зник
біль. Не буду детально описувати, як відступали
хвороби у мене, у моїх знайомих та родичів після
використання фітонциду (-10/50), просто перерахую деякі хвороби з виявленим позитивним результатом лікування:
Нетоксичні захворювання щитоподібної залози, наслідки цукрового діабету першого та другого типу, у тому числі діабетична стопа, нейропатія нефропатія, артрит, поліартрит, коксартроз,
подагра, п’яточна шпора, уретрит простатит,
цистит, пієлонефрит, люмбаго, ішіас, пародонтоз, кандидоз, герпес, мікоз, лупа.
Висновок.
Такий широкий, на перший погляд, діапазон
зовсім не повязаних між собою хвороб, на які

позитивно діє препарат із тютюну, тривалий час
не давав зрозуміти механізм дії цього фітопрепарату. Тільки через півроку стало зрозуміло, що
універсальність фітонциду (-10/50) полягає в
одночасному виконанні функцій антибіотика та
детоксикатора судинної системи і крові.
Величезна кількість хвороб, які зникають
після лікування фітонцидом(-10/50), дає можливість стверджувати, що після відновлення і
очищення судинної системи і крові, автоматично відновлюється працездатність тих органів,
ресурс яких не був вичерпаний раніше.
Інші позитивні властивості фітонциду
(-10/50):
Знеболювальна дія:
місцево-введення діабетичним шприцом або
примочки;
системно- по дії замінює диклофенак при
лікуванні опорно-рухового апарату.
Антисептичні властивості:
перша допомога в домашніх і польових умовах зовсім м’яка, неагресивна дія до відкритих
ран, їх обробка.
В силу низької токсичності препарату малоймовірне передозування
Особисті суб’єктивні відчуття після лікування фітонцидом (-10/50).
На превеликий жаль діабет не зник, адже те,
що залишилось від моєї підшлункової залози,
вже не може виконувати свої функції, але ноги
в мене стали нормального кольору, запрацювали
нирки, зникли всі обмеження в рухах суглобів,
зникли уретрит, цистит, простатит і вікові проблеми з передміхуровою залозою, покращилась
робота сердця, відмовився від вживання пропанорму, бісопрололу та інших ліків для сердця,
а також зникли постійне люмбаго, пародонтоз,
герпес і звичайно мікоз. Останнє, що випадково
виявив- зникли всі папіломи. Результат лікування фітонцидом -10/50 більше схожий на фантастику і не тільки у мене. Коротко. Два зовсім
небанальні приклади. Інвалід 3 групи. 34роки.
DS.Розсіяний склероз. Цереброспінальна форма
з частковим правобічним геміпарезом.
Відновились функціональні можливості правої руки і ноги.
Інвалід з дитинства. 15 років. DS. Ювенільний ревматоїдний артрит. Серонегативний
варіант.
Зняття больових синдромів. Відміна прийому
методжекту, вольтарену та інш
Можливо, сьогодні і існують ефективні методи
лікування різних «банальних» з точки зору елітної
медицини хвороб, але вони недоступні більшості
пересічного населення, особливо для людей літнього віку, принаймні в Україні. Препарат може
знайти широке застосування і в геронтології. Курс
лікування фітопрепаратом після 50 років дає можливість повернути самопочуття на 10 років назад.
Фантастика. Звідси і назва «фітонцид(-10/50)».
При подачі матеріалів на патентування дану назву
не затвердили, посилаючись на положення МПК. А
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мені подобається, тому що назва відображає суть
лікувальних можливостей фітопрепарату. Патент
UA№90090 МПК(201401)А61К 36/00,А61К 35/00.
Є надія, що фітонцид(-10/50) може бути використаний і в інших не випробуваних галузях
медицини, зокрема при хворобах, потребуючих
періодичного очищення судинної системи, крові
або для заміни хіміотерапії. Мені було б цікаво

дізнатися точку зору наукової медицини на лікувальні властивості фітонциду(-10/50). Точку зору
комерційної медицини не важко здогадатися.
Простота виготовлення препарату, доступність
матеріалу, універсальність та ефективність це
серйозний удар по малоефективним пігулкам і
нерідко по пігулкам «плацебо» в медицинській
комерційній індустрії.

Література:
1. Андреева Т.И., Красовский К.С. Табак и здоровье. – К., 2004.
2. Богданов И. История табака. – М., 2007.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ М. ЧЕРНІВЦІ
Анотація: В статті представлені рекомендації про доцільні і максимально ефективні послідовності поетапного
охоплення профілактичними заходами дитячого населення в цілях забезпечення всіх дітей відповідною допомогою.
Аннотация: В статье представлены рекомендации о целесообразной и максимальной эффективной последовательности поэтапного охвата профилактическими мероприятиями детского контингента в целях обеспечения всех детей
такой помощи.
Summary: This article presents recommendations on appropriate and most effective sequence of gradual coverage
of prevention activities to children in order to ensure all children appropriate help.

Карієс зубів одне з найпоширеніших захворювань людини. Карієсом зубів уражені 76-98 %
дітей, захворюванням тканин пародонта 70-95%
[1, 2].
Під час розвитку і удосконалення стоматологічної науки були визначені основи стоматологічної профілактики як єдиної системи, що представляє комплекс оздоровчих заходів, направлених на
усунення та попередження патологічних змін в
порожнині рота і навколишніх тканинах. На думку
А.І. Рибакова і А.В. Граніна, стоматологічна профілактика, як система медичного обслуговування,
включає організаційні, профілактичні і лікувальні
заходи, проведення яких складається з цілого ряду
етапів.
Організаційні заходи – визначення стоматологічного закладу, який буде центром організації
профілактики; складання плану проведення профілактичних і лікувальних заходів; включаючи
чіткий розподіл кадрів і планування санації порожнини рота; вибір методу профілактики; підготовка обладнання та оснащення; контроль організації профілактики і ведення документації;
диспансеризація.
Профілактичні заходи – застосування по показам спеціальних дієт, включаючи мікро- і макро
елементи, вітаміни і медикаментозні засоби, загальні оздоровчі заходи, санітарно-гігієнічне навчання населення.
Лікувальні заходи – санація порожнини рота,
лікування супутніх захворювань [3] .
Ми хочемо поділитися досвідом проведення
профілактики стоматологічних захворювань в
м. Чернівці.
Міська дитяча стоматологічна поліклініка розподіляється на амбулаторно – поліклінічне і лікувально-профілактичне відділення.
Лікувально-профілактичне відділення займається централізованою формою проведення планової санації порожнини рота. Також до нього
відносяться стоматологічні кабінети в чотирьох
школах міста, які займаються децентралізованою
формою проведення планової санації.

На базі Буковинського державного медичного
університету створені стоматологічні кабінети у
двох школах міста, профілактикою і лікуванням
дітей займаються асистенти кафедри хірургічної
та дитячої стоматології, а також лікарі-інтерни і
студенти третіх – п’ятих курсів.
У Чернівцях 42 загальноосвітні школи, 4 ліцеї і 53 дитячі дошкільні заклади. Здійснення лікувально-профілактичних заходів проводиться в
співпраці з адміністраціями шкіл, ліцеїв, дитячих
дошкільних закладів. Завідуючий лікувально-профілактичним відділенням складає плани-графіки санацій порожнини рота у дітей: план-графік
санацій на цілий навчальний рік, де вказується в
якому місяці, яка школа буде проходити профілактичні заходи; плани-графіки санацій на кожний
місяць, де розписується дата і час санацій всіх
класів школи. Протягом шкільних канікул (осінні, зимні, весняні і червень-місяць), лікарі лікувально-профілактичного відділення займаються
наданням планової стоматологічної допомоги дітям дитячих дошкільних закладів в відповідності
з складеному для цього річним планом-графіком.
Складання планів графіків санації порожнини
рота у дітей підписуються головним лікарем КДУ
«ДМСП», начальником міського управління охорони здоров’я і начальником міського управління
освіти. Потім плани-графіки погоджують з завучами і підписуються директорами шкіл. На основі цих документів міське управління освіти виділяє спеціальні дні протягом навчального року для
проведення планової санації порожнини рота. Ці
дні передбачені для кожного класу окремо і враховуються при складанні навчального плану та
розкладу.
Лікувально-профілактичне відділення нараховує 8 крісел. Зал очікування, де діти чекають
прийому, оснащений стендами і плакатами на
тему профілактики стоматологічних захворювань.
Середній медичний персонал і лікарі-інтерни проводять бесіди з навчання гігієни порожнини рота і
необхідності своєчасного лікування зубів, особливо це актуально для дітей перших класів. Посту-
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пово дитина звикає до цих обставин і долає страх
перед відвідуванням стоматолога.
Для успішного проведення планової санації
важливо правильно організувати облік і звітність.
Основним обліковим документом, в якому відображаються підсумки стоматологічних санацій, є
медична карта стоматологічного хворого (форма
№ 043/0), яка заводиться на кожну дитину і зберігається протягом всього періоду його перебування у школі чи дитячому садку. Також у відділенні
ведеться наступна документація: «Журнал обліку
профілактичних оглядів», куди лікарі щоденно заносять дані про кількість профілактичних оглядів
і кількість дітей, яких проводились профілактичні
заходи – професійне чищення зубів, герметизація фігур, покриття зубів фторвмісними лаками;
«Журнал обліку аномалій прикусу», куди кожен
лікар заносить дані про аномалії прикусу дитини;
«Журнал обліку дітей взятих під диспансерний
нагляд»; « Журнал обліку дітей, які відмовилися
від лікувальних заходів», «Журнал проведення
профілактичних бесід».
У Чернівецькій області спостерігається зниження вмісту фтору у воді (що викликає високу
поширеність карієсу зубів), тому обов’язково проводиться герметизація фісур 16, 26, 36, 46 зубів
у дітей 6-7 літнього віку і 14, 24, 34, 44, 15, 25,
35, 45 зубів у дітей 8-9, 11-12 років. На даний мо-

мент використовуються герметики фірми VOCO
"Fissurit FX" (Німечина); лак-герметик ПП Латус
«Dentalex-13F» (Україна). Кошти для придбання
герметиків і пломбувальних матеріалів, що застосовуються у дитячій стоматології виділяється
органами місцевого самоурядування м. Чернівці.
Безпосередні результати планової стоматологічної санації відображаються в класних відомостях, в тому числі і відмови від профілактичних оглядів, наявність аномалій прикусу, проблем
пов’язаних з хірургічними втручаннями. Класні
керівники доносять дану інформацію батькам на
зборах. Більшість батьків роблять правильні висновки і, відповідно, надалі контролюють терапевтичне, ортопедичне чи хірургічне лікування
своєї дитини самостійно.
Таким чином, досвід роботи по організації
профілактики стоматологічних захворювань у дітей доводить ефективність централізованих форм
стоматологічних оглядів і санацій.
Висновок:
Необхідно зберігати і удосконалювати систему
щорічних стоматологічних оглядів дитячого населення в організованих колективах, збільшувати
мережу шкільних стоматологічних кабінетів, підвищувати якість і доступність профілактичних,
лікувально-діагностичних заходів в непростих фінансово-економічних умовах, що склалися.
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2. Мониторинг и оценка оздоровления полости рта: доклад Комитета экспертов ВООЗ-Женева: Всемирная
организация здравоохранения, 1991; 74.
3. Рыбаков А.М., Гранин А.В. Профилактика кариеса зубов М., 1976.
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ДІАГНОСТИКА ДИВЕРТИКУЛЯРНОЇ ХВОРОБИ
ТОВСТОЇ КИШКИ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ
Анотація: Стаття присвячена діагностиці дивертикулярної хвороби товстої кишки та її ускладнень. На підставі аналізу обстеження амбулаторних колопроктологічних (104) та стаціонарних хворих з дивертикулярною хворобою товстої
кишки (220) встановлено закономірності враження дивертикулами ободової кишки. Підкреслені переваги віртуальної
колоноскопії при діагностиці патології товстої кишки. Доведено першочерговість використання неінвазивних методів діагностики ускладнень захворювання, серед яких перевагу слід надавати ультразвуковим та комп’ютерним методам.
Аннотация: Статья посвящена диагностике дивертикулярной болезни толстой кишки и ее осложнений. На основании анализа обследования амбулаторных колопроктологических (104) и стационарных больных с дивертикулярной
болезнью толстой кишки (220) установлены закономерности поражения дивертикулами ободочной кишки. Подчеркнуты
преимущества виртуальной колоноскопии при диагностике патологии толстой кишки. Доказана первоочередность использования неинвазивных методов диагностики осложнений заболевания, среди которых перевес следует давать
ультразвуковым и компьютерным методам.
Summary: The article has been focused on diagnosing a diverticular disease of colon and its complications. Patterns
of impact by diverticula on segmented intestine have been determined based on the analysis of examination of outpatient
coloproctologic (104) and inpatient patients with a diverticular disease of colon (220). Advantages of virtual colonoscopy
while diagnosing the pathology of colon have been emphasized. First priority of applying non-invasive methods of diagnosing
complications of the disease has been grounded with the preferable methods such as ultrasound and computer methods.

За останні десятиріччя суттєво збільшилась
кількість випадків дивертикулярної хвороби (ДХ)
товстої кишки (ТК) та її ускладнень. Кількість первинних звернень з приводу ДХ зросла в 2,1 рази [1],
а терміновим оперативним втручанням з формуванням в багатьох випадках колостоми підлягають
від 10% до 30% хворих [2, 3]. Ризик розвитку повторних гнійно-запальних процесів в дивертикулах
сягає 55-68%. Результати консервативного та оперативного лікування ДХ ТК в багатьох випадках
не задовольняють пацієнтів і лікарів. Діагностичні
помилки при ускладненнях ДХ зустрічаються в 6090% спостережень [2, 4]. Тому важливим завданням медичної спільноти є поліпшення результатів
лікувальня хворих з ДХ ТК. Одним із шляхів покращення цих результатів є рання діагностика як
дивертикульозу кишечнику, так і його ускладнень.
Мета роботи – проаналізувати діагностичні можливості додаткових методів діагностики
ДХ ТК та її ускладнень.

Матеріали і методи. Для виявлення частоти ДХ
ТК при обстеженні колопроктологічних пацієнтів
проаналізовані результати амбулаторного рентгенологічного обстеження 104 колопроктологічних хворих. Для оцінки загальної кількості хворих з ДХ кишечнику, які лікувалися в стаціонарі, та виявлення
характеру ускладнень і можливості їх ранньої діагностики, проведений аналіз клінічного матеріалу.
До нього увійшли хворі, які перебували в трьох хірургічних та обласному проктологічному відділенні
лікарні на протязі 5 років. Проведено їх співставлення за роками, статтю, віком та характером ускладнень. Для цього використано щорічні звіти хірургічної та проктологічної служби лікарні, журнали
обліку досліджень, медичні карти стаціонарних хворих, операційні журнали. Всього в 4 відділеннях лікарні за цей період знаходилось на лікування 26024
хворих, з яких 307 (1,2%) – з ДХ кишечнику.
Для діагностики ДХ ТК та її ускладнень вивчались клінічні прояви патології, використовувались
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ультразвукові, рентгенологічні та ендоскопічні методи. Враховуючи небезпеку розвитку ускладнень
в гострий період захворювання перевагу надавали
ультразвуковому та комп’ютерному обстеженню
органів черевної порожнини, вивченню змін в лабораторних аналізах. Іригоскопію та іригографію,
а також ендоскопічні методики застосовували після
зменшення гострих проявів захворювання.
Рентгенологічне обстеження виконували на
апараті «РДК-РУМ-20» з приставкою для цифрової обробки плівки TRIMAX. В якості контрасту використовували завис сульфату барію, який
вводили ректально (іригографія) або перорально
(з вивченням пасажу по шлунково-кишковому
тракту). Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини проводили на апаратах фірм
Mindray та Siemens. Оцінювалися стан органів,
наявність інфільтратів, нориць або інших патологічних змін, випоту в черевній порожнині, характер ураження суміжних органів та лімфатичних
вузлів. Ендоскопічне обстеження виконували за
допомогою ректороманоскопу фірми «Красногвардеец» (м. Санкт-Петербург, Росія), сигмоскопів та
фіброколоноскопів «Olympus Optical Corporation»
(Японія) Метою ендоскопічного обстеження було
виявлення локалізації та причини обструктивного
стану, виконання біопсії слизової оболонки, уточнення ступеню стенозу ТК, можливість проведення
ректального зонду для декомпресії кишечнику. При
труднощах проведення інструментальних методів
дослідження ТК та складності трактовки виявлених змін або розходження інформаційних даних
використовували комп’ютерні технології, а саме
комп’ютерну томографію з контрастуванням або
віртуальну колоноскопію.
Результати та обговорення.
Проведено амбулаторне обстеження 104 колопроктологічних хворих (36 чоловіків, 68 жінок)
віком від 21 до 93 років, середній вік яких склав
(62,7±14,2) роки. При цьому середній вік обстежених чоловіків (62,8±14,3 років) та жінок (62,7±14,2
років) статистично не відрізнялися. При іригоскопії та іригографії дивертикули ТК були виявлені
у 24 осіб (23,1%): в сигмовидній ободовій кишці –
у 10 (41,7%), в нисхідній ободовій – у 4 (16,7%),
в лівих відділах ободової кишки – у 6 осіб (25,0%).
Враження дивертикулами поперечно-ободової
кишки було у 2 осіб (8,3%), тотальне враження
мали 2 жінки (8,3%) віком 61 та 93 роки. Таким чином, ліва половина ТК була вражена дивертикулами
у переважної більшості обстежених. Дивертикули
були множинними у 91,7% обстежених, їх розміри у більшості хворих коливалися від 0,3-0,5 см
до 1,5 см (рис 1).
Слід відзначити, що у 4 хворих за результатами
рентгенологічного обстеження не було можливості
виключити новоутворення сліпої, висхідної, нисхідної ободової кишок, а також ректосигмоїдного
відділу ТК (по 1 випадку). Крім того, за даними
іригографії у 26 хворих був діагностований рак
різних відділів ТК, в 4 випадках для виключення
цього діагнозу хворі були направлені на ендоско-

Рис. 1. Іригограма.
Множинні дивертикули товстої кишки
пічне обстеження. Під час рентгенологічного обстеження виявлялись явища хронічного дивертикуліту (4 хворих), атонії, гіпотонії ТК, мегаколон,
долихосигми, трансверзоптозу тощо. Отримані
дані свідчили про велику кількість дивертикулярних вражень ТК у людей старших вікових груп та
необхідність своєчасного виявлення патології для
подальшої профілактики ускладнень ДХ.
Протягом 5 років на стаціонарному обстеженні та лікуванні в 4 відділеннях лікарні знаходилось
26024 хворих, з яких 307 (1,2%) – з ДХ кишечнику.
Більшість хворих з даною патологією перебувала
в проктологічному відділенні (таблиця 1). Розподіл хворих з ДХ кишечнику в залежності від віку
(згідно класифікації ВООЗ) та місця лікування наведено в таблиці 2.
Як свідчать отримані дані, серед хворих з ДХ
кишечнику переважали особи віком понад 60 років
(80,5%), кількість жінок в 1,52 рази була більшою,
ніж чоловіків. Серед хворих проктологічного відділення з ДХ ТК жінки (135 або 61,4%) переважали над чоловіками (85 чи 38,6%), співвідношення
1,59:1. В різні роки ці пацієнти складали від 1,8%
(2009 рік) до 4,2% (2013 рік) від загальної кількості пролікованих у відділенні хворих, що за 5 років
становило 2,8% (220 осіб від 7766 пролікованих).
В залежності від характеру патології виконання певних інструментальних методів дослідження
(оглядова рентгенографія органів черевної порожнини) не потребувало якоїсь спеціальної підготовки та використовувалось ургентно для виключення
перфорації порожнистих органів (наявність вільного повітря в черевній порожнині).
Виконання ендоскопічних методів обстеження,
іригоскопії та іригографії у стаціонарних хворих
проводилось після ліквідації гострих явищ та якісної підготовки шлунково-кишкового тракту.
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Розподіл хворих з дивертикулярною хворобою кишечнику по роках та відділеннях
Відділення/
рік

Хірургічні відділення
(абс.ч./%)

Проктологічне відділення
(абс.ч./%)

Таблиця 1

Разом (абс.ч./%)

Кількість
хворих

З ДХ

Померло

Кількість
хворих

З ДХ

Померло

Кількість
хворих

З ДХ

Померло

2009

3879

8*
(0,21%)

1
(12,5%)

1541

28
(1,82%)

3
(10,71%)

5420

36
(0,66%)

4
(11,11%)

2010

3513

19*
(0,53%)

6
(31,58%)

1595

40
(2,51%)

4
(10,0%)

5108

59
(1,16%)

10
(16,95%)

2011

3455

16
(0,46%)

3
(18,75%)

1666

38
(2,28%)

2
(5,26%)

5121

54
(1,05%)

5
(9,26%)

2012

3592

22
(0,61%)

2
(9,09%)

1495

53
(3,55%)

3
(5,66%)

5087

75
(1,47%)

5
(6,67%)

2013

3819

22
(0,58%)

5
(22,73%)

1469

61
(4,15%)

3
(4,92%)

5288

83
(1,57%)

8
(9,64%)

Всього

18258

87
(0,48%)

17
(19,54%)

7766

220
(2,83%)

15
(6,82%)

26024

307
(1,18%)

32
(10,42%)

Примітка: * – протягом 2009-2010 рр. в гастроентерологічному відділенні лікувалось 7 хворих з дивертикулярною хворобою кишечнику (3 та 4 особи відповідно).

Таблиця 2
Розподіл хворих з дивертикулярною хворобою кишечнику в залежності від віку та місця лікування
Вік хворих
Вік хворих/
відділення
Проктологічне
відділення
Інші відділення
Всього в лікарні

До 44 років

45-59 років

60-74 роки

75 років та
старше

ч

ж

ч

ж

ч

ж

ч

ж

6

5

14

15

38

52

27

63

Разом
ч

ж

85

135

11 (3,6%)

29 (9,4%)

90 (29,3%)

90 (29,3%)

220 (71,7%)

4

9

10

14

37

1
5
(1,3%)

10

6
15
(4,9%)

6

16 (5,2%)

23

17
27
(8,8%)

21

48

44 (14,3%)

26

40
(13,0%)
69

117 (38,1%)

41

89

130 (42,4%)

50

87
(28,3%)
122

185

307 (100%)

Рис. 2, 3. Ультразвукова картина дивертикуліту (ліворуч) та дивертикуліту з перидивертикулітом
(праворуч). В кожному випадку – продольне та поперечне сканування
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Рис. 4, 5, 6. Ендоскопічна картина дивертикулярної хвороби товстої кишки
з явищами дивертикуліту (ліворуч), кровотечі (в центрі), нориці
Для цього здебільшого використовували пероральний прийом великої кількості проносних
засобів (фортранс, ендофальк, фліт-фосфо-сода).
Протипоказом для призначення такої підготовки
до обстеження вважали наявність органічної патології кишечнику (стеноз), серцево-судинну та
ниркова недостатність При явищах стенозу підготовку здійснювали очисними клізмами. Трансабдомінальне ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (рис. 2, 3) виконували
натще, без спеціальної підготовки ТК. УЗД використовували в гострий період запалення дивертикулів, товстокишковій кровотечі, при підозрі на
наявність параколічних абсцесів та інфільтратів.
Методика дозволяла диференціювати шари стінки кишки, виявляти різні її потовщення, встановлювати довжину враження кишки дивертикулами, взаємовідношення патологічно зміненої
ТК з іншими органами черевної порожнини. В
окремих випадках виявлялося звуження просвіту
кишки за рахунок набряку стінок ТК при явищах
гострого дивертикуліту, наявності інфільтратів
та стенозуванні кишки, а також прослідковувались вузькі нориці між внутрішніми органами.
Зазвичай спостерігалося враження лівих відділів
ободової кишки, від селезінкового вигину до ректосигмоїдного відділу ободової кишки. Інфільтрати черевної порожнини мали вид гіперехогенних утворень неправильної форми, неоднорідної
структури, до яких входили фіксовані при зміні
положення хворого петли тонкої кишки округлої
(при поперечному скануванні) або циліндричної (при продольному дослідженні) форми. При
розсмоктуванні інфільтрату його розміри зменшувалися, чіткість контурів зникала, підвищувалась ехогенність. Для сонографічного виявлення
параколічних абсцесів характерними були наявність капсули у вигляді гіперехогенного обідка
з пухирцями газу, інколи рівнем рідини. Перистальтика кишок в зоні формування абсцесу була
знижена, місцем розташування найчастіше була
ліва половина черевної порожнини. При розвитку товстокишкової непрохідності в зоні локалізації дивертикулів сонографічно виявлялися розширені петлі кишок вище перешкоди, наявність

в них рідини, зниження перистальтики, гаустри
у вигляді пристіночних структур підвищеної
ехогенності. У хворих з товстокишковою кровотечею під час ургентної сонографії вдавалося
виключити наявність пухлинних кровоточивих
новоутворень ТК та виявити характерні для дивертикулів ультразвукові симптоми. Трансабдомінальне сонографічне дослідження дозволяло
не тільки встановити діагноз, але й при наявності абсцесу провести лікувальні заходи – виконати
черезшкірне його дренування.
Іригоскопію та іригографію, а також ендоскопічні методи обстеження використовували для
діагностики ДХ ТК у пацієнтів без будь-яких клінічних симптомів гострого живота. Крім того, ургентне контрастне або ендоскопічне обстеження
ТК використовували для встановлення джерела
кровотечі, виключення інших захворювань ТК,
геніталій тощо. Протипоказами для них вважали
явища розповсюдженого або місцевого перитоніту, гострого дивертикуліту, профузної шлунковокишкової кровотечі, декомпенсації внутрішніх
органів, а також термінальний стан хворих.
Під час рентгенологічного обстеження ознаками ДХ ТК були мішкоподібні утворення вздовж
стінок ТК, зв’язані з її просвітом вузькими шийками. Слід вказати, що у 3 хворих, яким за 7-10
діб до ургентної госпіталізації амбулаторно виконувалося вивчення пасажу барієвої суміші по
шлунково-кишковому тракту, під час оглядової
рентгенографії органів черевної порожнини виявлялася рентгенконтрастна речовина безпосередньо в самих дивертикулах. Це додатково
свідчить про відсутність в придбаних дивертикулах ТК м’язових прошарків стінки випинання та
можливість їх перфорації під час рентгенологічного або ендоскопічного дослідження. В цьому
сенсі особливо небезпечним вважаємо колоноабо сигмоскопію, які виконуються під загальним знеболюванням. На жаль, ми спостерігали
2 випадки перфорації дивертикулів ТК у жінок
похилого віку, які виникли під час фіброколоноскопії в інших лікувальних закладах області під
загальним знеболюванням. Як результат – ургентна лапаротомія, трансверзостомія, санація
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та дренування черевної порожнини з наступною
реконструктивно-відновлювальною операцією.
Профілактичними заходами для виключення перфорації ТК під час колоноскопії вважаємо суворе дотримання техніки виконання дослідження,
контроль за кількістю введеного в просвіт кишки
повітря та виключення насильницьких дій апаратом при його проведенні до купола сліпої кишки. Крім того, при виборі метода обстеження ТК
необхідно враховувати анамнез захворювання та
життя, а саме наявність запальних захворювань
кишечнику, геніталій, перенесені раніше оперативні втручання на органах черевної порожнини
(спайковий процес, кишкові анастомози тощо).
В таких випадках слід обрати менш травматичні
методики обстеження (КТ, УЗД).
В якості ендоскопічних методів дослідження
Рис. 7. КТ. Поодиноки мішкоподібні дивертику- при ДХ ТК та її ускладненнях використовували
ректо-, сигмо- та колоноскопію, які дозволяли
ли (до 5 мм) стінки сигмовидної ободової кишки (вказано стрілками). Частина з них заповне- ідентифікувати розташування та кількість дивертикулів, їх стан (запалення, кровотеча, наявність
на повітрям, частина – рідким вмістом
нориці при проведенні фарбової проби, стенозування тощо, рис.4, 5, 6).
Огляд кишки, фіксація зображення, можливість його
збільшення, доповнення біопсією тканин та сонографічними данними з лікувальними
заходами роблять ендоскопічні
методики одними з провідних
при патології ТК. На відміну від
ректороманоскопії, яка лише в
окремих випадках дозволяє побачити отвори дивертикулів,
сигмо- та колоноскопія дають
більш повну інформацію про
зміни в ТК. При підозрі на наявРис. 8, 9. КТ. На двох послідовних сканах тазу візуалізуються ність нориці ожливе проведення
множинні мішкоподібні випинання стінки сигмовидної
фарбової проби – при введенні в
ободової кишки, заповнені повітрям
зовнішній отвір нориці фарбованого розчину його появу в просвіті ТК спостерігають за допомогою ендоскопу.
В аналогічній ситуації (3 хворих) виконання фістулографії засвідчило існування кишкової нориці, підозра на яку виявлена при трансабдомінальній сонографії.
КТ на відміну від ендоскопічних методик
дозволяла виявити не тільки зміни в просвіті
кишки, а й позапросвітні враження, тобто явища
перидивертикуліту, наявність абсцесів, нориць.
Під час томографії виявлялись характерні для
гострого дивертикуліту зміни, а саме наявність
дивертикула з інфільтрацією параколічних жирових тканин, потовщення стінки кишки та формування абсцесів (рис. 7, 8, 9, 10).
Подальший розвиток та впровадження в медичну практику наукових розробок дозволили застосувати в останні роки для діагностики патології
товстої кишки мультиспіральну комп’ютерну вірРис. 10. КТ. Частина дивертикулів
туальну колоноскопію (МКВК або ВКС). Можлипростежується після роздування
вість візуалізації ТК для ранньої діагностики новотовстої кишки повітрям
утворень в 3D зображенні має велике значення при
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гострий живіт, токсичний мегаколон, вагітність та лактація,
ранній післяопераційний період.
Недоліками ВКС є недостатня
інформація про катаральні та
ерозивні зміни слизової оболонки ТК, досить високе променеве
навантаження на хворого. Ознаками ДХ ТК були наявність мішкоподібних заповнених повітрям
чи рідиною випинань діаметром
від 3 до 15 мм та деформація
внутрішнього контуру ТК, при
явищах дивертикуліту – циркулярне потовщення стінки кишки
Рис. 11. Множинні дивертикули ТК (вказані стрілками) при ВКС з тяжами жирової клітковини навколо дивертикулів, при формуорганізації скринінгових досліджень. При якісній ванні абсцесів та фістул – зміни брижі та ТК.
Застосування КТ та ВКС дозволяло спланувати
підготовці ТК до обстеження методика дозволяє
виявити поліпи ТК розміром 4 мм; чутливість ВКС характер та обсяги оперативних втручань, дані цих
при них складає 95%, специфічність – 78%, точ- досліджень у всіх випадках підтвердилися під час
ність – 84,6% [5]. Виходячи з того, що метод дозво- операції.
Висновки.
ляє виявити не тільки підслизові новоутвореня, а й
1. Дивертикулярна хвороба товстої кишки є попозакишкові зміни, в тому числі такі, які на протязі
багатьох років протікають безсимптомно, нами для ширеним захворюванням у людей віком понад 60
діагностики ДХ ТК та її ускладнень використано років та зустрічається в 2,8% хворих проктологічних відділень.
ВКС (рис. 11).
2. Вибір методів діагностики дивертикулярної
Методика ВКС полягає в тому, що хворому в ТК
для її розтягнення вводиться повітря і в положеннях хвороби товстої кишки потребує диференційованона спині та животі виконується сканування черевної го підходу та залежить від загального стану хворопорожнини з тазом. За допомогою комп’ютерних го, наявності ускладнень та супутньої патології.
3. Діагностична програма при ускладненнях
технологій відбувається моделювання ТК з патологічними змінами в ній. Перевагами ВКС є мож- дивертикулярної хвороби повинна формуватися на
ливість застосування неінвазивної методики об- принципах: від простого до складного, від неінвастеження пацієнтів, яким протипоказана апаратна зивного до інвазивного.
4. Серед методів діагностики різних видів
фіброколоноскопія (люди похилого віку, з тяжкими
хворобами серця, стенозуванням просвіту кишеч- ускладнень дивертикулярної хвороби перевагу слід
ника тощо), а також швидкість проведення та без- надавати ультразвуковому скануванню та сучасним
болісність. Протипоказами для проведення ВКС є комп’ютерним технологіям (КТ, ВКС).
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МЕХАНИЗМЫ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ
ОНКОГЕННЫМИ ШТАММАМИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В статье изложены основные этапы и механизмы возникновения иммунной защиты в организме человека. Обсуждается важный вопрос особенностей иммунной защиты при инфицировании онкогенными штаммами вируса
папилломы человека. Представлена информация о роли онкогенных штаммов вируса паппилломы человека. Раскрыта
научная основа проблемы иммунологии опухолей.
Анотація: У статті розглянуто основні етапи і механізми виникнення імунного захисту в організмі людини. Обговорюється
важливе питання особливостей імунного захисту при інфікуванні онкогенними штамами ВПЛ. Представлена інформація
про роль онкогенних штамів вірусу папіломи людини. Розкрита наукова основа проблеми імунології пухлин.
Summary: In the article the basic stagesand mechanisms of origin immune protection in the organism of human
papillomavirus is presented. Scientific basis of problem of immunology of tumors is exposed.

Современное состояние проблемы
Вирус папилломы человека (ВПЧ) занимает
одно из ведущих мест в структуре распространения
инфекций передающихся половым путем. Именно
этому вирусу отводится важнейшая роль в этиологии предраковых заболеваний шейки матки. Известно, что инфицированность папилломавирусом увеличивает риск развития дисплазии в 10 раз [8]. При
этом пик инфицированности ВПЧ приходится на
возраст 16-20 лет. Много исследований свидетельствуют, что ВПЧ определяется у 95-98% женщин с
дисплазиями шейки матки. По мнению современных ученых, ВПЧ является пусковым фактором развития этой патологии. У обследованных женщин с
обнаруженным раком шейки матки в 80-100% случаях был обнаружен и ВПЧ [9, 12, 13, 15].
Цель исследования
Изучить основные этапы и механизмы возникновения иммунной защиты, ее особенности в ответ на воздействие онкогенных штаммов вируса
папилломы человека.
ВПЧ, как известно, относится к семейству
Papovaviridae (паповавирусы), которое объединяет
два рода вирусов: Papillomavirus (вирусы папилломы) и Роlyomavirus (вирусы полиомы). Паповавирусы – наименьшие из всех ДНК содержащих вирусов. Вирионы паповавирусов лишены наружной
оболочки, имеют форму икосаэдра, а их диаметр
составляет от 45 до 55 нм [9]. Вирусы содержат от 5
до 7 структурных белков [5]. Репликация и дозревание осуществляется в ядре [1], вирионы высвобождаются при разрушении клеток. На сегодняшний
день описано больше 100 разнообразных типов
ВПЧ, которые отличаются строением ДНК и разными видами поражений. Заражение происходит
при прямом контакте, хотя нельзя полностью отрицать передачу вируса через загрязненные предметы одежды, через предметы личной гигиены и
другое. Инкубационный период варьирует от 3 недель до 9 месяцев, иногда и более, а в среднем составляет от 2 до 3 месяцев. В месте проникновения
вируса образуется разрастание клеток эпителия в
виде разнообразных по форме и величине бородавок, кондилом [8]. Нередко присутствие папиллома
вируса не дает никаких заметных изменений, хотя

вирус присутствует и легко передается половому
партнеру. Часто имеющиеся разрастания непроизвольно исчезают, как это наблюдается при кожных
юношеских бородавках [1].
Очевидно, что первопричиной предраковых
заболеваний и рака шейки матки есть ВПЧ, однако инфицирование эпителиальных клеток шейки
матки создает только предпосылки для злокачественного перерождения [15]. Для необратимого
развития опухолевой трансформации необходимы
сочетания сопутствующих неблагоприятных условий, так называемых факторов риска. Факторами
риска для возникновения и развития предраковых
состояний и рака шейки матки являются:
• дефицит витаминов А, С и р-каротина в питании женщин;
• длительное (более 5 лет) использование гормональных контрацептивов;
• гормональные нарушения;
• женщины, у партнеров которых обнаружен
рак головки полового члена;
• иммунодефицитные состояния, включая
СПИД;
• индивидуальная генетическая предрасположенность к гинекологическим злокачественным
процессам;
• инфекции, передающиеся половым путем;
• ВПЧ;
• количество половых партнеров( больше трех);
• курение ( активное и пассивное)
• большое количество родо – низкий социальный уровень;
• низкий уровень культуры сексуального поведения;
• наличие в анамнезе цитологических мазков с
отклонениями от нормы;
• первый половой контакт в раннем возрасте
(до 16 лет) [9].
Вышеперечисленные факторы риска активно
взаимодействуют, содействуют и дополняют друг
друга, и это еще сильнее увеличивает возможность
инфицирования и возникновения заболевания.
ВПЧ характеризуется исключительным тропизмом к эпителианым клеткам [9, 8], преимущественно поражая базальный слой эпителия кожи и
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слизистых оболочек (гениталий, ротовой полости,
гортани, глаз), а его жизненный цикл связан с дифференциацией эпителиальных клеток. Репликация
ДНК ВПЧ происходит только в клетках базального
слоя [8], а в клетках других слоев эпидермиса вирусные частицы лишь персистируют [2].
При заражении ВПЧ в клетках эпидермиса
нарушается нормальный процесс дифференцирования, происходит клональная экспансия инфицированных ВПЧ-клеток базального слоя с их
трансформацией и последующей малигнизацией.
Этот процесс контролируют гены ВПЧ, которые кодируют ранние белки Е6 и Е7 [3, 14, 15]. Морфологически при этом наблюдается деформация слоев
эпидермиса, общее утолщение кожи и слизистых
оболочек. В стадии развитой инфекции клетки шиповатого слоя при переходе в зернистый слой оказываются наиболее активными в синтезе вирусной
ДНК. Эта фаза жизненного цикла ВПЧ характеризует второй этап экспансии вирусной инфекции и
внутри эпидермиса. Экспрессия поздних генов L1
и L2 наступает на конечной стадии дифференцирования в роговом слое, где наблюдается активная
сборка зрелых вирусных частей и их выделения из
клеток на поверхности кожи. Участки кожи и слизистых оболочек, на поверхности которых происходит активное выделение и почкование вируса,
составляют наибольшую опасность для контактного заражения. Все эти процессы могут происходить
в течение месяцев или десятилетий и зависят от состояния местного и общего иммунитета. В каждом
конкретном случае «отношения» между возбудителем и организмом хозяина складываются индивидуально. В случае недостаточности механизмов
защиты (близко к 30% случаям) дисплазия может
переходить в РШМ [9]. Эта патология часто поражает женщин репродуктивного возраста [12].
Развитие внешних проявлений ПВИ неразрывно связано с состоянием иммунной системы
организма. Когда противовирусная защита работает хорошо, вирусы не активируются, и внешних
проявлений нет. Если по каким-либо причинам
(внешним или внутренним) происходит нарушение защитных механизмов, то инфекция переходит
в стадию обострения – начинается рост кондилом, иногда очень бурный, Большинство случаев
инфицирования ВПЧ заканчивается спонтанным
оздоровлением благодаря адекватной реакции иммунной системы человека. Однако в некоторых
случаях при совместном участии этиопатогенетических факторов развивается персистирующая
папилломавирусная инфекция, которая и запускает
механизмы трансформации эпителиальных клеток.
Любое отклонение в нормальной жизнедеятельности клетки или ее дифференцировке сопровождается изменением спектра синтезирующихся
белков и образованием полипептидов с аномальной конформацией или нарушением первичной
структуры. Эти белки подвергаются протеолитической деградации до пептидов размером 8-11
аминокислот, потом поступают на клеточную поверхность, где экспонируются в составе основного

комплекса гистосовместимости. Все эти процессы
осуществляются в протеосомах, куда с помощью
специальной системы «шаперонов» доставляются
белки. Циркулирующие Т-лимфоциты с помощью
специальных Т-клеточных рецепторов (ТСR) «считывают» структуру этих пептидов. Этот механизм
дает возможность иммунной системе отличать аномальные клетки от здоровых и элиминировать из
организма клетки с признаками патологического
процесса. Если происходит инфицирование клетки вирусом, то часть вирусных белков в процессе
синтеза идет не на образование вирусных частиц,
а презентируется на поверхности клеток, проходя
через протеосомный путь деградации.
Иммунная система не способна самостоятельно
распознавать прзентируемые «инородные» антигены в изолированном виде. Существуют специальные целые механизмы прочтения антигенных
детерминант, представленных в контексте двух
типов молекул «основного комплекса гистосовместимости» (Major histocompatibility complex – МНС
сlass I and class II) [5], которые представляют собой трансмембранные гликопептиды, чьей основной функцией является транслокация пептидных
антигенов сквозь мембрану и экспонирование их
на клеточной поверхности. МНС-белки состоят из
четырех доменов: пептид-связывающий домен, иммуноглобулин-подобный домен, трансмембранная
область и цитоплазматический сегмент.
МНС класса I соответствуют НLА-А,В,С. МНС
класса II соответствуют НLА-D. МНС класса I распознаются С D 8+Т-лимфоцитами. Соответственно, путем деградации в «протеосомах» МНС класса I связывают пептидные антигены размером 8-11
аминокислотных остатков, которые образуются из
внутриклеточных белков. МНС II класса представляют пептиды большого размера в диапазоне 10-34
аминокислотных остатков, которые образуются из
экзогенных белков поглощаемых клетками. МНС
класса II обнаруживаются на поверхности так называемых антиген-презентирующих клеток (АРС).
К ним относятся дендритные клетки, макрофаги,
активированные В-клетки. Стоит заметить, что при
определенных условиях МНС может кардиналально менять свою функциональную специализацию,
молекулы I класса могут представлять экзогенные
пептиды, II класса – белки эндогенного происхождения.
Долгое время считалось, что опухолевая ткань
не содержит опухольспецифических антигенов,
потому что большинство опухолей не распознается иммунной системой. В 1980 г. Вооn и Rosenberg
независимо друг от друга идентифицировали меланомные опухольспецифические антигены. Соответственно опухолевые антигены можно разделить
на следующие группы:
1. Вирус-индуцированные или вирус-специфические антигены.
2. Антигены дифференцировки и развития.
3. Антигены тестикул.
4. Антигены, образующиеся в результате мутаций [10].
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В настоящее время разработаны специальные
компьютерные программы, рассчитывающие сайты протеолиза белков и структуру потенциальных эпитопов, а также технологии микрочипов,
которые позволяют быстро определять гены, экспрессирующиеся исключительно в клетках с опухолевым фенотипом. В поисках специфического
комплекса МНС -пептид популяция Т-лимфоцитов
циркулирует по организму [13]. Циркулирующий
Т-лимфоцит атакует встретившуюся ему клетку,
которая несет на поверхности специфический комплекс для Т-клеточного рецептора данного лимфоцита. Иммунная система ведет постоянный поиск чужеродных антигенных субстанций с целью
их уничтожения. К этому сводится биологическая
суть данного процесса. Существует неограниченное количество Т-лимфоцитов, способных распознать любую чужеродную субстанцию, обладающих
различной специфичностью благодаря высокому
полиморфизму МНС-системы и многообразию
структуры специальных Т-клеточных рецепторов
(ТCR). В процессе так называемой негативной
селекции при формировании иммунной системы
утрачивается популяция Т-лимфоцитов, которые
способны распознавать собственные антигены
организма. Это явление называется центральной
толерантностью. Негативную селекцию в тимусе
проходят не все лимфоциты, которые детерминированы на распознавание собственных антигенов
в организме, недоступных для взаимодействия
в процессе созревания иммунной системы. Они
сохраняются и в определенных обстоятельствах
могут вызывать аутоиммунные реакции. Многочисленные исследования показали, что иммунная
система способна генерировать противоопухолевый иммунитет, распознавая собственные немутированные антигены. Противоопухолевый иммунитет стоит рассматривать как аутоиммунитет.
Доказательством этому есть существующая популяция лимфоцитов, способных атаковать собственные антигенные детерминанты, и при этом они
не подвергаются элиминации при формировании
центральной толерантности. При специфических
условиях активируется эта особенная популяция
лимфоцитов, преодолевающая «периферическую
толерантность». Эти условия создаются при наличии двух сигналов для индукции иммунного ответа. Первый сигнал заключается в том, что антиген
должен быть презентирован в контексте основного
комплекса гистосовместимости профессиональных антигенов – презентирующих клеток, их функцию в организме выполняют дендритные клетки.
Появление костимулирующих молекул В7.1 и В7.2
относятся ко второму сигналу. Если есть только
первый сигнал, а второй сигнал отсутствует, то
иммунный ответ не формируется, соответственно,
не удается преодолеть периферическую толерантность, что и происходит в случае большинства опухолевых антигенов [12].
Распознавание собственных антигенов зависит
и от того, в каком окружении они находятся. Эффективный иммунный ответ генерируется, если

собственный антиген находится в окружении чужеродных антигенных детерминант. Чужеродный
компонент обеспечивает образование второго сигнала, этот факт имеет важное значение при разработке противораковых вакцин [6].
Большое значение в развитии аутоиммунных
заболеваний имеет иммунная диверсификация.
Этот процесс начинается с иммунной атаки одной антигенной детерминанты в белковой молекуле-мишени, распространяя свою реактивность
на соседние детерминанты. Сначала происходит
внутримолекулярное распространение, а впоследствии – межмолекулярное. Образуется детерминированный клон Т-клеток по отношению к одному
из эпитопов, вследствие этого происходит разрушение тканей и новые антигенные детерминанты
выходят за пределы клетки. Новые клоны Т-клеток
с еще более широкой специфичностью презентируются и индуцируются антигенами, поглощающими
АРС хозяина.
Клеточные субпопуляции и цитокины в формировании противоопухолевого иммунитета человека
играют роль «первой скрипки». Из клеточной субпопуляции дендритные клетки (ДК) стимулируют
иммунитет презентируя антигены. ДК на клеточной поверхности имеют чрезвычайно высокую
плотность молекул основного комплекса гистосовмистимости (МНС). Мембрана ДК содержит
костимулирующие молекул отвечающие за формирование сигнала II типа для клеток иммунной системы. Дендритные клетки, благодаря своей подвижности, легко мигрируют в лимфатические узлы
из зон с высокой концентрацией антигена с преимущественной локализацией Т-клеток. Эти клетки также способны синтезировать стимулирующие
цитокины и химокины, а также презентируют экзогенные антигены в МНС I типа [10], стимулируя
GD8+Т-лимфоциты [11]. Они хорошо культивируются in vitro в присутствии GМ-СSF (гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирщий
фактор) фактора и интерлейкина 4. Дендритные
клетки стимулируют врожденный и адаптивный
иммунный ответ путем взаимодействия с СD4+,
СР8+, T-лимфоцитами и NК-клетками (natural
killer) [12,14].
Презентация антигена в составе мультимолекулярного комплeкса (иммунологического синапса),
который формируется между ДК и Т-лимфоцитом,
осуществляется путем взаимодействия ДК с клетками адаптивного иммунного ответа. Антигенный
эпитоп, связанный с МНС и рецепторлигандными
связями между костимулирующими и адгезивными
молекулами, находится в иммунологическом синапсе. Активированные СD4+Т-лимфоциты стимулируют АРС с помощью молекул СD40L которые
взаимодействуют с СD40-рецептором на поверхности АРС [14]. Специфический пептид, представленный МНС класса II, распознает СD4+Т-клетки.
Приоритетная роль СD4+Т-лимфоцитов заключается в помощи АРС активировать и поддерживать
СD4+Т-опосредуемый ответ. СD8+Т-лимфоциты
распознают антигенную детерминанту, представ-
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ленную МНС класса I с помощью ТСR, и являются главными эффекторными клетками адаптивного иммунного ответа. Они осуществляют
антиген-специфическую, МНС-регулируемую цитотоксическую функцию. Совместная работа, которая сочетается с хелперными функциями
СD4+Т-лимфоцитов, приводит к их активации и
клональной экспансии антиген-специфических
цитотоксических лимфоцитов, которые атакуют
клеточные мишени, несущие на своей поверхности идентичную антигенную детерминанту. Соответственно, и индуцируется программированная
смерть клеточных мишений активированными цитотоксическими лимфоцитами.
Первая линия иммунной защиты представлена природными киллерами NК-клетками (natural
killer). Они атакуют мишени без предварительной
сенсибилизации, но не могут распознать антигены
при отсутствии ТСR. Клетки и ткани с чужеродными признаками в структуре МНС (трансплантаты,
эмбрионы) или клетки с низким уровнем экспрессии МНС (инородные клетки, вирусиндуцированные или опухолевые клетки) являются основными
мишенями NК клеток [15]. Благодаря множеству
активирующих и ингибирующих рецепторов, распознающих специфические структуры на поверхности клеток-мишеней, регулируется цитотоксическая активность. В независимости от пептидных
эпитопов, аллогенные МНС молекулы узнаются
как чужеродные, а иммуноглобулин-подобные
рецепторы на NК клетках или гликопротеиды
I типа распознают аллогенный МНК путем активирования цитотоксических функций. NК-клетки,
получая сигналы преимущественного характера,
проявляют ингибирующую способность при контакте клеток с МНС-комплексом хозяина. Таким
образом, за счет этого механизма собственные
клетки защищены от атаки со стороны NК-клеток.
В отличие от NК-клеток, NКТ-клетки способны
распознавать антигены, экспрессируя на своей поверхности Т-клеточный рецептор (ТСR). Но эта
функция ограничена распознаванием антигенов,
презентируемых при участии неполиморфных
МНС-подобных молекул СD1, экспрессируемых
из тканей и большинства АРС. NКТ-клетки активно синтезируют большое количество цитокинов:
а-интерферон (IFN-a), интерлейкин 4(IL4).
Ауторегуляция иммунного ответа в организме
осуществляется путем соблюдения строгого равновесия между процессами активации иммунного ответа
и толерантностью к опухолевым антигенам. В центре
этого равновесия находятся дендритные клетки, они
и регулируют процессы распознавания «своего» или
«чужого». Одновременно задействуются многочисленные механизмы иммунного контроля при любой
активации Т-клеток. Но если это не происходит, то
после антигенной стимуляции происходит экспансия
цитотоксических лимфоцитов и неконтролируемая
продукция цитокинов, что приводит к развитию тяжелых аутоиммунных расстройств.
Т-клетки, распознавая специфический антиген в контексте МНС, индуцируют интенсивную

клональную экспансию соответствующего клона
лимфоцитов, который преобладает в общей популяции лимфоидных клеток. СD4+Т-лимфоциты
синтезируют цитокины. Их разделяют на две субпопуляции: Тh1-клетки, причастны к цитотоксическому иммунитету и гиперчувствительности
замедленного типа (продуцируют интерлейкин2-IL-2,интерферон-а-INF-а, фактор некроза опухолей- TWF-a) и Th2- клетки, которые участвуют в
гуморальном имммунитете и формировании антителогенеза (синтезируют преимущественно интерлейкин – 4-IL-4, интерлейкин – 5-IL- 5, интерлейкин – 6-IL-6, интерлейкин – 10-IL- 10) [15].
Изменение цитокинового профиля с 1-го типа
на 2-й является одной из непосредственных причин существенного снижения противоопухолевого
иммунитета.
Соответственно, происходит активация контролирующих механизмов, которые регулируют процессы экспансии, заключающиеся в повышенной
чувствительности этих клонов к концентрации
IL-2, ведь IL-2 – ключевой цитокин для поддержания активированных Т-лимфоцитов, при снижении
концентрации этого цитокина клеточная гибель
неизбежна. Взаимодействие МНС-антиген-ТСR
между Т-лимфоцитом и АРС впоследствии может
приводить как к активации, так и к подавлению
иммунной реакции. Благодаря этому механизму
можно контролировать процессы накопления активированных цитотоксических лимфоцитов, выполнять гомеостатическую функцию для поддержания толерантности к собственным антигенам.
Т-лимфоциты теряют способность к апоптозу в
процессе активации, это способствует клональной
экспансии и формированию адекватного иммунного ответа.
Регуляция иммунного ответа происходит и за
счет взаимодействия лиганд рецептора, а именно
СD28-природного лиганда, который обеспечивается костимулирующими молекулами В7.1 (СD80) и
В7.2 (СD86) для формирования сигналов 2-го типа
при активации Т-лимфоцитов. Эти костимулирующие молекулы конститутивно экспрессируются на
СD4+ и СD8+Т-клетках, при активации которых
они начинают синтезировать СТLА-4(гомологи
СD28). СD28 активно вытесняется конкурирующим СТLА-4, так как он более сродственен с
В7-молекулами, чем с СD28. Синергическое взаимодействие СТLА-4 с В7 ингибирует продукцию
IL-2, активацию и пролиферацию Т-клеток. Становится очевидным то, что блокада СТLА -4 повышает противоопухолевый иммунитет, это доказано
и на экспериментальных моделях при иммунотерапии рака [11].
Выводы
Подводя итоги, следует отметить, что проблема
предраковых заболеваний и рака шейки матки остается одной из важнейших в гинекологии и онкологии. Из всех обнаруженных возбудителей инфекции, связанных с предраком и раком шейки матки,
ВПЧ – единственный фактор, который проявляет
непосредственную этиологическую роль в генезисе
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заболевания. Заболевания, вызванные ВПЧ, относятся к наиболее распространенной инфекционной
патологии в мире. Максимальная заболеваемость
ПВ инфекцией наблюдается среди пациенток репродуктивного возраста. Инфицирование этим вирусом сопровождается снижением фертильности,
развитием хронических заболеваний, бесплодием
и возникновением необратимых нарушений в органах репродуктивной системы, влияет на развитие
патологии беременности и приводит к высоким перинатальным потерям. Трудности диагностики и
большое количество латентных форм папилломавирусной инфекции значительно снижают эффективность терапии. Однако предрак и рак шейки матки
являются сексуально трансмиссивными заболеваниями, вызванными ВПЧ, которые можно полностью предотвратить при раннем выявлении вируса
(в преонкологической стадии). Вместе с внешними
факторами, тем или иным образом влияющими на

развитие ПВИ в организме существенное значение
имеют врожденные особенности организма, и в
первую очередь особенности иммунной системы.
Существенное место в инфицировании и развитии
ПВИ в организме принадлежит клеточному и гуморальному иммунитетам и их механизмам иммунной
защиты. Доказана зависимость характера течения
вирусной инфекции от системы главного комплекса
гистосовместимости, к которой относятся антигены НLА. Данные об особенностях взаимодействия
систем иммунной защиты и «чужеродных» антигенов дают возможность эффективно разрабатывать
и осуществлять в научно-клинической практике новые методы специфической иммунотерапии предраковых состояний и опухолей. Именно понимание
происходящих механизмов контроля в иммунной
системе человека чрезвычайно важно и абсолютно
необходимо при разработке противораковых вакцин
и рациональной иммунотерапии.

Литература:
1. Бохман, Я.В. Руководство по онкогинекологии / Я.В. Бохман. – СПб: Фолиант, 2002. – 540 с.
2. Ежова, Л. С. Папилломавирусная инфекция гениталий. Морфологические особенности и диагностика /
Л.С. Ежова // Заболевания шейки матки. -1999. – С. 254-258.
3. Киселев, В.И. Вирусы папилломы человека в развитии рака шейки матки. /В.И. Киселев// Гинекология. –
2004. – Т. 6, № 4. – С. 70-82.
4. Коханевич, Е.В. Кольпоцервикоскопия: Атлас / Е.В. Коханевич, К.П. Ганина, В.В. Суменко – Киев : Вища
Школа, 1997.-49 с.
5. Уразова, Л.Н. Рак шейки и вирусы папилломы: этиопатогенетические аспекты / Л.Н. Уразова, И.Г. Видяева //
Сибирский онкологический журнал. – 2009. – № 1. – С. 66-71.
6. Киселев, Ф. Л. Вирус-ассоциированные опухоли человека: рак шейки матки и вирусы папиллом / Ф. Л. Киселев // Биохимия. – 2000. – Т. 65, № 1. – С. 79-91.
7. Папилломавирусная инфекция урогенитального тракта женщин (эпидемиология, клинико-патогенетические особенности, методы диагностики, лечение, профилактика): информационно-методическое пособие /
Е.В. Фоляк, Т.М. Соколова, К.Ю. Макаров, А.В. Якимова, В.Р. Мухамедшина, А.В. Усова. – Новосибирск: Вектор-Бест,
2010. – 88 с.
8. Рудакова, Е.Б. Возрастные особенности патологии шейки матки / Е.Б. Рудакова, О.Ю. Панова, И.Р. Вотрина //
Гинекология. – 2004. – Т. 6, № 4. – С. 184-186.
9. Товстановская, В.А. Причины возникновения дисплазии шейки матки у девочек-подростков / В.А. Товстановская, В.Н. Воробей-Виховская, О.Ю. Крук //Здоровье женщины. – 2010. – № 1. – С. 212-217.
10. Тюряева, И. И. Опухолевые антигены / И. И. Тюряева // Цитология. – 2008. – Т. 50, № 3. – С. 189-208.
11. Иммунный ответ при вирусных инфекциях: Руководство для врачей/А. Л. Коваленко, С. Ю. Голубев и др.;
Под ред. Ф.И. Ершова, М.Г Романцова. – Санкт-Петербург: Ризограф, 1998. – 67 с.
12. Вedell, М.А. Тhе Е6-Е7 region of human papillomavirus type 18 is sufficientfor transformation of NIH 3T3 and rat-1
cells / M. A. Bedell, K.H. Jones, L.A. Laimins // J. Virol. -1987. – № 61. – Р. 3635-3640.
13. De Villiers, E-M. Human papillomavirus infection in women without abnormal cervical cytology / E – M. De Villiers,
D. Wagner, A. Schneider, H. Wesch, H. Miklaw, J. Wahrendorf, U. Papendick, H. Hausen // Lancet. – 1987. – № 2. –
Р. 703-705.
14. Durst, M. Papillomavirus sequences integrate near cellular onco genes in some cervical carcinomas /M. Durst,
C. M. Croce, L. Gissmann, E. Schwars, K. Huebner Proc//Nat. Acad. Sci. USA.- 1987. – № 84.- Р. 1070-1076.
15. Matlashewski, G. Human papillomavirus type 16DNA cooperation with activated ras in transforming primary cells /
G. Matlashewski, J. Schneider, L. Banes, N. jones, A. Murray // EMBO J. – 1987. – № 6. – P. 1741-1746.

30

Південноукраїнський медичний науковий журнал
Гресько М. М.

кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії
Буковинського державного медичного університету
Карпенко Ю. Г., Якобчук, І. О., Парастивюк Є. М.

студенти IV курсу лікувального факультету
Буковинського державного медичного університету

ВТОРИННИЙ ІМУНОДЕФІЦИТ
ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ ПРИ ГОСТРОМУ ПЕРИТОНІТІ
Анотація: Наведено аналіз клініко-імунологічного обстеження 49 хворих на різні форми перитоніту. Доведено, що
в умовах виснаження функціональної здатності захисних механізмів та вторинного імунодефіциту у хворих з ІІІ – Б, ІV
ступенем тяжкості перитоніту, проведення імуностимуляції є недоцільним. З метою корекції вторинного імунодефіциту в
комплексному лікуванні обґрунтовано уведення плазми донорів – реконвалесцентів, що перехворіли на гострий перитоніт.
Аннотация: Приведен анализ клинико-иммунологического обследования 49 больных с разными формами перитонита. Доказано, что в условиях изнеможения функциональных возможностей защитных механизмов и вторичного
имунодефицита больных ІІІ – Б, ІV степеней тяжести перитонита, проведение иммуностимуляции есть не коректным. С
целью коррекции вторичного иммунодефицита в комплексном лечении обосновано введение плазмы доноров – реконвалесцентов, переболевших острым перитонитом.
Summary: The analysis of clinical and immunological examination of 49 patients with various forms of peritonitis is
presented. It is proved that carrying of immunostimulation is inappropriate in conditions of depletion of the functional ability of
defense mechanisms and secondary immunodeficiency in patients with III – B, IV severity of peritonitis. Introduction of plasma
donors – reconvalescents who recover from acute peritonitis is justified to correct the secondary immunodeficiency.

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку клінічної хірургії характеризується суттєвим
прогресом технологічного та іноваційного рівня
оперативних технологій. Проте, ці досягнення не
вплинули суттєво на показники загальної та післяопераційної летальності хворих з розповсюдженим
гнійним перитонітом [1,3,4]. Загрозу прогресування синдрому поліорганної дисфункції, що виникає
на тлі ендогенної токсемії та ентеральної недостатності, неможливо зупинити сучасними антибіотиками та протизапальними засобами.
Постійна активація факторів неспецифічної
відповіді, зумовлена перманентними змінами мікробних чинників, негативний вплив токсичних
речовин на імунокомпетентні структури, заважають розвитку адекватної імунної відповіді. Порушується антиінфекційний захист. У підсумку виникає вторинний імунодефіцит – фаза імунопаралічу,
що підсилює ендотоксикоз унаслідок як зростання
кількості, активності та агресивності мікрофлори,
так і зниження ефективності знешкодження токсинів [2, 5, 6, 8].
Все це обумовлює актуальність досліджень з
корекції вторинного імунодефіциту у хворих на
розповсюджені форми перитоніту.
Мета дослідження. Розробити та обґрунтувати корекцію порушень рівня специфічних антитіл
проти хірургічної мікрофлори в комплексному лікуванні хворих на різні форми гострого гнійного
перитоніту.
Матеріал і методи. Матеріал дослідження
утворили 49 хворих на розповсюджений гострий
перитоніт. Серед них було чоловіків – 21(42,9%),
жінок – 28(57,1%), віком від 23 до 82 років (середній вік – 54,61±4,63 роки).
Пацієнти розподілені на дві групи, залежно від
розповсюдженості та тяжкості перебігу перитоніту.
У І групу (n=16) увійшли хворі на дифузний пери-

тоніт (МІП<20), у ІІ групу (n=33) – хворі на розлитий перитоніт (МІП 21-30), яким застосовувалась
імуномоделююча терапія. Друга група включала
наступні підгрупи: ІІ А (n=13) – застосовувався
імуномодулятор імунофан; ІІ В (n=20) – застосовувалась пасивна імунотерапія, з них 12 хворим переливалась плазма від донорів – реконвалесцентів,
що перехворіли на гострий перитоніт, а 8 хворим
переливалась плазма від здорових донорів.
За причинами виникнення перитоніту розподіл
хворих був наступним: унаслідок гострого апендициту в 4 хворих (8,2 %), гострий деструктивний холецистит – 11 хворих (22,4%), гострий деструктивний панкреатит – 6 хворих (12,2%), перфоративна
виразка шлунка чи дванадцятипалої кишки – 8 хворих (16,3%), патологія кишечника (непрохідність,
перфорація, тощо) – 7 хворих (14,3%). У 9 хворих
перитоніт ускладнював післяопераційний період
(18,4%), решта пацієнтів набули перитоніт внаслідок травм (2 – 4,1%) або гінекологічної патології
(2 – 4,1%). Контролем (К.) слугували показники
імунного статусу 22 практично здорових донорів
-добровольців.
Інтраопераційно перитоніт розцінено як розлитий в 61% хворих, дифузний в 39% випадків. Летальність склала 20,4% (10 хворих).
За ступенем тяжкості перебігу 7 хворих було з
ІІ ступенем тяжкості; 19 хворих – III А ступенем
і 23 хворих – III Б ступенем, за класифікацією
Б.О.Мількова та співавт. [5]. Тяжкість перитоніту
оцінювали за Мангеймським перитонітним індексом (МІП) (M.M.Linderetal et al., 1987). Лікування
усіх хворих проводили згідно клінічних протоколів
МОЗ України.
Для оцінки порушень імунної системи використовували універсальний метод оцінки імунних розладів – формулу імунних розладів (ФРІС)
(А.М. Земсков, 1996) [7]. Оцінку імунного статусу
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проводили за загальноприйнятими методиками
[9]. Так вивчення титру специфічних антитіл проти ешеріхій, клебсієл, псевдо монад, стафілококу,
бактероїдів, пептококів визначалось шляхом постановки розгорнутої реакції аглютинації по загальноприйнятій методиці (М. О.Біргер, 1982). В якості
діагностикумів (антигенів) використано 2 млрд завись вбитих нагріванням мікробних тіл аеробів –
Escherichia coli; Klebsiella pneumonia; Pseudomonas
areuginasa; Staphilococcus aureus і анаеробів –
Bacteroides fragilis; Peptocоcus niger. Величини титру специфічних антитіл визначались у середніх
геометричних показниках.
Для характеристики перитоніту з позицій розвитку системного запалення нами застосована концепція перитоніту як абдомінальної форми сепсису, для
оцінки якої використані критерії синдрому системної запальної відповіді (SIRS), які запропоновані на
Погоджувальній конференції в Чикаго в 1991 року.
Статистичну обробку даних проводили за допомогою комп’ютерних програм «Statgrafics» та
«Exel 7.0»
Результати дослідження та їх обговорення. На
основі клініко-імунологічних обстежень пацієнтів І
групи, встановлено, що перебіг післяопераційного
періоду у хворих оперованих з приводу дифузного
перитоніту (МІП≤20) характеризується І ступенем
імунних розладів та супроводжується активацією
імунокомпетентних клітин з формуванням адекватної ефективної клітинної та гуморальної імунної
відповіді. Відсутність ускладнень в післяопераційному періоді у досліджених хворих, не передбачає
потреби у застосуванні імуномодулюючої терапії
або використовувати пасивну імунотерапію.
У хворих ІІ групи з розлитим перитонітом (МІП
21-30) виявили ознаки комбінованого вторинного
імунодефіциту (ІІ-ІІІ ступінь імунних розладів). 9
(18,4%) померли, у 5 (31,3%) хворих у ранньому
післяопераційному періоді наступили гнійно-септичні ускладнення (нагноєння післяопераційної
рани, флегмона передньої черевної стінки, абсцес
черевної порожнини), в одного – наступила евентерація та ще в одного – неспроможність кишкового
анастомозу.
Спостерігались виражені імунні розлади, так
титр антитіл проти еширіхій при тривалості захворювання до 24 годин ( 9 хворих) становив 2,92±0,22
( К. – 3,55±0,17 ) р ˂ 0,05; 24-72 години ( 5 хворих) – 2,83±0,01; більше 72 години ( 19 хворих)

– 2,96±0,15. Титр антитіл проти патогенних стафілококів при тривалості захворювання до 24 годин
(8 хворих) становив 2,87±0,28 ( К. – 3,17±0,19 )
р ˃ 0,05; 24-72 години ( 7 хворих) – 2,83±0,01; більше 72 години ( 18 хворих) – 2,78±0,19. Аналогічна
закономірність динаміки титру антитіл проти псевдомонад та клебсієл.
У 13 хворих за даними стану імунної системи
були відсутні ознаки виснаження механізмів захисту тому цим хворим застосовувався імуномодулятор імунофан по 50 мг внутрішньо – м’язево 1 раз
на добу на протязі 5 діб, далі по 50 мг через добу
(5 ін’єкцій).
Встановлено, що в перші три доби після першої
ін’єкції мала місце тенденція зниження титру антитіл проти еширіхій, патогенних стафілококів, псевдомонад у половини хворих та у третини хворих
проти клебсієл. Не було тенденції зниження титру
антитіл проти еширіхій, патогенних стафілококів,
клебсієл у 2 хворих. Підвищення титру антитіл
проти еширіхій, патогенних стафілококів спостерігалось тільки в 1 випадку, проти клебсієл у 2 і у
половини хворих проти псевдомонад.
Якщо з моменту першого введення імунофану
пройшло 4 доби і більше, то мало місце підвищення титру антитіл: проти псевдомонад більше чим
у половини хворих, проти патогенних стафілококів
– у половини хворих, проти еширіхій, клебсієл – у
третини хворих. Не спостерігалось змін титру антитіл проти еширіхій і клебсієл у половини хворих,
у 1 хворого проти псевдомонад і у 3 хворих проти
патогенних стафілококів. Зниження титру антитіл
проти еширіхій та псевдомонад мало місце у третини хворих, проти патогенних стафілококів у 2
хворих, проти клебсієл у 1 хворого.
У 20 хворих за даними стану імунної системи
спостерігалися ознаки виснаження функціональної
здатності захисних механізмів. Найбільш виражені
імунні розлади були на 3-5 добу післяопераційного
періоду. Тому цим хворим проведення стимуляції
вважали недоцільним.
Проведені нами дослідження титру антитіл
проти хірургічної мікрофлори у осіб які перенесли
гострий перитоніт показали, що у 70 – 80% випадків у крові визначається їх висока концентрація.
Плазма крові таких реконвалесцентів є імунним
середовищем (гіперімунною плазмою) і направлена проти хірургічної мікрофлори яка викликає перитоніт (табл. 1).

Таблиця 1
Рівень титру антитіл у сироватці крові донорів-реконвалесцентів
через 3-19 місяців після перенесеного гострого перитоніту
Досліджувана
мікрофлора

Статистичний
показник

Еширіхії
Клебсієли

Величини титру антитіл
Донори реконвалесценти

Здорові донори

Коефіцієнт
достовірності р

М±m n

4,68±0,27
18

3,55±0,17
22

˂ 0,01

М±m n

2,12±0,06
20

1,97±0,05
22

˂ 0,05
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Псевдомонади

М±m n

6,57±0,80
16

3,39±0,20
22

˂ 0,01

Патогенні
стафілококи

М±m n

9,45±1,31
21

3,17±0,19
22

˂ 0,01

Бактероїди

М±m n

6,03±0,67
19

3,09±0,31
22

˂ 0,01

Пептококи

М±m n

5,91±0,81
18

2,95±0,27
22

˂ 0,01

На підставі проведених досліджень нами у
26 донорів – реконвалесцентів проведено забір
крові із якої виготовлена суха плазма. Остання
використана в комплексному лікуванні 12 хво-

рих з ІІІ – Б, ІV ступенем тяжкості перитоніту.
Контролем була група хворих на гострий перитоніт яким переливалась плазма від здорових
донорів (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка титру антитіл у хворих на перитоніт під час лікування
Антитіла
до мікрофлори

Використання плазми здорових донорів

Використання плазми донорів-реконвалесцентів

до
переливання
М±m
n=8

після переливання
М±m
n=8

Коефіцієнт
достовірності
р

до
переливання
М±m
n=15

після
переливання
М±m
n=15

Коефіцієнт
достовірності
р

Ешеріхії

3,16±0,29

3,12±0,20

˃0,05

2,97±0,17

4,09±0,20

˂0,05

Патогенні
стафілокои

3,28±0,42

3,26±0,25

˃0,05

2,78±0,19

3,72±0,19

˂0,05

Псевдо
монади

3,29±0,33

3,31±0,32

˃0,05

2,92±0,16

3,56±0,17

˂0,05

Клебсієли

1,85±0,10

1,78±0,10

˃0,05

1,77±0,10

2,11±0,06

˂0,05

У 9 хворих гіперімунна плазма переливалась
однократно, у 3 хворих двічі. Показами до повторного переливання гіперімунної плазми були відсутність покращення в клінічній картині та слабка
динаміка титру антитіл у хворих на перитоніт після
переливання.
Висновки.
1. Імуномодулятори викликають імуностимулюючий ефект тільки на 4–5 добу після першої ін’єкції.
2. В умовах виснаження функціональної здатнос-

ті захисних механізмів та вторинного імунодефіциту, що спостерігається у хворих з ІІІ – Б, ІV ступенем
тяжкості перитоніту, проведення імуностимуляції є
недоцільним. У таких випадках в комплексне лікування включають плазму донорів – реконвалесцентів, що перехворіли на гострий перитоніт.
Перспективи подальших досліджень. Подальші наукові доробки будуть спрямовані на визначення об’єктивних критеріїв імунних порушень
у хворих гострий перитоніт.

Література:
1. Гринчук Ф.В. Патогенетичні, клінічні і тактичні особливості гострого перитоніту у хворих із супровідною
патологією / І.Ю. Полянський, В.В. Максим’юк // Шпитальна хірургія. – 2008. – № 2. – С. 93–96.
2. Гринчук Ф.В., Білоокий В.В., Полянський І.Ю. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини /
Ф.В. Гринчук, В.В. Білоокий, І.Ю. Полянський. – Чернівці: Букрек, 2012. – 268с.: іл.
3. Земсков А. М. Клиническая эффективность применения иммунотропных препаратов при хирургической инфекции / А. М. Земсков, В. М. Земсков // Хирургия. – 2011. – № 2. – С. 4-8.
4. Гусак І.В. Визначення, частота та головні причини виникнення абдомінального сепсису // Харківська хірургічна
школа. – 2004. – № 4 (13). – С. 59–62.
5. Мільков Б. О. Біліарний перитоніт /Б.О. Мільков, В.В. Білоокий. Чернівці. «Прут», 2003. – 161 с.
6. Польовий В.П. Застосування лапараперції при лікуванні тяжкого гострого розповсюдженого перитоніту /
В.П. Польовий, С.М. Вознюк, Р.І. Сидорчук, І.В. Шкварковський// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. –
Т.10, № 4. – С. 9–13.
7. Клиническая иммунология и аллергология: Учебное пособие /Под ред. А. В. Караулова.-М.:МИА, 2002. – С. 651.
8. Леонович С. И. Особенности иммунологического статуса при перитоните и методы его коррекции./
С. И. Леонович, С. А. Алексеев, Ю. М. Гаин//Учебное пособие. Минск. – 2010. – 21 с.
9. Мильков Б. О. Классификация гнойных форм перитонита/ Б. О. Мильков, И. Ю. Полянский, Г. П. Шамрей //
Клин. хирургия. – 1991. – № 4. – С. 57-60.

33

№9 / 2014 р.
Грязов А. Б.

кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
заведующий отделением радионейрохирургии
ГУ «Институт нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова
Национальной академии медицинских наук Украины»

РАННИЙ ОТВЕТ НА РАДИОХИРУРГИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТРОНИДАЗОЛА ПРИ МЕТАСТАЗАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ И РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Анотація: З метою визначення ранньої відповіді на стереотаксичну радіохірургію із застосуванням метронідазолу,
10 хворим з метастазами головного мозку недрібноклітинного раку легенів і раку молочної залози, проводилася контрольна магнітно-резонасна томографія через 7,14,21 і 28 днів після радіохірургії. Значне зменшенням обсягу метастазів
після радіохірургії з метронідазолом сталося вже через 7 і 14 днів, з редукуванням зони набряку, ознак мас-ефекту і неврологічної симптоматики. Через 28 днів після радіохірургії з метронідазолом зменшилося 76,2% вогнищ, в середньому
на 39,8%, з метастазів недрібноклітинного раку – 72,0% вогнищ, з метастазів раку молочної залози – 80,4%. Таким чином,
наші спостереження продемонстрували значну ефективність поєднання радіохірургії та радіосенсібілізаторов метронідазолу у вигляді ранньої відповіді метастазів головного мозку на проведене лікування.
Аннотация: С целью определения раннего ответа на стереотаксическую радиохирургию с применением метронидазола, 10 больным с метастазами головного мозга немелкоклеточного рака легких и рака молочной железы, проводилась
контрольная магнитно-резонасная томография через 7,14,21 и 28 дней после радиохирургии. Значительное уменьшением объема метастазов после радиохирургии с метронидазолом произошло уже через 7 и 14 дней, с редуцированием
зоны отека, признаков масс-эффекта и неврологической симптоматики. Через 28 дней после радиохирургии с метронидазолом уменьшилось 76,2% очагов, в среднем на 39,8%, из метастазов немелкоклеточного рака – 72,0% очагов,
из метастазов рака молочной железы – 80,4%. Таким образом, наши наблюдения продемонстрировали значительную
эффективность сочетания радиохирургии и радиосенсибилизатора метронидазола в виде раннего ответа метастазов
головного мозга на проводимое лечение.
Summary: In order to determine the effectiveness of the data were analyzed magnetic resonance imaging in 20 patients
brain metastases non small cell lung cancer and breast cancer who underwent stereotactic radiosurgery without radiosensitizers
and using metronidazole for early response after 7,14,21 and 28 days. A significant decrease in the volume of metastases after
radiosurgery metronidazole occurred after 7 and 14 days , with the pressure reduction zone edema symptoms mass effect
and neurological symptoms. 28 days after radiosurgery with metronidazole decreased 76.2% lesions , on average 39.8%of
metastatic non small cell lung cancer – 72.0%of metastatic breast cancer – 80.4%. Our observations demonstrated significant
effectiveness of combining radiosurgery and radiosensitizer metronidazole as early response of brain metastases to treatment .

Вступление. По данных мировой литературы
в США ежегодно впервые выявляют от 170000 до
200000 пациентов с первичным диагнозом рак. Из
них у 20–40% определяются метастазы в головной
мозг и в 20% случаев они являются причиной их
смерти [5, 19].
Метастазы в головной мозг (МГМ) особенно распространены среди пациентов с
немелкоклеточным раком легкого (НМКРЛ), на
которые приходится примерно 18–64% всех метастазов в головной мозг, вторые по частоте возникновения – метастазы рака молочной железы [11, 20].
В целом прогноз для пациентов с метастазами
в головной мозг неблагоприятный, но он может
варьировать в зависимости от таких факторов, как
гистологии опухоли, количества очагов, их размера, дозы облучения, возраста пациента и статуса
Карновски [4, 13, 14, 18].
Важным фактором в лечении метастазов ГМ
является поиск новых возможностей стереотаксической радиохирургии (СРХ), в том числе с использованием радиосенсибилизаторов, одним из
которых является метронидазол [1, 7, 9]. До сих
пор исследовалась его роль только при проведении
облучения всего головного мозга [1, 7, 8], но малоизучена его роль при проведении СРХ, с подведением большой агрессивной радиохирургической
дозы на метастатический очаг.

Кроме того в мировой литературе мало работ,
которые бы оценивали ранний ответ на СРХ при
МГМ. Раннему ответу метастатических очагов на
проведение СРХ была посвящена работа Arnaldo
Neves Da Silva и соавторов 2011 года, в которой
оценивалась частичная ремиссия в течении 30 дней
после СРХ у пациентов с метастазами в головной
мозг НМКРЛ, рака молочной железы, меланомы и
почечно-клеточной карциномы [4].
Также раннему ответу после СРХ метастазов
почечно-клеточной карциномы была посвящена работа Kim WH и соавторов, которая вышла в
2012 году и рассматривала результаты СРХ в течении месяца, с определением хорошего ответа,
когда размер метастаза уменьшался не менее чем
на 75%, что и являлось в дальнейшем предиктором
успешности лечения (медиана выживания 18 месяцев против 9, при отсутствии хорошего ответа).
При многофакторном анализе, единственным
независимым прогностическим фактором для
определения медианы выживания (р = 0,037; отношение рисков = 0,447; 95% доверительный интервал, 0.209-0.953) был именно показатель хорошего
раннего ответа на СРХ [10]. И в январе 2014 года
была опубликована работа Sharpton SR и соавторов, в которой оценивался ранний ответ в течении
6–12 недель после СРХ при МГМ, как предиктор
успешности лечения [17].
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Цель. Определение роли сенсибилизатора
метронидазола в раннем ответе на радиохирургическое лечение метастазов головного мозга
через 7,14,21 и 28 дней после проведения радиохирургии.
Материал и методы. Из пациентов с диагнозом метастаз головного мозга, были отобраны
пациенты, которым стереотаксическая радиохирургия (СРХ) проводилась с применением радиосенсибилизатора – метронидазола. В группы исследования вошли только те пациенты, которым
проводилась контрольная магнитно-резонансная
томография (МРТ) через 7, 14, 21 и 28 дней после
СРХ (с допуском на 1–2 дня раньше или позже назначенной контрольной МРТ).
Из 10 больных с МГМ, у 6 пациентов первичной опухолью был НМКРЛ, у 4 – рак молочной
железы. У 5 пациентов были солитарные метастазы
и у 5 – множественные (от 3 до 13). Всего было 55
метастатических очага. В группе было 7 мужчин
и 3 женщины, средний возраст составил 54 года.
Средний объем опухоли составил 5,6 см3 (от 0,01 до
60 см3). Средняя доза составила 11,5 Гр (диапазон от
7 до 16 Гр). СРХ проводилась однофракционно, только в одном случае с метастазом объемом 60см3 была
проведена фракционная СРХ (три фракции по 7Гр).
Лечение проводилось на аппарате Линак.
Пациентам проводилась фиксация стерео-

таксической маски «BrainLAB» и топометрическая МСКТ подготовка с использованием
локалайзера«BrainLAB». Планирование осуществлялось на рабочей станции «iPlan» с использованием МРТ и МСКТ данных. Использовалась методика IMRT+Dyn Arc. За 4 часа до СРХ пациенты
принимали перорально 4 капсулы метронидазола
(по 500мг) общей дозировкой 2 г. Все пациенты
перенесли лечение хорошо.
МРТ выполнялось на 7, 14, 21 и 28 день после
проведения СРХ.
Соответственно критериям REСIST, мы оценивали эффективность лечения на предмет полного или частичного ответа, или стабильной
картины.
Опухоли были разделены на 3 категории:
1. Исчезновение очага (полный ответ на лечение);
2. Уменьшение объема очага более чем на 15%
(частичный ответ);
3. Увеличение объема очага более чем на 15%
(псевдопрогрессия);
4. Стабильная картина (все остальные случаи).
Результаты. Через 7 дней процент количества уменьшившихся очагов после радиохирургии с применением метронидазола (СРХ+М) –
составил 14,5% (таб.1) через 14 дней – 36,3%
очагов, через 28 дней – 76,2% очагов, в среднем
на 39,8% (таб. 1).

Таблица 1
Группа пациентов с МРТ контролем через 7,14,21,28 дней после СРХ с применением метронидазола
СРХ с метронидазолом 55
метастазов

Количество
уменьшившихся очагов (в
процентах)

Среднее значение уменьшение объема
очагов (%)

Количество
увеличившихся
очагов (%)

Среднее значение увеличение
объема очагов
(%)

Стабильная
картина (%)

7 день

14,5

34,3

3,6

10,0

81,9

14 день

36,3

52,6

7,2

22,4

56,5

21 день

14,5

50,5

3,6

10,2

81,9

28 день

10,9

22,0

1,8

8,5

87,3

Всего (%)

76,2

39,8

16,2

12,7

7,6

Увеличение очагов после СРХ+М определялось
в 16,2% случаев, в среднем на 12,7%. Стабильными
после СРХ+М осталось 7,6% очагов. Из метастазов
НМКРЛ после СРХ+М уменьшилось 72% метастазов, рака молочной железы – 80,4%.
Полный ответ через 28 дней составили – 20,8%
очагов.
У большинства пациентов наибольшее уменьшение объема метастазов (особенно больших размеров) определялось уже через 7–14 дней. Так, у одного пациента с метастазами НМКРЛ объем метастаза
через 7 дней уменьшился более чем на 8см3, что составило 37% от исходного объема (рис. 1) и через 14
день – на 14 см 3 (63%) от исходного объема (рис. 2).

Рис. 1. Пациент 52 лет с солитарным метастазом НМКРЛ в левую гемисферу мозжечка. МРТ
до (А) и через 7 дней после СРХ+М (Б). Объем
уменьшился на 37%, зона отека редуцировалась
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Рис. 2. Тот же пациент. МРТ данные до (А)
и через 14 день после СРХ+М (Б). С 26,200 см3
объем метастаза в целом уменьшился до 12 см3
(63%)
Наиболее выраженное и быстрое уменьшение
объема очагов у пациентки с множественными
метастазами рака молочной железы наблюдалось после фракционной СРХ+М (три фракции
по 7Гр), в том числе очага в ЗЧЯ в объеме до
60,0 см3 (через 2 недели на 88,0%) и ещё 11 очагов (рис. 3, 4).

Рис. 4. Та же пациентка.
Супратенториальные очаги. МРТ до (А)
СРХ+М и после, через 14 (Б) и 28 дней (В)
МРТ динамика одного из пациентов с
множественными метастазами НМКРЛ после
СРХ+М представлена на рисунке 5 и полностью в
таблице 2.

Рис. 5. Пациентка 50 лет. Множественные
метастазы головного мозга НМКРЛ (числом 6).
МРТ до (А) и после СРХ+М через 7 дней (Б).
Размеры очага в левой нижне-теменной
области уменьшились на 62%. Зона отека
редуцировалась. Признаки масс-эффекта
отсутствуют. В неврологическом статусе
пациентки значительное улучшение.
Остальные очаги также уменьшились,
в среднем на 36,1%

Рис. 3. Пациента 36 лет с метастазами рака
молочной железы (12 очагов). Объем
метастаза в ЗЧЯ 60 см3. Проведена СРХ
в три фракции (3х7Гр). МРТ до СРХ (А),
через 7 (Б), 14 (В), 21 (Г) и 28 дней (Д).
Уменьшение гигантского метастаза
в ЗЧЯ на 88% через 14 день,
полный ответ через 28 дней

Обсуждение
Роль сенсибилизаторов в радиоонкологии известна давно [9], к числу радиосенсибилизаторов
относится и метронидазол, который расщепляясь в
анаэробных опухолевых клетках генерирует активные
формы кислорода [1,7,9]. В мировой литературе имеется не так много статей, посвященных радиотерапии
метастазов головного мозга с использованием метронидазола [1, 7, 8,]. Возможно, это связано с тем, что
уже в первых работах (Aiken R, Leavengood JM, Kim
JH et al. 1984г.) о применение метронидазола при облучении всего головного мозга (ОВГМ) метастазов
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Динамика эффективности лечения 6 метастазов головного мозга у пациентки
с немелкоклеточным раком легких по данным МРТ через 7 и 21 день после СРХ+М

Tаблица 2

№ очага

Объем очага
до СРХ+М
(cм3) и доза
(Гр)

Объем
очага через
7 дней после
СРХ+М,
в cм3
(проценты)

Объем очага
через 21
день после
СРХ+М (см3)

Уменьшение
зоны отека
(%)

Очаг 1

0,040 (12.5)

0,017 (57)

0,009 (97)

Очаг 2

5,548 (12)

0,905 (62)

0,209 (50)

Очаг 3

0,988 (12)

0,505 (48)

Очаг 4

0,233 (12)

0,117 (50)

Очаг 5

11,31(11)

8,781 (22)

6,922 (39)

70

++

+

Очаг 6

0,426 (12)

0,407 (5)

0,252 (41)

100

+++

+++

Среднее
значение

2,757 (12Гр)

2,022 (36,1)

1,57 (58,5)

82,6

++

++

Редуцирование
признаков
масс-эффекта
(+++)

Уменьшение степени
накопления
контраста
(+++)

96

++

++

44

+++

++

0,426 (57)

100

+++

++

0,076 (67)

86

++

++

головного мозга, с одной стороны, указывалось, что
сочетание ОВГМ с приемом метронидазола не влияло значимо на медиану выживаемости, а также на
локальный и дистанционной контроль роста опухоли, а с другой стороны вызывало ряд побочных явлений [1]. Что подтвердило и рандомизированное
исследование Eyre HJ, Ohlsen JD, Frank J и соавторы,
1984 г., в котором в группе с применением только
ОВГМ, средняя выживаемость составила 14 недель,
а в группе с ОВГМ+метронидазол, только – 12 [7] и
более позднее исследование (2009 г.) Gustavo A.V.,
Gustavo B.M., Ellen C. И и соавторов [8].
Наиболее важным моментом наших исследования, сравнивая ранний ответ на СРХ с использованием метронидазола СРХ+М), мы считаем эффект
быстрого уменьшения объема опухоли уже через
7–14 дней после СРХ, в большинстве наблюдений.
А кроме того – редуцирование зоны отека, признаков масс-эффекта, которые в части случаев могли
привести к развитию окклюзионной гидроцефалии
и представляли угрозу жизни пациента.
В мировой литературе мало исследований раннего ответе на СРХ, в частности в работе Arnaldo Neves
Da Silva и соавторов 2011 года, в которой оценивалась
частичная ремиссия в течении 30 дней после СРХ, и

было указано, что в течении месяца, более чем на 15%,
уменьшался объем опухоли в 46,4% очагов у пациентов с метастазами НМКРЛ, в 70% – рака молочной
железы и в 22,6% случаев – меланомы[4]. Kim WH
и соавторы, в своей работе 2012 году рассматривали
результаты СРХ в течении месяца, с определением хорошего ответа, когда размер метастаза уменьшался не
менее чем на 75%, что и являлось в дальнейшем предиктором успешности лечения (медиана выживания 18
месяцев против 9) [10], что подтверждается и в работе
за 2014 год Sharpton SR и соавторов [17]. Однако, ни
в одной из этих работу не рассматривался период наблюдения в срок менее месяца после СРХ, тогда как
нам кажется, понятие ранний ответ на радиохирургию
может предусматривать более ранние сроки контроля
по данным МРТ, как это было сделано в наших наблюдениях, через 7,14,21 и 28 дней.
Выводы Проведение СРХ с использованием
радиосенсибилизатора метронидазола значительно
повышает эффективность радиохирургии при лечении метастазов головного мозга, в виде раннего
ответа на лечение (уже через 7–14 дней), с достижением полной или частичной ремиссии, редуцированием зоны отека, признаков масс-эффекта, а
также неврологической симптоматики.
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ТЕРАПІЯ ПОРУШЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ
Анотація: У хворих на різні форми епілепсії спостерігаються порушення функції психічних процесів, особливо
пам’яті та уваги. Застосування в складі комплексної терапії таких хворих мемопланту, вітрум омеги-3 та кислоти фолієвої вірогідно покращило стан цих процесів.
Аннотация: У больных с разными формами эпилепсии наблюдаются нарушения функции психических процессов,
особенно памяти и внимания. Применение в составе комплексной терапии мемопланта, витрум омеги-3 и кислоты фолиевой достоверно улучшило состояние этих процессов.
Summary: Dysfunction of psychical processes, especially memory and attention impairment is present in patients with
different forms of epilepsy. The application of memoplant, vitrum omega-3 and folic acid as a part of complex therapy has
significantly enhanced the state of these processes.

Постановка проблеми та аналіз останніх
досліджень. Епілепсія – це розлад мозкової діяльності, що характеризується стійкою схильністю
до виникнення епілептичних нападів, а також нейробіологічними, когнітивними, психологічними і
соціальними наслідками цього стану. Визначення
(діагноз) епілепсії вимагає появи щонайменше одного епілептичного нападу [1].
За етіологією всі епілепсії поділяють на [1]:
Ідіопатичні – характеризуються як захворювання, які не викликані очевидними причинами, за
винятком генетичної обумовленості. Характерний
дебют у визначеному віці, чітко визначені клінічні
та електроенцефалографічні характеристики.
Симптоматичні – наслідок або прояв захворювань центральної нервової системи, є найбільш
частими формами епілепсії у дорослих. Патологічний субстрат може бути дифузним (аноксія), мультифокальним (енцефаліт), фокальним (абсцес).
Криптогенні – це захворювання з невстановленою, «прихованою» причиною. Останнім часом
пропонують замінити термін на «можливо симптоматичні», оскільки більшість форм можна віднести
до симптоматичних епілепсій. Від ідіопатичних
відрізняються відсутністю певних вікових і електроклінічних характеристик.
Психічні розлади при всіх формах епілепсії зустрічаються досить часто і причиною їх виникнення є порушення нейрональної активності в структурах лімбіко-ретикулярного комплексу. Доведено,
що мнестичні, когнітивні, афективні і поведінкові
розлади зв’язані з наявністю патологічної спайкової та повільнохвильової активності в медіобазальних відділах скроневих долей, лімбічної звивини і
лобних відділів мозку [2, 3].
При симптоматичній епілепсії спостерігаються виражені порушення пам’яті [4] – насамперед знижується ефективність опосередкованого запам’ятовування порівняно з безпосереднім
[5], а також відмічаються труднощі узагальнення різних понять з конкретним малюнком, що є
наслідком вираженої схильності до надмірної
деталізації та фіксації на окремих властивос-

тях предметів [6]. При переважанні органічних
змін у підкіркових структурах мозку переважно
страждають довільне відтворення та збереження,
менше – впізнавання та запам’ятовування. Також
має місце зв’язок порушень пам’яті з психічною
виснаженістю і зниженням сенсомоторної активності [5]. Результатом тривалого перебігу цієї
епілепсії є труднощі у використанні та відтворенні минулого досвіду.
Модально-неспецифічні розлади пам’яті в поєднанні з мовленевими і зоро-просторовими порушеннями переважно зустрічаються при криптогенній скроневій епілепсії. У хворих з лівобічним
вогнищем частіше страждають мовлення і слухо-мовленева пам’ять (відмічаються зниження
словникового запасу та вербальні парафазії), що
найчастіше пов’язано з порушенням процесів
запам’ятовування. При ураженні правої скроневої частки переважають зорові та зоро-просторові
порушення у сфері гнозису і пам’яті. У випадках
криптогенної лобної епілепсії у хворих зростала
частота помилок в пробах на зорову пам’ять і зоровий гнозис [7].
Порушення уваги відмічаються в осіб як чоловічої, так і жіночої статі, при всіх формах епілепсії,
але найбільш часто вони спостерігаються у хворих
на абсансові її форми [8].
Отже, при тривалому перебігу епілепсії розвиваються органічні зміни у головному мозку хворих
з вираженим порушенням функції усіх психічних
процесів, особливо – пам’яті та уваги. Відповідно,
стає зрозумілою актуальність дослідження стану
цих процесів і покращення їх рівня.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Визначити стан пам’яті та уваги у хворих на ідіопатичну, симптоматичну і криптогенну
форми епілепсії до і після запропонованого авторами лікування.
Матеріал і методи дослідження. Для дослідження зорової і слухової пам’яті та якостей уваги у хворих на різні форми епілепсії (до і після курсу лікування) застосовували
методики «Запам’ятовування геометричних фігур»
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і «Запам’ятовування слів» (за Ф.Є.Рибаковим),
а також «Тест Крепеліна» і «Таблиці Шульте» [9].
З допомогою методики «Запам’ятовування
геометричних фігур» досліджували стан зорової
пам’яті: пацієнту пропонували уважно розглянути та запам’ятати впродовж 10 сек. зображення
фруктів на таблиці 15 (6 видів). Потім (через 10
сек. після закінчення розглядання фруктів) він повинен був віднайти їх серед 14 зображень фруктів
(таблиця 16) і показати досліднику. Психічно здорові люди правильно відтворюють усі 6 зображень.
Після проведеного курсу лікування проводили
повторне дослідження стану зорової пам’яті, але
вже з запам’ятовуванням упродовж 10 сек. 9-ти геометричних фігур (таблиця 14 а). Через 10 сек. після
закінчення розглядання фігур пацієнт повинен був
віднайти їх серед 15 геометричних фігур (таблиця
14 б) і показати досліднику. Психічно здорова людина повинна запам’ятати та відтворити не менше
6-ти геометричних фігур.
Для дослідження стану слухової пам’яті використовували методику «Запам’ятовування слів»:
пацієнту пропонували запам’ятати 10 слів, які називали повільно і чітко (10 слів за 15 сек.), один
раз. Зауваження та репліки пацієнта під час дослідження не дозволялися.
Через 10 сек. після останнього слова просили
пацієнта відтворити запропоновані слова у будьякій послідовності.
Після лікування проводили повторне дослідження з іншим набором слів.
Доведено, що в психічно здорових людей об’єм
безпосередньої слухової пам’яті становить в середньому 7 слів із 10.
Під час проведення тесту Крепеліна пацієнту пропонували послідовно усно віднімати від
100 число 7 (кожен «крок» повинен був тривати
не більше 15 сек.) до «0». При оцінці результатів
дослідження відмічали час виконання тесту і кількість допущених помилок. Виконання тесту тривалістю більше 45 сек і допущені помилки свідчили
про певний рівень нестійкості уваги – чим більшими були затрачений час і кількість помилок, тим
більш вираженим було порушення рівня стійкості
уваги у пацієнта.
Після лікування проводили повторне дослідження: пацієнту пропонували від 100 віднімати
число 9.
Психічно здорова людина швидко і без помилок
виконує це завдання.
Для дослідження об’єму та переключення уваги пацієнту пропонували послідовно показати на
«Таблицях Шульте» числа чорного кольору від 1 до
25, а потім – числа червоного кольору у зворотній
послідовності: від 24 до 1.
Психічно здорові люди виконують кожне завдання в середньому за 45 сек. без жодної помилки.
Після проведеного курсу лікування проводили
повторне дослідження: пацієнту пропонували послідовно показати числа червоного кольору від 1
до 24, а потім – числа чорного кольору у зворотній
послідовності: від 25 до 1.

Пропуск чисел, показ однієї цифри замість іншої, свідчили про недостатню концентрацію нервових процесів (порушення переключення та
об’єму уваги).
Обстежено 67 хворих на різні форми епілепсії,
у віці 14-50 років, 12 – чоловічої статі (17,9%) і 55 –
жіночої статі (82,1%), котрі знаходилися на стаціонарному лікуванні у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні чи проходили курс амбулаторної
терапії.
Ідіопатичну епілепсію було діагностовано в 22
осіб (32,8%), симптоматичну – у 31 особи (46,3%) і
криптогенну – в 14 осіб (20,9%).
Хворі отримували загальноприйняте комплексне лікування (піридоксину фосфат, судинні, дегідратаційні, розсмоктувальні та інші засоби), включаючи й протисудомне, а також: мемоплант (40 мг
– по 1 табл. вранці та ввечері, зразу ж після їжі),
вітрум омегу-3 (по 1 капсулі вранці та ввечері, під
час їжі) та кислоту фолієву (1 мг – по 2 табл., в обід,
зразу ж після їжі), курсом 1-2 місяці.
В усіх хворих до і після проведеного лікування досліджували стан зорової та слухової пам’яті
і таких якостей уваги, як об’єм, переключення і
стійкість.
Статистичну обробку отриманих результатів
дослідження проводили з допомогою коефіцієнту
Стьюдента (таблиці 1, 2, 3) – оцінювали вірогідність показників стану пам’яті та уваги після проведеного лікування.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Результатами дослідження доведено, що в хворих на
ідіопатичну епілепсію до лікування показник зорової пам’яті становив 4,36±0,45 (кількість правильно
відтворених зображень фруктів), а слухової пам’яті –
4,04±0,4 (кількість правильно відтворених слів), що
менше загальноприйнятої норми.
Після лікування мемоплантом, вітрум омегою-3
та кислотою фолієвою ці показники становили відповідно 6,07±0,46 (р≤0,05) і 6,0±0,41 (р≤0,05), тобто, вони вірогідно покращилися.
При проведенні тесту Крепеліна, з допомогою
якого у хворих визначали стійкість уваги, затрачений час до лікування становив 61,38±7,05 сек.,
кількість допущених помилок – 2,47±0,5.
Після проведеного лікування запропонованими
засобами час виконання тесту вірогідно зменшився (р≤0,01) і становив 44,46±6,69 сек., а також вірогідно (р≤0,05) зменшилася кількість допущених
помилок (0,71±0,36), що свідчить про суттєве покращення цих показників.
Під час дослідження об’єму і переключення
уваги (таблиці Шульте) у хворих до лікування час
виконання завдання становив 74,35±6,65 сек., кількість допущених помилок – 2,23±0,59.
Відповідно після проведеного лікування мемоплантом, вітрум омегою-3 та кислотою фолієвою
ці показники становили: 63,46±5,9 сек. (р>0,05) і
0,57±0,45 помилок (р≤0,05), тобто, вірогідно покращився тільки показник об’єму уваги.
Отже, у хворих на ідіопатичну епілепсію відмічається послаблення зорової та слухової пам’яті,

40

Південноукраїнський медичний науковий журнал
а також зниження рівня таких якостей уваги, як
об’єм, переключення і стійкість.
Результатом проведеного запропонованого
курсу лікування у таких хворих стало суттєве покращення зорової і слухової пам’яті, стійкості та
об’єму уваги.
У хворих на симптоматичну епілепсію до лікування показник зорової пам’яті становив 5,0±0,32,
а слухової – 4,06±0,35, тобто, рівень зорової та слухової пам’яті у таких хворих знижений.
В результаті проведеного лікування мемоплантом, вітрум омегою-3 та кислотою фолієвою ці
показники вірогідно покращилися – відповідно:
5,9±0,32 (р≤0,05) і 5,29±0,35 (р≤0,05).
При проведенні тесту Крепеліна затрачений час
до лікування становив 67,03±5,34 сек., кількість
допущених помилок – 2,64±0,39.
Після курсу лікування запропонованими засобами час виконання цього тесту вірогідно (р≤0,01)
зменшився до 53,62±5,34 сек. і також вірогідно
(р≤0,05) зменшилася кількість допущених помилок
(1,24±0,39), що свідчить про суттєве покращення
стійкості уваги.
При дослідження об’єму і переключення уваги у хворих до лікування час виконання завдання
становив 63,41±5,54 сек., кількість допущених помилок – 2,1±0,37, що вказує на суттєве зниження
об’єму та переключення уваги.
Після лікування мемоплантом, вітрум омегою-3
та кислотою фолієвою ці показники відповідно
становили: 51,35±5,54 сек. (р≤0,01) і 51,35±5,54
сек. (р≤0,05), що свідчить про значне покращення
об’єму та переключення уваги.
Таким чином, у хворих на симптоматичну епілепсію спостерігається послаблення зорової і слухової пам’яті, а також зниження рівня таких якостей уваги, як стійкість, об’єм та переключення.
Після проведеного курсу лікування мемоплантом, вітрум омегою-3 та кислотою фолієвою у таких хворих покращилися зорова і слухова пам’ять,
стійкість, об’єм та переключення уваги.
У хворих на криптогенну епілепсію до лікування показник зорової пам’яті становив 4,14±0,48, а
слухової – 5,0±0,51, тобто, менше об’єму зорової і
слухової пам’яті у психічно здорових людей.

Після проведеного лікування мемоплантом, вітрум омегою-3 та кислотою фолієвою ці показники вірогідно покращилися – відповідно: 6,0±0,48 (р≤0,05) і
6,0±0,6 (р≤0,05), що свідчить про покращення зорової
та слухової пам’яті у цієї групи хворих.
При проведенні тесту Крепеліна затрачений час
до лікування становив 58,43±6,56 сек., кількість
допущених помилок – 1,79±0,5, що не відповідає
загальноприйнятій нормі.
Після курсу лікування запропонованими засобами час виконання тесту вірогідно (р≤0,01) зменшився (42,87±6,56 сек.), але кількість допущених
помилок (1,79±0,64) не змінилася (р>0,05), тобто,
стійкість уваги у хворих не покращилася.
Під час дослідження об’єму і переключення
уваги (таблиці Шульте) у хворих до лікування час
виконання завдання становив 52,0±5,74 сек., кількість допущених помилок – 1,21±0,58, що свідчить
про зниження об’єму та переключення уваги у таких хворих.
Після лікування запропонованими засобами ці
показники також суттєво не змінилися – 0,67±0,48
сек. (р>0,05) та 1,0±0,58 помилок (р>0,05), що вказує на відсутність ефекту від проведеного курсу
лікування.
Отже, у хворих на криптогенну епілепсію до лікування відмічається послаблення зорової і слухової пам’яті, а також зниження рівня таких якостей
уваги, як стійкість, об’єм та переключення.
Проведений курс лікування мемоплантом, вітрум омегою-3 та кислотою фолієвою у таких
хворих покращив тільки стан зорової і слухової
пам’яті.
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
1. У хворих на ідіопатичну, симптоматичну та
криптогенну форми епілепсії відмічається послаблення зорової і слухової пам’яті, а також зниження рівня таких якостей уваги, як стійкість, об’єм та
переключення.
2. Застосування мемопланту, вітрум омеги-3
та кислоти фолієвої в складі комплексної терапії
хворих на ідіопатичну і симптоматичну форми епілепсії вірогідно покращило стан зорової і слухової
пам’яті, стійкість, об’єм та переключення уваги.
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ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК ГОРТАНІ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Анотація: Стаття присвячена новоутворенням гортані. В статті викладено клінічний випадок із судово-медичної
практики виявлення плоско клітинного раку гортані у чоловіка 1961 року.
Аннотация: Статья посвящается новообразованиям гортани. В статье изложен клинический случай из судебно-медицинской практики плоскоклеточного рака гортани у мужчины 1961 года рождения.
Summary: This article is devoted neoplasms of the larynx. The article describes a clinical case of forensic practice squamous
cell carcinoma of the larynx of a man born in 1961 year of birth.

Пухлини гортані є дуже розповсюдженими
захворюваннями. Це пояснюється зловживанням
людей, переважно чоловічої статті, палінням, алкоголем та зміною атмосферного повітря в ХХІ
столітті. Прогрес не тільки дозволяє просуватися
людству вперед, але й наносить незворотну шкоду здоров’ю населення.
Рак гортані – важке захворювання, що характеризується наявністю злоякісних новоутворень
на тканинах гортані. Якщо розглядати всі випадки, то рак гортані зустрічається лише у 2% від
загального числа. Переважною групою ризику
є особи чоловічої статті, що у 10 разів частіше
хворіють, ніж особи жіночої статті. Основною
причиною виникнення такої патології вважають
тютюнопаління та надмірне вживання алкоголю,
проте в наш час зустрічаються випадки раку гортані і у осіб, які не мають шкідливих звичок.
На сьогоднішній день існують дві класифікації: вітчизняна, яка класифікує пухлини по стадіях і міжнародна класифікація, яка ці пухлини
класифікує по системі ТНМ. Почнемо із вітчизняної класифікації. Самий перший, початковий
етап розвитку злоякісного новоутворення – це
«рак на місці« або «c-r in situ». Це нульова стадія рака, суть якої полягає в тому, що в епітеліальному покриві верхніх дихальних шляхів уже
починається ракова трансформація, але пухлинний процес не проростає через базальну мембрану. Коли пухлинний процес проростає через
базальну мембрану, тоді цей процес оцінюється
як перша стадія раку. Класифікується перша стадія раку, починаючи від проростання базальної
мембрани і до того часу поки пухлина не виходить за межі однієї анатомічної частини. Це є
перша стадія. Якщо взяти на прикладі рак гортані, то пухлина не виходить за межі голосової
складки чи вестибулярної складки, якщо це взяти
на прикладі слизової оболонки носа, то це пухлинний процес середньої носової раковини.
Друга стадія оцінюється тоді, коли пухлинний процес виходить за межі анатомічного відділу. Якщо взяти на прикладі раку гортані – пухлина локалізується в межах голосового відділу. В
другій стадії ми розглядаємо два поняття: А. Без
наявності метастазів. В. З наявністю регіонарних
метастазів. Перша і друга стадія мають корінну
відмінність від послідуючих третьої і четвертої
стадії тим, що при цих стадіях не порушується

фізіологічна рухомість органу. Якщо взяти для
прикладу рак гортані, то при другій стадії рухомість голосових складок чи органу збережена.
При третій стадії пухлина уже виходить за
межі одного анатомічного відділ, але не виходить
за межі органу і порушується рухомість цього органу. У випадку раку гортані пухлина виходить
за межі голосового відділу і розповсюджується
на вестибулярний або підголосовий відділи і
спостерігається обмежена рухомість голосових
складок. Це стосується тільки органів де є фізіологічна рухомість. Також дана стадія ділиться на
підстадії А і В. А – без метастазів, В – з наявністю регіонарних метастазів.
Четверта стадія. Пухлина виходить за межі
органу, вона проростає в хрящ якщо це пухлина гортані, чи в кістку якщо це рак ротоглотки
чи верхньої щелепи. Ця стадія також поділяється
на дві групи: А – без метастазів, В – з наявністю регіонарних метастазів. Кожна із цих стадій
характеризується в основному по місцевому розповсюдженню. Проте можливий варіант, коли по
місцевому розповсюдженню процес характеризується як перша стадія, але з великим фіксованим метастазом, то цей процес уже розглядається
як четверта стадія раку. Тому в цьому плані є деякі недоліки вітчизняної класифікації і в зв’язку
з цим була запропонована інша класифікація – по
системі ТНМ. Т- тумор (розміри первинної пухлини, позначаються індексом від 1 до 3, тобто Т1 –
це одна анатомічна область, відповідає першій
стадії, Т2 – це один відділ але без обмеження рухомості, Т3 – в межах відділу одного але
з фіксацією, Т4 – виходить за межі органу), Н –
регіонарні метастази (Н0 – це відсутність регіонарних метастазів, Н1 – рухомі метастази на
стороні ураження, Н2 – метастази з двох сторін
або контралотеральні, Н3 – нерухомі метастази).
М – віддалені метастази (М0 – відсутність віддалених метастазів, МХ – віддалені метастази
підозріваються але не доказані, М1 – доказані
віддалені метастази). Ця класифікація має важливе значення, тому що в залежності від класифікаційної оцінки розмірів пухлини зовсім різні
підходи до лікування пухлин [1, 2, 3].
Наводимо клінічний випадок із судовомедичної практики:
«17.09.2014 року був виявлений труп гр. П.,
1961 року народження, за місцем його проживання
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без ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті труп гр. П. слідчими органами
направлено до відділу судово-медичних експертиз трупів Київського міського бюро судовомедичної експертизи. При зовнішньому дослідженні трупа: труп чоловічої статі, правильної
тілобудови, помірної вгодованості. Довжина
тіла 174 см. Шкірні покриви тіла загалом блідосинюшного кольору. Трупне заклякання добре
виражено в усіх досліджуваних групах м’язів.
Трупні плями синюшно-фіолетового кольору, виявляються на задньо-боковій поверхні тіла, при
дозованому натискуванні бліднуть та відновлюють своє забарвлення через 8 хвилин. Гнильні
зміни не виражені. Шкіра обличчя блідо-синюшна. На волосистій частині голови пошкоджень
не виявлено. Очі закриті, зіниці рівномірно розширені, слизові оболонки їх білісувато-рожевого
кольору, без крововиливів. Кістки та хрящі носа
на дотик цілі. Отвори носа та вушні ходи вільні,
чисті. Рот закритий, слизова оболонка губ синюшна, язик в порожнині рота. На шиї пошкоджень не виявлено. Грудна клітка симетрична,
на дотик ціла. Живіт вище рівня реберних дуг.
Зовнішні статеві органи розвинені правильно за
чоловічим типом. Задньопрохідний отвір зімкнутий, шкіра навколо нього чиста. Кінцівки розвинені правильно, кістки на дотик цілі. Будь-яких
тілесних ушкоджень та особливостей розвитку
при зовнішньому огляді не виявлено. Результати внутрішнього дослідження: При розтині в ділянці шиї відмічається щільне утворення в надгортанниковому відділі з розповсюдженням у
прилеглі оточуючі тканини та лімфатичні вузли,
розмірами 6,0х4,0 см, на розрізі білуватого кольору без збереження структури, щільне, добре
видно вогнища некрозу і крововиливів (рис. 1).
Це пухлиноподібне утворення на 1/2 перекриває
гортань.

Рис. 1
При розтині грудної клітки і черевної порожнини – підшкірно жирова клітковина в області
груді 0,7 см, в області живота 1,0 см. Сальник
помірно виражений, рівномірно вкриває петлі
кишківника. Розміщення органів черевної по-

рожнини правильне. Шлунок та петлі кишківника вздуті газами. Очеревина чиста, гладка,
блискуча. В черевній порожнині вільної рідини
та злук не виявлено. Діафрагма справа та зліва
ціла. Реберні хрящі розсікаються легко. Переднє середостіння частково виповнено жировою
клітковиною. Легені виповнюють плевральні
порожнини. На верхівці правої та лівої легені
є декілька щільних горбистих утворення (метастазування). Навколосерцева сумка ціла. Серце
мішкоподібної форми, розмірами 14х11,5х8 см.
З порожнини серця та магістральних судин виділяється темно-червоні із білісуватими включеннями помірної щільності згортки крові.
Периметр правого венозного отвору 12,5 см,
лівого 13 см. В порожнині серця містяться темно-червоні із білісуватими включеннями помірної щільності згортки крові. М’яз серця дряблої
консистенції, на розрізах нерівномірного кровонаповнення, бурувато-червоного кольору, з помірно вираженими дрібними білесувато-сірими
прожилками сполучної тканини. Товщина стінки лівого шлуночка 2,0 см, правого 1,0 см. Двостулковий та тристулковий клапани тонкі, рухомі, біля основи ущільнені. Внутрішня оболонка
серця волога, блискуча, без крововиливів. Ширина аорти над клапанами 8,5 см, клапани її біля
основи ущільнені, рухомі. Внутрішня оболонка
аорти білесувато-жовтого кольору з чисельними фіброзно-кальцинозними атеросклеротичними бляшками. Ширина легеневої артерії на
розрізі над клапанами 7,5 см, клапани її гладкі,
рухомі, внутрішня оболонка жовтувато-рожевого кольору, гладенька. Вінцеві артерії серця на
розрізах зяють, вистоять над поверхнею розрізу,
стінка їх потовщена, кальцинована атеросклеротичним бляшками, просвіт на багатьох ділянках нерівномірно звужений на 2/3, місцями
до крапкового атеросклеротичними бляшками
кам’янистої щільності. З боку інших органів та
систем значної патології не виявлено, всі стани
відповідають віковим змінам організму. При судово-гістологічному дослідженні ділянки гортані з новоутворенням виявлено: веретеноподібні,
полігональні та округлі клітини, що створюють
синцитій і складаються в безладно розташовані
тяжі. Також спостерігаються утворення різних
за розмірами і формою судинних порожнин, заповнених кров’ю, що з’єднуються між собою.
Між клітинами пухлини знаходяться пухкі мережі аргірофільних волокон, що нагадують базальну мембрану.
Із наданої слідчими органами карти амбулаторного хворого на ім’я гр. П. стало відомо, що він
1 рік перебував на обліку у онкологічному диспансері з приводу злоякісного новоутворення гортані.
Отже, на підставі даних судово-медичної експертизи трупа гр. П., результатів судово-гістологічного дослідження та даних карти амбулаторно
хворого гр. П. було встановлено діагноз: Плоскоклітиннй рак гортані з метастазами у праву та
ліву легені».
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДБОРУ
ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ ДЛЯ ДІТЕЙ ПРИ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ЗА ЗАНЯТТЯ З ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ
Анотація: У статті проведено аналіз використання дихальних вправ у різних програмах фізичної реабілітації при
бронхо-легеневих патологіях. Показано ефективність диференційованого підбору дихальних вправ при бронхо-легеневих захворюваннях у дітей.
Аннотация: В статье проведен анализ использования дыхательных упражнений в разных программах физической
реабилитации при бронхо-легочных патологиях. Показана эффективность дифференцированного подбора дыхательных
упражнений при бронхо-легочных заболеваниях у детей.
Summary: The paper analyzes the use of breathing exercises in different programs of physical rehabilitation in bronchopulmonary pathology. The efficiency of a differentiated selection of breathing exercises in bronchopulmonary diseases in children.

Постановка проблеми та аналіз останніх
досліджень і публікацій. Соціально-економічні
негараздами останніх років відображають і негативну тенденцію динаміки здоров’я дітей в Україні.
За даними МОЗ України росте кількість дітей з хронічною патологією, зростає дитяча інвалідність.
Динаміка захворюваності і поширеності хвороб за
основними класами хвороб засвідчує, що зростання як захворюваності, так і поширеності хвороб у
дітей 0–17 років і у 2013 році відбулося переважно
за рахунок збільшення рівня захворюваності і поширеності хвороб органів дихання (66,04%) [13].
До того ж на сьогодні доведено, що ризик ХОЗЛ у
дорослих визначається цілою низкою факторів перинатального періоду та дитинства [6], що ускладнює проблеми сучасної пульмонології й охорони
здоров’я в цілому.
У комплексному лікуванні бронхолегеневої
патології, на сьогодні широко використовують
методи фізичної реабілітації. Вивчаючи програми фізичної реабілітації при бронхолегеневій патологій ми виявили, що Чепурна В. С. (2003) при
пневмоніях та хронічних бронхітах рекомендує застосовувати елементи йоги [12]. Александрова Л.И
та співавтори (2008), Григус І.М., Миронюк Л.В.
(2011) рекомендують при лікуванні пневмоній підбирати засоби та інтенсивність виходячи із рухового режиму пацієнта. При цьому акцент робиться
на ЛФК, яке включає поєднання ЗРВ та дихальних
вправ (статичних та динамічних, без розставляння
акценту на фазах дихання) та масажу [1, 5]. Ачкасов Е. Е. та співавтори (2011) також при фізичній
реабілітації при пневмонії дотримуються такого ж
підходу щодо застосування як засобів так і методик проведення занять, однак вони пропонують ще
й використання дренажних положень [3]. Гарага
В.Ф., Шевченко Ю.А. (2009) наголошують на тому,
що на фоні загальних підходів до реабілітації при

пневмонії, ще доцільно додатково застосовувати
вправи із дихальної гімнастики за Стрельніковою
[4]. Сухан В.С. та співавтори (2014) рекомендують
також при ФР при пневмоніях, як і попередні автори застосовувати дихальні вправи у поєднанні із
загально розвиваючими, виходячи із рухового режиму, однак наголошують на важливості підбору
вихідного положення при виконанні даної вправи
[11]. Калмикова Ю.С., Юрко Н.В. (2014) рекомендують в заняттях ФР при пневмонії в період реконвалесценції робити акцент на лікувальну гімнастику на основі танцювальної аеробіки та лікувальний
масаж за методикою П.Б. Єфименко [7]. Мазур Н.М.
та співавтори (2010) рекомендують при фізичній
реабілітації хворих на пневмонію з 4 дня госпіталізації комплекс із 13 вправ (поєднання дихальних
та ЗРВ) без урахування рухового режиму, функціональних можливостей пацієнта чи клінічного стану
на момент втручання. До того ж автори довільно
застосовують ті чи інші поняття чи терміни, не використовуючи при цьому загальноприйняту термінологію у сфері фізичної культури та спорту, що
утруднює сприйняття запропонованих вправ до їх
застосування [8]. Арєшина Ю.Б. (2013) рекомендує
застосовувати елементи йоги при фізичній реабілітації дітей з рецидивуючим бронхітом [2]. Пягаи
Л.П (2001) при складанні програм ФР при хронічних захворюваннях легень рекомендує підбір вправ
виходячи з показників руху грудної клітки (обмеження на вдиху, видиху чи комбіноване) [10]. Методика ФР при бронхолегеневих патологіях у дітей
Пущиної А. В. (2012) базується на елементах йоги
з поєднанням апаратів приборного комплексу Фомина М. И., Макаева Р.Ш., Богатова С.В., які рекомендують поєднувати у заняттях дихальну гімнастику за методом Бутейко у поєднанні із звуковою
гімнастикою [9]. Однак дозування навантаження
усі вищезгадані автори рекомендують підбирати
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виходячи з рухового режиму, а не функціонального
стану конкретного пацієнта на момент втручання.
За кордоном дихальну гімнастику широко використовують лише при хронічних захворюваннях
органів дихання. Підхід при хронічних захворюваннях при складанні програм ФР у них є симптоматичний, однак якщо при захворюваннях легень
надається перевага маніпуляційним втручанням
для розрідження та виведення мокроти, то при муковісцидозі там надають перевагу апаратним методам реабілітації (вібро-жилети) [14, 15] та флатери.
Зв’язок роботи з науковим планом. Робота виконується за темою Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на
2011-2015 рр., тема 4.2. «Фізична реабілітація неповносправних з порушенням діяльності опорно-рухового апарату» (номер держреєстрації 0111U006471).
Мета роботи. Виявити вплив диференційованого підбору дихальних вправ на стан респіраторної системи у дітей при бронхолегеневих захворюваннях.
Методи дослідження: спірометрія, пікфлоуметрія, аускультація, медико-педагогічне спостереження.
Організація дослідження. Дослідження проводилося на базі ІІІ педіатричного відділення
ОХМАТДИТу у Львівській області. У дослідженні
взяло участь 24 дитини, середній вік яких становив
9,9±2,7 років, та проходили стаціонарне лікування
на базі даного лікувального закладу. Методом випадкової вибірки діти були поділені на 2 групи:
основну (ОГ) та групу порівняння (ГП) по 12 чоловік у кожній. Щодо основного захворювання, то
в ОГ було 6 дітей з односторонньою пневмонією,
1 дитина з гострим бронхітом, у 2 – рецидивуючий
бронхіт та 3 пацієнтів мали обструктивний бронхіт.
У ГП пневмонія була діагностовано у 7 дітей, 2 пацієнта було з обструктивним бронхітом та 3 – з рецидивуючим бронхітом. За даними аускультації та
показників ЖЄЛ та ПШВ групи були однорідними.
Результати досліджень та їх обговорення.
Дихальна гімнастика є одним із методів фізичної
реабілітації, яка сприяє нормалізації дихання. Проаналізувавши підхід до підбору дихальних вправ
при бронхолегеневих захворюваннях ми виявили,
що їх підбір для осіб з проблемами дихальної системи залежить від встановленого діагнозу.
За допомогою дихальних вправ ми можемо вирішувати різні проблеми, які виникають при бронхолегеневих захворюваннях у дітей. В різні періоди
одного і того ж захворювання клінічна картина у
кожної дитини проявляється по-різному. Так, наприклад в одних дітей домінують сухі свистячі
хрипи та сухий кашель, в других – прослуховується при аускультації маса вологих хрипів та вологий кашель, в третіх – поєднання сухих та вологих
хрипів та змішаний кашель, а у когось виникають
ускладнення пов’язанні із запаленням плеври.
Тому, в залежності від клінічної картини основна
мета, яку ставить перед собою реабілітолог, займаючись дихальними вправами із пацієнтом з респіраторними захворюваннями є:

• покращення вентиляції,
• сприяння розрідженню та виведенню ексудату
(сприяти відкашлюванню),
• зменшення чи ліквідація бронхоспазму.
За допомогою дихальних вправ, керуючись
фізіологічним механізмом виникнення задишки
та рефлекторним механізмом її компенсації ми
можемо розслабити гладкі м’язи навколо бронхів,
тим самим зменшити бронхоспазм та збільшити
просвіт бронхів, покращити вентиляція легень чи
сприяти виведенню харкотиння з дихальних шляхів чи запального ексудату з легеневої тканини.
Так, з метою покращення вентиляції певної ділянки легень ми застосовуємо дихальні вправи з
акцентом на вдих та розтяг тої ділянки грудної клітки, на яку йде проекція ураженої частини бронхолегеневого апарату. Для того, щоб сприяти кращому
відходу запального ексудату з легень (при пневмонії) чи вивести мокроту із дихальних шляхів (при
трахеїтах, бронхітах), ми використовуємо дихальні
вправи з акцентом на видих та стискання тої ділянки
грудної клітки, на яку йде проекція ураженої частини бронхолегеневого апарату. Для кращого розрідження мокроти ми виконуємо ці вправи у поєднанні із звуковою гімнастикою, віддаючи перевагу
джижачим звукам. Однак при ексудативних плевритах ми робимо фізичні вправи з акцентом на видих
та розтяг ураженої ділянки. З метою зменшення чи
ліквідації бронхоспазму ми застосовуємо дихальні
вправи на подовжений видих чи затримку дихання,
або поєднуємо їх із звуковою гімнастикою, віддаючи перевагу шиплячим та свистячим звукам.
Враховуючи специфіку лікувального закладу
(обласна лікарня), на лікування діти поступають у
різні періоди основного захворювання (хтось зразу звертається за допомогою, а когось скеровують
після лікування у районній лікарні), тому підбір
дихальних вправ для дітей ОГ з бронхолегеневою
патологією ми здійснювали не лише від діагнозу
(трахеїт, бронхіти, пневмонія, плеврити), але і виходячи із даних симптоматики.
Щодо вихідних положень, дозування, інтенсивності та поєднання дихальних вправ із загально-розвиваючими, то вони підбирається індивідуально, залежно від функціонального стану дитини,
враховуючи супутні захворювання та її поставу.
Пацієнтам ГП дихальні вправи, їх дозування, інтенсивності та поєднання із загально-розвиваючими підбиралися відповідно до діагнозу та рухового
режиму.
З метою перевірки диференційного підходу до
підбору дихальних вправ та подальшої індивідуалізації програми фізичної реабілітації ми порівняли
дані ПШВ, ЖЄЛ та аускультації у дітей з бронхолегеневими захворюваннями після першого заняття
при перебуванні їх на стаціонарному лікуванні.
Як показали результати дослідження, після
першого заняття дихальної гімнастики у дітей ОГ
були більш виражені позитивні зміни за даними
аускультації. Після заняття у них ми спостерігали
зменшення кількості сухих свистячих хрипів, що
вказує на збільшення просвіту бронхів та зменшен-

46

ня бронхоспазму. У більшості дітей, які мали вологі хрипи, також спостерігалася більш виражена
позитивна динаміка за даними аускультації у порівнянні із дітьми ГП. До того ж пацієнти ОГ під
час заняття більше відкашлювали у порівнянні з
дітьми ГП.
Щодо показників ЖЄЛ та ПШВ, то тут ми спостерігали позитивні зміни у дітей обох груп, однак у пацієнтів ОГ вони були більш виражені. Так
середній показник ЖЄЛ у дітей ОГ після заняття
з дихальної гімнастики покращилися на 7,36%
(р<0,01), а у дітей ГП – 2,1% (р<0,01) (табл. 1).
Приріст показників ПШВ після заняття з дихальної гімнастики також більш виражений у дітей ОГ і
відповідно становив 11,27% (р<0,01), а у пацієнтів
ГП – 7,28% (р<0,05).
Таблиця 1
Відмінність показників за даними
t-критерія Стьюдента
Показники

ЖЄЛ /
НЖЄЛ

Вік

групи порівняння

T – критерій

р

ОГ – ГП

0,692

>0,05

ОГ1 – ГП1

–1,142

>0,05

ОГ1 – ОГ2

–5,075

<0,01

ГП1 – ГП2

–3,260

<0,01

ОГ2 – ГП2

0,640

>0,05

ПШВ

Південноукраїнський медичний науковий журнал
ОГ1 – ГП1

0,936

>0,05

ОГ1 – ОГ2

–6,437

<0,01

ГП1 – ГП2

–2,978

<0,05

ОГ2 – ГП2

1,212

>0,05

*Примітка: ОГ1 – основна група до заняття дихальною гімнастикою; ОГ2 – основна група після заняття
дихальною гімнастикою; ГП1 – група порівняння до заняття дихальною гімнастикою; ГП2 – група порівняння
після заняття дихальною гімнастикою

Висновок. У своїх програмах з фізичної реабілітації при легеневих захворюваннях більшість авторів
застосовує дихальні вправи з урахуванням діагнозу
та рухового режиму. Лише Мазур Н.М. та співавтори при фізичній реабілітації хворих на пневмонію
пропонує певний комплекс вправ без врахування
рухового режиму. Закордонні клініки пропонують
застосування дихальної гімнастики відповідно до
симптоматичних проявів, однак застосовують її лише
при хронічних легеневих захворюваннях.
Диференційний підбір дихальних вправ відповідно до симптоматичних проявів при легеневих захворюваннях у дітей вже після одного заняття сприяв
достовірній зміні показників ЖЄЛ, ПШВ та регресії
симптоматики захворювань за даними аускультації.
Вважаємо що диференційний підбір дихальних
вправ та інших засобів фізичної реабілітації відповідно до симптоматичних проявів при легеневих
захворюваннях у дітей сприятиме швидшому відновленню функції зовнішнього дихання.
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УЛЬТРАЗВУКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО
КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ З НЕВИНОШУВАННЯМ
Анотація: стаття присвячена дослідженню ультразвукових змін в фетоплацентарному комплексі в ранні терміни
гестації у вагітних з не виношуванням. Розроблені ультразвукові критерії несприятливого перебігу вагітності.
Аннотация: статья посвящена исследованию ультразвуковых изменений в фетоплацентарном комплексе в ранние
сроки гестации у беременных с невынашиванием. Разработаны ультразвуковые критерии неблагоприятного течения
беременности.
Summary: the article is devoted research of ultrasonic changes in a fetoplacental complex in the early terms of gestacii for
pregnant with not maturing. The ultrasonic criteria of unfavorable motion of pregnancy are developed.

Вступ. Плацентарна недостатність (ПН) – синдром, обумовлений морфофункційними змінами
і уявляє собою результат складної реакції плоду і
плаценти на різні патологічні стани материнського організму [1]. У його основі лежать порушення
компенсаторно-пристосувальних механізмів фетоплацентарного комплексу (ФПК) на молекулярному, клітинному і тканинному рівнях [2, 3]. При
цьому спостерігаються порушення транспортної,
трофічної, ендокринної, метаболічної, антитоксичної функцій плаценти, що лежать в основі патології
плоду і немовляти. ПН супроводжує практично усі
ускладненні вагітності. Його частота у пацієнток з
вірусною і бактеріальною інфекцією складає в середньому 50-60% [4].
Мета дослідження. З метою розробки нормативних параметрів формування ембріона і
екстраембріональных структур, оцінки особливостей становлення і розвитку фетоплацентарної
системи, визначення параметрів центральної і
периферичної гемодинаміки плода протягом неускладненої вагітності, нами було проведене комплексне ультразвукове, допплерометричне, кардіотокографічне обстеження 25 соматично здорових
жінок з фізіологічним перебігом гестаційного процесу в терміни з 5 до 40 тижнів вагітності.
Результати дослідження та їх обговорення.
При трансвагінальному ультразвуковому дослідженні візуалізація ембріона в порожнині плодового яйця відзначена в 5 тижнів 1 дня гестації у
19(76,0%) вагітних. Після 6 тижнів, при середньому внутрішньому діаметрі плодового яйця рівному
14 мм і більше у всіх спостереженнях (25 жінок –
100%) установлена присутність ембріона. Таким
чином, при трансвагінальному дослідженні для
неускладненої вагітності характерна обов’язкова
візуалізація ембріона в порожнині плодового яйця
діаметром 14 мм і більше, що відповідає 6 тижням вагітності.З моменту визначення ембріона в
нашому дослідженні проводився вимір КТР і зіставлення його значень з терміном гестації. При
цьому виявлено, що в 22(88,0%) спостереженнях
розмір ембріона відповідав розрахованому термі-

нові вагітності і середньому внутрішньому діаметрові плодового яйця. В інших 3(12,0%) жінок КТР
відставав від очікуваного не більше ніж на 6 днів,
пропорційно діаметрові плодового яйця. Надалі
при динамічному ультразвуковому дослідженні в
цих спостереженнях відзначений адекватний приріст ембріометричних показників у відповідності з
терміном гестації. Таким чином, при фізіологічному плині вагітності КТР ембріона відповідає терміну гестації або відстає від нього не більше ніж на
6 днів при наявності в анамнезі регулярного менструального циклу (27-30 днів). Ехографічна оцінка
даної екстраембріональної структури проводилася
з 7 тижнів вагітності, з початку візуалізації гладкого і ворсинчатого хоріона. При ультразвуковому
дослідженні в І триместрі неускладненої вагітності
хоріон відрізнявся гомогенною дрібнозернистою
структурою середньої ехогенності з чітким рівним
внутрішнім контуром плодової поверхні і розмитим
з материнської сторони. При цьому за період динамічного спостереження відзначений постійний
ріст товщини хоріона, у середньому на 1,0±0,3 мм
у тиждень. Кореляційний аналіз показав наявність
при нормальному перебізі вагітності сильного
зв’язку між збільшенням об’єму хоріальної, амніотичної порожнин і куприко-тім’янним розміром
(КТР) ембріона (r1=0,94; r2=0,87). У свою чергу,
КТР прямо пропорційно корелював з терміном
гестації (гз=0,99). В середньому та пізньому фетальному періодах при проведенні ультразвукового
дослідження було встановлено, що в 6 (24%) випадків плацента розташовувалася на передній стінці матки, в 9(36%) на задній, в 6(24%) біля дна матки, в 4(16 %) випадках на одній із бокових стінок.
Функційний стан плаценти у багатьох випадках
обумовлений ступенем її розвитку у відповідності
з гестаційним терміном та збереженням компенсаторно – пристосувальних механізмів. Ультразвукова плацентометрія у вагітних контрольної групи
протягом гестаційного періоду показала відповідність товщини плаценти гестаційній нормі у 94%
вагітних. В цей же час у 2 (8%) вагітних відмічено
зменшення цього показника. «Товста» плацента
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мала місце у 4 (16%) вагітних контрольної гупи.
Відповідість зрілості плаценти гестаційному терміну є одним з найбільш важливих умов забезпечення адекватного розвитку плода та його захисту.
Ехоструктура плаценти відповідала терміну вагітності в 92% спостережень. Передчасне дозрівання
плаценти спостерігалося в 8% випадків. Кількість
навколоплідних вод , що є продуктом метаболічних
процесів матері, плода і плодових оболонок, відповідало нормі в 98% спостережень. Лише в 1,0%
вагітних спостерігалося помірне багатоводдя. З метою виявлення особливостей росту і розвитку плідного яйця та плода протягом гестаційного процесу
проведено ультразвукове дослідження 25 вагітних,
які мали невиношування вагітності в анамнезі.
Особливу увагу звертали на час візуалізації
ембріона в порожнині плідного яйця в даної групи
пацієнток, з огляду на дані, отримані при неускладненій вагітності. Так, у 21 (84%) спостереженнях
відзначена візуалізація ембріона при діаметрі плодового яйця 14 мм і більше, що відповідало 6 тижням вагітності при наявності регулярного менструального циклу. При подальшому спостереженні в
3 (12%) пацієнток з невиношуванням вагітності в
анамнезі виявлено відставання КТР від очікуваних
значень на 6-10 днів. При повторному ультразвуковому скануванні, виконаному через 2 тижні, у
2 (8%) спостереженнях відзначений позитивний
приріст ембріометричних показників і їхня відповідність гестаційному терміну. У 2 (8%) вагітних
зберігалося відставання куприко-тім’янного розміру ембріона від гестаційного терміну не більше
ніж на 7 днів. При динамічному ультразвуковому
контролі і проведенні фетометрії відзначене коливання біометричних параметрів плоду в нормативних для терміну межах. У той же час, у 1 (4%)
пацієнток прогресуюче зниження КТР ембріона в
сполученні зі зменшенням об’єму плодового яйця
дозволило діагностувати затримку росту ембріона, що з’явилося клінічним симптомом первинної фетоплацентарной недостатності. Згодом у
зазначених спостереженнях діагностовані різні
ускладнення гестаційного процесу: нерозвиваюча
вагітність 2 (8%) і мимовільний викидень у терміни до 10 тижнів 1 (4%).Слід зазначити, що відставання ембріометричних параметрів (КТР) у два
рази частіше діагностувалося нами при наявності
загрозливого переривання вагітності, чим при відсутності клінічної картини даного ускладнення.
Об’єм плідного яйця в 15 (60%) обстежених жінок
відповідав параметрам, характерним для неускладненого плину вагітності. У 10 (40%) спостереженнях виявлені відхилення від норми. Зменшення
об’єму плідного яйця відзначалося в 7 (28%). Як
видно з представлених даних, зменшення об’єму
плідного яйця відбувається переважно за рахунок
зменшення об’єму амніотичної порожнини, при
цьому зменшення об’єму екзоцелома відбувається
в меншій ступені. Слід зазначити, що зменшення
об’єму плідного яйця й амніотичної порожнини
явилося характерною ехографічною ознакою для
вагітних з невиношуванням. В усіх спостережен-

нях зменшення об’єму плідного яйця й амніотичної порожнини (раннє маловоддя) супроводжувалося клінічними ознаками загрози переривання
вагітності. У 8 (32%) з 25 вагітних при наявності
тільки болів у нижніх відділах живота відбувалося ізольоване зменшення об’єму амніону, що на тлі
спазмолітичної терапії поверталося до нормальних
значень (р >0,05). Однак, в інших 15 (60%) спостереженнях при довгостроковій загрозі, що зберігається переривання вагітності, вимагалося призначення гормональної терапії, відзначене зменшення
об’ємів плідного яйця й амніону. При повторному
ультразвуковому дослідженні чеоез 2-3 тиж. об’єм
плідного яйця продовжував залишатися зниженим.
Таким чином, при виражених клінічних проявах загрозливого викидня найбільш чуттєвим ехографічною ознакою явилося зменшення об’єму плідного
яйця, що є маркером подальшого несприятливого
переігу і результату вагітності. Однак при ізольованому підвищенні тонусу міометрія при відсутності клінічних проявів загрозливого переривання
вагітності спостерігалося переважно ізольоване
зниження об’єму амніотичної порожнини, яке легко корригується призначенням традиційної спазмолітичної терапії. У подальшому у даних вагітних
гестаційнии процес ускладнився: загрозою переривання в ІІ (13 (52%)) і ІІІ (6 (24%)) триместрах,
передчасним дозріванням плаценти (11(44%)), маловоддям (7(28%)), гестозом (6 (24%)), фетоплаценарною недостатністю (10 (40%), у тому числі
СЗРП-2 (8%). При цьому в 3 (12%) спостереженнях
відбулися передчасні пологи в терміни 34-37 тижнів. У 15 (60%) пацієнток вагітність закінчилася
своєчасними родами, рис.3.3. З ускладнень у родах
відзначалися: патологічний прелімінарний період
(3(12%)), слабкість родової діяльності (6 (24%)),
гіпоксія плоду (4(16)). Таким чином, прогресуюче
зменшення об’єму плідного яйця в 48,57% спостережень є ультразвуковими маркерами самовільного
переривання вагітності. У той же час, малий об’єм
плідного яйця, який зберігається, являє собою прогностичний критерій виникнення загрози викидня
і передчасних пологів з чуттєвістю 77,8% і специфічністю 57,1%. З 25 пацієнток основної групи в
21 (84%) виявлені ехографічні особливості хоріона,
які стосуються його структури. Так, у 15 (60%) спостереженнях візуалізувався хоріон неоднорідної
ехогенності з ехонегативними включеннями невеликих розмірів. В інших 10 (40%) вагітних ехографічні особливості хоріона полягали в підвищенні
ехогенності. При цьому його товщина на всьому
протязі дослідження не відрізнялася від значень
контрольної групи. Зменшення товщини хоріона
діагностовано в однієї вагітної в терміні 7 тиж з
вираженими ознаками загрози переривання і раннього токсикозу. На тлі гормональної терапії при
повторному ТВУЗІ відзначена нормалізація товщини хоріона, а надалі – пролонгування вагітності до
доношеного терміну. Істотне збільшення товщини
хоріона до 15 мм і нерівний контур його плодової
поверхні зареєстровані в 9 і 10 тиж вагітності у
2 пацієнток з ретрохоріальною гематомою, збіль-
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шенням жовточного мішка і раннім маловоддям
Конфлікту резус-фактора і групи крові між матір’ю
і плодом нами виявлено не було. У подальшому перебіг даної вагітності ускладнився загрозою переривання в ІІ триместрі. Усі випадки самовільного
викидня співвідносилися з нормальною товщиною
і структурою хоріона. При вагітності, що нерозвивається, у 2 спостереженнях в хоріоні поблизу
материнської поверхні візуалізувалися анехогенні
включення з чітким нерівним контуром. Слід зазначити, що в усіх без винятку вагітних з ехографічно
зміненим хоріоном паралельно реєструвалися зміни інших екстраембріональних утворень. Таким
чином, ехографічні особливості хоріона, як правило співвідносяться з іншими змінами плодового
яйця і самостійно прогностичного значення не мають. Кореляційний аналіз між ехографічними параметрами плодового яйця в групі вагітних з невиношуванням виявив ряд достовірних залежностей.
Так до 10 тижнів відзначалося зменшення зв’язку
об’ємів амніотичної і хоріальної порожнин із КТР
ембріона, що у свою чергу вірогідно збільшувало
ризик самовільного викидня (г1=0,67; г2 =0,63).
У процесі терапії після 10 тиж на тлі поліпшення
клінічної симптоматики співвідношення між амніоном і КТР відповідало нормальному перебігу
вагітності ((г1=0,92). Таким чином, розміри амніону і плодового яйця є прогностично значимими
критеріями ускладненого перебігу вагітності. На
підставі вищезазначеного можна виділити наступні ехографічні маркери несприятливого перебігу і
результату вагітності в жінок із проявами плацентарної недостатності в ранньому ембріональному і
ранньому фетальному періодах.
• відставання КТР ембріона на 2 тижні і більше при УЗ дослідженні в терміни до 9 тижнів
гестации;
• брадикардія до 90 уд/хв і менше у терміни до
8-12 тижнів гестации;
• корпоральне або прикореневе (поблизу стебла
тіла ембріона) розташування відшарування хоріона з утворенням ретрохоріальної гематоми об’ємом
більше 25 мл;
• тахікардія більше 200 уд/хв на тлі клінічних
проявів самовільного викидня, що почався;
• виражене прогресуюче зниження об’єму плідного яйця й амніотичної порожнини;
• виражене багатоводдя з наявністю грубої ехопозитивної суспензії в амніотичній порожнині;
Імовірність самовільного викидня і формування плацентарної недостатності вище при одночасному виявленні 2 і більше ехографічних маркерів.
На підставі вищенаведеного можна зробити висновок про необхідність проведення ультразвукового
дослідження з оцінкою ехографічних параметрів
становлення і розвитку ембріона і екстраембріональних структур в першому триместрі у вагітних
з невиношуванням в анамнезі і ризиком розвитку
плацентарної недостатності в анамнезі з метою виявлення маркерів ускладненого перебігу гестації і
наступного вибору раціональної тактики ведення
вагітності. При проведенні ультразвукового дослі-

дження у вагітних з проявами плацентарної недостатності в середньому і пізньому фетальному періодах встановлено , що фетометричні показники
відповідали гестаційній нормі у 24 (96%) вагітних
основної групи. Синдром затримки росту плода
І ступеня, що є оціночним критерієм ПН, виявлений у 6 (24%) вагітних з невиношуванням. Перевищення фетометричних даних від гестаційних
норм нами не виявлено. При загрозі переривання вагітності СЗРП у дослідженнях відзначався в
8 (32%) основної групи , а при анемії вагітних у
5 (20%), що пояснюється своєчасною діагностикою
й адекватною терапією даних ускладнень вагітності. Локалізація плаценти впливає на ріст і розвиток
плоду. Вважається найбільш сприятливе розташування плаценти на задній стінці матки, де маткове
кровопостачання найбільш інтенсивне (Сидорова
И.З, Макаров И.О., 2000). Однак отримані нами
результати узгоджуються з даними, приведеними
М.В. Медведєвим і Е.В. Юдиной (1998) про те, що
при ПН плацента в два рази частіше розташовується на передній стінці матки, чим на задній. У пацієнток основної групи – у 17 (68%) спостереженнях
розміщення плаценти діагностувалося на передній
стінці, на задній – у 4 (16%) та в 4 (16%) біля дна
матки. У порівнянні з контрольною групою відповідно: на передній стінці -15 (60%) , на задній
-7 (28%), біля дна матки – 3 (12%). У 5 пацієнток
контрольної групи виявлена низька плацентація,
що, безперечно, є чинником ризику розвитку ПН
через те, що характер васкуляризації нижніх відділів матки не забезпечує достатніх умов для адекватного матково-плацентарного кровотоку. За даними літератури, порушення формування і функції
плаценти можуть бути обумовлені захворюваннями серця і судинної системи вагітної, патологією
нирок, хронічною інфекцією, захворюваннями нейро-ендокринної системи і цілим рядом інших патологічних станів (Сидорова И.С., Макаров И.О.,
2000), що підтверджується також нашими даними
(у цих пацієнток були відповідні екстрагенітальні
захворювання). Функціональний стан плаценти
багато в чому обумовлений ступенем її розвитку
відповідно до гестаційного терміну і збереженні
компенсаційно-пристосувальних механізмів. Ультразвукова плацентометрія показала відповідність
товщини плаценти гестаційній нормі в 14 (56%)
вагітних основної групи. У той же час у 6 (24%) вагітних основної групи відзначене зменшення цього
показника. "Товста" плацента мала місце в 5 (20%)
вагітних основний групи. Відповідність зрілості
плаценти гестаційному терміну є одним з найбільш
важливих умов забезпечення адекватного розвитку
плоду і його захисту. Ехоструктура плаценти відповідала терміну вагітності в 16 (64%) пацієнток
основної і в 23 (92%) – контрольної групи. Передчасне дозрівання плаценти , на думку багатьох авторів, з високим ризиком перинатальных ускладнень
(Демидов В.Н., 1990; Deter R.І.et al 1995), мало місце в 9 (36%) випадках серед вагітних основної групи. У 18 (72%) пацієнток основної групи кількість
навколоплодних вод, що є продуктом метаболічних
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процесів матері, плоду і плодових оболонок, відповідало нормі. Порушення утворення і ресорбції
амніотичної рідини, які багато дослідників вважають показником внутрішньоутробного страждання плоду (Сидорова И.З Макарова И.О., 2000;
Ott W.J.et.al., 2000), в основній групі спостерігалося
в 7 (28%) пацієнток, у тому числі в 5 (20%) – маловоддя, у 2 (8%) – багатоводдя. Зменшення ООВ при
ПН є, на думку ряду авторів, несприятливою про-

гностичною ознакою з погляду збільшення числа
перинатальных утрат (Медведєв М.В. і соавт., 2011;
Uzan S.B., 2012). Маловоддя в основному спостерігалося у пацієнток, де вагітність була ускладнена
гестозом, анемією і екстрагенітальною патологією,
що узгоджується з даними літератури про більш
виражену гіпоксію плоду при даному сполученні
ускладнень вагітності (Сєров В.Н. і соавт., 2010;
Савельєва Г.М., Шалина Р.И., 2011).
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СЕЗОННІСТЬ ХРОНІЧНИХ КОЛОСТАЗІВ
У ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО ЕТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
В СВІТЛІ ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
Анотація: В роботі викладено наукове обґрунтування та принципи організації лікувальної реабілітації дітей з хронічними колостазами. Обговорені ефекти лікувальної реабілітації, а також покази до її застосування. Особливу увагу
приділено дизайну реабілітаційних програм у дітей з хронічним колостазом в сезонному відношенні.
Аннотация: В работе изложено научное обоснование и принципы организации лечебной реабилитации детей
с хроническими колостазами. Обговорены эффекты лечебной реабилитации, а также показания к ее использованию.
Особенное внимание уделено дизайну реабилитационных программ у детей с хроническим колостазом в отношении
с сезонной частотой патологии.
Summary: In article the scientific substantiation and principles of the organization treatment rehabilitation in children’s of the
chronical colostasis are stated». Effects treatment rehabilitation and also indication to its carrying out are discussed. The special
attention is given to design of rehabilitation programs at patients with chronic constipation in seasonal relation.

Вступ. Хронічні колостази(ХК) є одним з симптомів які часто зустрічаються в гастроентерологічній практиці. Частота ХК знаходиться в межах 5-10%
серед загальної кількості дитячого населення. Слід
також зазначити, що ХК, які ускладнені явищами
енкопрезу або без нього, спостерігаються у 3% дітей
дошкільного віку, та у 1–2% школярів. Загалом скарги на закрепи висувають 3% дітей, які звернулись
по допомогу до педіатра і 25% до гастроентеролога
[1]. На протязі останніх десятиліть в дитячому віці
відмічається збільшення частоти таких вад розвитку
товстої кишки як доліхосігма, долікололон, мегаколон, синдром Пайра, різні види атрезії аноректальної ділянки, що супроводжуються сповільненням
товсто кишкового транзиту» [2]. ХК в сучасному
урбаністичному суспільстві складають актуальну і
не вирішену в повній мірі проблему дитячої хірургії [3]. Не дивлячись на»сучасний розвиток дитячої
колопроктології, численні питання діагностичного,
лікувально-тактичного плану, а також реабілітації
після консервативного або оперативного лікування
лишаються дискутабельними, суперечливими та потребують подальшої перевірки та уточнення [4]».

Багато питань на сьогоднішній день викликає вплив
сезонного фактору та етно-терітореальних особливостей населення на частоту ХК. Далекі від свого
остаточного вирішення і профілактичні алгоритми
консервативного лікування патології.
Мета дослідження. Виявлення сезонних закономірностей поширення різних етіологічних причин виникнення хронічних колостазів для розробки профілактичних та реабілітаційних заходів.
Матеріали і методи дослідження. В роботі проведено аналіз медичних карт стаціонарних хворих
1479 дітей віком від 1 до 16 років, які знаходились на
стаціонарному лікуванні в клініці хірургічних хвороб
дитячого віку Вінницького національного медичного університету в період з 2000 по 2013р.р. Всі діти
були корінними мешканцями Подільського етно – терітореального регіону, що визначало єдність особливостей побуту та харчування. Загальна група дітей з
хронічними закрепами була піддана сезонному аналізу частоти зустрічаємості патології. Крім того, загальна група спостереження, була розділена на три
підгрупи в залежності від патології, яка їх складала
у відповідності до діючої МКХ (Q 43.1 – хвороба
Гіршпрунга; Q 43.2 – доліхосігма»; Q-43.8 доліхоколон; Q 59.0 –
закреп). Кожна з цих підгруп підлягала сезонному аналізу частоти
зустрічаємості патології.
Результати дослідження
та їх обговорення. Проведений
аналіз динаміки госпіталізації
дітей з ХК дозволив зробити
висновок про щорічний кількісний приріст пацієнтів, по відношенню до загальної кількості
стаціонарних хворих, навіть
попри те, що щорічна загальна
кількість всіх хворих дітей також має постійну тенденцію до
Рис. 1. Динаміка щорічної кількості стаціонарних хворих з ХК свого сумарного збільшення за
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Максимальна кількість дітей з доліхосігмою
була госпіталізована в стаціонар в період: «лютий –
травень», «червень – серпень», «жовтень – грудень», а мінімальна відповідно: «грудень – лютий»,
«квітень – червень», «серпень – жовтень».
Аналіз дітей, які підпадають під рубрику МКХ
Q 43.8 – доліхоколон, з’ясував наступну кількісну
динаміку госпіталізації дітей (Рис. 4).

Рис. 2. Загальна сезонна кількість
стаціонарних хворих з ХК
аналізує мий проміжок часу, що співпадає з даними
інших авторів [1, 2] (Рис. 1).
Виходячи з данихрис. 1, було проведено сезонний аналіз зустрічаємості патології. Для цього була
створена помісячна кругова діаграма (Рис. 2).
Аналіз рис.2, засвідчив, що максимальна кількість хворих з ХК зверталась за медичною допомогою в наступні періоди: «лютий – квітень», «червень – серпень», «жовтень – грудень», а мінімальна
відповідно у: «квітень – червень», «серпень –
жовтень», «грудень – лютий».
З метою нозологічної деталізації сезонної поширеності патології яка призводить до ХК створені
окремі діаграми (Рис. 3, 4, 5). При цьому з загальної кількості стаціонарних пацієнтів з ХК були відокремлені діти з хворобою Гіршпрунга, як ті, що
мали заплановані за часом етапи корекції патології
в своїй переважній більшості, або мали гострий перебіг порушень товсто кишкового транзиту.
Аналіз дітей, які підпадають під рубрику МКХ
Q 43.2 – доліхосігма, з’ясував наступну кількісну
динаміку госпіталізації дітей (Рис. 3).

Рис. 4. Сезонний розподіл»
стаціонарних хворих з доліхоколон
Максимальна кількість дітей з доліхоколонбула госпіталізована в стаціонар в період: «лютий –
травень», «травень – серпень», «вересень-жовтень», а мінімальна відповідно: «грудень – березень», «квітень – червень», «серпень – жовтень»,
«жовтень – грудень».
Кількість стаціонарних хворих,»які підпадали
під рубрику Q 59.0 – функціональний закреп, мала
наступний розподіл (Рис. 5.).

Рис. 3. Сезонний розподіл стаціонарних хворих
з доліхосігмою

Рис. 5. Сезонний розподіл стаціонарних хворих
з функціональним закрепом
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Максимальна кількість дітей з функціональними
закрепами була госпіталізована на стаціонарне лікування в період: «січень-березень», «травень-липень»,
«липень-жовтень», «жовтень–грудень», а мінімальна відповідно: «лютий-квітень», «червень-серпень»,
«вересень-листопад», «листопад– лютий».
Враховуючи фактичний клінічний матеріал
нами розроблені та впроваджені в клінічну практику наступні принципи сезонної реабілітації ХК
(СРХК).
У відповідності до мети конкретного етапу
СРХК розробляються та затверджуються індивідуальні програми реабілітації. Останні засновані
на індивідуальному реабілітаційному потенціалі пацієнта, тобто на науково обґрунтованій межі
можливого відновлення дефіцитних фізіологічних
функцій. Кожний хворий з ХК, якого включено»в
реабілітаційну програму, повинен розглядатись
як унікальний індивідуум з специфічними фізіота психосоматологічними змінами, які викликані
основним захворюванням [3]. При такому підході
компоненти СРХК повинні бути індивідуалізовані
на основі поглибленого покрокового обстеження
пацієнта, яке включає:
1. послідовне та детальне вивчення анамнезу
(безпосередньоо з участью батьків) та фізикальне
обстеження (обов’язкове ректальне пальцове дослідження);
2. ендоскопічне обстеження ШКТ (фіброгастродуоденоскопія, ректороманоскопія, фіброколоноскопія);
3. ультразвукове дослідження дистальних відділів товстої кишки ( в тому числі з водним навантаженням);

4. рентгенологічне дослідження товстої кишки
(ірігографія при необхідності відстрочена (через
24 години) для з’ясування евакуаторної спроможності кишки);
5. визначення ступеню ендотоксикозу організму (загальний аналіз крові, рівень середньо молекулярних пептидів, лейкоцитарний індекс інтоксикації, тощо);
6. Спірометрія та електроенфефалографія.
Для успішної реалізації індивідуальної СРХК
потрібна кооперація представників різних медичних спеціальностей в мультідисциплінарну бригаду, роботу якої повинен координувати досвідчений дитячий хірург. В залежності від складності
створеної програми реабілітації в команду залучають педіатрів, гастроентерологів, психоневрологів, дієтологів, спеціалістів по респіраторному
відновлювальному лікуванню, фізіотерапевтів та
соціальних працівників. Особлива увага при реалізації СРХК повинна приділятись узгодженій дії
всіх медичних працівників – організаторів охорони здоров’я, суміжних спеціалістів, дільничних
педіатрів та педіатрів дошкільних закладів і шкіл,
сімейних лікарів.
Висновки:
1. Наявність місцевого сезонного аналізу поширеності хронічного коло стазу у дітей дозволяє
упереджено прогнозувати госпіталізацію в даній
диспансерній групі хворих.
2. Комплексна сезонна реабілітація хронічних
колостазів у дітей надає можливість визначати динаміку клінічного перебігу патології, розробляти
необхідні профілактичні та лікувальні заходи, що
покращує якість життя пацієнтів.
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ПРОБЛЕМА ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ В СТОМАТОЛОГІЇ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Анотація: Використовуючи джерела літератури, узагальнено відомості про вірус простого герпесу. Встановлено
постійне зростання кількості хворих та інфікованих, що обумовлює потребу всебічного вивчення герпетичної інфекції
й у створенні ефективних методів профілактики та лікування.
Аннотация: Используя источники литературы, обобщены сведения о вирусе простого герпеса. Установлено
постоянный рост количества больных и инфицированных, что обусловливает потребность всестороннего изучения герпетической инфекции и в создании эффективных методов профилактики и лечения.
Summary: Using the power of literature, summarized information on herpes simplex virus. Established a permanent
increase in the number of patients and infected, hence the need for a comprehensive study of herpes infection and to create
effective methods of prevention and treatment.

Інфекційні ураження герпетичної природи щелепно-лицьової ділянки, у тому числі слизової оболонки порожнини рота, є одним з найпоширеніших
захворювань, особливо в дитячому віці.
За даними ВООЗ, захворювання спричинені вірусом простого герпесу, займають друге місце після грипу серед усіх вірусних інфекцій [1, 2, 4, 9].
Загальна зараженість вірусом коливається від 50
до 100%, що вказує на значну соціальну значимість захворювання. Герпетичною інфекцією хворіє більше однієї третини населення планети [13].
Більше половини таких хворих за рік переносять
декілька загострень, зокрема з проявом в порожнині рота. Інфікування дітей вірусом простого герпесу у віці від 6 місяців до 5 років складає 60%,
а до 15 років вже 90%. Летальність при гострому
енцефаліті, викликаному вірусом простого герпесу,
досягає 70%, і всього 2,5% таких хворих повністю
одужують [15]. Ще більш високим (85%) є рівень
смертності новонароджених з десемінованою формою герпетичної інфекції. Вірус герпесу викликає
захворювання центральної та периферичної нервової системи, печінки, інших паренхіматозних
органів, очей, шкіри, слизової оболонки шлунковокишкового тракту, статевих органів, а також може
призвести до внутрішньоутробної патології плода.
Зростання питомої ваги герпесвірусних інфекцій у
дитячого та дорослого населення на тлі зниження
імунологічної резистентності спричинило зміни
структури захворювань. В клініці часто спостерігається поєднання різних форм герпетичної інфекції
й виникненні асоційованих форм уражень [5, 10].
Захворювання, що викликають вірус простого герпесу, становлять серйозну проблему в галузі охорони здоров’я [9, 15]. Лише в США щороку
реєструється 98 млн випадків лабіального герпесу
та 8,5-8,9 млн. – рецидивуючого герпесу геніталій,
більше 5000 герпетичного енцефаліту та близько
50000 офтальмогерпесу [2, 6, 9, 15]. У країнах СНД
хронічними герпесвірусними інфекціями хворіють
не менше 22 млн. осіб [9]. Кількість таких хворих
невпинно збільшується. Встановлення справжнього рівня захворюваності на герпетичну інфекцію в
Україні залишається складним [9]. Причиною високої епідеміологічної ситуації є ряд факторів, а саме:

– відсутність державної програми моніторингу
герпетичної інфекції й обов’язкової реєстрації випадків захворювання [7];
– функціональні особливості факторів природженої та набутої резистентності в дітей: лабільність імунних реакцій, легка вразливість імунної
системи, схильність до швидкого виснаження імунних реакцій [2,4,11];
– збільшення серед населення категорії людей
зі вторинною імунною недостатністю вірусного
ґенезу за клітинним типом унаслідок збільшення
частки загальносоматичної патології, ВІЛ-інфекції,
вірусних гепатитів В та С, онкопатології, після
трансплантації органів, у зв’язку з використанням
імуносупресивних препаратів [8].;
– довготривале виділення вірусу герпесу в оточуюче середовище інфікованими людьми [11,7];
– недостатня просвітницька робота й погана інформованість населення про профілактику та вчасне лікування захворювання [7].
Проте існує ще й такий фактор впливу у виникненні інфекції, як низький рівень життя суспільства. В даних літератури наводяться показники, які
підтверджують, що в соціально неблагополучних
верств населення захворюваність значно вища [8, 9].
Встановлено, що герпесвірусна інфекція в новонароджених зустрічається в одному випадку на
2500-3500 пологів. У разі відсутності специфічної противірусної терапії летальність при генералізованих формах герпетичної інфекції в новонароджених може сягати 80-90 %, при ізольованих
ураженнях центральної нервової системи – 50%.
Серед дітей, які залишилися живими, тяжка інвалідність може мати місце у 50 % випадків
[8, 9, 10].
Перші згадки про герпес сягають ще часів Гіппократа. Він спостерігав характерні висипання
на губах та слизовій оболонці рота з підвищеною
температурою й назвав їх «гарячковий герпес».
І лише в 1912 році В.Грютер вперше знайшов вірусні включення у рідині герпетичних везикул і
довів цим герпесвірусну природу герпетичного кератиту. З того часу відкрито вісім антигенних серотипів вірусу герпесу та доведено їх роль в етіології
понад сорока хвороб людини. Більшість герпесві-
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русів викликають інфекційні захворювання, інші
індукують розвиток пухлин [4].
Вперше на роль вірусу простого герпесу при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота
вказав Н.Ф. Філатов на початку ХХ століття. Він
запропонував можливу герпетичну природу найбільш поширеного серед дітей захворювання –
гострого афтозного стоматиту. Проте ці докази
були отримані пізніше, коли в епітеліальних клітинах вражених ділянок слизової оболонки порожнини рота почали виявляти антигени вірусу простого
герпесу.
За міжнародною класифікацією хвороб це захворювання реєструється як гострий герпетичний
стоматит [5]. З кожним роком кількість хворих дітей
гострим герпетичним стоматитом невпинно збільшується й займає домінуюче місце серед захворювань слизової оболонки порожнини рота. За даними
Виноградової Т.Ф., гострий герпетичний стоматит
зустрічається у 80% випадків серед усіх стоматитів
у дітей [3]. Даний вид стоматиту займає одне з перших місць у дитячій інфекційній патології, зустрічаючись частіше, ніж скарлатина, кір, епідемічний
паротит. Гострий герпетичний стоматит характеризується високою контагіозністю серед людей з
імунодефіцитними станами. Спостерігається підвищена розповсюдженість інфекції у дітей віком від 6
місяців до 3 років. Це пояснюється тим, що у даний
період зникають антитіла, які вони отримували від
матері через плаценту, відсутністю зрілої системи
специфічного імунітету, зниженням місцевого імунітету в ротовій порожнині й частими порушеннями цілісності слизової оболонки порожнини рота
під час прорізування зубів [3, 10, 11]. На високу
сприйнятливість дітей до вірусу простого герпесу
впливають й вікові гістологічні особливості будови
слизової оболонки порожнини рота. А саме висока
проникність гістогематичних бар’єрів й низький рівень реакції клітинного імунітету. Причиною цього
є мала товщина епітеліального покриву з невисоким
рівнем глікогену й нуклеїнових кислот, виражена
рихлість й слабка диференціація базальної мембрани й волокнистих структур сполучної тканини
(висока кількість тучних клітин з низькою функціональною активністю, добре васкуляризованою)
[3, 11]. Серед дитячого населення старшого віку, ситуація дещо краща. Відмічається значно нижча захворюваність. У дітей після перенесеної герпетичної інфекції, в її різноманітних клінічних формах,
формується набутий імунітет [3, 11, 12].
Джерела літератури наводять різні відомості
щодо сезонності гострого герпетичного стомати-

ту. Є дані, що показники захворюваності більші
в осінньо-зимовий період. Ймовірною причиною
цього є більша схильність до переохолодження,
яке в свою чергу викликає зниження реактивності дитячого організму. Проте існують й інші
твердження, що частота захворювання більша
влітку, а причиною цього є підвищена активність
УФ-променів. За даними Виноградової Т.Ф.,
Мельниченка Е.М. (1983), чіткої сезонності підвищеної захворюваності не існує. Автори це пояснюють широким розповсюдженням вірусу серед
населення за рахунок латентного носійства та періодичних рецидивів [3].
Вірусоносійство зустрічається в більше ніж
90% людей і є однією з особливостей герпесу [13].
Після первинного зараження через 1-3 тижні в організмі утворюються антитіла до герпесу, що зберігаються протягом усього життя на відносно постійному рівні незалежно від того, як часто людина
має герпетичні висипання. Проте ці антитіла не попереджають повторів захворювання. Рецидиви герпесу виникають хоча б один раз у житті у 30-35%
інфікованих у будь-якому віці [1, 12]. Однією з найбільш характерних ознак рецидивуючого герпесу є
постійність анатомічних місць висипань.
Висновки.
1. Проблема поширеності інфекції зі складним
механізмом патогенезу є недосконало вивченою.
Висока контагіозність, сприйнятливість організму
й широка розповсюдженість герпетичної вірусної
інфекції потребує всебічного вивчення та реалізації ефективних методів профілактики й лікування.
2. Герпетична інфекція постає як провідна медико-соціальна проблема, що потребує значної
уваги як з боку лікарів, так і держави в цілому. Це
зумовлює необхідність обов’язкової реєстрації таких хворих та проведенні постійного моніторингу
захворюваності вірусом простого герпесу, що забезпечить можливість вивчати й контролювати поширеність інфекції у нашій країні.
3. Для лікарів-стоматологів проблема герпесу є
надзвичайно актуальною, адже перед ними постає
завдання діагностувати захворювання на ранніх
етапах прояву й своєчасно проводити ефективне
лікування герпетичних стоматитів.
4. Належну роль стоматологи повинні надавати
й санітарно-просвітницькій роботі.
5. Беручи до уваги високий розвиток технологій
у стоматологічній практиці й довготривалість втручань, які можуть спровокувати рецидиви герпесу,
лікарям потрібно розробляти нові ефективні засоби
профілактики.
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ЕФЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ НЕСТАЧІ, НАДЛИШКУ МЕЛАТОНІНУ
ТА ПІДВИЩЕНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ НА ПЕЧІНКУ
Анотація: Ефекти комплексної дії нестачі, надлишку мелатоніну та підвищеної пероксидації на печінку. В роботі
вивчено влив нестачі та надлишку мелатоніну при моделюванні умов окислювального стресу прооксидантною гепатотропною токсичною речовиною на стан печінки. Печінка виконує ряд важливих функцій в організмі. Нашими дослідами
показано, що виражені біохімічні зміни відбуваються в результаті хронічного експерименту. При моделюванні умов окислювального стресу інтоксикацією пероксиборатом натрію на фоні нестачі та надлишку мелатоніну, підсилюється пероксидація в печінці, тобто, пероксиборат проявляє свій прооксидантний ефект.
Аннотация: Эффекты комплексного действия недостатка, избытка мелатонина и повышенной пероксидации на печень. В работе изучено влияние недостатка и избытка мелатонина при моделировании условий окислительного стресса
прооксидантным гепатотропным токсическим веществом на состояние печени. Печень выполняет ряд важных функций
в организме. Нашими исследованиями показано, что выраженные биохимические изменения происходят в результате
хронического эксперимента. При моделировании условий окислительного стресса интоксикацией пероксиборатом натрия на фоне недостатка и избытка мелатонина, усиливается пероксидация в печени, то есть, пероксиборат проявляет
свой прооксидантный эффект.
Summary: The effects of complex action of lack and excess of melatonin and increased peroxidation on the liver. This work
studies the effect of lack and excess of melatonin in modeling conditions of oxidative stress by a pro-oxidant hepatotropic toxic
substance on the liver. The liver performs a number of important functions in the body. Our studies have shown that considerable
biochemical changes are the result of chronic experiment. When simulating the conditions of oxidative stress by intoxication with
sodium peroxyborates along with lack and excess of melatonin peroxidation in the liver increases, i.e., peroxoborate reveals its
prooxidant effect.

Вступ. Однією з актуальних проблем фізіології людини і тварин є вивчення впливу мелатоніна
на стан печінки щурів в умовах окислювального
стресу.
В наш час існування людини пов’язане з забрудненням навколишнього середовища та дії
зовнішніх пошкоджуючих хімічних та фізичних
агентів, які призводять до широкого розповсюдження стресів хімічного генезу [3; 4]. Вивчення
нестачі та надлишку мелатоніну на стан печінки
при її нормальному функціонуванні та в умовах
окислювального стресу обмежується поодинокими науковими дослідженнями. Крім того, мають
місце ситуації, коли професійна діяльність людини
пов’язана з роботою постійного освітлення і можна
вважати, що в таких випадках мелатонін в організмі синтезується в недостатній кількості [3]. Враховуючи стресогенність сучасного існування людини
та гіпо- й гіпермелатонінемічні стани часто формуються на фоні стресу, у тому числі хімічного, який
пов’язаний з надходженням в організм багатої кількості хімічних речовин. Таким чином, дослідження
дії надлишку, а також нестачі мелатоніну, особливо
на фоні стресу, на функціональний стан печінки,
викликає особливу зацікавленість. Отже, актуальність проблеми і недостатня її розробка, потребують проведення досліджень у цьому напрямі.
Метою цієї роботи було встановлення ефекту
комплексної дії нестачі, надлишку мелатоніну в
умовах окислювального стресу на стан печінки.

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань були проведені три серії експериментальних досліджень на
32 тваринах – щурах лінії Wistar, які були розподілені на групи. Лабораторні тварини утримувалися
в умовах віварію, на стандартному раціоні харчування, згідно з «Санітарними правилами по упорядкуванню, устаткуванню і утриманню експериментально-біологічних клінік (віваріїв)».
Для моделювання окислювального стресу на тлі
нестачі та надлишку мелатоніну, використовували
пероксиборат натрію, який являється прооксидантом та викликає інтоксикацію. Інтоксикацію пероксоборатом створювали для того, щоб виявити, як
проявляє себе мелатонін в умовах стресу.
При моделюванні комплексної дії нестачі
мелатоніну та токсичного ураження печінки у
10-денному досліді використані щури-самці лінії
Wistar, середньою масою 240г. Інтактну групу склали 8 тварин. Дослідну групу склали теж 8 тварин,
яким протягом 10-ти діб вводили перорально водний розчин пероксиборату натрія у дозі 0,05 ЛД100
(60 мг/кг маси тіла на добу) та цілодобово витримували при освітленні.
При моделюванні комплексної дії надлишку
мелатоніну та токсичного ураження печінки у 10ти денному досліді використані щури-самці лінії
Wistar, середньою масою 240г. Інтактну групу склали 8 тварин. Дослідну групу склали теж 8 тварин,
яким протяом 10-ти діб вводили перорально вод-
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ний розчин пероксиборату натрія у дозі 0,05 ЛД100
(60 мг/кг маси тіла на добу) та давали щоденно мелатонін у дозі 1 мг на кг маси тіла щурів.
По завершенню експериментів здійснювали
забій тварин під гексеналовим наркозом (50 мг/
кг маси тіла) (згідно з нормами біоетики), шляхом
кровопускання, декапітації. Об’єктами дослідження у всіх дослідах були кров та печінка.
Для виконання завдань були використані методи, які характеризували б прооксидантно-антиоксидантну систему печінки, як головного органу метаболічного гомеостазу організму. Стан
прооксидантно-антиоксидантної системи печінки оцінювали за приростом вторинних оксопродуктів пероксидації (ПО), переважно малонового
діальдегіду (МДА) за умов спонтанного та індукованого (аскорбатзалежного i ферментативно-

го) перекисного окислення, а також активністю
супероксиддисмутази (СОД) та каталази [2; 5],
вмістом в печінці відновлених (ГSН) й окиснених (ГSSГ) форм глютатіону [6]. Визначалася
загальна протеолітична активність в тканинах
печінки [1].
Отримані цифрові дані піддавали статистичному аналізу з використанням параметричного
t-критерію Ст’юдента.
Результати та їх обговорення. Дослідження
комплексної 10-ти денної дії нестачі мелатоніну та
підвищеної пероксидації засвідчили, що біохімічні показники збільшилися або зменшилися майже
вдвічі в порівнянні з величинами контролю норми,
тобто, дія інтоксикації посилюється нестачею мелатоніну та зумовлює поглиблення оксидантного
стресу клітин (таблиця 1).

Біохімічні параметри при інтоксикації ПОБ та гіпофункції

Таблиця 1

Показники

Контроль

Гіпо

ПОБ

Гіпо та ПОБ

Вміст дієнових кон’югатів,
мкмоль/кг:

9,44±0,15

14,04±2,26

17,92±1,51

21,20±2,02
p1<0,01
p2 <0,001

Вміст МДА, мкмоль/кг:

45,89±5,55

31,89±5,37

92,85±26,70

77,53±21,11
p2 <0,01

СОД, од.акт.

0,534±0,133

0,361±0,10

0,205±0,068

0,195±0,049
p1 <0,05

Каталаза, мкат/кг

5,25±0,17

5,20±0,77

2,70±0,30

2,14±0,45
p1 <0,001
p2 <0,01

Активність
глутатіонпероксидази
мкат/кг

6,03±0,35

5,43±0,46

3,89±0,21

3,98±0.26
p1 <0,001
p2 <0,02

Загальна протеолітична
активність,
нкат/кг

16,57±4,03

13,84±4,19

21,11±4,91

14,75±2,28

Загальний білірубін,
мкмоль/л

6,24±0,69

4,69±0,67

9,58±1,14

11,33±0,77

p1 <0,001; p2 <0,001; p1 – порівняння до показників норми; p2 – порівняння до гіпомелатонінемії;
p3 – порівняння до інтоксикації ПОБ; р>0,05 не вказано

Виявилося, що в печінці вміст дієнових
кон’югатів при комплексній дії нестачі мелатоніну та інтоксикації пероксиборатом збільшився
на 130% в порівнянні з нормою (р<0,01), в порівнянні з величинами контролю на гіпомелатонінемію на 51% (р<0,001), в порівнянні з величинами
контролю на інтоксикацію ПОБ змін не виявилося. Концентрація МДА при комплексній дії нестачі мелатоніну та інтоксикації пероксиборатом
збільшилася на 70% в порівнянні з нормою, але
це збільшення не достовірне, в порівнянні з величинами контролю на гіпомелатонінемію на 143%
(р<0,01), в порівнянні з величинами контролю на
інтоксикацію ПОБ змін не виявилося. Активність
СОД зменшилась у 2,7 рази (р<0,05) в порівнянні
з величинами норми, в порівнянні з величинами
контролю на гіпомелатонінемію та інтоксикацію

ПОБ не змінилась. Активність каталази зменшилась у 2,5 рази в порівнянні з величинами норми
(р<0,001), у 2,5 рази проти контролю на гіпомелатонінемію (р<0,01), і залишилася на рівні значень
контролю на інтоксикацію ПОБ. Активність глутатіонпероксидази знизилась на 34% по відношенню до норми (р<0,001), по відношенню до значень
контролю на гіпомелатонінемію знизилась на 27%
(р<0,02), зберігла значення до контролю на інтоксикацію. Загальна протеолітична активність залишилась на рівні до контролю показників норми,
гіпомелатонінемії та інтоксикації ПОБ. Концентрація білірубіна в сироватці крові збільшилась
на 82% по відношенню до норми (р<0,001), в 2,4
рази по відношенню до величин контролю на гіпомелатонінемію та зберігло значення, характерні
для інтоксикації ПОБ.
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Таким чином, комплексна дія нестачі мелатоніна та інтоксикація ПОБ посилила явища пероксидації, антиоксидантній недостатності та порушила
метаболічну функцію печінки.
Дослідження 10-ти денної комплексної дії надлишку мелатоніну та підвищеної пероксидації по-

казали, що мелатонін не проявив свій антиоксидантний ефект в умовах окислювального стресу в
порівнянні до величин контролю, але дещо знизив
процеси пероксидації зниженням концентрації малонового діальдегіду в порівнянні з інтоксикацією
(таблиця 2).

Біохімічні параметри при інтоксикації ПОБ та гіперфункції

Таблиця 2

Показники

Контроль

Гіпер

ПОБ

Гіпер та ПОБ

Вміст дієнових
кон’югатів, мкмоль/кг:

9,44±0,15

10,14±0,72

17,92±1,51

17,92±1,45
p1<0,01
p2 <0,02

Вміст МДА,
мкмоль/кг:

45,89±5,55

23,46±3,39

92,85±26,70

50,06±17,75
p3 <0,001

СОД, од.акт.

0,534±0,133

0,387±0,079

0,205±0,068

0,259±0,053
p1 <0,1

Каталаза,
мкат/кг

5,25±0,17

5,10±0,20

2,70±0,30

2,86±0,26
p1 <0,001
p2 <0,001

Активність
глутатіонпероксидази
мкат/кг

6,03±0,35

5,25±0,42

3,89±0,21

4,24±0,37
p1 <0,01

Загальна протеолітична
активність,
нкат/кг

16,57±4,03

11,34±2,42

21,11±4,91

22,24±4,51
p2 <0,05

Загальний білірубін,
мкмоль/л

6,24±0,69

4,37±1,20

9,58±1,14

12,80±1,96
p1 <0,01
p2 <0,01

p1 – порівняння до показників норми; p2 – порівняння до гіпермелатонінемією;
p3 – порівняння до інтоксикації ПОБ; р>0,05 не вказано

Концентрація дієнових кон’югатів у печінці
збільшилася майже у двічі в порівнянні з нормою
(р<0,001), змінилася в порівнянні з величинами
контролю на гіпермелатонінемію (р<0,002), та не
змінилася до величин на гіпермелатонінемію та інтоксикацію ПОБ. Концентрація МДА в печінці зберігла значення норми, контролю величин на гіпермелатонінемію та знизилася до величин контролю
інтоксикації ПОБ (р<0,001), за рахунок великого
діапазону конкретних індивідуальних значень. Активність СОД в печінці зменшилась майже вдвічі
в порівнянні з величинами норми (р<0,01), та не
змінилась в порівнянні з величинами на гіпермелатонінемію та інтоксикацію ПОБ. Активність
каталази знизилась на 45% (р<0,001) та на 44% в
порівнянні з гіпермелатонінемією (р<0,001), але
зберігла значення по відношенню величин інтоксикації ПОБ. Активність глутатіонпероксидази в
печінці знизилась на 30% (р<0,01) по відношенню
до норми, але зберігла значення, характерні і для гіпермелатонінемії і інтоксикації ПОБ. Загальна протеолітична активність у печінці при комплексній
дії гіперфункції та інтоксикації зберігла значення
по відношенню до норми, збільшилась у два рази
(р<0,05) в порівнянні з величинами контролю на

гіпермелатонінемію та залишилась на величинах,
які характерні для інтоксикації ПОБ. У сироватці
крові концентрація білірубіна збільшилась вдвічі
(р<0,01) в порівнянні з нормою, в 2,9 рази в порівнянні з гіпермелатонінемією (р<0,01) та зберігла
значення контролю на інтоксикацію ПОБ.
Таким чином, комплексна дія інтоксикації ПОБ
на тлі гіпермелатонінемії відповідає значенням
інтоксикації ПОБ, тобто, призвела до суттєвого
ослаблення ланки антиоксидантного захисту та порушення метаболічної функції печінки, але дещо
знизила процеси пероксидації.
При порівняльному аналізі дії інтоксикації
пероксоборатом натрію з комплексною дією інтоксикації на фоні надлишку та нестачі мелатоніну на функціональний стан печінки виявлено, що
мелатонін дещо знизив процеси пероксидації, що
доводиться зниженням концентрації малонового
діальдегіду, та підвищив процеси антиоксидантного захисту, що доводиться підвищенням концентрації СОД, каталази. Тобто, в умовах окислювального стресу мелатонін проявив свої антиоксидантні
властивості (рисунок 1).
Але мелатонін не знизив концентрацію загального білірубіну, і таким чином не сприяв регуляції
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метаболічної функції печінки в умовах окислювального стресу.
Висновки
1. Нестача та надлишок мелатоніну
в умовах окислювального стресу зумовили поглиблення оксидантного стресу
клітин, що проявилося підвищенням
вмісту первинних та вторинних продуктів перекисного окислення та інертністю ферментної системи антиоксидантного захисту; порушення метаболічної
функції проявилося у збільшенні концентрації загального білірубіна.
2. Порівняльний аналіз дії нестачі та надлишку мелатоніну в умовах
окислювального стресу з інтоксикацією пероксиборатом натрія показав, що мелатонін дещо знизив процеси пероксидації, про що свідчить
зниження концентрації малонового
діальдегіду, та підвищив процеси антиоксидантного захисту, про що свідчить підвищення концентрації СОД,
каталази. Тобто, в умовах окислювального стресу мелатонін проявив
Рисунок 1. Біохімічні показникі печінки при 10-ти денній
свої антиоксидантні властивості.
інтоксикації (А), комплексної дій інтоксикації
Перспективи подальших досліта нестачі мелатоніну (В), комплексної дії
джень.
Дані експериментальні дослінадлишку мелатоніну та інтоксикації (С):
дження не вичерпують повністю про1- вміст дієнових кон’югатів; 2- вміст малонового діальдегіда;
блеми. В подальшому продовжаться
3- активність супероксиддисмутази; 4- активність каталази;
5- активності глютатіонпероксидази; 6- загальної протеолітичної активності; дослідження з проблем регулювання
доз мелатоніну як антиоксиданту при
7- вміст загального білірубіну
різних патологіях.
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ІПОТЕРАПІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ КОРЕКЦІЇ СТИЛЮ
ЖИТТЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА
(НАУКОВО-ПОШУКОВИЙ ПРОЕКТ ПРАКТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ)
Анотація: Матеріали науково-пошукового проекту практичного спрямування обґрунтовано розкривають роль іпотерапії як провідного компоненту комплексної програми фізичної реабілітації хворих з дитячим церебральним паралічем.
Представлений досвід роботи на базі ДЮСШ «Фаворит» та Кременчуцького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, де використовується інноваційний метод реабілітації – заняття з іпотерапії (реабілітація за допомогою
коней). Доведена ефективність методу в процесі реабілітації дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарата, із
сенсорними порушеннями, затримкою психомоторного розвитку; рекомендації щодо використання методу для корекції
стилю життя.
Аннотация: Материалы научно-исследовательского проекта обосновано раскрывают роль иппотерапии как ведущего компонента комплексной программы физической реабилитации больных с детским церебральным параличом.
Представленный опыт работы на базе ДЮСШ «Фаворит», Кременчугского городского центра социальной реабилитации
детей-инвалидов, в которых используются инновационный метод реабилитации – занятия по иппотерапии (реабилитация с помощью лошадей). Доказана эффективность метода в процессе реабилитации детей-инвалидов, у которых
нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные нарушения, задержка психомоторного развития; рекомендации
относительно использования метода с целью коррекции стиля жизни.
Summary: The materials of the search project of practical meaning reveal the role of hippotherapy as a leading component
in complex therapy of physical rehabilitation for patients suffering from cerebral palsy. The represented experience is based
upon the work of a junior sports school «FAVORIT» and Kremenchuk local centre for social rehabilitation for disabled children
where the innovative method (hippotherapy) is being used. The effectiveness of the method was proved in the process of
rehabilitation for disabled children suffering from musculoskeletal system disorders, sensory system disorders, delay in
psychomotor development; recommendations for use of the method for lifestyle correction.

Коні, здавалося, були супутниками людини
все життя. Важко сказати, коли і де коні вперше
підкорили людину своєю красою та щирістю.
Але мова піде про те, як коні можуть рятувати
життя людей.
Одна з найважливіших сучасних проблем в
медицині та реабілітації на сьогоднішній день –
збільшення кількості захворювань опорно-рухового апарату серед дітей, зокрема кількість
хворих з церебральним паралічем. Дитячий церебральний параліч посідає третє місце після
вроджених деформацій і поліомієліту серед захворювань нервової системи у новонароджених
(Мартинюк В.Ю. – 2005 рік). На сьогодні найпоширенішими методиками відновного лікування є методики Петьо (1945), Войти (1974), Бобата (1983), спартіанська (1996), В. І. Козявкіна
(1999). Результатів відновлення та нормалізації
функцій організму можна досягти на основі програм комплексної фізичної реабілітації. Проте на
сьогоднішній день ще не знайдено оптимальної
комбінації методів фізичної реабілітації для дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату. Одним з провідних компонентів комплексної
програми фізичної реабілітації хворих з дитячим
церебральним паралічем є іпотерапія.
Іпотерапія – метод лікування, заснований на
взаємодії людини зі спеціально навченим конем,
адаптованим до можливостей хворого в опануванні верхової їзди.
У процесі верхової їзди в роботу включаються
всі основні групи м’язів тіла. Це відбувається на
рефлекторному рівні, оскільки дитина-вершник,

рухаючись разом із конем, інстинктивно прагне
зберегти рівновагу, аби не впасти, тим самим
спонукаючи до активної роботи як здорові, так і
уражені м’язи, не помічаючи цього. Механізм дії
іпотерапії на організм людини такий самий, що
й будь-якої іншої форми лікувальної фізкультури – під впливом фізичних вправ посилюються
функції вегетативних систем. Вершник, самостійно змінюючи своє положення і поступово випрямляючись, прагне глибше сісти на коня, що є
одним з найважливіших принципів іпотерапії як
методу фізичної реабілітації дітей з обмеженими
можливостями. Під час руху коня тулуб вершника виконує ті ж самі рухи, як і при ходьбі. Одночасно з розслабленням ніг йде зміцнення м’язів
спини та їхня гармонізація. Таким чином, при
русі слаборозвинені м’язи формуються і зміцнюються, а закріпачені – розслабляються. Іпотерапія унікальна тим, що навантаження одних м’язів
і розслаблення інших відбувається одночасно.
Протипоказань для проходження реабілітації методом іпотерапії майже немає.
Таким чином ми бачимо, що іпотерапія, лікувальна верхова їзда ставить перед собою дуже
важливі в сучасному суспільстві задачі та вирішує їх. Метод іпотерапії нажаль мало розвинутий у нашій країні, бо потребує спеціальних
знань, вмінь поводження з конями, організацій
іпотерапевтичних центрів, які займають достатньо велику площу і не можуть бути розташовані
у центрі міста, а також, дуже багато часу займає
підготовка та підбір іпотерапевтичних коней,
щоб гарантувати безпеку і ефективність їх засто-
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сування, та відповідність цілям і задачам цього
методу.
Ми працювали з дітьми-інвалідами, хворими
на церебральний параліч (ЦП). Цей синдром є
проявом не прогресуючого враження головного мозку. Синдром ЦП характеризується різною
ступінню порушень моторики, активності і пози.
Лікування хворих на ДЦП проводиться комплексно: лікувальна гімнастика, іпотерапія і масаж. В результаті лікування, що займає досить
тривалий період часу, у хворих спостерігалося
зменшення спастичного синдрому.
Лікувальний ефект досягається за рахунок
природних циклічних вібрацій, що виникають у
процесі їзди, а також завдяки коливанням, що передаються зі спини коня при його русі, на хребет

наїзника, його суглоби та оточуючі їх тканини.
Основна особливість планування заняття: велика за тривалістю підготовча частина.
При проведенні занять, ми дотримувалися
обов’язкових умов:
• лікувальний контроль;
• послідовне нарощування активності хворого;
• активна і свідома участь хворого в процесі
реабілітації;
• раціональне поєднання ЛФК та інших методів комплексної реабілітації.
Отже, поліпшення спостерігалося при всіх формах ДЦП, що пояснюється тим, що іпотерапія покращує статико-локомоторну функцію за рахунок
врегулювання м’язового тонусу у зв’язку з частковим зниженням спастичності.

Методика занять іпотрерапією з дитиною-інвалідом з діагнозом ДЦП у віці 3-7 років
№ заняття

Вправи

Цільова направленість

Примітки

1-4 заняття
Вхідний етап

Їзда верхи в положенні
пасивної вкладки
і нейрофізіологічної
посадки

Попереднє розслаблення
спастичних м’язів за рахунок
впливу коливань спини коня

Необхідно спілкування
з дитиною, в процесі якого
проходить зниження
напруження

5-22 заняття
Основний
етап

Комплекс фізичних вправ
виконуваних у певній
послідовності. Вплив
тримірних коливань спини
коня нормалізує
м’язовий тонус

Тренування силової витривалості м’язів спини і живота с
ціллю розвитку можливості
вертикалізації тіла. Тренування «пасивного ходіння».
Розвиток малої моторики рук

Елементи самостійного
керування конем (поводом
чи іграшкою «руль»),
використовуються
як предмет розвитку мілкої
моторики

Їзда верхи
в положенні нейрофізіологічної посадки;спілкування
тренера з дитиною,
годування коня з долоні

Закріплення навику пасивного ходіння,нормального
В протіканні даної частини
розподілу м’язового
необхідна довіра дититонусу,Здатності вертикалі- курсу
ни
до тренера і коня.
зації. Підтримка позитивного
Обговорення
вражень
враження від пройденого
спрямоване на подальше
курсу,створення мотивації
продовження занять
для продовження реабілітаційного процесу

23-24 заняття
Заключний
етап

Працюємо згідно розробленої інструкції.
Виконувати вправи потрібно в послідовності:
Голова-шия-плечі-руки-спина-живіт-ноги.
Кожну вправу необхідно повторювати до 5-8
разів. Кожну нову вправу потрібно розпочинати тільки коли ви точно знаєте,що дитина готова
і це не стане для неї стресом. Допомагати дитині
потрібно,але не просто брати і виконувати вправи за дитину. Це не правильно. Дитина повинна сама намагатися виконувати вправи, які ви
їй даєте, а ви повинні тільки направляти її рухи в
правильне,потрібне русло. Після заняття корисно
походити ніжками за ручки з мамою, десь 20-30
хвилин, щоб закріпити рефлекс ходьби.
Але я хочу акцентувати увагу на одному з результатів нашої роботи. Заняття проводимо з усіма
бажаючими, хоч не всі здатні витримати фізичні навантаження. З Денисенко Анастасією Вікторівною,
2000 року народження працюємо з вересня місяця
2008 року. Дитина на початку занять іпотерапією
мала діагноз дитячий церебральний параліч, пальці

на руках були повністю спастичними, не рухомими і зжатими в кулачок. Заняття проводили разом з
тренером Кравченко Катериною Вікторівною та конем-іпотерапевтом на ім’я Мозайка, вік − 12 років.
Використовували вправи представлені в інструкції
щодо лікування церебрального паралічу дітей за
допомогою іпотерапії. Але в зв’язку із спастичністю пальців на руках ми додали таку вправу:
Інструктор бере руку дитини своєю рукою і
прикладає до шиї коня і гладить, поступово розправляючи спастичні пальці дитини один за одним
(Повільно!). Так дитина менше звертає увагу на
біль від спастики, її увага повністю сконцентрована на відчутті тепла від шиї коня. Коли всі пальці
дитини розправлено і дитина не сконцентрована
на больових відчуттях інструктор може придавити
руку дитини до шиї коня з помірною силою та потримати так її деякий час. У результаті цього спастичні м’язи пальців дитини прогріваються теплом
шиї коня і м’язи піддаються більшій гнучкості,
зменшуються больові відчуття дитини при прове-
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денні даної вправи. Таким чином можна добитися
більшого розслаблення м’язів.
У результаті проведених занять іпотерапії, які
тривали 5 років, у Денисенко А.В. повністю вилікувалася спастичність пальців, вона може рухати
всіма пальцями на руках і кожним окремо. Самостійно керує конем під наглядом Кравченко К.В.
Є чудові результати, покращився тонус м’язів, покращилася координація рухів, знялося м’язове навантаження.
Лікування хворих на ДЦП проводиться комплексно: лікувальна гімнастика, іпотерапія і масаж.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ГОМЕОСТАЗУ ТА СТАНУ ДІТЕЙ
І ГРУПА

Застосування методів фізичної реабілітації
в річному курсі
Місяці реабілітації

ЛФК

Масаж

Іпотерапія

1

+

+

+

2

+

_

+

3

+

+

+

4

+

_

+

5

+

+

+

6

+

_

+

7

+

+

+

8

+

_

+

9

+

+

+

10

+

_

+

11

+

+

+

12

+

_

+

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ГОМЕОСТАЗУ ТА СТАНУ ДІТЕЙ
ІІ ГРУПА

Ми проводили спостереження за двома групами
дітей, хворими на ДЦП, що лікувалися за допомогою
іпотерапії. І група дітей, окрім ЛФК та лікувального
масажу мала 1 заняття в тиждень з іпотерапії, ІІ група 3 заняття в тиждень. В результаті лікування, що
займає досить тривалий період часу, у всіх хворих
спостерігалося зменшення спастичного синдрому.
Отже, поліпшення спостерігалося при всіх формах ДЦП, що пояснюється тим, що іпотерапія покращує статико-локомоторну функцію за рахунок
врегулювання м’язового тонусу у зв’язку з частковим зниженням спастичності. Але найкращий результат отриманий при гіперкінетичній формі, де
спостерігалося зменшення обсягу і амплітуди мимовільних рухів за рахунок максимальної мобілізації волі. Все це благотворно впливає на дитину в
цілому, виробляючи інтерес до іпотерапії, при якій,
на відміну від інших форм ЛФК дитина активно
взаємодіє з конем, одночасно йде процес лікування. Таким чином, крім позитивного ефекту щодо
моторики, у всіх випадках у дітей з’являється, що
важливо, самостійність, впевненість у своїх можливостях і негласне змагання один з одним, зацікавленість і величезне бажання самим брати участь
у процесі лікування, що стало величезною рушійною силою в їх оздоровленні. А також ми прийшли

до висновків що до покращення фізичних показників гомеостазу та самопочуття привели:
– регулярність занять;
– дозованість навантаження;
– зацікавленість;
– позитивна мотивація дітей;
– мікроклімат та партнерство взаємовідносин.
Вивчено досвід роботи ДЮСШ «Фаворит» та
Кременчуцького міського центру соціальної реабілітації діте́й-інвалі́дів. У Центрі використовується
інноваційний метод реабілітації – заняття з іпотерапії (реабілітація за допомогою коней), який є
дуже ефективними в реабілітації дітей-інвалідів з
порушенням опорно-рухового апарату, сенсорними
порушеннями, затримкою психомоторного розвитку та іншими захворюваннями. Ці заняття дають
можливість дітям-інвалідам Центру покращити
координацію рухів, нормалізувати м’язовий тонус,
підвищити впевненість у собі та відчути себе рівними поруч з іншими дітьми.
Заняття іпотерапією будуть корисними також
повністю здоровій дитині.
Узагальнений досвід та розроблені нами матеріали
досліджень впроваджені в якості службових документів, рекомендацій при заняттях з дітьми-інвалідами в
реабілітаційних центрах при захворюваннях ДЦП,
сколіозі, остеохондрозі за допомогою іпотерапії.
Питання актуальні для формування екобезпеки,
екологічної культури, формування громадянського
суспільства, виховання патріотизму, екологічного виховання, планетарного мислення в напрямку
євроінтеграції.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗНИЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ШКОЛЯРІВ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ
Анотація: Стаття присвячена дослідженню факторів ризику зниження адаптаційно-резервних можливостей школярів під час фізичних навантажень за результатами проведення проби Руф’є. Результати свідчать про зниження кількості дітей в основній групі занять фізкультурою. Факторами ризику зниження толерантності до фізичних навантажень є
комплекс медичних чинників – бронхолегеневі захворювання, анемії та мікросоціальні фактори- паління, високі учбові
навантаження, незбалансоване харчування, гіподинамія.
Аннотация: Статья посвящена исследованию факторов риска снижения адаптационно-резервных возможностей
школьников во время физических нагрузок по результатам проведения пробы Руфье. Результаты свидетельствуют о
снижении количества детей в основной группе занятий физкультурой. Факторами риска снижения толерантности к физическим нагрузкам является комплекс медицинских причин – бронхолегочные заболевания, анемии и микросоциальные
факторы – курение, высокие учебные нагрузки, нерациональное питание, гиподинамия.
Summary: The paper is dedicated to a study of risk factors in lowering adaptive and reserve possibilities of schoolchildren
being under exertion according to the Ruffier test. The results are indicative of fewer children in the main group at PE lessons.
The following medical factors are risk factors for lowering the exercise tolerance: bronchopulmonary diseases, anemias and
microsocial factors- smoking, heavy study stress, unbalanced diet, hypodynamia.

Вступ. Серцево-судинні захворювання є провідним чинником смертності дорослих, але починають формуватися ще в дитячому віці. Здоров’я
дітей є інтегральним показником загального благополуччя суспільства і тісно пов’язане з їх фізичною дієздатністю [1, 3]. Організм дитини знаходиться в процесі безперервного росту та розвитку,
що робить його більш чутливим до несприятливої
зовнішньої дії [2]. Результати епідеміологічних
досліджень свідчать про недостатню фізичну активність населення нашої країни. Гіподинамія не
залежить від віку і майже однаково висока в усіх
вікових групах [3, 4].
Дуже відповідальним моментом у житті дитини
є період навчання в школі, коли фізіологічні зміни дитячого організму співпадають із змінами соціальними. Саме тому в процесі навчання в школі
виникає стомлення дітей, яке знижує ступінь адаптації організму до умов його існування [5, 6]. Після трагічних випадків, коли на уроках фізкультури
померли школярі, МОЗ України запровадило медико-педагогічний контроль за проведенням уроків фізкультури в школах. Толерантність серцевосудинної системи дітей до фізичних навантажень
вже визначається не тільки в спортивних, але й в
звичайних школах [6]. Розподіл за фізкультурними
групами (основна, підготовча, спеціальна) проводиться після функціональної проби Руф’є на толерантність до фізичних навантажень.
Матеріали та методи. Дослідження проведено
у шкільному відділенні КМУ «Міська дитяча поліклініка» м. Чернівців. Проведено аналіз результатів
профілактичних оглядів школярів міста та розподіл на групи занять фізичною культурою за 2008–
2013 роки. За розробленою анкетою провели опитування 151 школярів. В анкети були включені питання мікросоціального оточення, особливостей
харчування, показники фізичного розвитку, результати профілактичного огляду з визначенням індексу
Руф’є. Проведено вивчення стану здоров’я школя-

рів, захворюваності, показників функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи.
Вивчались фактори ризику зниження функціонально-резервних можливостей серцево-судинної
системи за результатами анкетування школярів та
даних клінічного і інструментального обстеження.
Результати досліджень та їх обговорення. Поширеність хвороб системи кровообігу серед дітей
від 0-17років в регіоні за три останні роки зросла
на 19,9% і склала в 2013 році 29,18‰ проти 24,32‰
в 2011 році. Захворюваність в цій же віковій категорії у 2013 році відмічалась на рівні 8,45‰ проти
6,72‰ у 2011 році, збільшення відбулося на 25,7%.
Аналіз динаміки показників за 2008-2013 роки
свідчить, що кількість дітей у основній групі занять фізичною культурою після запровадження
проби Руф’є зменшилась з 81,4% до 30,6%, а в підготовчій та спеціальній групах зросла з 11,1% до
43,3% та з 6,7% до 25,8% відповідно. І з кожним роком кількість школярів, які допускаються до занять
фізичною культурою в основній групі зменшується
(рис. 1). Звертає на себе увагу, що в підготовчу групу окрім дітей, які знаходились в періоді реабілітації (37,7%), потрапили діти практично здорові –
11,3%, які при огляді не мали ознак захворювання,
але мали знижені показники толерантності до фізичних навантажень за результатами проби Руф’є.
Вагомим фактором є показники фізичного розвитку. Так, в групі дітей з високим показником індексу Руф’є вірогідно більша кількість дітей мала
дисгармонійний розвиток, як за рахунок надлишку,
так і дефіциту маси тіла. Одним із вагомих факторів є учбове навантаження школярів. Найвищий
показник кількості учнів у спеціальних групах виявлений в ліцеях та гімназіях (36% проти 25%),
що свідчить про негативний вплив учбових навантажень на фізичну дієздатність школярів. Серед
факторів харчування значимим було недостатнє
вживання овочів та фруктів, риби. Діти з хронічною патологією різних систем мали вищі показни-
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із обтяженим сімейним
анамнезом по захворюванням системи кровообігу показник ІР був вищий
(10,75±1,05), ніж в групі дітей без ознак захворювань
в сім’ї (7,81±2,4,p<0,05).
Паління дітей призводить
до зниження адаптаційнорезервних
можливостей
серцево-судинної системи
дітей і супроводжується
зростанням ІР – 9,15±2,38
проти 7,92±2,47 у школярів, які не палять. ОсоблиРис. 1. Розподіл школярів по фізкультурним групам за результатами вий негативний вплив має
профілактичних оглядів з визначенням проби Руф`є за 2010-2013 роки вживання алкогольних та
енергетичних напоїв на поки індексу Руф’є (9, 23±0,05 проти 7,33±0,01), що казник ІР, що проявляється вірогідною різницею
свідчить про низьку толерантність їх до фізичних 10,07±2,38 проти 3,67±1,05 (p<0,05).
Позитивно впливає на функціональний стан
навантажень.
Проведений кореляційний аналіз між показни- серцево-судинної системи заняття ранковою гімком індексу Руф’є та мікросоціальними фактора- настикою. Так, в групі дітей, які регулярно провоми свідчить, що високі показники індексу Руф’є дять комплекс ранкової гімнастики ІР був вірогідно
(низька толерантність до фізичних навантажень) нижчий, ніж у дітей, які не роблять ранкової гімкорелювали з незбалансованим харчуванням, а настики (3,57±2,5 проти 10,07±2,3, p<0,05).
Серед факторів харчування має значення щосаме нерегулярним вживанням м’яса та риби і домінуванням в денному раціоні молочних продуктів денне вживання м’яса та риби (7,89±2,49 проти
(r=0,3, p<0,05), високими учбовими навантажен- 8,87±2,40) та достатнє вживання овочів та фруктів
нями (r=+0,35, p<0,05), жіночою статтю (r=+0,16, (7,84±2,30 проти 9,45±2,50) (табл. 2). Негативним
p>0,05). Кореляція середньої сили спостерігалась фактором, що призводить до зростання індексу
між показником індексу Руф’є та ранковою гімнас- Руф’є і зниження адаптаційних можливостей сертикою школярів (r= – 0,3, p>0,05), додатковими за- цево-судинної системи є незбалансованість харчування.
няттями спортом (r= – 0,35, p<0,05) (табл. 1).
Таблиця 2

Таблиця 1
Результати кореляційного аналізу між індексом
Руф’є та мікросоціальними факторами
Фактор

Фактор

Індекс Руф’є

Значення ІР
ТАК

НІ

Стать (жіноча)

8,7 ±2,50

7,5±2,30

Обтяжена
спадковість

10,75±1,05

7,81±2,40

r

p

Стать

0,16

0,27

Заняття спортом

–0,35

0,01

Вживання алкоголю

10,07±2,38

3,67±1,05

Кількість молочних
продуктів

0,3

0,03

Паління

9,15±2,38

7,92±2,47

Екологічний чинник

0,3

0,03

7,84±2,30

9,45±2,50

Учбове навантаження

0,35

0,01

Достатнє
вживання
овочів та фруктів

Ранкова гімнастика

–0,3

0,06

Щоденне вживання м’яса

7,89±2,49

8,87±2,40

Заняття ранковою гімнастикою

3,57±2,50

10,07±2,30

Перебування
за комп’ютером
та телевізором
>4 годин

8,35±2,45

7,9±2,58

Проведено порівняння показника індексу Руф’є
(ІР) в різних групах дітей за окремими факторами. В групі дівчат середній показник ІР склав
8,7 ±2,5 проти 7,5±2,3 у хлопчиків(p<0,05). В групі дітей з хронічними захворюваннями бронхолегеневої системи показник ІР був вірогідно вищий
і склав 8,24±2,5 проти 6,75±2,7 у здорових дітей,
що свідчить про зниження функціонально-резервних можливостей системи кровообігу дітей з
хронічною бронхолегеневою патологією. У дітей

Серед медичних факторів, які знижують адаптацію школярів до фізичних навантажень слід відмітити наявність анемічного синдрому, часті ГРВІ,
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хронічний тонзиліт та хронічні бронхолегеневі
захворювання (табл. 3). Таким школярам функціональні проби серцево-судинної системи проводять
після епізодів захворювання та в динаміці.
Вплив медичних факторів
на показник індексу Руф’є
Фактор

Таблиця 3

Значення ІР
ТАК

НІ

Анемічний синдром

10,17±2,50

6,75±2,75

Хронічні бронхо-легеневі захворювання

8,24±2,48

6,75±2,75

Хронічний тонзиліт

10,07±2,38

3,67±1,05

Часті ГРВІ

9,35±2,05

5,43±1,38

Показник функціонально-резервних можливостей системи кровообігу залежить від умов для
фізичного виховання у школі, рівня та розподілу навчального навантаження, якості проведення
уроку фізкультури. Лише 10,1% респондентів вказали уроки фізичної культури як улюблені, 78,5%
не роблять ранкової гімнастики. Це свідчить про
необхідність підвищення мотивації до занять фізичною культурою. Турбує високий відсоток школярів (52,4%), які вживають періодично алкоголь-

ні напої та відвідують нічні розважальні заклади
(58,7%).
Висновки:
1. Індекс Руф’є є інформативним для визначення адекватності фізичних навантажень на організм
дитини. Результати досліджень є невтішними та
свідчать про низький рівень фізичної підготовленості й адаптаційних можливостей дітей шкільного віку, про що свідчить зниження кількості дітей
в основній групі занять фізкультурою з 81,4% у
2008 р. до 30,6% у 2013р.
2. Факторами ризику зниження адаптаційно-резервних можливостей системи кровообігу під час
фізичних навантажень дітей є комплекс медичних
чинників – обтяжений сімейний анамнез, бронхолегеневі захворювання, анемії. Серед мікросоціальних
факторів вагомими є паління, високі учбові навантаження, незбалансоване харчування, гіподинамія.
3. Позитивно впливають на функціональний стан
системи кровообігу школярів ранкова гімнастика, додаткові заняття спортом, активний спосіб життя.
Перспективи подальших досліджень. Відхилення у фізичному здоров’ї, обмеження адаптаційних можливостей дітей шкільного віку ставлять
завдання системі освіти, медичним працівникам та
окремій сім’ї щодо розробки ефективних програм
підвищення фізичної дієздатності школярів та методів профілактики захворювань школярів.
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ВМІСТ НІТРАТІВ У ПЛОДОВО-ОВОЧЕВІЙ ПРОДУКЦІЇ РИНКІВ БУКОВИНИ
Анотація: Стаття присвячена проблемі підвищеного вмісту нітратів в плодово-овочевій продукції, що продається
на ринках міст, та необхідності удосконалення системи оцінки безпечності харчової продукції для споживачів санітарноепідеміологічними службами.
Аннотация: Статья посвящена проблеме повышенного содержания нитратов в плодовоовощной продукции, продаваемой на рынках городов, и необходимости усовершенствования системы оценки безопасности пищевой продукции
для потребителей санитарно-эпидемиологическими службами.
Summary: This article is dedicated to the problem of heightened nitrates content in fruits and vegetables that are sold on
the city markets, and the need to improve the system of food products' safety assessment for the consumers by the SanitaryEpidemiological Services.

Постановка проблеми. Відомо, що проблема
надмірного накопичення нітратів у ґрунті та продуктах рослинного походження з’явилась внаслідок хімізації сільського господарства й пов’язана
з нераціональним і необдуманим використанням
азотних добрив, порушенням агротехніки обробітку сільськогосподарських культур. На Україні щороку використовується близько 20 млн тон нітратних добрив [1]. Основна частина нітратів (70%),
які потрапляють до організму людини, надходять
з овочами [2]. Зрозуміло, що при використанні нітратних добрив, необхідно здійснювати контроль
нітратів, вміст яких не повинен перевищувати гранично допустиму концентрацію. Норми нітратів
в овочевій продукції коливаються від 60 мг/кг до
1500 мг/кг [3].
При тривалому вживанні забрудненої нітратами їжі розвивається хронічна інтоксикація, яка
може спричинити в організмі людини гастрити,
виразки шлунку, захворювання нирок, печінки,
жовчовивідних шляхів, порушення роботи серцево-судинної системи [4]. Небезпечна дія нітратів у
період вагітності може бути причиною вроджених
вад розвитку в немовлят й переривання вагітності.
Особливо чутливими до нітратів є хворі на анемію,
захворювання дихальної та серцево-судинної системи особи похилого віку [5]. В Україні допустимою середньодобовою дозою нітратів для дорослої
людини вважають 312 мг (5 мг на 1 кг маси тіла
людини) [6]. Для організму людини небезпечними
є продукти перетворення нітратів – нітрити, які,
зв’язуючи гемоглобін крові у метгемоглобін, порушують нормальне дихання клітин і тканин організму. Загрозою для життя людини є накопичення в
крові більше 20% метгемоглобіну [7].
Проблема збільшення вмісту нітратів у продуктах споживання повинна контролюватися з боку
санітарно-епідеміологічних служб. Проте якась
частина овочів та фруктів може уникнути лабора-

торного контролю. Тому важлива активна позиція
споживачів щодо якості плодово-овочевої продукції та їх взаємодія з органами санітарно-епідеміологічного контролю.
Мета роботи: оцінити вміст нітратів у найуживаніших овочах та фруктах раціону харчування
користувачів споживчих послуг ринку «Центральний» (м. Чернівці). Об׳єктом дослідження слугували овочі та фрукти, придбані на місцевому ринку
«Центральний» (весна, осінь 2014 р.,) та сезонна
домашня городина осіннього врожаю 2014 р.
Матеріал і методи. Дослідження на визначення вмісту нітратів виконували потенціометричним
методом на йономірі лабораторному Н-401 з йонселективним нітратним електродом EMNO3-01
та хлоросрібним електродом порівняння марки
ЕВЛ-1 МЗ [8]. Для підвищення селективності визначення нітратів проводили в присутності 1%
розчину алюмокалієвих квасців. Овочі та фрукти
попередньо зважували й подрібнювали за допомогою терки до однорідної маси. 10 г подрібненої
рослинної продукції переносили у хімічний стакан,
додавали 50 мл 1% розчину алюмокалієвих квасців, суміш перемішували протягом 3-5 хвилин та
проводили йонометричне визначення нітратів у
досліджуваних зразках. В якості контролю слугували овочі з власного городу, який не оброблявся
добривами. Статистична обробка даних проведена
за допомогою програми Excel.
Результати та їх обговорення. Порівняльний
аналіз середнього вмісту нітратів у сезонних овочах домашньої городини та придбаних на ринку
свідчить про суттєву варіабельність вмісту (табл.).
Відхилення більше, ніж у 2 рази виявлене майже в
усіх овочах, за винятком цибулі ріпчастої, огірків
та перцю болгарського.
Середній вміст нітратів в овочах, придбаних на
ринку, зростає в ряду: часник → цибуля ріпчаста →
цибуля ялтинська → огірки → картопля → перець
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болгарський → морква → томати → буряк столовий
→ петрушка листкова → капуста білокачанна. Середній вміст нітратів у сезонних овочах із власного
городу зростає в ряду: морква → картопля → часник → цибуля ріпчаста → огірки / томати → перець
болгарський → буряк столовий → петрушка листова
→ капуста білокачанна. Утворені ряди свідчать про
видову специфіку накопичення нітратів рослинами,
що узгоджується з літературними даними [1, 2, 9].
Для високонітратних рослин – буряку столового, пе-

трушки листової, капусти білокачанної характерне
накопичення нітратів за умов контролю та нітратному навантаженні. Найменше нітратів виявлено у
картоплі, цибулі ріпчастій, часнику та огірках, які
відносять за загальноприйнятою класифікацією до
середньонітратних рослин. Придбані на ринку капуста білокачанна та томати містили нітратів у 2,6
та 3,1 разу, відповідно, більше ГДК, на відміну від
овочів з власного городу, вміст нітратів у яких не перевищував норм, прийнятих в Україні (табл.).
Таблиця

Середній вміст нітратів у сезонних овочах
Середній вміст нітратів
у сезонних овочах, придбаних на базарі, мг/кг

Середній вміст нітратів у
сезонних овочах домашньої городини, мг/кг

Граничнодопустимий
вміст NO3-, мг/кг

Картопля («Невська»)

109,7 ± 1,12

11,5 ± 0,12

180

Буряк столовий
«Циліндра»

405,6 ± 1,31

112,3 ± 6,27

1400

Морква («Каротель»)

153,8 ± 2,96

11,4 ± 0,11

300

Капуста білокачанна
(«Харківська»)

800,5 ± 2,38

313,4 ± 1,20

400

Капуста цвітна
(«Вітчизняна»

562,6 ± 22,73

267,1 ± 13,2

400

Цибуля ріпчаста
(«Золотиста»)

44,9 ± 0,12

24,0 ± 0,55

90

Цибуля ріпчаста
(«Ялтинська»)

64,9 ± 0,14

–

90

Часник озимий
(«Старобільський
місцевий»)

44,4 ± 1,75

21,0 ± 0,82

90

Огірки («Ніжинський»)

106,0 ± 1,42

86,1 ± 0,70

200

Томати («Великан»)

266,4 ± 4,22

86,1 ± 0,70

100

Перець болгарський
(«Добриня»)

145,1 ± 1,3

104,8 ± 0,64

200

Петрушка кучерява
(«Есмеральда»)

507,2 ± 2,65

207,8 ± 3,5

1500
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Відношення вмісту нітратів в овочах з ринку до
вмісту нітратів в овочах з домашнього городу зростає в ряду: огірки → перець болгарський → цибуля
ріпчаста → капуста кольорова / часник → петрушка
листкова → капуста білокачанна → томати → буряк
столовий → картопля → морква. Найменше відхилення умісту нітратів встановлене для огірків –

вміст нітратів в огірках з ринку в 1,23 разу
(Р < 0,001) більший за вміст нітратів в огірках домашньої городини. Найбільша розбіжність – у 13,5 разу
(Р < 0,001) щодо вмісту нітратів виявлена в моркві.
Результати вимірювань вмісту нітратів у фруктах, придбаних на ринку восени, свідчать про відсутність зразків з перевищенням ГДК – 60 мг/кг
(рис.). Найбільше нітратів – 81,9% ГДК, виявлено у
бананах, найменше – 19,3% ГДК – у лимонах, яблуках, кримському винограді.
Дослідження щодо вмісту нітратів у несезонних овочах (весна 2014 р.), придбаних на ринку,
засвідчили про високий вміст нітратів у капусті
білокачанній сорту «Харківська рання» (1247±
21,52 мг/кг), салаті посівному (3695,8±306,2 мг/кг)
та кабачках сорту «Білоплодні» (896,7±28,2 мг/кг).
Уміст нітратів у несезонних овочах істотно перевищує норму: для капусти – у 3,1 разу, для салату – у
2,5 разу, для кабачків – у 2,2 разу. Для решти овочів
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розбіжність становить менше, ніж у 2 рази. Серед
досліджуваних овочів тільки у цибулі-перо вміст
нітратів (303,7±0,76 мг/кг) не перевищував ГДК –
400 мг/кг.
Висновки.
1. Для більшості сезонних овочів вміст нітратів
не перевищує ГДК. Непридатними до вживання виявились капуста кольорова, капуста білокачанна, та
томати, придбані на базарі восени – перевищення
норми нітратів в них встановлено – у 1,5, 2,0, 2,5
разу, відповідно. Для сезонних овочів з домашньої
городини перевищення ГДК не встановлені.
2. Вміст нітратів у досліджуваних сезонних
овочах, придбаних на ринку, перевищує такий в
овочах із власного городу. Межі розходжень становлять 1,23 разу (огірки) – 13,5 разу (морква).

Найбільший вміст нітратів властивий для буряку
столового, петрушки кучерявої, капусти білокачанної, капусти кольорової, найменший – для часнику,
цибулі ріпчастої, картоплі, огірків.
3. Уміст нітратів у сезонних фруктах, придбаних на ринку, не перевищує ГДК.
4. Перевищення ГДК більш, як у 2 рази
у несезонних овочах, придбаних на ринку, встановлено для капусти білокачанної, кабачків та салату
посівного.
Зважаючи на високі рівні вмісту нітратів в овочевій продукції, доцільно удосконалити систему
оцінки безпечності харчової продукції для споживачів, в тому числі шляхом впровадження контролю громадськості за роботою санепідеміологічних
служб.
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ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ
МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ В ДІТЕЙ
Анотація: Стаття присвячена актуальній проблемі ендокринології – лікуванню метаболічного синдрому в дітей.
Обстежено 56 дітей та підлітків, із них 26 хлопчиків та 30 дівчаток, у яких оцінювали антропометричні параметри: масу
тіла, індекс маси тіла, окружність талії і стегон, їх відношення, а також визначали рівень загального холестерину та
ліпідного комплексу, проводили стандартний глюкозотолерантний тест. Виявлено порушення толерантності до глюкози,
підвищений рівень у крові загального холестерину та тригліцеридів. Із метою корекції виявлених метаболічних порушень
застосована комплексна схема лікування з включенням препарату Сіофор. Застосування препарату Сіофор зменшує
прогресування порушень вуглеводного обміну, сприяє зниженню гіперінсулінізму та інсулінорезистентності.
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме эндокринологии – лечению метаболического синдорома у детей. Обследовано 56 детей, из них 26 мальчиков и 30 девочек, в которых оценивали антропометрические параметры:
массу тела, индекс массы тела, окружность талии и бедер, их отношение, а также определяли уровень общего холестерина и липидного комплекса, проводили стандартный глюкозотолерантний тест. Обнаружено нарушение толерантности
к глюкозе, повышенный уровень в крови общего холестерина и триглицерида. С целью коррекции обнаруженных метаболических нарушений применена комплексная схема лечения с включением препарата Сиофор. Применение препарата Сиофор снижает темп прогрессирования нарушений углеводного обмена, способствует снижению гиперинсулинизма
и инсулинорезистентности.
Summary: The article is devoted the issue of the day of endocrinology – treatment of metabolic syndorom for children.
56 children are inspected, from them there are 26 boys and 30 girls in which estimated anthropometric parameters: mass of body,
index of mass of body, circumference of waist and thighs, their relation, and also determined the level of general cholesterol and
lipid complex, conducted a standard test of tolerance to glucose. Found out violation of tolerance to glucose, an enhanceable
level is in blood of general cholesterol and triglycerides. With the purpose of correction of found out metabolic violations the
complex chart of treatment is applied with including of preparation of Siofor. Application of preparation of Siofor is diminished by
progress of violations of carbohydrate exchange, instrumental in the decline of hyperinsulinism and tolerance to insulin.

Як показали дослідження, проведені в різних країнах, від 3,8 до 20 % дітей страждають від
надлишкової маси тіла. У структурі хвороб ендокринної системи серед дітей та підлітків України
ожиріння становить 11,1 %. Щорічно ожиріння
фіксується у 18–20 тисяч хворих віком від 0 до
17 років [2]. Актуальність проблеми ожиріння в дитячому й підлітковому віці зумовлена насамперед
несприятливими обмінними порушеннями, що є
основою для виникнення й прогресування патологічних змін у всіх органах і системах [3]. Останніми роками було доведено, що сама жирова тканина
має ендокринну й паракринну функції й секретує
речовини, які впливають на чутливість тканин до
інсуліну [1]. Збільшені адипоцити секретують велику кількість цитокінів і лептину, саме тому в
більшості хворих з ожирінням є гіперлептинемія.
Імовірно, що лептин у печінці може гальмувати
дію інсуліну, впливаючи на активність ферменту,
який обмежує швидкість глюконеогенезу, а також
справляє автокринний ефект у жирових клітинах і
гальмує стимульований інсуліном транспорт глюкози [5].

Жирова тканина вісцеральної ділянки має високу метаболічну активність, у ній відбуваються
як процеси ліпогенезу, так і ліполізу. Інтенсивний
ліполіз у вісцеральних адипоцитах веде до надлишкового надходження вільних жовчних кислот у
портальну систему і печінку, де під їх впливом порушується зв’язування інсуліну гепатоцитами. Порушується метаболічний кліренс інсуліну в печінці, що сприяє розвитку системної гіперінсулінемії.
Гіперінсулінемія, у свою чергу, через порушення
автоагрегації інсулінових рецепторів у м’язах посилює інсулінорезистентність (ІР).
При ожирінні відзначається тривале порушення жирового обміну, що поряд із гіперпродукцією
адипокінів веде до активації перекисного окислення ліпідів, появи реактивних форм кисню і,
як наслідок, пошкодження генетичного апарату
клітин, ендотелію судин і нервових волокон. Саме
тому рання діагностика й лікування абдомінального ожиріння – це в першу чергу профілактика, попередження або відстрочення маніфестації
цукрового діабету й атеросклеротичних уражень
судин.
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Лікування абдомінально-вісцерального ожиріння слід скеровувати насамперед на зменшення ІР,
а тоді на оптимальну компенсацію наявних у пацієнта порушень метаболізму [4]. У зв’язку з цим
у даний час є гостра необхідність як в ефективній
профілактиці, так і в якісній, дієвій медичній допомозі дітям із ожирінням. Лікування може вважатися успішним лише в тому випадку, якщо воно сприяє поліпшенню здоров’я пацієнта в цілому.
Оскільки надлишкове накопичення вісцеральної жирової тканини є одним із патогенетичних
факторів формування синдрому ІР, провідне місце в комплексному лікуванні хворих повинні займати заходи, направлені на зменшення маси абдомінально-вісцерального жиру: гіпокалорійне
харчування в поєднанні з регулярними фізичними
навантаженнями. Засобом підвищення дієвості немедикаментозних методів лікування ожиріння є
фармакотерапія. При цьому фармакотерапія ніколи не застосовується як монотерапія, тобто сучасна терапія ожиріння має бути комплексною. Саме
тому доцільне використання препаратів групи метформіну, що покращують чутливість печінкових
клітин до інсуліну, сприяє пригніченню процесів
глюконеогенезу і глікогенолізу в печінці. Відсутність гіпоглікемічного ефекту, низький ризик розвитку лактат-ацидозу й усі вищеперераховані властивості метформіну, а також легка аноректична дія
дозволили нам використати препарат для лікування
хворих із метаболічним синдромом [5].
Згідно з наказом МОЗ України від 27.04.2006
№ 254 [6]затверджено протокол надання медичної
допомоги дітям, хворим на ожиріння, у якому вказано, що показаннями до медикаментозного лікування є: тяжкий ступінь ожиріння, абдомінальний
тип ожиріння, ознаки гіперінсулінізму, порушення
толерантності до глюкози. Рекомендовано призначення препаратів метформіну в початковій дозі
500–750 мг на добу (250 мг 2–3 рази на день). Можливе підвищення дози до 1000–1500 мг на добу.
Курс лікування – 3–6 місяців, потім – проведення
контрольного обстеження.
Проте на сьогодні недостатньо вивчено використання метформіну в лікуванні дітей із надмірною масою тіла чи ожирінням.
Мета дослідження – оцінка ефективності застосування метформіну у дітей та підлітків при метаболічному синдромі.
Нами було проведено обстеження та лікування
56 дітей і підлітків віком 12–17 років (26 хлопчиків
і 30 дівчаток), які страждали від ожиріння різного
ступеня. Середній вік становив 14,17±2,34 року.
У схему обстеження хворих включали антропометричні показники: індекс маси тіла (ІМТ), обвід талії (ОТ), обвід стегон (ОС), співвідношення
ОТ/ОС; показники артеріального тиску (АТ) на
правій руці (систолічний артеріальний тиск (САТ),
діастолічний артеріальний тиск (ДАТ)), рівні АТ
оцінювали за віковими критеріями; стандартний
глюкозотолерантний тест (СГТТ), рівень інсуліну натще та показник інсулінорезистентності
(ІР) за індексом НОМА (НОМА = [інсулін натще

(мОд/дл) x глюкоза натще (ммоль/л)/22,5], у нормі не перевищує 2,77); рівень загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїдів низької
щільності (ХСЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів
високої щільності (ХСЛПВЩ). Ожиріння діагностували при ІМТ (ІМТ = маса (кг)/зріст (м2)) понад
28. Ступінь ожиріння визначали за класифікацією
І.І. Дєдова, 2002 [3]. Критерієм абдомінального
ожиріння вважали ОТ > 80 см у дівчаток і ОТ >
94 см у хлопчиків. При показнику ОТ/ОС > 0,8 в
дівчаток і > 0,9 у хлопчиків констатували абдомінально-вісцеральну форму ожиріння.
СГТТ оцінювали за результатами перорального
навантаження глюкозою з розрахунку 1,75 г/кг маси
тіла за методикою ВООЗ. Уміст глюкози в крові визначали глюкозооксидантним методом. Нормальними значеннями вважали 3,3–5,5 ммоль/л.
Рівні ЗХС, ХСЛПВЩ та тригліцеридів (ТГ) визначали ферментативним оксидазним методом за
допомогою стандартних наборів фірми BoehringerManncheim (Німеччина). ХСЛПНЩ розраховувався за формулою Фридвальда і співавт.(2001):
ХС ЛПНЩ (ммоль/л) = ЗХС – (ТГ/2,2 + ХС ЛПВЩ).
За норму приймалися показники, якщо ЗХС < 5,0
ммоль/л, ХС ЛПВЩ > 1,0 ммоль/л, ХС ЛПНЩ <
3,0 ммоль/л, ХС ЛПДНЩ < 2,0 ммоль/л, ТГ < 2,0
ммоль/л.
Обстежувані були поділені на дві групи. Першу
групу (36 осіб) становили діти, які крім модифікації способу життя отримували препарат з групи
метформіну Сіофор (компанії Berlin-Chemie, Німеччина) у дозі 250 мг тричі на добу; другу (20 дітей) – діти, які отримували лише немедикаментозне лікування (дієтотерапія в поєднанні з фізичними
навантаженнями). Показаннями до призначення
фармакотерапії були: зниження маси тіла менше
ніж на 5 % від початкової протягом 3 місяців немедикаментозного лікування, тривалий анамнез
ожиріння, позитивний спадковий анамнез щодо ЦД
2-го типу. Усі обстежувані щомісяця відвідували лікаря впродовж шести місяців.
Результати дослідження та їх обговорення. При
аналізі клінічних даних виявлено, що 12 (21,4 %)
дітей не пред’являли скарг і надійшли до дитячого відділення після проведення профілактичних
оглядів; 48 (85,7 %) дітей мали надмірну масу тіла,
із них 28 (60 %) дітей скаржилися на спрагу, головний біль, швидку втому, біль у ділянці серця, задишку при незначних фізичних навантаженнях.
Родичі, які страждають від ожиріння, були у
50 дітей (86,9 %). Серед родичів I ступеня споріднення ожиріння траплялося у 34 осіб (68%): у 10
(29,4%) обстежених надмірна маса тіла була в обох
батьків, у 24 (70,6 %) – тільки в одного (у матері
частіше, ніж у батька). У 20 осіб (40%) зареєстровано ожиріння у родичів II ступеня споріднення.
Ожиріння I ступеня було у 6 (10,7 %) дітей, II
ступеня – у 10 (17,8 %), III ступеня – у 35 (62,5
%), IV ступеня – у 5 (8,9%) дітей. Значення ІМТ
у середньому становило 33,55±2,98 кг/м2 при відхиленні значень від 26,34 до 39,51 кг/м2. АГ відзначена в 21 (37,5 %) дитини.
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При проведенні біохімічного дослідження крові уже через
місяць у першій групі обстежуваних виявлено зниження рівня
ХС із 6,6±0,4 ммоль/л до 6,2±
0,2 ммоль/л (р > 0,05), ТГ крові –
із 2,6±1,1 ммоль/л до 1,8±0,9
ммоль/л (р > 0,05). Уміст ЛПНЩ
змінився з 4,2±1,1 ммоль/л до
3,1±0,6 ммоль/л (р>0,05). Через 3 місяці в цієї категорії хворих відмічено зниження рівня
ХС із 6,2±0,4 ммоль/л до 5,3±0,4
ммоль/л (р < 0,01), ТГ крові – із 1,8 ±0,9 ммоль/л до 1,6±
0,8 ммоль/л (р > 0,05), уміст
ЛПНЩ знизився з 3,1±0,6
ммоль/л до 2,7±0,8 ммоль/л
(р > 0,05). Через 6 місяців поРис. 1 Антропометричні показники у дітей із метаболічним
казники ліпідограми практично
синдромом до та після лікування (перша група)
не відрізнялися від тих, що були
отримані після тримісячного лікування. Отже, значиме зниження
рівня ХС у пацієнтів першої групи
відмічене лише з третього місяця
від початку лікування, щодо інших показників ліпідного обміну
вірогідних змін виявлено не було.
У другій групі хворих виявлено зниження рівня ХС із 6,5±
0,3 ммоль/л до 6,3±0,4 ммоль/л
(р>0,05), ТГ крові – із 2,6±1,0
ммоль/л до 2,2±0,9 ммоль/л
(р>0,05). Уміст ЛПНЩ змінився з 4,1±0,4 до 3,8±0,9 ммоль/л
(р>0,05). Через 3 місяці в цій груРис. 2 Антропометричні показники у дітей із метаболічним
пі обстежуваних виявлено тенденсиндромом до та після лікування (друга група)
цію до зниження лише з боку ХС
За результатами обстеження хворих через 6 мі- – із 6,3±0,4 ммоль/л до 5,9±0,6 ммоль/л (р>0,05),
сяців у групі, що отримувала комбіновану терапію, яка й зберігалася через 6 місяців нашого подальшовідзначене зниження маси тіла в середньому на го спостереження – зменшення до 5,7±0,3 ммоль/л
14,3 %, ІМТ – на 18,2 %, ОТ – на 10,5 %, показника (р > 0,05). Таким чином, серед пацієнтів другої групи вірогідних змін у ліпідограмі впродовж лікуванОТ/ОС – на 19,6 % (рис. 1, 2).
У дітей на фоні лікування Сіофором відзначало- ня виявлено не було.
Висновок. Застосування препарату Сіофор
ся зниження САТ до 118,2±8,4 мм рт.ст. і нормалізація підвищеного ДАТ – у середньому до 78,1±4,0 зменшує прогресування порушень вуглеводного
мм рт.ст. (р < 0,1) без призначення гіпотензивних обміну, сприяє зниженню гіперінсулінізму та інсулінорезистентності.
препаратів.
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ПОСЛІДОВНИЙ РЕЖИМ АНТИХЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ
Анотація: Проведена оцінка ефективності ерадикаційної терапії у дітей, хворих на виразкову хворобу, із застосуванням послідовного режиму призначення антихелікобактерних препаратів. Показано, що у хворих на виразкову хворобу дітей, які лікувалися в послідовному режимі, з додатковим призначенням до протокольних схем пробіотика Наріне, в порівнянні з хворими, які отримували тільки протокольну медикаментозну терапію, ступінь ерадикації вищий і менше випадків
рецидиву виразкової хвороби впродовж року спостереження, рідше виникають побічні явища і дисбіоз товстої кишки.
Аннотация: Проведена оценка эффективности эрадикационной терапии у детей с язвенной болезнью с применением последовательного режима назначения антихеликобактерных препаратов. Показано, что у больных язвенной
болезнью детей, лечившихся в последовательном режиме с дополнительным назначением к протокольным схемам пробиотика Наринэ, по сравнению с больными, получавшими только протокольную медикаментозную терапию, степень
эрадикации выше и меньше случаев рецидива язвенной болезни в течение года наблюдения, а также реже возникают
побочные явления и дисбиоз толстой кишки.
Summary: An evaluation of the effectiv of eradication therapy in children with peptic ulcer, using consistent mode assignment
Helicobacter drugs. It is shown that in patients with peptic ulcer children who were treated in sequential mode, with additional
protocol schemes intended to probiotic Narine, compared with patients who received only medical therapy protocol, the highest
degree of eradication and fewer cases of relapse of peptic ulcer within one year of observation, having less side effects and
bowel dysbiosis.

Останніми роками серед лікарів зростає незадоволення класичними схемами ерадикації, у зв'язку
з тим, що кожен 3-4 випадок ерадикаційної терапії
(ЕТ) є безуспішним і вимагає повторення курсу з
препаратами другої, а інколи і третьої лінії [3]. Для
поліпшення показників ЕТ 1-ої лінії пропонується
декілька підходів: подовжити терміни терапії і підвищити дози антибактеріальних препаратів (АБП)
[7]; збільшити кількість використовуваних АБП у
супутньому режимі терапії (СРТ) або режимі конкомінації [5]; призначити разом з інгібітором протонової помпи (ІПП) послідовно спочатку одні,
потім інші АБП у послідовному режимі терапії
(ПРТ) або в секвенційному режимі [4], використовувати нові ефективніші антихелікобактерні препарати [6]. Перші два підходи обмежено зростанням побічних явищ і низьким комплаєнсом хворих,
оскільки зі збільшенням термінів погіршується переносимість терапії, а також зростають витрати на
ліки. Крім того, показано, що подовження термінів
класичної потрійної ЕТ від 7 до 14 днів підвищує
ефективність ерадикації всього на 4-5% [5].
Найбільш поширений варіант ПРТ: перші 5
днів ІПП+амоксацилін (А), подальші 5 днів – ІПП+
кларітроміцин (К), і метронідазол (М). Порівняльні рандомізовані дослідження показали достовірно
вищу ефективність ерадикації 10-денного курсу
з ПРТ (більш ніж у 90% хворих), в порівнянні з
10-денним курсом класичної потрійний ЕТ (близь-

ко 80%), яка включала ІПП+А, К [1, 7]. Останні
роки в літературі частіше можна зустріти думку
про необхідність доповнити класичну антибактеріальну терапію в схемах ерадикації пробіотиками.
З врахуванням всього вищевикладеного, ми поставили за мету дослідити ефективність нової схеми лікування з двома антихелікобактерними препаратами: ВСЦ і пробіотик Наріне.
Детальне клінічне, молекулярно-генетичне та
лабораторно-інструментальне обстеження проведено 64 дітям, хворим на виразкову хворобу шлунка та/або ДПК віком 8 – 18 років.
Верифікація клінічного діагнозу проводилася відповідно до протоколів лікування дітей за
спеціальністю «Дитяча гастроентерологія» (наказ МОЗ України №438 від 26.05.2010р. та № 59
від 29.01.2013р.).
Ідентифікація H. pylori проводилась із використанням швидкого уреазного тесту (ШУТ), діагностичної тест-системи «ХелікоБест-антитіла» (серія
D-3752) з метою виявлення специфічних імуноглобулінів класів М, А та G до антигену Cag A H. pylori
у сироватці крові методом імуноферментного аналізу, бактеріоскопічного дослідження біоптатів із
тіла, антрального відділу шлунка та цибулини дванадцятипалої кишки.
Для вирішення поставлених у роботі завдань хворі були розподілені на 3 групи залежно від схеми проведеної ЕТ: група порівняння (20 дітей) отримувала
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протокольну схему лікування, що включає 7 днів ІПП
+ амоксицилін (А) і кларитроміцин (К) в загальноприйнятих дозуваннях і наступні 14 днів ВСЦ (Денол); перша група дослідження (24 дитини) – отримували додатково до зазначених медикаментів із 8
дня перебігу впродовж 4 тижнів рідке Наріне – 200
мл 1 раз на день; друга група дослідження (20 дітей)
отримувала протокольну схему лікування впродовж 4
днів у тій же добовій дозі з подальшим призначенням
Де- Нола (2 тижні) і Наріне (4 тижні ) за тією ж схемою, що і в попередній групі. Результати проведеної
нами ерадикації у хворих всіх трьох груп дослідження оцінювали через 4 тижні, 6 і 12 міс. після завершення лікування, використовуючи ШУТ. Повторна
ендоскопія з гістологічним тестуванням біопсійного
матеріалу проводилася паралельно зі ШУТ через 4
тижні після завершення лікування, а у віддалені терміни – при виявленні скарг, пов'язаних із рецидивом
виразкової хвороби. Ми оцінювали ЕТ позитивно при
повній ерадикації H.рylori.
Зменшення ступеня інфікованості та вираженості запальних реакцій за даними гістологічного
дослідження біоптатів не ставилися в основу оцінки ефективності ерадикаційної терапії.
Результати дослідження представлені кількістю
спостережень у групі, відсотками, точним значенням р. Вірогідність різниці між відносними величинами визначалася методом кутового перетворення Фішера «Рφ».
При порівнянні двох дослідних груп із групою порівняння виявилося, що різниця за показниками ступеня ерадикації, частоти реінфекцій і рецидивів через
12 міс. була вірогідна, в той час як різниця між двома досліджуваними групами (з терміном стандартної
терапії 7 днів і 4 дні) з тих же показників не була вірогідною. Однак дисбіоз кишечника в останній групі
з укороченим терміном стандартної терапії першого
етапу спостерігався вірогідно рідше (рис. 1-4).
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Рис. 1. Відсоток успішної ерадикації H.рylori
(ГП – група порівняння, ПДГ – перша досліджувана
група, ДДГ – друга досліджувана група)
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Рис. 2. Відсоток дисбіозу у групі порівняння
через 6 тижнів після ерадикаційної терапії
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Рис. 3. Відсоток дисбіозу у першій групі
дослідження через 6 тижнів після
ерадикаційної терапії
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Рис. 4 Відсоток дисбіозу у другій групі
дослідження через 6 тижнів після
ерадикаційної терапії
При розрахунку показників відносного і безпосереднього ризику розвитку побічних явищ виявилося, що їх ризик розвитку у групі порівняння у
2,5 рази більше, ніж у першій групі дослідження й
у 10 разів більше, ніж у другій групі дослідження,
при цьому у відповідному контингенті зі 100 осіб,
побічні явища в даній групі очікуються порівняно з
першою групою дослідження на 17 випадків, а порівняно з другою групою дослідження – на 37 випадків більше.
Таким чином, у хворих двох дослідних груп,
які лікувалися за схемами, з додатковим призначенням пробіотика Наріне, в порівнянні з групою
порівняння, що одержувала тільки протокольну
медикаментозну терапію, не тільки був вище ступінь ерадикації і менше було випадків реінфекції і
рецидивів виразкової хвороби протягом року спостереження, але і рідше виникали побічні явища і
дисбіоз товстої кишки.
Результати, отримані нами, можна порівняти з
відомими даними про те, що при монотерапії пробіотиками, що містять молочнокислі бактерії, вдається знизити ступінь інфікованості та вираженості запальних реакцій у гастродуоденальній ділянці,
а у 45-55 % хворих домогтися повної ерадикації
H. рylori [4]. Перевага ВСЦ в порівнянні з іншими антихелікобактерними препаратами полягає в
тому, що до нього не розвивається резистентність
H. рylori, він діє на бактерії, розташовані глибоко в
шлункових ямках, в тому числі на її кокові форми,
і володіє низкою інших механізмів, що сприяють
загоєнню виразки [2]. Фактично ми дотримувалися основного принципу стандартної терапії, згідно
з яким антихелікобактерний вплив необхідно забезпечити двома препаратами, в нашому випад-
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ку ВСЦ і пробіотиком, що містить Lactobacillus
acidophillus. Антихелікобактерна активність кожного з цих препаратів не поступається за ефективністю активності антибіотиків, узятих окремо
з класичної схеми [1]. Крім усього іншого, вибираючи таке поєднання, ми виходили також із того,
що обидва препарати не викликають порушення
біоценозу кишечника, на відміну від ІПП та антибіотиків із класичної схеми [2]. Водночас антихелікобактерний вплив у нашій схемі подовжується до
3-5 тижнів, що підвищує ступінь ерадикації, зменшує ймовірність рецидивів і, з іншого боку, зменшує ризик розвитку резистентних форм H.рylori до
використовуваних на першому етапі антибіотиків.
Для рекомендації в якості стандарту практи-

куючим лікарям укорочених термінів антибіотикотерапії в послідовному режимі першої лінії на
першому етапі ерадикації, за умов додаткового
призначення на другому етапі пробіотика Наріне,
необхідно провести порівняльні багатоцентрові
рандомізовані дослідження.
Висновок. У хворих на виразкову хворобу дітей, які лікувалися в послідовному режимі, з додатковим призначенням до протокольних схем
пробіотика Наріне, в порівнянні з хворими, які
отримували тільки протокольну медикаментозну
терапію, ступінь ерадикації вищий і менше випадків рецидиву виразкової хвороби впродовж року
спостереження, рідше виникають побічні явища і
дисбіоз товстої кишки.
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ДИНАМІКА КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНИХ
ТА АДАПТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ЦВЗ
Анотація: На підставі детального дослідження адаптаційних показників методом математичного аналізу РС та комплексу імунологічних показників при ЦВЗ різного ступеня тяжкості були виявлені ознаки дизрегуляції в діяльності центрального і автономного контуру (ерго- та трофотропних структур), а також нейроімунорегуляторні порушення з формуванням різних типів імунодефіциту, які обтяжують перебіг захворювання. Виявлені зміни передують клінічним проявам,
отже можуть служити прогностичним критерієм зростання тяжкості захворювання, що сприяє своєчасному призначенню
відповідного лікування вже при ІІ ст. ЦВЗ.
Аннотация: На основании детального исследования адаптационных показателей методом математического анализа РС и комплекса иммунологических показателей при ЦВЗ разной тяжести были выявлены признаки дизрегуляции в
деятельности центрального и автономного контура (эрго- и трофотропных структур), а также нейроиммунорегуляторные
нарушения с формированием разных типов иммунодефицита, которые осложняют течение заболевания. Выявленные
изменения предшествуют клиническим проявлениям, в связи с чем могут быть прогностическим критерием нарастания
тяжести заболевания, что способствует своевременному назначению соответствующего лечения уже при ІІ ст. ЦВЗ.
Summary: The adaptative indicators, evaluated by mathematical analysis of the heart rate and different mechanisms of
immune system regulations were studied in the patients with cerebrovascular disorders. The obtained results indicate, that brain
ishaemic disease includes cortex lesions, damages of subcortical and brainstem structures. It was shown, that the adaptative
abilities ob patients are reduced due to lesions of suprasegmental vegetative mechanisms, disregulation and immunological
disorders. Such data may predict the clinico-neurological manifestation and may be used as prognostic criteria.

Вступ. Цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ)
поряд з ішемічною хворобою серця та онкологічними захворюваннями належать до трьох основних причин інвалідності та смертності населення
більшості країн світу. З багатьох захворювань ЦНС
цереброваскулярна патологія все ще залишається
ведучою [1, 2], і серед різних груп населення вона
складає в середньому 38% [3]. Особливе значення
це має для України, де частота ЦВЗ більша в 2-4
рази порівняно з іншими країнами [1, 4], а захворюваність на мозковий інсульт (МІ) найвища в Європі [5]. Не дивлячись на певні досягнення в ангіоневрології, за даними різних авторів після інсульту
на протязі року гине до 48% хворих, а до 80% з
тих, що залишились живими, стають інвалідами, і
лише 8-10% повертаються до праці [6, 7]. За даними ВОЗ, вік кожного четвертого інваліда внаслідок
судинного ураження мозку не перевищує 45 років
(World Health Organization, 2004). Поширеність судинно-мозкових захворювань в нашій країні за 15
років зросла у 4,4 рази [3], а за останні 1,5 роки – в
1,2 рази [5]. При цьому підвищилась частота як інсультів та транзиторних порушень мозкового кровообігу (ТПМК), так і хронічних, повільно прогресуючих форм судинної патології головного мозку,
які з часом можуть призвести до розвитку деменції,
вплинути на тривалість і якість життя. Як свідчать
дані статистики МОЗ України, МІ та ТПМК займають тільки 5%, іншу частину складають хронічні
порушення мозкового кровообігу (ХПМК), до яких
належить і дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕП),
яка зумовлює зростання кількості всіх випадків

ЦВЗ [5]. За даними інших авторів ХПМК складають 65% [8]. Тобто ЦВЗ являються одними з найбільш поширених в останні роки та прогресивно
зростаючих по частоті розвитку захворювань. Для
зміни епідеміологічної ситуації з ЦВЗ в нашій країні необхідне проведення низки заходів, які б стосувались виявленню, профілактиці та адекватному лікуванню таких хворих. Для цього необхідно
створювати спеціалізовані відділення для лікування і реабілітації, оскільки ранні і обгрунтовані реабілітаційні заходи зменшують ступінь інвалідизації
хворих на ЦВЗ [3, 5]. Крім того, відновлення особистого і соціального статусу, повернення таким
хворим працездатності має велике соціально-економічне значення, а лікування і реабілітація хворих
на ЦВЗ і ДЕП – одне з актуальних напрямків в охороні здоров’я [9].
Не дивлячись на тривалість вивчення цієї проблеми, патогенез цього патологічного стану залишається недостатньо зрозумілим, що стимулює
пошук нових патофізіологічних механізмів його
розвитку. Особливе значення має вивчення закономірностей формування ЦВЗ різного ступеня
тяжкості, оскільки результати такого дослідження
дозволять встановити механізми прогресування
захворювання і попередити розвиток його тяжких
форм. Таким чином, актуальними являються питання вивчення патогенезу, аспектів діагностики,
перебігу захворювання, а також визначення можливостей прогнозування його наслідків і можливостей відновлення порушених функцій, підбору
оптимальних схем лікування. Одним з аспектів
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проблеми цереброваскулярної патології є визначення взаємовідносин між клінічними проявами
патологічного процесу та станом адаптаційнокомпенсаторних систем організму, до яких відноситься і імунна система. В основу даної розробки
покладені результати дослідження останніх років, які стосуються змін окремих імунологічних
показників у хворих з різними судинними захворюваннями головного мозку [10]. Вони можуть
свідчити про зміну адаптаційних можливостей
організму цих хворих. Відомі також роботи по дослідженню адаптаційних можливостей хворих за
даними математичного аналізу ритму серця (РС)
[11, 12]. Крім того відомо, що ЦВЗ відносяться
до «хвороб адаптації», основною ознакою яких
є порушення пристосувальних реакцій [13]. Ці
захворювання пропонується розглядати в якості
моделі, у клінічній реалізації котрої проявляються
взаємовідношення генетичної схильності і адаптаційно-компенсаторних можливостей організму
[14]. Тому, при проведенні лікування, доцільна
оцінка адаптаційних можливостей хворих. Проте
комплексних робіт, які б оцінювали імунологічні
критерії тяжкості захворювання і іх кореляції з результатами дослідження адаптаційних можливостей організму хворих не проводились. Проведення
таких досліджень дозволить не тільки встановити
механізми формування цереброваскулярної патології, але також підвищити ефективність відновного лікування.
Мета і завдання роботи: вивчити зміни клініко-імунологічних та адаптаційних показників при
цереброваскулярних захворюваннях (ЦВЗ) різного
ступеня тяжкості (ДЕП І,ІІ,ІІІ ст.), встановити їх
значення в прогресуванні ЦВЗ.
Матеріал та методи дослідження. Згідно з
метою і задачами дослідження було обстежено і
проліковано 197 хворих на ДЕП різної стадії у віці
від 40 до 65 років. З них чоловіків – 101, жінок –
96 осіб. З ДЕП І ст. було 47, ІІ ст. – 98, ІІІ ст. – 52
хворих. Діагноз встановлювався на підставі анамнезу, клінічного аналізу неврологічного статусу
та з використанням розробленого математично
клінічного індексу тяжкості [15], нейровізуальних методів дослідження. За походженням ДЕП в
обстеженій групі хворих була змішаного генезу –
гіпертонічна та атеросклеротична. Хворих з наслідками ГПМК серед досліджуваних пацієнтів не
було, але у хворих з ІІІ ст. ДЕП відмічались ТПМК
та ТІА. В групу порівняння увійшло 20 практично
здорових осіб, які обстежувались для встановлення нормативного контролю для імунологічних і
адаптаційних показників. Для оцінки адаптаційних
показників використовували математичний аналіз
ритму серця (РС), який включав варіаційну пульсометрію, аутокореляційний, спектральний аналізи,
статистичні методи [16]. В будь-якому стандартному відведенні реєструвались 100-120 послідовних кардіоінтервалів, які заносились в пам’ять
комп’ютера. Математичний аналіз показників РС
проводився з використанням кібернетичних підходів, для чого була створена відповідна програма.

Імунологічні дослідження І і ІІ порядку проводились з визначенням специфічних і неспецифічних показників імунітету, оцінкою стану показників
клітинної і гуморальної ланки імунітету. Використовувались методи лазерної проточної цитофлюориметрії з використанням моноклональних антитіл (Т- і В-лімфоцити, субпопуляції Т-лімфоцитів
– CD3, CD4, CD8), непрямого імуноферментного
аналізу (ІФА) (аутоантитіла (аАТ) до нейроспецифічних білків – НСБ), дослідження ЦІК, реакції
бласттрансформації (РБТЛ) до фітогемаглютинину
(ФГА) і в присутності індометацину, тест відновлення НСТ з реєстрацією на СФ-16 (фагоцитарна
активність нейтрофілів), реакцію 4-годинної цитотоксичності з клітинами К-562 хромовим методом
(кілерна активність) та інші.
Статистичний аналіз проводився з використанням електронних таблиць Excel-97 і статистичного
пакету Statistika 5.0. Для визначення вірогідності
відмінностей між кількісними показниками використовувався t-критерій Стьюдента. Для встановлення ступеню і направленості відхилень досліджуваних показників від контрольних значень
обчислювали відсоток відхилень за формулою:
%відх = (А1-Ак)*100% ÷ Ак, де %відх – % відхилення
від контрольних значень (норми); А1 – величина
досліджуваного показника; Ак – середнє значення
цього показника в нормі [17].
Результати дослідження. Як відомо, перспективним підходом в оцінці стану організму є вивчення механізмів гомеостатичного регулювання,
які визначають рівень функціонування організму
та його систем. З цією метою було проведено порівняльне вивчення вираженості порушень неврологічної симптоматики, стану механізмів регуляції
ритму серця (РС) та імунного статусу у хворих на
ДЕП різного ступеня тяжкості. Такий підхід був обгрунтований тим, що оцінка діяльності механізмів
регуляції РС, як і оцінка змін імунних показників,
характерезує стан адаптаційних можливостей організму, оскільки таке співставлення обумовлено
загальною структурною організацією реакцій, що
вивчались. Вивчення основних регуляторних систем – імунної системи та адаптаційних реакцій,
було обумовлено також в зв’язку з формуванням
регуляторної патології у хворих на ЦВЗ. Крім того,
на основі комплексного дослідження можуть бути
встановлені імунологічні та адаптаційні критерії
прогресування захворювання і розроблені схеми
відновного лікування. Показники математичного
аналізу РС дозволяють виділити стани з різними
ступенями активізації симпатичного та парасимпатичного відділів ВНС і отримати інформацію
про направленість адаптаційних реакцій. Вивчення
імунологічних показників також дає можливість
встановити переважання в діяльності єрго- або
трофотропних систем, що дозволяє судити про
стан адаптаційно-компенсаторних механізмів і за
даними імунних показників. В цілому, такий підхід дає можливість більш ретельно оцінювати механізми прогресування захворювання і шляхи їх
компенсації.
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Результати проведених досліджень представлені в
табл. 1 і 2. Вони дозволяють судити про зміни адаптаційних та імунологічних показників при прогресуванні захворювання. При інтерпретації адаптаційних
показників ми виходили з того, що при збільшенні
показників централізації (ІН, АМо, Внесок ПХ2,
Внесок ПХ1) показники варіабельності РС (σ, V, ∆Х,
Внесок Хдих.) повинні зменшуватись. Їх одночасне
збільшення або зменшення свідчить про порушення
узгодженості в діяльності центрального і автономного
контурів регуляції РС. Аналіз стану імунної системи у
хворих з різною стадією ЕП проводився за даними динаміки показників клітинного і гуморального імунітету (Т- і В-лф і їх кооперації, Т-хелперів Т-супресорів,
ІРІ, ЦІК, аАТ до НСБ – ОБМ, NSE, S-100, фагоцитозу
та ін.), оскільки вони свідчать про стан гіпоталамічних відділів головного мозку, як центрального імунорегуляторного апарату, та відображають активність
симпатичної або парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи (ВНС). Аналіз результатів імунологічного обстеження хворих був побудований на
виявленні ступеню відхилень вивчених показників
імунного статусу в залежності від їх напрямку, оскільки напрямок зрушень імунологічних показників має
принципове значення в оцінці імунного статусу та механізмів його порушення.
Загальний аналіз результатів математичного
аналізу РС показав, що в обстеженій групі хворих відмічено зниження активності трофотропних
(зменшення ∆х, р<0,01; σ, р<0,001) і ерготропних
(низька АМо, р<0,01) відділів вегетативної нервової
системи з відносним переважанням останніх. Виявлено порушення регуляторних процесів за рахунок
централізації управління РС (високий ІН, р<0,001;
зниження σ, р<0,001). Відмічено порушення узгодженості в діяльності ерго- і трофотропних відділів
вегетативної нервової системи (одночасне зменшення ∆х, Мо, АМо). Дизрегуляція проявлялась також
порушенням взаємодії центральних механізмів з автономними (одночасне зниження ІН і σ). При функціональних пробах (моделювання інтелектуального
навантаження та негативних емоцій, ортокліностатична проба) аналізували амплітуду реакції (АР)
та час реституції (t). Співставлення даних виявило
вірогідне (р<0,05) зменшення АР і значне (р<0,05)
підвищення t при всіх пробах. Це свідчило про переважання ерготропних впливів в регуляції вегетативного забезпечення різних функціональних проб.
Така перевага є причиною ослаблення реакції ВНС
на зовнішні стимули і зменшення лабільності регуляторних процесів.
Загальні аналіз змін імунного статусу встановив,
що у більшості хворих відбуваються як кількісні,
так і функціональні зміни Т- і В- клітинної ланки імунітету і природних кілерних клітин (ПКК).
Більш детальний аналіз ступеню відхилень показав,
що серед вивчених середніх значень показників відмічались як незначні, так і виражені зрушення. Так,
на рівні, близькому до контрольних, залишались абсолютні значення лімфоцитів і Т-лімфоцитів, CD8лімфоцити, супресорна активність (Інд/ФГА). Помірні відхилення спостерігались в рівні лейкоцитозу

і лімфоцитозу (+12,3% і +13%), співвідношенні Т/В
(+15,1%), CD3-лімфоцитів (-14,4%), CD4-хелперів
(-15,7%), імунорегуляторного індексу (СD4/CD8)
(-15%), аАТ до НСБ – ОБМ (+14,04%) і S100 (+15%),
значеннях РБТЛ у відповідь на ФГА (-14,9%). Значні зрушення спостерігались в рівні аАТ до NSE
(+96,7%), спонтанної проліферативної активності
(+126%) і активності природних кілерних клітин
ПКК (-56,4%). Зміни інших показників були в межах 20%–31%. Виявлені зрушення поглиблювались
при зростанні тяжкості захворюванні і залежали
від особливостей функціонування супрасегментарних вегетативних центрів (симпатотонія, ваготонія).
Тобто, представлені дані виявили різноспрямовані
зміни вивчених показників. При цьому середні значення більшості показників були помірно відхилені
від контрольних, однак виявлялись у значної кількості хворих. Загальний аналіз отриманих даних показав також, що частота і вираженість функціональних змін дещо переважала над кількісними. Серед
останніх частота клітинних і гуморальних порушень
була майже однакова. При цьому в зрушеннях клітинних параметрів імунітету переважали від’ємні, а
гуморальних – позитивні відхилення від контрольних значень, що може свідчити про порушення кооперативних зв’язків між клітинами, тобто ілюструє
дисфункціональні і дизрегуляторні порушення
імунного статусу. Отримані дані свідчать також про
формування у таких хворих різних типів імунодефіциту, з переважанням у частини хворих аутоімунних
реакцій, а у інших – порушень протиінфекційного і
протионкологічного захисту, які підтримувались порушеними нейроімунорегуляторними впливами.
При порівняльному аналізі математичних показників регуляції РС у осіб контрольної групи та
хворих з легкою (І) стадією ДЕП (таблиця 1), відмічено зниження активності трофотропних структур
(зменшення ∆Х, р < 0,05; σ, р < 0,05; внеску ПХдих.,
р < 0,05), підвищення активності ерготропних відділів ВНС (збільшення АМо, р < 0,05; ІВР, р < 0,05;
ПАПР, р < 0,05; ВПР, р < 0,05; ІН, р < 0,05; Внеску
ПХ2, р < 0,05 і Внеску ПХ1, р < 0,05); mo та m0,3
вірогідно збільшились (р < 0,01 та р < 0,05). Відмічені початкові ознаки дизрегуляції – порушення
взаємодії центральних ланок управління РС з автономними (V, р < 0,05).Такі зміни свідчать про напруження регуляції РС без суттєвих порушень взаємодії
трофотропних (парасимпатичних) та ерготропних
(симпатичних) впливів. Рівень функціонування механізмів регуляції РС у хворих з І ст. ДЕП став менш
досконалим, ніж у здорових (зниження Мо, р < 0,05,
підвищення ЧСС, р < 0,05). АР та t при функціональних пробах не відрізнялись від контрольної групи.
При аналізі змін імунного статусу (табл. 2) було
встановлено, що при І ст. ДЕП відмічалось незначне
зниження (не більше 10-12%) кількісних показників
імунітету – Т- і В-лф, ІРІ, аАТ до ОБМ, і таке ж незначне підвищення Т/В, CD8, аАТ до S-100 і NSE при
нормальних значеннях CD4 і ЦІК. Показники функціональної активності імунної системи – фагоцитарний індекс, індукована проліферація лімфоцитів в
тесті з фітогемаглютинином (ФГА) і супресорна
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Математичні показники регуляції РС при різних стадіях ДЕП

Таблиця І

Математичні
показники
n =197

Контрольна група
M±m
n = 20

І ст ДЕП
M±m
n = 47

ІІ ст ДЕП
M±m
n =98

ІІІ ст ДЕП
M±m
n = 52

∆ Х, с

0,32±0,04

0,17±0,01 *

0,44±0,01 *

0,21±0,01 *

σ, с

0,07±0,01

0,03±0,01 *

0,06±0,01

0,04±0,01 *

ЧCC, уд/хв

65,67±4,71

71,97±1,52

65,00±1,17

65,51±0,89

Мо, с

0,93±0,10

0,85±0,02 *

0,94±0,02

0,93±0,01

А Мо, %

29,0±1,00

32,64±0,28*

28,55±0,45

26,19±0,32 *

ІВР, ум.од.

91,66±8,33

208±11,50 *

120,52±3,60 *

131,72±4,49 *

ПАПР, ум.од.

31,37±1,96

38,92±1,01*

38,23±0,87 *

28,47±0,59 *

ВПР, ум.од.

3,49±0,76

7,63±0,49 *

4,60±0,16

2,45±0,13 *

ІН, ум.од.

50,19±9,34

125,93±9,10 **

65,73±2,56

71,94±2,88 *

Внесок ПХ2, %

12,11±12,83

46,11±3,78*

41,31±3,44 **

41,64±2,47 *

Внесок ПХ1, %

12,07±3,35

16,49±1,59*

12,96±1,27

13,79±0,86

Внесок Хдих, %

43,02±3,23

23,38±2,24*

26,04±1,75

26,37±1,38 *

mo

1,20±1,10

32,15±2,81 **

11,67±1,58

28,77±2,20

m0,3

1,50±0,50

32,15±2,81*

27,57±2,71 *

7,40±0,86

V, %

7,92±0,07

3,82±0,10 *

4,89±0,10 *

4,39±0,09 *

Примітка. * – р < 0,05 по відношенню до контрольних значень; ** – Р < 0,01.

Середні значення імунологічних показників при різних стадіях ДЕП

Таблиця 2

Імунологічні
показники
n=197

Контрольна група
M±m
n = 20

І ст ДЕП
M±m
n = 47

ІІ ст ДЕП
M±m
n = 98

ІІІ ст ДЕП
M±m
n = 52

Т–лф % відхилення

65,2 ± 1,4

57,0±2,15*
–12,6

52,8±1,48*
–19

50,8±1,78*
–22,1

В–лф % відхилення

15,2 ±0,8

13,0±0,89*
–14,5

12,3±1,07*
–19

11,9±1,01*
–21,7

Т\В % відхилення

4,3±0,5

5,1±0,21
+18,6

4,9±0,19
+14

4,7±0,23
– 21,7

CD4 % відхилення

45,8 ±2,7

45,0±3,12
–1,7

37,0±3,79
–19,2

35,5±2,51*
–22,5

CD8 % відхилення

32,0 ± 2,7

35,85±4,16
+12,03

30,9±2,12
–3,4

37,5±2,51
–17,2

CD4 \CD8
% відхилення

1,4 ± 0,08

1,23±0,05
–12,1

1,24±0,041
–11,4

1,2±0,06*
–14,3

А\ат до ОБМ
% відхилення

11,4 ± 2,5

9,8±1,64
–14

12,1±1,74
+6,1

14,1±1,23
+23,7

А\ат до S–100
% відхилення

2,0±0,2

2,2±0,52
+10

2,3±0,28
+15

2,5±0,41*
+25

А\ат до NSE
% відхилення

2,4±0,4

2,72±0,62
+13,3

3,93±0,70**
+63

6,81±1,17**
+183,8

ЦІК % відхилення

95±10,1

91,0±11,8
– 4,2

138,2±16,4**
+58

108,7±12,75
+14,4

ФАГиндекс
% відхилення

37,6 ± 4,4

31,3±4,91 –
16,8

31,0±3,10
–17,6

15,0±1,76*
–60,1

ФАГ число
% відхилення

4,1 ± 0,39

3,9±0,53
– 4,9

6,3±0,67**
+53,7

3,9±0,29
–4,9
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ФГА % відхилення
Інд % відхилення
Інд\ФГА
% відхилення
К % відхилення

61,0±2,30

52,44±2,28*
–14,0

49,19±1,94*
–19,4

48,39±2,87*
–20,7

75 ± 0,2

60,4±3,57*
–19,5

57,8±6,40*
–22,9

54,4±3,40*
–27,5

1,23±0,07

1,16±0,06
–5,7

1,14±0,08
–7,3

1,15±0,09 –6,8

0

1,14±0,29**
+114

1,12±0,30**
+112

1,76±1,04** +176

Примітка. * – р < 0,05 по відношенню до контрольних значень; ** – Р < 0,01.

активність моноцитів в тесті з індометацином
(ФГА + Інд), а також, частково, і їх співвідношення (Інд/ФГА) були переважно знижені – до
15-19%. Тобто спостерігались незначні зміни переважно функціональної активності імунокомпетентних клітин. Це узгоджувалось з показниками
математичного аналізу РС – при І ст. відмічались
початкові ознаки дизрегуляції без суттєвих порушень трофотропних та ерготропних впливів.
Аналіз математичних показників регуляції РС
у хворих з ІІст. ДЕП виявив зростання активності
як автономного, так і центрального контурів регуляції РС (ПАПР, р < 0,05; ВПР, р < 0,05; m0,3,
р < 0,05; Внеску ПХ2, р < 0,01; ∆Х, р < 0,05).
Одночасне підвищення активності ерготропних
та трофотропних систем свідчить про розвиток
дизрегуляції (V, р < 0,05), перенапруження діяльності симпатичних та парасимпатичних відділів
ВНС. Це означає погіршення рівня функціонування механізмів регуляції РС. При проведенні
функціональних проб спостерігалось збільшення АР, при невеликому t: потрібним стало більше
напруження механізмів регуляції РС.
Кількісні і функціональні порушення імунокомпетентних клітин при ІІст. поглиблювались
– зрушення показників відмічалось до 20-60%,
особливо вірогідно (р<0,05) зростав рівень аАТ
до всіх НСБ (ОБМ, S-100 і,особливо, NSE), ЦІК,
на фоні вірогідно зниженого рівня Т- і В- лімфоцитів, імунорегуляторних лімфоцитів та ІРІ, та
зниження фагоцитарного індексу з одночасним
підвищенням фагоцитарного числа, зниження
супресорної і індукованої проліферативної активності, підвищення спонтанної проліферації.
Тобто спостерігалось зростання змін імунних
показників, особливо гуморального імунітету,
які свідчили про напруження в діяльності ерготропної системи на фоні суттєвого зниження
функціональної активності імунокомпетентних
клітин. Це співпадало зі змінами показників РС,
які свідчили про розвиток дизрегуляції, перенапруження діяльності симпатичних та парасимпатичних відділів ВНС.
Аналіз математичних показників РС у пацієнтів з ІІІст. ДЕП свідчить про зниження активності трофотропних систем порівняно з особами контрольної групи (∆Х, р < 0,05; σ, р < 0,05;
Внесок Хдих., р < 0,05) з одночасним зниженням
активності і ерготропних систем – зменшення
ПАПР (р < 0,05); ВПР (р < 0,05) при збільшенні

внеску ПХ2 (р < 0,05). При цьому рівень порушень частини показників був більшим при ІІ ст.
ДЕП. Зазначені зміни свідчать про значні порушення взаємодії елементів центрального та автономного контурів регуляції РС, а також про дизрегуляцію між ерготропними та трофотропними
впливами, паралельне зниження їх активності.
Таку динаміку показників можна розцінювати
як виснаження адаптаційних можливостей. При
функціональних пробах спостерігалась ареактивність регуляції РС – невелика АР та значний
t, що свідчить про значне зниження лабільності
нервових процесів.
При аналізі імунного статусу при ІІІ ст. ДЕП
спостерігалось подальше поглиблення змін його
показників, однак окремі з них були змінені в
меншій мірі, або такі ж, як і при ІІ ст. Перед усім –
це підвищені значення ЦІК (за частотою і рівнем), аАТ до ОБМ і S-100 (за частотою), знижені
значення Тс (за частотою), знижені і підвищені
значення імунорегуляторного індексу – Тх/Тс (за
рівнем), підвищені рівні Т – і В-лф та співвідношення Т/В, знижена фагоцитарна активність (за
частотою і рівнем), що вказувало на виснаження гуморальних імунних реакцій при значному
зниженні функціональної активності імунокомпетентних клітин при ІІІ ст.ДЕП і відображало
суттєве зниження активності і ерготропної, і
трофотропної систем, їх виснаження, та зниження захисних властивостей організму. Одночасно
спостерігалось виснаження і адаптаційних реакцій. Виявлені зміни імунного статусу свідчать
про суттєве зниження імунорегуляторних механізмів, адаптаційно-компенсаторних і резервних можливостей імунної системи і вказують
на імунопатологічний тип реагування і зростаючу декомпенсацію імунної системи, які можуть
бути обумовлені недостатністю функціонування
гіпоталамічних відділів головного мозку. Тобто,
при зростанні тяжкості захворювання суттєво
знижуються адаптаційно-компенсаторні можливості хворих за рахунок порушення діяльності
супрасегментарних вегетативних механізмів, що
підтверджується результатами дослідження як
адаптаційних, так і імунологічних показників.
Виявлені зміни стосуються, головним чином,
механізмів регуляції. Отримані дані свідчать також про те, що в розвитку ЦВЗ, і ДЕП зокрема,
значне місце належить аутоімунним процесам з
утворенням аАТ до всіх вивчених НСБ, особливо
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до нейрональних структур (NSE), які створюють
передумови до прогресування захворювання, що
підтримується також суттєвим зниженням функціональної активності імунної системи. Виявлені зрушення в рівнях вивчених адаптаційних
і імунологічних показників при ІІ ст. ДЕП підтверджують наявність перенапруження в механізмах формування адаптаційно-компенсаторних
реакцій і вказують на можливість їх зриву, що
повинно давати підстави для активного впливу
на процеси компенсації виявлених змін з метою
попередження прогресування захворювання. Таким чином, виявлення змін показників, що свідчать про зниження і дизрегуляцію в діяльності і
ерготропної, і трофотропної систем (зменшення
∆Х, σ, Внеску Хдих., ПАПР, ВПР, ПХ2, а також
підвищення ЦІК і аАТ до всіх НСБ – ОБМ, S-100
і, особливо, NSE, зниження рівня основних класів лімфоцитів і імунорегуляторних лімфоцитів
та зниження показників функціональної активності імунної системи) може служити критерієм
прогресування захворювання.
Відомо, що адаптація включає два основних
процеса: мобілізацію функціональних резервів у
відповідь на дію стресора і відновлення резервних можливостей для адекватної реакції на стрес.
Мобілізацію забезпечують ерготропні механізми,
діяльність яких проявляється активацією симпатичного відділу ВНС. Така реакція характеризується напруженням процесів регуляції, централізацією управління РС, слабкістю автономного
контуру. Одночасно спостерігається активація
гуморальної ланки імунної системи з підвищенням аутоімунних і імунокомплексних реакцій на
фоні зниження клітинного імунітету та загального зниження функціональної активності імунної
системи, що також свідчить про напруження в діяльності імунної системи. Співдружня взаємодія
всіх елементів системи забезпечує максимальні
адаптаційні можливості. Порушення взаємодії
центрального і автономного контура управління
РС, діяльності симпатичної та парасимпатичної
систем являється ознакою дезадаптації і дизрегуляції. Подальше прогресування захворювання
супроводжується включенням в процес трофотропних механізмів та їх поступовим виснаженням на фоні прогресуючого зниження функціональної активності імунокомпетентних клітин
з відповідним зниженням адаптаційних можливостей організму. Все це відображає стан систем
лімбіко-ретикулярного комплексу (ЛРК), перед
усім – гіпоталамічних структур, рівень функціонування яких суттєво знижується внаслідок порушення церебральної гемодинаміки при ХНМК,
обумовлених погіршенням стану чутливих до гіпоксії систем ЛРК внаслідок їх входження в зону
суміжного кровопостачання двох основних артеріальних басейнів – каротидного та вертебробазилярного [18]. Пошкодження ГЕБ [19,20,21] при
цереброваскулярних захворюваннях призводить
до активного перебігу гуморальних імунних реакцій з подальшою їх імуномодуляцією та про-

гресуванням деструктивних процесів в нервовій
тканині [20,22]. Це підтверджується зростанням
рівня аутоантитіл до НСБ, в найбільшій мірі – до
нейрональних структур (NSE) та іншими порушеннями імунного статусу, а також даними нейровізуалізуючих досліджень, які виявили ознаки зростаючого пошкодження мозкової тканини
саме в цих ділянках мозку.
Таким чином, виявлені зміни імунного статусу і адаптаційних реакцій у хворих на ЦВЗ
свідчать про суттєве зниження імунорегуляторних механізмів, адаптаційно-компенсаторних і
резервних можливостей імунної системи і організму в цілому, які можуть бути обумовлені недостатністю функціонування гіпоталамічних відділів головного мозку. Ці зміни мають особливе
значення при визначенні програм відновного лікування, які повинні включати заходи по підвищенню компенсаторно-адаптаційних можливостей вже при ІІ ст. захворювання, але, особливо,
при ІІІ ст. Порівняння показників математичного
аналізу РС з результатами психологічних тестів,
імунними показниками, індексом активності дозволять в кожному конкретному випадку отримати уяву про протікання процесу адаптації з
метою корекції реабілітаційних програм та прогнозування результатів відновного лікування.
Заключення. Таким чином, проведене комплексне клінічне обстеження хворих, а також дослідження імунологічного статусу та адаптаційних показників за даними математичного аналізу
РС, дозволило встановити, що у пацієнтів з ЦВЗ,
незалежно від тяжкості захворювання, виявляються структурні порушення мозкової тканини і
перфузії головного мозку, переважно в гіпоталамічних ділянках, які супроводжуються порушенням діяльності центральних регуляторних механізмів, в тому числі і нейроімунорегуляторних, та
значним зниженням адаптаційно-компенсаторних можливостей організму. Виявлені зрушення
передують клінічним проявам захворювання і
зростають при зростанні тяжкості захворювання. Тому вони мають велике прогностичне значення, оскільки дозволяють встановити групи
ризику розвитку і прогресування тяжких форм
захворювання та своєчасно проводити відповідне відновне лікування. Критерієм прогресування
захворювання можуть бути зміни показників, що
свідчать про зниження активності і дизрегуляцію
в діяльності ерготропних і трофотропних систем
(зменшення ∆Х, σ, Внеску Хдих., ПХ2, ПАПР,
ВПР, а також підвищення ЦІК і аАТ до всіх НСБ,
зниження рівня основних класів лімфоцитів і
імунорегуляторних лімфоцитів та зниження показників функціональної активності імунної системи). Проведені дослідження дозволили виявити найбільш інформативні показники для оцінки
реабілітаційного потенціалу, що дозволило сформулювати принципи індивідуалізації відновного
лікування хворих на ЦВЗ для підвищення його
ефективності у кожного хворого. Застосовані в
зв’язку з отриманими даними патогенетично об-

83

№9 / 2014 р.

грунтовані медикаментозні і немедикаментозні
методи лікування підвищували адаптаційно-компенсаторні можливості організму і оптимізовували його резервні можливості, що призводило до
підвищення темпів функціонального відновлення. Виявлена позитивна динаміка адаптаційних
і імунологічних показників внаслідок лікування
підтвердила, що під його впливом відбувається
включення основних життєво важливих систем
організму в складний комплекс компенсаторних
реакцій, спрямованих на підтримку гомеостазу,
що супроводжувалось покращенням інтегративних і регуляторних функцій головного мозку за
рахунок впливу на гіпоталамічні відділи головного мозку з послабленням симпатикотонічних і
посиленням трофотропних регуляторних впливів.
Підводячи підсумки усіх проведених при виконанні данної роботи досліджень були зроблені
наступні висновки.
Висновки. 1. Проведене комплексне дослідження встановило, що у хворих на ЦВЗ розвивається симптоматика дифузного ураження
головного мозку органічного характеру – ДЕП, з
ознаками ураження всіх його рівнів – кори, підкіркових утворень і стовбура мозку, особливо
гіпоталамуса, що супроводжується розвитком
синдрому дезадаптації і дезінтеграції, які поглиблюються при зростанні тяжкості захворювання.

2. Дослідження адаптаційних показників
методом математичного аналізу РС встановило
дизрегуляцію в діяльності центрального і автономного контуру (ерго- та трофотропних структур), особливості порушень адаптаційно-компенсаторних механізмів при різних стадіях ЦВЗ
та найбільш інформативні показники для оцінки
реабілітаційного потенціалу.
3. Дослідження імунного статусу виявило нейроімунорегуляторні порушення зі зниженням
адаптаційно-компенсаторних можливостей і неспецифічної резистентності, формуванням різних типів імунодефіциту, які обтяжують перебіг
захворювання, зростають при зростанні тяжкості
захворювання і залежать від особливостей функціонування ВНС і клінічного перебігу захворювання.
4. Дизрегуляція в діяльності центрального
і автономного контуру регуляції РС, зниження
активності ерго- і трофотропних систем, а також підвищення активності гуморальної ланки
імунної системи на фоні зниження рівня основних класів лімфоцитів і імунорегуляторних лімфоцитів та зниження показників функціональної
активності імунної системи може служити прогностичним критерієм прогресування захворювання і свідчить про необхідність проведення
активного відновного лікування вже при ІІ стадії
захворювання.
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СТАН ПОПУЛЯЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Анотація: У роботі на підставі вивчення результатів незалежного моніторингу стану здоров’я дитячої популяції
Харківського регіону наведені особливості формування хронічної патології. Встановлено, що в даному регіоні у дітей
шкільного віку переважає патологія кістково-м’язової, серцево-судинної та нервової систем. Рівень загальної хронічної
захворюваності має два максимальних піка збільшення у 9-10 та в 13 років. Окрім того, з віком відмічається збільшення
випадків сінтропії хронічної патології і в підлітковому віці більш ніж 20% школярів мають одночасно 4-5 нозологічних
форм. Встановлені особливості формування хронічної патології у дітей шкільного віку необхідно враховувати в системі
моніторингу здоров’я дитячого населення, що являється перспективним напрямком подальших досліджень, результати
яких підвисять рівень профілактичної роботи педіатрів та лікарів загальної практики.
Аннотация: В работе на основании изучения результатов независимого мониторинга состояния здоровья детской
популяции Харьковского региона приведены особенности формирования хронической патологии. Установлено, что в
данном регионе у детей школьного возраста преобладает патология костно-мышечной, сердечно-сосудистой и нервной
систем. Уровень общей хронической заболеваемости имеет два максимальных пика увеличения в 9-10 и в 13 лет. Кроме
того, с возрастом отмечается увеличение случаев синтропии хронической патологии и в подростковом возрасте более
20% школьников имеют одновременно 4-5 нозологических форм. Выявленные особенности формирования хронической
патологии у детей школьного возраста необходимо учитывать в системе мониторинга здоровья детского населения, что
является перспективным направлением дальнейших исследований, результаты которых повысят уровень профилактической работы педиатров и врачей общей практики.
Summary: In this paper, based on independent monitoring of a health status of the pediatric population in Kharkiv region
the features of development of chronic diseases were shown. It has been established the prevalence of pathologies of the
musculoskeletal, cardiovascular and nervous systems at school aged children. The level of total chronic diseases has two
maximum peaks of increasing – at 9-10 and 13 years. In addition, with age there is an increase of syntropy of chronic pathology
and more than 20% of adolescence have 4-5 nosological diagnosis. These peculiarities of the development of chronic diseases
of school aged children should be considered in the monitoring of children’s health, which are perspective direction for further
researches. The results will increase the level of preventive work of pediatricians and general practitioners.

Несприятлива соціально-екологічна ситуація,
яка склалася в останні роки на Україні і в багатому
залежить від забруднення навколишнього середовища, розбалансування харчування (недостатнім
вживанням з їжею вітамінів, мікро- та макроелементів), різкої демографічної перебудови та інш.,
призводить до погіршення стану здоров’я дітей в
цілому [1, 2]. Організм дітей та підлітків характеризується значною пластичністю і в більшій мірі,
ніж у дорослих, швидко реагує на зміни середовищних факторів та розбалансування харчування
[3, 4]. Розробка нових та удосконалення існуючих
технологій щодо збереження здоров’я дитини є
найбільш пріоритетним завданням сучасної педіатрії. Насамперед це пов’язано з тим, що не вивчаючи ґрунтовано особливості стану здоров’я дітей

у сучасних умовах, ми практично втрачаємо можливість ранньої профілактики його порушень [5].
Мета дослідження: вивчення загальної захворюваності дітей і підлітків, які постійно мешкають у
Харківському регіоні на підставі результатів незалежного моніторингу стану здоров’я дитячого населення.
Матеріал та методи дослідження. Шляхом
експедиційних виїздів до організованих дитячих
колективів комплексно обстежено 1200 дітей віком від 8 до 17 років; з них 541 постійні мешканці
м. Харкова та 659 дитини, які постійно мешкають
у сільських районах Харківської області. Вибір дитячих закладів для виконання дослідження проводився методом випадкової вибірки, що дозволило
скласти репрезентативну вибірку яка відображає
стан здоров’я в популяції.
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З метою аналізу стану здоров’я дітей у популяції використовували дані, як обліку захворюваності дітей за зверненням (експертна оцінка форми
ф.130/у за спеціальною карткою), так і дані, отримані при проведенні цільових медичних оглядів у
межах цього дослідження. Використовували клініко-анамнестичний метод аналізу, з урахуванням
даних перинатального анамнезу, скарг пацієнта та
результатів об’єктивного обстеження. Діти були
оглянуті наступними фахівцями: окулістом, ортопедом, гастроентерологом, кардіологом, психоневрологом.
Статистичний аналіз та оцінка певності результатів досліджень виконана із урахуванням принципів доказової медицини. Дослідження виконані з
урахуванням міжнародних біоетичних стандартів
щодо згоди батьків на участь дитини в комплексному обстеженні.
Результати та їх обговорення. Результати
досліджень свідчать, що серед дітей та підлітків
шкільного віку у структурі хронічної захворюваності перше рангове місце займають патологія
КМС і сполучної тканини ((55,3±2,8)%), наступні:
хронічна патологія ССС ((44,3±2,8)%), хронічні
захворювання ШКТ ((42,7±2,8)%), нервової системи ((39,8±2,1)%), захворювання ока та його додаткового апарату ((38,9±1,9)%), органів дихання
((23,9±2,7)%), CВC ((20,9±2,4)%) і ендокринна
патологія ((22,6±2,4)%). Слід зазначити, що серед

усіх обстеженних дітей тільки (10,9±0,9)% мають
задовільний стан здоров’я.
Таким чином, у дітей та підлітків шкільного віку переважають патологія кістково-м’язової,
серцево-судинної та нервової систем. При аналізі
результатів дослідження встановлено, що рівень
загальної хронічної захворюваності за окремими
класами хвороб згідно МКХ-10 залежить від віку
та статі дитини (табл. 1).
Залежність показників поширеності хронічної
патології від віку дитини встановлена з боку травної,
ендокринної і нервової систем. Так, загальна поширеність патології ШКТ достовірно вище серед дівчаток старшої вікової групи на відміну від молодшої
((40,65±2,9)% і (48,95±2,65)% відповідно, р<0,05).
Аналогічна залежність встановлена у показниках
поширеності ендокринної патології, розповсюдженість якої серед дівчаток препубертатного віку коливається у межах (22,22±2,5)%, що достовірно нижче
на відміну показників дівчаток старшого шкільного
віку (34,62±2,5)% (р<0,05). Відмінності у розповсюдженості патології нервової системи встановлена
серед групи хлопчиків із збільшенням частоти неврологічної патології у молодшому шкільному віці
у порівнянні з хлопчиками старшого шкільного віку
((41,41±3,1)% і (34,06±2,7)% відповідно, р<0,05).
Серед інших нозологічних груп виявляється лише
тенденція до збільшення поширеності захворюваності відповідної патології з віком дитини.

Поширеність хронічної захворюванності дитячого населення ((Р±m)%)
Дівчатка

Всього

Ранг

Хлопчики

Таблиця 1

44,2±2,6

39,8±2,1

ІV

48,9±2,7a

42,7±2,8

ІІІ

45,9±2,6

44,3±2,8

ІІ

28,3±2,9

21,4±2,5

23,9±2,7

VІ

18,7±2,5

20,4±2,8

22,6±2,5

20,9±2,4

VІІІ

52,1±3,1

56,7±2,8

54,1±3,0

58,3±2,6

55,3±2,8

І

Око та його додаткового апарату

36,6±2,4

39,6±2,7

37,8±2,6

41,6±2,8

38,9±1,9

V

Ендокринна система

14,3±2,2б

19,2±2,2б

22,2±2,5а,б

34,6±2,5а,б

22,6±2,4

VІІ

Класи хвороб

8-12 р.

13-17 р.

8-12 р.

Нервова система

41,4±3,1а

34,1±2,7а

39,5±2,9

Система травлення

39,1±3,1

41,9±2,8

40,6±2,9a

Система кровообігу

43,7±3,1

43,7±2,8

43,9±3,0

Система органів
дихання

25,1±2,9

20,9±2,6

Сечовидільна система

21,9±2,9

Кістково-м’язова
система і сполучна
тканина

13-17 р.

Примітка: а – достовірні відмінності залежно від віку дітей у межах статевої групи на рівні не менше р<0,05;
б – достовірні відмінності залежно від статі дітей у межах відповідної вікової групи на рівні не менше р<0,05

Гендерні особливості у розповсюдженні хронічної патології встановлені з боку ендокринної
системи. Так, відмічається її переважання у дівчаток, як молодшого, так і старшого шкільного віку
(р<0,05), ніж у хлопчиків відповідних вікових груп.
При аналізі поширеності хронічної патології
різних класів хвороб за МКХ-10 достовірних відмінностей від міста проживання дитини встановле-

но не було. Проте встановлено достовірний зв’язок
міста проживання дитини з окремими нозологічними формами: сколіоз – в середньому у (17,63±1,1)%
дітей, практично з однаковою частотою у хлопчиків і дівчаток, і значно частіше виявлявся у дітей,
які проживають в місті на відміну від дітей сільської місцевості ((20,6±1,8)% і (11,95±1,0)% відповідно, р<0,05). Неврози у вигляді нав’язливих рухів
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серед дітей, які мешкають у місті зустрічалися в середньому у (11,9±1,0)% при значно більш низьких
цифрах в сільській місцевості (5,6±0,6)% (р<0,05),
що можливо обумовлено менш рухливим образом
життя сільських мешканців.
Проте, здоров’я дитини визначається не тільки
відсутністю хвороби, а і наявністю донозологічних
розладів або «малої патології», яка діагностується
на рівні функціональних порушень [6]. Саме донозологічні розлади віддзеркалюють вплив біологічних і зовнішніх факторів, які обумовлюють формування хронічної патології.
При проведені комплексного обстеження дітей
встановлено, що перше рангове місце серед функціональних порушень належить розладам з боку
КМС, до яких відносили порушення постави, сплощення стопи, ОП ((59,7±2,1)%); друге – розладам

системи кровообігу (функціональна кардіопатія,
ПМК та малі аномалії розвитку серця), поширеність яких складає (27,1±1,7)%); на третьому ранговому місці знаходяться порушення з боку ЛОРорганів, які представлені гіпертрофією мигдалин
та аденоїдів ((20,5±1,8)%) (табл. 2).
Наступні рангові місця відповідно займають
функціональні розлади ШКТ (функціональні розлади кішківника, шлунка, дискінезії жовчного
міхура), які виявлені у ((15,5±1,7)%) дітей; функціональні психоемоційні порушенням и розлади
поведінки, логоневрози ((15,1±1,5)%); розлади
зору (спазм акомодації, астигматизм та косоокість),
функціональні розлади функції нирок і СВС (дизметаболічна нефропатія, нейрогенний сечовий
міхур, нефроптоз та інш.), алергічні порушення
(медикаментозна та аліментарна алергія) та інш.

Поширеність функціональних порушень серед дитячого населення ((Р±m)%)
дівчатка

хлопчики

Всього

Ранг

Функціональні
розлади

Таблиця 2

10,8±0,7аб

9,8±1,4

ІХ

12,8±1,6a

16,8±1,7a

15,5±1,8

ІV

27,3±2,0

28,4±2,1

27,1±2,8

ІІ

10,1±1,2а

15,5±1,5

11,2±1,1

13,0±1,7

VІ

11,2±0,9

12,8±1,4

11,8±0,8

13,1±2,5

12,2±1,6

VІІ

Кістково-м’язова
система і сполучна
тканина

52,9±2,7а

68,0±2,8а

50,8±2,6а

67,2±2,6а

59,7±2,1

І

Ока та його
додаткового апарату

11,0±0,4

11,4±1,2

11,8±0,6

11,8±0,6

11,5±1,5

VІІІ

30,0±2,1аб

19,9±1,8а

16,8±1,6аб

15,3±1,5а

20,5±1,8

ІІІ

Статевий розвиток

0,2±0,01а

18,1±1,2аб

-

3,2±0,2а,б

7,2±0,75

ХІ

Психічна сфера

12,5±1,0б

13,8±1,1б

16,2±1,3б

17,8±1,4б

15,1±1,5

V

Алергія

8,1±0,5

7,0±0,4

7,9±0,6

7,8±0,6

7,7±0,8

Х

Інші

5,0±0,5

4,8±0,5

6,2±0,6

6,7±0,6

5,7±1,0

ХІІ

8-12 р.

13-17 р.

8-12 р.

13-17 р.

Нервова система

9,9±0,6аб

13,1±1,1аб

5,5±0,4аб

Система травлення

15,0±1,6а

17,2±2,0а

Система кровообігу

25,3±2,1

27,2±2,2

Система органів
дихання

15,0±1,7а

Сечо-видільна
система

ЛОР-патологія

Примітка: а – достовірні відмінності залежно від віку дітей у межах статевої групи на рівні не менше р<0,05;
б – достовірні відмінності залежно від статі дітей на рівні не менше р<0,05

Поширеність функціональних розладів серед
дітей підліткового віку у порівнянні з дітьми молодшого шкільного віку була достовірно вище (р<0,05)
з боку КМС ((67,6±2,4)% проти (51,85±2,3)%), органів травлення ((17,0±1,8)% проти (13,9±1,6)%),
нервової системи ((11,95±1,1)% проти (7,7±0,8)%).
Серед школярів молодшої групи на відміну від
підлітків значно більш поширена група часто хворіючих дітей і хронічної ЛОР-патології ((23,4±1,3)%
і (17,6±1,1)% відповідно, р<0,05). У дітей обох
статей цієї вікової групи також достовірно частіше
діагностуються грижі різної локалізації (пупкові,
білої лінії животу, міжфасціальні грижі черевної
порожнини, пахові та інші) (р<0,05).

Залежність від статі дитини встановлена у
поширеності функціональних розладів психічної сфери, розповсюдженість якої вище серед
хлопчиків ніж серед дівчаток ((17,0±1,1)% проти
(13,15±0,8)%, р<0,05) незалежно від віку. У дівчаток на відміну від хлопчиків достовірно переважають порушення статевого дозрівання ((18,05±1,1)%
проти (3,2±0,2)%, р<0,05), наявність хронічної
ЛОР-патології ((24,95±1,6)% проти (16,05±1,2)%,
р<0,05), вегето-судинних дисфункцій ((11,5±0,9)%
проти (8,1±0,6)%, р<0,05).
Суттєву роль у визначенні тягаря хвороб і показників стану популяційного здоров’я має поєднана хронічна патологія, яка розглядається у якості
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впливового чинника інвалідизації у майбутньому.
Аналіз результатів комплексного обстеження дітей
та підлітків показав, що серед дітей з хронічною
патологією (87,9±3,1)% мають поєднану патологію
або синтропію хронічної патології з функціональними розладами і порушеннями з боку інших систем. З віком збільшується не тільки кількість випадків поєднаної патології, а і кількість залучення
різних органів і систем до патологічного процесу.
Так, у середньому (9,4±1,0)% школярів у віці 10-12
років мають 2 діагнози (форма 112/у), (12,2±1,1)%
дітей у віці 13-15 років – 3 клінічних діагнозів,
(20,4±1,4)% підлітків 16-17 років – 4-5 діагнозів.
Найбільш вразливими до формування поєднаних патологічних станів і функціональних відхилень є хлопчики молодшої вікової групи, а най-

менші – хлопчики старшої вікової групи (р<0,05).
У дівчаток обох вікових груп рівень поширеності
сінтропії патологічних станів суттєвих відмінностей не має, проте дещо вище у дівчаток підліткового періоду, що є несприятливим в онтогенетичному процесі становлення репродуктивної
функції.
З метою визначення вікової особливості популяційної поширеності загальної хронічної захворюваності у дітей, проведено розрахунок темпу приросту
показників на підставі трендової моделі з використанням коефіцієнта лінійної регресії (рис. 1):
n
 n

Тпр = b1 / Ycp ⋅ ∑ ( xi − Xcp)( yi − Ycp) / ∑ ( xi − Xcp) 2  / Ycp
i =1
 i =1


татному віку, частка з яких є своєрідним донозологічним станом
відповідної патології. Відносна
Загальна хронічна
4,00
стабільність показника здоров’я
захворюваність
у 12-річних дітей, відображає
3,50
адекватний процес підготовки
зростаючого організму до стате3,00
вого дозрівання.
2,50
Висновки:
1. У дітей та підлітків шкіль2,00
ного віку, які мешкають у Харківському регіоні переважають
1,50
патологія кістково-м’язової, серцево-судинної та нервової систем.
1,00
2. Поширеність хронічної па8 років 9 років 10 років 11 років 12 років 13 років 14 років 15 років 16 років 17 років
тології з боку травної, ендокринної і нервової систем збільшуРис. 1. Приріст рівню загальної захворюваності у порівнянні
ється залежно від віку дитини.
з попередньою віковою групою дітей
3. Серед функціональних
порушень перше рангове місце
Встановлено, що серед дітей і підлітків шкіль- належить розладам з боку КМС, друге – розладам
ного віку загальна хронічна захворюваність має два системи кровообігу, на третьому ранговому місці
максимальних піка зростання, які приходяться на знаходяться захворювання ЛОР-органів.
4. З віком відбувається збільшення кількість
вікові періоди 9-10 років і 13 років, при середньому прирості загальної захворюваності (враховуючи випадків поєднаної патології та залучення різвсі нозологічні форми) +3,96% і +3,98% відповідно них органів і систем до патологічного процесу: у
(р<0,05); з мінімальним періодом приросту хроніч- (9,4±1,0)% школярів у віці 10-12 років мають сінтропію 2 нозоформ, (12,2±1,1)% дітей у віці 13-15
ної патології у 12-річних дітей (+0,87%, р<0,05).
Вікові коливання поширеності хронічної за- років – 3, (20,4±1,4)% підлітків 16-17 років – 4-5
хворюваності обумовлені, у 10-річних дітей пере- патологічних станів.
5. Серед дітей і підлітків шкільного віку загальходом з початкової школи до загальної, що несе
істотні зміни щодо навчального і психологічного на хронічна захворюваність має два максимальних
навантаження на дитину; вік 13 років – критичний піка зростання (9-10 років і 13 років) з мінімальним
період розвитку дитячого організму, коли під впли- періодом приросту хронічної патології у 12-річних
вом гормональної перебудови виникає дисфункція дітей, що необхідно враховувати в системі монітоокремих органів і систем, яка притаманна пубер- рингу за станом здоров’я дитячого населення.
%
4,50
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ВЕНЕКТОМІЇ
ЗА ТРОЯНОВИМ-ТРЕНДЕЛЕНБУРГОМ-БЕБКОКОМ-НАРАТОМ
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Анотація: Поширеність варикозної хвороби серед населення становить від 26 до 38% у жінок і від 10 до 20% у
чоловіків працездатного віку; найчастіше варикозна хвороба розвивається у віці 20-25 років; Завданнями лікування варикозної хвороби залишаються: ліквідація варикозного синдрому, усунення ознак ХВН та профілактика рецидиву захворювання. Методом вибору при оперативному лікуванні залишається венектомія Трояновим-Тределенбургом-Бебкоком-Наратом, що проводиться при варикозній хворобі проводять у фазі декомпенсації, з метою усунення патологічного
кровотоку в коллатералях ВПВ та МПВ.
Аннотация: Распространенность варикозной болезни среди населения составляет от 26 до 38% у женщин и от
10 до 20% у мужчин трудоспособного возраста; чаще варикозная болезнь развивается в возрасте 20-25 лет ; Задачами
лечения варикозной болезни остаются: ликвидация варикозного синдрома , устранения признаков ХВН и профилактика
рецидива заболевания. Методом выбора при оперативном лечении остается венэктомия Трояновым – Тределенбургом –
Бэбкок – Нарат , проводимой при варикозной болезни проводят в фазе декомпенсации , с целью устранения патологического кровотока в коллатералей ВПВ и МПВ .
Summary: The prevalence of varicose veins in the population ranges from 26 to 38% in women and 10 to 20% of men of
working age; varicose disease often develops between the ages of 20-25 years; The objectives of treatment of varicose veins
are : the elimination of varicose syndrome , eliminating signs of CVI and prevention of relapse. The method of choice for surgical
treatment remains Venectomy Trojans – Tredelenburhom – Babcock – Naratom conducted with varicose veins is carried out in
a phase of decompensation , in order to eliminate abnormal blood flow in the collaterals ERW and refraction.

Актуальність. Поширеність варикозної хвороби серед населення становить від 26 до 38% у жінок і від 10 до 20% у чоловіків працездатного віку;
найчастіше варикозна хвороба розвивається у віці
20-25 років; У загальній структурі захворювань ця
патологія становить близько 5%, серед уражень периферійних судин – від 10 до 40%, а серед кількості
пацієнтів хірургічних стаціонарів – від 2,1 до 3%.
Жінки на варикозну хворобу страждають набагато
частіше, ніж чоловіки, особливо підвищується ризик виникнення захворювання під час вагітності,
підвищеній масі тіла, генетично детермінованій
схильності; ураження вен найчастіше буває двостороннім і велика підшкірна вена пошкоджується
в 10 разів частіше, ніж мала.
Завданнями лікування варикозної хвороби залишаються: ліквідація варикозного синдрому,
усунення ознак ХВН та профілактика рецидиву
захворювання. Методом вибору при оперативному лікуванні залишається венектомія ТрояновимТределенбургом-Бебкоком-Наратом, що проводиться при варикозній хворобі проводять у фазі
декомпенсації, з метою усунення патологічного
кровотоку в коллатералях ВПВ та МПВ. Хірургічне втручання – це радикальний метод лікування,
який сприяє видужанню або стабілізації стану.
Протипоказаннями до хірургічного лікування є
тяжкі супровідні захворювання серцево-судинної
системи, легень, печінки, нирок, сепсис. Радикальна ліквідація всіх патологічних механізмів,
що обумовлюють розвиток варикозної хвороби
можлива лише хірургічним і мікрохірургічних
шляхом.

Мета. Дослідити ефективність проведення венектомії за Трояновим-Тренделенбургом-Бебкоком-Наратом у пацієнтів із варикозною хворобою
нижніх кінцівок.
Матеріали та методи. Проаналізовано 20 історій хвороби пацієнтів віком 45-60 років, що перебували на стаціонарному лікуванні в Львівській
обласній клінічній лікарні,в хірургічному судинному відділенні. Використовувались комплексні діагностичні методи: об’єктивне обстеження (огляд,
пальпація, функціональні проби Троянова – Тренделенбурга, Гаккенбруха, маршова проба Дельбе –
Пертеса, проби Пратта-1, Пратта-2, джгутова проба), загально-клінічні, біохімічні, коагулограма та
спеціальні методи обстеження ( ультразвукова доплерографія магістральних вен нижніх кінцівок).
Проведено аналіз результатів лікування за допомогою анкетування пацієнтів.
Результати. У відділення судинної хірургії
ЛОКЛ поступило 20 хворих, віком 45-60 років з ВХ
нижніх кінцівок 3–4 класу за CEAP. Усім пацієнтам
проводилось клінічне та ультразвукове обстеження
з виявленням порушень гемодинаміки, стану клапанного аппарату вен. П’ять із них після пройденого
клінічного обстеження і рекомендованого оперативного втручання від нього відмовились. В результат
15 пацієнтів були прооперовані за методом Троянова-Тренделенбурга-Бебкока-Нарата. Техніка операції: використовується поперечний доступ в пахвовій
області до 4-5 см по проекції гирла великої підшкірної вени, велика підшкірна вена перев’язується в
місці впадіння в стегнову вену, а розташовані нижче відділи великої підшкірної вени разом з її при-
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токами видаляються за допомогою зонда Бебкока.
Венектомія проводиться на стегні в напрямку коліна. В подальшому проводиться виділенням ВПВ на
гомілці, зонд проводиться в просвіт ВПВ в ділянці
медіальної кісточки та венеектомія зондом в проксимальному напрямку. Як наслідок відбувається повне
виділення стовбура ВПВ та її протоків. Гематоми та
підшкірні крововиливи профілактуються шляхом
10 хв. компресії м’яких тканин в ділянці венектомії.
В післяопераційному періоді проведено консервативне лікування (протизапальні, флеботропні препарати «Детралекс») та компресійна терапія. В результаті проведеного оперативного втручання в 97,2%
хворих отримано регрес клінічної симптоматики та
покращення стану пацієнтів. Пацієнти були виписані на другу добу після оперативного втручання у задовільному стані.
Висновки:
1. Дані клінічних та ультразвукових методів дослідження дозволяють підібрати оптимальний варіант хірургічної корекції порушень флебодинаміки
нижніх кінцівок: флебектомія, склерозація стовбуру, мініфлебектомія, перев’язка перфорантів або їх
комбінація.
2. Широке розповсюдження ВХ, значна кількість її ускладнень, вагомий відсоток втрати працездатності й інвалідизації хворих потребують
адекватного виконання ефективних хірургічних
втручань, що становить не тільки медичну, а й важливу соціально-економічну проблему. Радикальна
ліквідація варикозного синдрому можлива хірургічним способом.

3. Комплексне хірургічне лікування варикозної
хвороби нижніх кінцівок забезпечує радикальне
видалення розширених вен з дотриманням принципів мініінвазивності та задовольняє естетичні вимоги, які висувають пацієнти.
4. Варикозна хвороба схильна до прогресування та частіше за все потребує хірургічної корекції
або адекватного лікування залежно від стадії захворювання відповідно до міжнародної класифікації СЕАР . Методу хірургічної корекції або його
комбінування дозволяє знизити ризик ви-никнення
ускладнень, прогресування хвороби та виникнення рецидиву. Рецидиви варикозної хвороби у пацієнтів, оперованих в стаціонарах ангіохірургічних
відділень становить від 4,5 до 15%. Основною причиною таких результатів є не усунена неспроможність перфорантних вен нижніх кінцівок.
5. Методом хірургічного лікування (операція за
Трояновим-Тренделенбургом-Бебкоком-Наратом)
отримано позитивний результати у 97,2% хворих.
6. Варикозне розширення вен завдяки прогресуючому перебігу є частою причиною важких
ускладнень ( тромбофлебіт, флеботромбоз, посттромбо-флебетичний синдром, трофічні виразки
нижніх кінцівок та ін.) що знижують працездатність та призводять до інвалідності (48% хворих за
О.О.Ша-лімовим та І.І.Сухарєвим), консервативні
методи лікування дають змогу лише сповільнити
розвиток ускладнень, тому проведення радикального хірургічного втручання є методом, що дозволяє усунути причину і попередити розвиток
ускладнень.
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СТАН ТА ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЕКЗЕМУ
У ЖИТЕЛІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ)
Анотація: У статті представлено дані щодо структури та динаміки захворюваності на екзему серед населення Чернівецької області (Північної Буковини) за останні три роки (2011-2013 рр.). Встановлено щорічне зростання кількості
хворих на екзему в області, вищу захворюваність серед мешканців передгірних районів краю порівняно із рівнинними та
гірськими районами, у жителів міст та осіб активного дієздатного віку, а також збільшення частки хворих із ускладненим
клінічним перебігом дерматозу. Результати проведеного аналізу вказують на необхідність вивчення етіопатогенетичних
чинників екземи у мешканців регіону з метою оптимізації їх лікування та профілактики.
Аннотация: В статье представлены данные относительно структуры и динамики заболеваемости екземой среди
населения Черновицкой области (Северной Буковины) за последние три года (2011-2013 гг.). Установлено ежегодное
увеличение количества больных экземой в области, более высокую заболеваемость среди жителей предгорных районов региона относительно равнинных и горных районов, у жителей городов и лиц активного трудоспособного возраста,
а также увеличение количества больных с осложненным клиническим течением дерматоза. Результаты проведенного
анализа указывают на необходимость изучения этиопатогенетических факторов экземы у жителей региона с целью
оптимизации их лечения и профилактики.
Summary: The article presents data on the structure and dynamics of eczema morbidity among the population of Chernivtsi
region (Northern Bukovyna) over the past three years (2011-2013). It was observed the annual increase of the number of
patients with eczema in the area, the higher morbidity among the residents of the foothill areas is compared with the lowland
and mountain districts, residents of cities and persons of active adult age, as well as the increase in the proportion of patients
with complicated clinical course of dermatosis. The results of the analysis object on the need to study the the etiopathogenetical
factors of eczema in the residents of the region in order to optimize their treatment and prevention of the disease.

Вступ. Екзема – поширене захворювання шкіри
із групи алергодерматозів, які є однією з важливих
проблем сучасної дерматології. Актуальність екземи визначає її значна поширеність, особливо серед
дорослого працездатного контингенту населення
країни, а також тенденція до більш тяжкого клінічного перебігу дерматозу з формуванням у хворих
резистентності до засобів базової терапії, що призводить до тривалої непрацездатності таких пацієнтів [1, 2].
Екзема – хронічне рецидивуюче запальне поліетіологічне захворювання шкіри з вираженим
поліморфізмом елементів висипки, що виникає гостро, а згодом набуває ознак хронічного дерматозу зі схильністю до рецидивів. За даними сучасних досліджень, патогенез екземи є складним,
багатофакторним, проте окремі його ланки залишаються до кінця не вивченими [3, 4].
У розвитку й перебігу екземи важливе значення
мають як екзогенні (вплив екзоалергенів хімічної
й біологічної природи, а також чинників навколишнього середовища – факторів ризику екологічного, кліматичного, фізичного, професійного,
санітарно-гігієнічного плану тощо), так і ендогенні чинники (ендокринопатії, імунні розлади, супутні захворювання шлунково-кишкового тракту,
вогнища хронічної інфекції, обмінні порушення
тощо) [5, 6].
За даними клінічних спостережень, екзема в
останні роки відзначається торпідним перебігом з
ураженням значних ділянок шкіри, частими рецидивами, розвитком ускладнених форм, що в цілому

є причиною втрати хворими дієздатності, зниження якості їх життя та соціальної активності [1, 7].
Таким чином, поширеність екземи, більш тяжкий її клінічний перебіг на сучасному етапі, а також
зниження ефективності базової терапії дерматозу
визначають актуальність досліджень щодо визначення етіопатогенетичних та епідеміологічних
чинників екземи з метою розробки науково огрунтованих рекомендації щодо оптимізації її лікування
та профілактики [3, 8].
Мета роботи: вивчити стан, динаміку та структуру захворюваності на екзему серед госпіталізованих хворих дерматологічного профілю – мешканців Чернівецької області за останні три роки
(2011-2013 рр.).
Матеріали та методи. Проведено аналіз статистичних даних щодо захворюваності на різні клінічні форми екземи серед дорослого контингенту
жителів Чернівецької області на підставі вивчення
та аналізу даних 376 історій хвороби пацієнтів –
мешканців Чернівецької області (Північної Буковини), у тому числі її різних фізико-географічних
(рівнинних, передгірних, гірських) районів [9], які
отримали стаціонарне лікування з приводу екземи
у дерматологічному відділенні КМУ «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»
(ОШВД) упродовж 2011-2013 років.
Результати та їх обговорення. Аналіз даних
щодо кількості хворих на екзему – мешканців Чернівецької області (Північної Буковини), які були
проліковані у стаціонарному відділенні обласного шкірно-венерологічного диспансеру (табл.
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1), засвідчив, що впродовж останніх трьох років
(2011-2013 рр.) частка хворих на екзему у загальній
структурі хворих дерматологічного профілю має
тенденцію до зростання (на 3,2%).

2012

Таблиця 1
Частка хворих на екзему – мешканців
Чернівецької області у структурі стаціонарних
хворих дерматологічного профілю

Рік

2013

Загальна кільХворі на екзему
кість стаціонарних хворих абсолютна відносна
дерматологічно- кількість
кількість
го профілю

2011

1489

146

9,8%

2012

925

113

12,2%

2013

898

117

13,0%

Дані щодо поширеності екземи серед мешканців Чернівецької області (Північної Буковини) залежно від умов їх проживання – у міських чи сільських населених пунках наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Співвідношення серед хворих на екзему –
мешканців міст та сіл Чернівецької області
в 2011-2013 роках
Рік

2011

Кількість
хворих

Хворі на екзему
Жителі
міст

Жителі
сіл

Разом

абсолютне
число

80

66

146

відносна
кількість

54,8%

45,2%

100%

абсолютне
число

63

50

113

відносна
кількість

55,8%

44,2%

100%

абсолютне
число

72

45

117

відносна
кількість

61,5%

38,5%

100%

За даними табл. 2, на екзему у Чернівецькій області частіше хворіють жителі міст (54,8% – 61,5%
проти 38,5% – 45,2% – мешканців сіл). При цьому встановлено чітку тенденцію до зростання за
останні три роки кількості пацієнтів, хворих на
екзему, серед мешканців міст Північної Буковини –
на 6,7% у 2013 році проти 2011 року.
З метою встановлення особливостей поширеності екземи на території різних ландшафтних (рівнинних, передгірних, гірських) районів
Чернівецької області проведено аналіз структури госпіталізованих в ОШВД у 2011-2013 рр.
хворих на екзему, що мешкають на території:
1) лісостепових рівнинних районів області (Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Сокирянський, Хотинський); 2) лісолучних (передгірних) районів
Передкарпаття (Герцаївський і Сторожинецький
райони та м. Чернівці); 3) гірсько-лісових районів Буковинських Карпат (Вижницький і Путильський райони), що представлено в таблиці
3. Встановлено, що в Чернівецькій області на
екзему частіше хворіють жителі передгірних районів (71,2% – 75,2%), рідше – мешканці рівнинних (19,7% – 23,3%) та гірських (5,1% – 6,2%)
районів.

Таблиця 3
Поширеність екземи на території різних фізико-географічних районів
Чернівецької області (Північної Буковини) в 2011-2013 рр.
Хворі на екзему
Райони області

2011 р. (n=146)

2012 р. (n=113)

2013 р. (n=117)

абсолютне
число

відносна
кількість

абсолютне
число

відносна
кількість

абсолютне
число

відносна
кількість

Рівнинні райони

34

23,3%

26

23%

23

19,7%

Передгірні
райони

104

71,2%

80

70,8%

88

75,2%

Гірські райони

8

5,5%

7

6,2%

6

5,1%

Дані щодо розподілу дорослого контингенту хворих на екзему – мешканців Чернівецької області за
статтю наведено в таблиці 4.
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Таблиця 4
Розподіл хворих на екзему – мешканців Чернівецької області за статтю
Рік

Кількість хворих

2011
2012
2013

Хворі на екзему
чоловічої статі

жіночої статі

Разом

абсолютне число

103

43

146

відносна кількість

70,5%

29,5%

100%

абсолютне число

72

41

113

відносна кількість

63,7%

36,3%

100%

абсолютне число

85

32

117

відносна кількість

72,6%

27,4%

100%

Згідно даних, наведених у таблиці 4, на екзему у Чернівецькій області частіше хворіють особи чоловічої статі (63,7% – 72,6% проти 27,4% –
36,3% – осіб жіночої статі) за тенденції до зростання кількості осіб чоловічої статі, хворих на
екзему (на 8,9% – у 2013 році проти 2012 року).
Також встановлено, що серед мешканців Північ-

ної Буковини на екзему частіше хворіють особи
працездатного віку 18-55 років – (41,9%-61,0%),
решта (30,0% – 58,1%) пацієнтів складають особи
старшого працездатного та пенсійного віку.
Дані щодо розподілу хворих на екзему – мешканців Чернівецькій області залежно від клінічної
форми дерматозу наведено в таблиці 5.

Таблиця 5
Розподіл хворих на екзему – мешканців Чернівецькій області залежно від клінічної форми дерматозу
Хворі на екзему

Клінічні
різновиди
екземи

2011 р.

2012 р.

2013 р.

абсолютне
число

відносна
кількість

абсолютне
число

відносна
кількість

абсолютне
число

відносна
кількість

Істинна

28

19,2%

29

25,7%

21

18,0%

Мікробна

112

76,7%

81

71,7%

92

78,6%

Себорейна

6

4,1%

3

2,6%

4

3,4%

Разом

146

100,0%

113

100,0%

117

100,0%

За даними табл. 5, упродовж останніх трьох років
на території Північної Буковини найбільшу частку
(71,7% – 78,6%) складають пацієнти із мікробними
формами екземи (паратравматична, варикозна та
ін.) за тенденції до зростання їх кількості в останні роки (на 7,7% – у 2013 році проти 2012 року).
Рідше серед мешканців Чернівецької області реєструється істинна (18,0% – 25,7%) та себорейна

(2,6% – 4,1%) форми екземи. Водночас слід відзначити зростання кількості ускладнениї форм екземи
вторинною піодермією, поширеними алергідами,
проявами васкуліту тощо (на 12,1% у 2013 році
проти 2012 року).
Розподіл хворих на екзему – мешканців Чернівецької області залежно від тривалості перебігу
дерматозу представлено в таблиці 6.

Таблиця 6
Розподіл хворих на екзему у Чернівецькій області залежно від тривалості перебігу дерматозу
Рік
2011
2012
2013

Кількість хворих

Хворі на екзему
Гостра, підгостра екзема

Хронічна екзема

Разом

абсолютне число

31

115

146

відносна кількість

21,2%

78,8%

100%

абсолютне число

32

81

113

відносна кількість

28,3%

71,7%

100%

абсолютне число

33

84

117

відносна кількість

28,2%

71,8%

100%
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За даними таблиці 6, упродовж 2011-2013 рр.
серед мешканців Чернівецької області більшу кількість (71,8%-78,8%) складають пацієнти з тривалим
хронічним перебігом дерматозу, який супроводжується частими рецидивами, порушенням дієздатності та соціальної активності хворих. Так, серед
стаціонарних хворих на екзему – мешканців Північної Буковини частка осіб із хронічним перебігом
дерматозу переважає кількість пацієнтів на гострі
та підгострі форми екземи відповідно: на 57,6% – у
2011 р., на 43,4% – у 2012 р. та на 43,6% – у 2013 р.
Водночас встановлено збільшення частки хворих із
гострим та підгострим перебігом екземи у 2013 р.
порівняно з 2011 р. на 7%, що свідчить про зростання первинної захворюваності на даний алергодерматоз у регіоні впродовж останніх трьох років.
Висновки:
1. Серед мешканців Чернівецької області впродовж останніх трьох років (2011-2013 рр.) відзначається зростання (на 3,2%) частки хворих на екзему
у структурі патології шкіри (13,0% – у 2013 р. проти 9,8% – у 2011 р.).

2. Серед хворих на екзему на території Північної Буковини переважають пацієнти чоловічої
статі, особи активного дієздатного віку й мешканці
міст. Встановлено значно вищу захворюваність
на екзему серед мешканців передгірних районів
Чернівецької області порівняно із рівнинними та
гірськими районами регіону.
3. Серед хворих на екзему – мешканців Північної Буковини переважають пацієнти із мікробною
формою екземи (71,7% – 78,6%) порівняно з істинною (18,0% – 25,7%) й себорейною (2,6% – 4,1%)
формами дерматозу за тенденції до зростання (на
12,1%) частки хворих із ускладненим перебігом
дерматозу.
Перспективи подальших досліджень. Актуальним є проведення наукових досліджень щодо
з᾿ясування етіопатогенетичних чинників розвитку екземи, у тому числі серед мешканців різних фізико-географічних районів Чернівецької
області, з метою розробки науково обгрунтованих комплексних методів їх лікування та профілактики.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ
ПРОТОКОВОЙ И ДОЛЬКОВОЙ ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Аннотация: было исследовано 46 случаев протокового и 10 случаев долькового рака молочной железы, изучен
иммуногистохимический статус. В результате проведенного сравнительного анализа показателей выявлена частота случаев с отрицательной, умеренно выраженной и выраженной экспрессией рецепторов для протокового и долькового раков, проведен корреляционный анализ. Определенный иммуногистохимический статус позволит назначить адекватную
полихимиотерапию и определить прогноз течения заболевания.
Анотація: було досліджено 46 випадків протокового і 10 випадків долькового раку молочної залози, вивчений імуногістохімічний статус. Проведений порівняльний аналіз показників дозволив виявити кількість випадків з негативною,
помірно вираженою і вираженою експресією рецепторів для протокового і долькового раків, проведен кореляційний
аналіз. Певний імуногістохімічний статус дозволить призначити адекватну поліхіміотерапію і визначити прогноз перебігу
захворювання.
Summary: was investigated 46 cases of ductal and 10 cases of lobular breast cancer investigated by immunohistochemical
status. As a result of benchmarking revealed the number of cases with a negative, moderate and higher expression of receptors
for ductal and lobular cancers, correlation analysis was. Specific immunohistochemical status allows you to assign adequate
combination chemotherapy and determine the prognosis of the disease.

Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ)
по-прежнему является одной из главных проблем
клинической онкологии в связи с тем, что частота
этого заболевания остается самой высокой среди
злокачественных опухолей у женщин и в нашей
стране составляет 18% всех случаев. [1, 2], отмечается чёткая тенденция к омоложению заболеваемости РМЖ [3]. Современная морфологическая
диагностика опухолей требует не только верификации гистологического варианта и степени дифференцировки новообразования, но и обязательной
оценки прогноза течения болезни и предсказания
ответа на терапию, представление о которых можно получить с помощью иммуногистохимических
методов исследования [3, 4, 8]. При раке молочной железы наиболее важными прогностическими
показателями являются экспрессия рецепторов к
эстрогенам и прогестерону, маркера пролиферации
Ki-67, р-53 и рецептора эпидермоидного фактора
роста HER2/neu.
Рецепторы стероидных гормонов – протеины,
специфически и избирательно связывающие соответствующие стероиды. Наличие рецепторов
к эстрогену (ER) в опухоли свидетельствуют о ее
потенциальной чувствительности к препаратам
антиэстрогенового ряда, медикаментозной или
хирургической кастрации. Рецепторы к прогестерону (PgR) являются первым необходимым звеном
реакции клетки на прогестины и определяют ее
чувствительность к соответствующим препаратам, их синтез в клетках опухоли молочной железы
индуцируется эстрогенами. Гормонозависимые
опухоли молочной железы, содержащие один или
оптимально оба типа рецепторов, имеют более благоприятное течение, послеоперационный прогноз,
эффект гормонального лечения у них отмечается до 60-81% наблюдений (два рецептора) и 41%
(один рецептор) [3, 5, 6, 8].
Фактором
опухолевого
роста
является
HER-2/neu-белок (c-erb-B2), способный стимули-

ровать рост как опухоли, так и стромы [7]. Прогностическая ценность этого маркера заключается в том, что, при позитивном HER-2/neu-статусе
5-летняя выживаемость составляет 58%, при негативном – 77%; при наличии метастазов эти показатели составляют 31% и 61% соответственно. Также
сверхэкспрессия HER-2/neu свидетельствует о резистентности опухоли к химиотерапии.
Чем выше в опухоли экспрессия мутантного
типа mt р53 (протеин, «имитирующий» свойства
природного, блокирующий апоптоз в опухоли) –
тем более агрессивное поведение свойственно для
этой формы РМЖ, короткий безметастазный и
безрецидивный период, хуже прогноз и при выборе
схемы лечения клиницисты будут склоняться к более «жесткой» терапии [9, 10].
Изучение Ki-67 (маркера пролиферации),
экспрессирующегося во всех клетках, вышедших из
G0-фазы, представляется актуальным и позволяет
определить именно «скрытый» пролиферативный
потенциал данной опухоли и судить о степени
злокачественности. Позитивная реакция с Ki-67
является предсказательным фактором для более агрессивной лучевой и химиотерапии. Установлена корреляция между количеством клеток,
экспрессирующих Ki-67, и степенью злокачественности опухоли, а также митотическим индексом
[11, 12].
Задачей патоморфологов и клиницистов является определение того набора наиболее значимых,
дополняющих друг друга показателей, который
бы позволил при минимально возможной стоимости обследования обеспечить максимальную
эффективность лечения каждого пациента. Спектр
исследования в каждом конкретном случае может
зависеть от стадии заболевания, возраста пациентки, планируемой терапии и материально-технической базы учреждения.
Материал и методы: было исследовано 46
случаев протокового и 10 случаев долькового рака,
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изучен иммуногистохимический статус, проведена
сравнительная оценка показателей.
Результат и обсуждение: Исследована
экспрессия рецепторов к эстрогену и прогесте-

рону, экспрессия белка HER2/neu (рецептора к
эпидермальному фактору роста), Ki-67 (маркера
пролиферации). Полученные результаты случаев
протокового рака представлены в таблице 1.

Таблица 1
Распределение случаев протокового РМЖ по наличию и частоте маркеров в опухолевых клетках
Маркер

Исследование не проводилось

Отрицательная
(0%)

Умеренно выраженная
(1-20%)

Выраженная
>21%

Количество
исследований

Рецепторы
к эстрогену

1

9
(17,3%)

17
(32,7%)

26
(50%)

52
(100%)

Рецепторы
к прогестерону

2

7
(13,7%)

20
(39,2%)

24
(47,1%)

51
(100%)

Ki – 67

22

–

23
(74,1%)

8
(25,9%)

31
(100%)

р-53

21

1
(3%)

22
(68,7%)

9
(28,3%)

32
(100%)

Таким образом, рецепторы к стероидным гормонам (эстрогенам и прогестерону) не встречались
в 17,3% и 13,7% случаев соответственно; умеренно
выраженное содержание выявлено в 32,7% и 39,2%
случаев, и наибольшее количество наблюдений –
с выраженным содержанием рецепторов: 50% и
47,1% соответственно.
Наиболее часто встречались случаи с умеренной
выраженностью экспрессии индекса пролиферации

и частоты р-53 протеина: 74,1% и 68,7% соответственно. Выраженная экспрессия наблюдалась в
меньшем количестве случаев: 25,9% и 28,3%. Индекс
пролиферации был установлен во всех исследуемых
случаях, в 3% клеток протеин р-53 не был выявлен.
В литературе имеются указания на положительную корреляцию между экспрессией рецепторов к
эстрогенам и высоким пролиферативным индексом
по Ki-67. На нашем материале такой корреляции нет.

Таблица 2
Распределение случаев долькового РМЖ по наличию и частоте маркеров в опухолевых клетках
Маркер

Исследование
Отрицане проводилось тельная (0%)

Умеренно
выраженная
(1-20%)

Выраженная
>21%

Количество
исследований

Рецепторы
к эстрогену

1

1
(16,6%)

2
(33,4%)

3
(50%)

6
(100%)

Рецепторы
к прогестерону

1

2
(33,4%)

1
(16,6%)

3
(50%)

6
(100%)

Ki – 67

4

1
(33,4%)

2
(66,6%)

–

3
(100%)

р-53

4

1
(33,4%)

2
(66,6%)

–

3
(100%)

Для долькового рака (табл. 2), так же как для
протокового, характерна высокая экспрессия рецепторов к стероидным гормонам, эсторогену и
прогестерону – по 50%. Умеренно выраженная
экспрессия их определялась в 33,4% и 16,6% соответственно, не было выявлено ее в 16,6% и 33,4%
случаев соответственно.
Не наблюдались случаи с высокой экспрессией

индекса пролиферации Ki – 67 и р-53 протеина.
Умеренно выраженная экспрессия была 66,6%, для
обоих маркеров не было выявлено ее в 33,4% случаев долькового рака.
В дольковом раке несколько реже (16,6%), по
сравнению с протоковым встречается умеренная
экспрессия рецепторов к прогестерону и чаще
экспрессия была отрицательная.
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Таблица 3
Определение HER-2/neu рецепторов при различных формах РМЖ
Форма рака

Исследование
не проводилось

отрицательный

+

++

+++

Количество исследований

Протоковый

36

2
(11,9%)

7
(41,1%)

8
(47%)

-

17
(100%)

Дольковый

5

–

1
(50%)

1
(50%)

-

2
(100%)

Среди обследованных клеток протокового и
долькового рака выраженной экспрессии (+++)
HER-2/neu рецепторов не выявлено (таб. 3), умеренная экспрессия (++) определялась в 47% случаев протокового рака и 50% долькового, низкая (+) в 41,1% протокового и 50% долькового.
Отрицательный результат выявлен в 11,9% случаев
протокового рака.
Выводы: В дольковом раке молочной железы
несколько чаще встречаются случаи с отсутствием экспрессии к прогестерону, реже – с умерен-

но выраженной экспрессией, и более часто – с
выраженной экспрессией к прогестерону, по сравнению с протоковой формой рака. Отрицательная
экспрессия рецепторов к эстрогену чаще встречается в протоковом раке, умеренно выраженная
экспрессия – чаще в дольковом раке, выраженная
– с одинаковой частотой. Исследованный и
определенный иммуногистохимический статус
больных позволит назначить адекватную полихимиотерапию и определить прогноз течения заболевания.
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ ПІДХОДІВ
У МЕДИЧНОМУ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
Анотація: Сучасний розвиток наук вимагає від вищих освітніх установ постійного удосконалення педагогічного процесу зважаючи на досвід класичних медицини та фармації з одночасним використанням найновітніших технологій для
зростання професійного рівня випускників вищих освітніх установ і для зростання їх конкурентоспроможності.
Аннотация: Современное развитие наук требует от высших образовательных учреждений постоянное усовершенствование педагогического процесса принимая во внимание опыт классических медицины и фармации с одновременным
использование новейших технологий для увеличения профессионального уровня выпускников высших образовательных
учреждений и для увеличения их конкурентоспособности.
Summary: Modern development of science requires higher educational institutions the continuous improvement
of the pedagogical process taking into account the experience of classical medicine and pharmacy with simultaneous use
of new technologies to increase the professional level of graduates of higher educational institutions and to increase their
competitiveness.

Вступ. Навчальний процес в медичному
університеті – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію
змісту освіти на відповідному освітньому або
кваліфікаційному рівні відповідно до державних
стандартів. Він базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та
багатоступеневій системі вищої освіти. Організація навчального процесу базується на Законі
України «Про освіту», державних стандартах
та інших актах законодавства України з питань
освіти.
Актуальність. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні великого значення набуває
професійна підготовка майбутніх спеціалістів
лікувальних та фармацевтичних спеціальностей.
Викладання фармакології та спеціальних фармацевтичних дисциплін, як неодмінних складових
успішного вивчення майбутніми лікарями та
провізорами, відповідно, вимагає конкретних заходів для оптимізації їх засвоєння студентами.
Лікарський засіб, який є об'єктом вивчення, діє на різні структури через певні біохімічні
механізми, змінюючи функцію органів і систем
з метою її нормалізації. Розуміння цих складних процесів потребує фундаментальних знань
з анатомії, нормальної фізіології, хімії, біохімії,
патологічної анатомії та патологічної фізіології.
Разом з тим, досвід викладання студентам показує, що рівень знань їх з цих дисциплін є недостатнім, що створює труднощі в освоєнні програмового матеріалу. Це призводить до необхідності
перегляду підходів для проведення практичних
занять і лекцій з використанням нових організаційних форм.
Мета дослідження – підвищення рівня знань
студентів шляхом профілізації викладання дисципліни «Фармакологія» та «Біофармація» у вищих медичних та фармацевтичних навчальних
закладах України.

Методи дослідження – реалізація цілей навчання дисциплін: «Фармакологія», «Біофармація» для вітчизняних студентів, що навчаються в
вищих навчальних медичних та фармацевтичних
закладах України.
Результати досліджень та їх обговорення.
Сучасна педагогіка декларує значну специфічність науково-методичної організації навчального процесу, що базується на індивідуалізації,
диференціації та інтеграції змісту навчального
матеріалу, забезпечує стимулюючу, розвивальну
й особистісно-творчу функції засвоєння знань, їх
самостійність і мобільність, можливість контролю й самоконтролю, що є основою підготовки
компетентного фахівця.
Мета навчання – ідеальне передбачення кінцевих результатів; те, до чого прагнуть викладач
і студенти. Процес навчання передбачає реалізацію основної дидактичної цілі – озброїти студентів медичного чи фармацевтичного профілю
науковими знаннями, спеціальними й загальнонавчальними вміннями, навичками.
Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний
розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом чітко сформульованих завдань. Практичне заняття включає перевірку початкового рівня знань (вмінь,
навичок), постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів,
розв'язування завдань для закріплення засвоєного матеріалу і завдання на самопідготовку
[1, 2, 3].
Виходячи з основних положень про підготовку кваліфікованих кадрів для країни і розуміючи
необхідність засвоєння майбутніми спеціалістами основ медико-біологічних наук, співробітники Національного медичного університету імені

99

№9 / 2014 р.

О.О.Богомольця постійно удосконалюють процес навчання, намагаючись надати йому практичне спрямування та враховуючи швидкі темпи
розвитку фармакології і фармації [4, 5].
Сучасна медицина перенасичена різноманітними технологіями та медичними препаратами,
що потребує більш широкого та активного впровадження у навчальний процес вищих медичних
навчальних закладів принципів доказової медицини та основ біоетики. Реформування освіти на
основі кредитно-модульної системи організації
навчального процесу з відповідним матеріальнотехнічним та інформаційним забезпеченням, розробкою відповідних робочих програм і реалізація нового навчального плану з різних дисциплін
потребує розробки нового навчально-методичного, інформаційного забезпечення та нових форм
контролю знань – оцінювання модуля, дисципліни, поточної навчальної діяльності, самостійної
позааудиторної роботи [6, 7, 8].
Самостійність в удосконалюванні знань та
професійних навичок, самостійність в аналізі
фактів і явищ – один з основних показників
сформованості професійно-трудової культури
спеціаліста. Уміння систематично самостійно
працювати складають міцну основу успіхів
у самовдосконаленні молодих фахівців. При
сучасних темпах накопичення нових професійних даних особливої цінності набувають
такі риси особистості як ініціативність, активність, самостійність, аналітичні здібності
та інше. Саме формуванню таких рис особистості повинна сприяти правильна організація
навчального процесу у ВНЗ з розрахунком на
збільшення годин самостійної роботи студентів. «Положення про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах» передбачає, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, повинен становити
не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для
вивчення конкретної дисципліни. Цільові установки щодо виконання самостійно аудиторної
роботи, зміст і алгоритм її виконання студент
отримує безпосередньо в методичній розробці,
розробленій викладачами до кожного практичного заняття [3, 7, 9].
Навчальна підготовка спеціалістів передбачає
не тільки аудиторну самостійну роботу, але і самостійну позааудиторну роботу (кількість годин
на самостійну роботу визначена в навчальному
плані і враховується в загальну кількість годин
на дисципліну).
Все вищезазначене підкреслює необхідність
посилення ролі самостійної роботи для оволодіння професійними вміннями та створення кожною
кафедрою методичного забезпечення самостійної аудиторної та позааудиторної роботи.
Під час вивчення предмета студент виконує
і відповідним чином оформляє реферат по навчально-дослідній роботі, присвяченій одній з
тем, включених у програму навчання для само-

стійної підготовки. Наукові реферати заслуховуються на практичних заняттях та під час підсумкового модульного контролю.
Самостійна робота також включає участь
студентів в роботі гуртка на кафедрі, участь в
дослідницькій роботі, в науково-практичних
конференціях, студентських олімпіадах, тощо.
Очікується, що у студентів при виконанні клінічних та фундаментальних досліджень сформується розуміння методології дослідницької роботи.
Оцінювання навчальної діяльності студента при
кредитно-модульній організації навчального
процесу базується на рейтинговому контролі за
шкалою ECTS, а також дублюється традиційною
шкалою оцінки. Стосовно контролю знань студентів необхідно зазначити, що оптимальним і
найбільш демократичним є оцінювання студентів за допомогою стандартизованих тестів та вирішення ситуаційних задач.
Найважливішим елементом змісту і організації учбового процесу є підручник, який містить
основні наукові положення з предмету і одночасно організує самостійну діяльність студентів
по засвоєнню учбового матеріалу[6, 9]. Державною національною програмою «Освіта” передбачено формування національної самосвідомості майбутніх фахівців, яке можливо за умови
забезпечення студентів навчально-методичною
літературою, підготовленою державною мовою.
Створення нових україномовних підручників з
медико-біологічних проблем для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних
закладів підпорядковано трьом головним вимогам: відповідність Програмі з дисципліни, наявність сучасних наукових поглядів і доступність
до опанування студентами.
Для студентів розроблені та опубліковані інструктивно-методичні матеріали до практичних
занять. У методичних розробках вказані завдання для самостійної підготовки студентів: основні
базові знання, навички, необхідні для самостійного засвоєння теми; короткий зміст теми, питання, завдання, тести для самоконтролю (з еталонами відповіді); завдання для самоконтролю;
список рекомендованої літератури.
До кожної теми практичних занять для студентів різних факультетів з урахуванням профілізації навчання підготовлені наступні матеріали:
• Методичні розробки для самостійної підготовки студентів до практичного заняття;
• Методичні розробки для викладачів;
• Пам’ятка викладачу (перелік завдань до
ПМК, що винесені з даної теми)
• База тестів формату В (домашнє завдання);
• Білети тестів формату В для визначення
вхідного рівня знань;
• Білети з рецептури – завдання по виписуванню рецептів лише на препарати, що застосовуються у повсякденній практиці;
• База тестів формату А;
• Білети тестів формату А – не менше 3 варіантів завдань, які містять стандартно 10 тестів;
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• Еталони відповідей.
Затверджені перелік завдань для проведення
контролю практичних навичок та теоретичних
знань, тестів, білетів для проведення ПМК та
форми бланків для відповідей.
Висновки. Сучасний розвиток медицини вимагає від вищих навчальних закладів постійного
удосконалення педагогічного процесу з урахуванням досвіду традиційних медичних галузей

та одночасним використанням новітніх медичних технологій для підвищення професійного
рівня випускників вищих навчальних закладів
і для підвищення конкурентоздатності самого
навчального закладу, що потребує ширшого використання можливостей різноманітних високотехнологічних медичних закладів різних форм
власності та підпорядкування для підготовки
студентів-медиків.
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ТРИВОЖНІСТЬ ЯК РИСА ОСОБИСТОСТІ У КАРДІОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Анотація: У статті проведено огляд літературних даних щодо зв’язку тривожності та ризику розвитку кардіальної
патології. Показано наявність двостороннього зв’язку між тривожністю та соматичними розладами. Визначено, що тривожність є незалежним фактором ризику ішемічної хвороби серця та нефатального інфаркту міокарда без зв’язку із
демографічними та клінічними факторами ризику.
Аннотация: В статье проведен обзор литературных данных относительно связи тревожности и риска развития кардиальной патологии. Показано наличие двусторонней связи между тревожностью и соматическими расстройствами.
Определено, что тревожность является независимым фактором риска ишемической болезни сердца и нефатального
инфаркта миокарда без связи с демографическими и клиническими факторами риска.
Summary: In the article the review of literary data is conducted in relation to connection of anxiety and risk of development
of cardiac pathology. The presence of bilateral connection is shown between an anxiety and somatic disorders. It is certain that
an anxiety is an independent risk of ischemic heart and unfatal heart attack of myocardium trouble factor without connection with
demographic and clinical risk factors.

Ішемічна хвороба серця (ІХС) є одним із найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи і, незважаючи на досягнуті успіхи в її діагностиці та лікуванні, дотепер залишається основною
причиною інвалідизації та смертності населення
розвинутих країн [1-3].
Серед різноманітних форм ІХС найбільш загрозливою без сумніву є інфаркт міокарда (ІМ). За
етіологією та патогенезом, ІХС та ІМ належать до
багатофакторних захворювань. Однак «традиційні» фактори ризику (артеріальна гіпертензія (АГ),
гіперхолестеринемія, паління, надлишкова маса
тіла, гіподинамія) не можуть пояснити всіх випадків виникнення ІМ у популяції. Тому нині ряд вітчизняних і зарубіжних дослідників прийшли до
необхідності визначення особистісних, психологічних, поведінкових та соціальних факторів ризику розвитку ІХС та ІМ [3-5].
У зв’язку з цим стає очевидною не лише необхідність подальшого вивчення відомих, але й пошук
нових психологічних факторів, роль яких у патогенезі ІХС ще належить визначити. З цього погляду
значну цікавість викликають такі психологічні характеристики особистості хворого як тривожність
та алекситимія. Тривожність як особистісна риса
детермінує поведінкові прояви індивіда, його психологічні та соматичні реакції. Сучасними епідеміологічними дослідженнями [6-8] встановлено зв’язок та
проводиться подальший пошук його характеру між
ризиком розвитку ІХС та ІМ і такими психосоціальними факторами як тривога і депресія, тип поведінки, матеріально-побутові умови тощо.
Значна кількість дослідників зараховують ІХС
та ІМ до психосоматичних (у широкому значенні
цього терміну) захворювань. Це означає, що со-

матичне захворювання розвивається за постійної
та безпосередньої участі психічного фактору [9].
Відомо, що ІМ, який нерідко виникає на тлі емоційного стресу, являє собою важке соматичне захворювання і в подальшому його наявність є сильним стресовим фактором, що сприяє розвитку у
хворого різних психологічних порушень. Проте на
сьогоднішній день існують лише поодинокі праці,
присвячені вивченню особливостей взаємозалежності психічного статусу та якості життя хворих та
важкості перебігу ІМ [10, 11].
Тривога – центральний елемент в механізмі
формування психічного стресу. Роль тривоги як
сигналу неблагополуччя та небезпеки криється в
тому, що вона активізує процеси психічної адаптації. Якщо емоційний стрес призводить до стійких
порушень психічної адаптації, вони виявляються
клінічно вираженими розладами. Однією з причин
підвищення інтенсивності фізіологічних реакцій
при психосоматичних порушеннях може вважатися недостатня здатність до адекватної емоційної
рекції в поведінці. Більшість дослідників [12-14]
схильні інтерпретувати тривожність як психічний
стан, що є адаптивною реакцією на стресову ситуацію. Попри те, що тривожність індивідів суттєво
залежить від зовнішніх обставин, кожній людині
притаманний свій характерологічний рівень тривожності, навколо якого і відбуваються її коливання при змінах у оточуючому середовищі. Тривожність може розглядатися як стан і як риса: рівень
тривоги в деякій мірі обумовлений ситуаційно, але
його коливання істотно залежать від певного початкового рівня. Ситуаційні коливання тривоги є
характеристикою стану, а початковий рівень – особистістною рисою.
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Особистісна тривожність характеризує схильність людини сприймати низку життєвих ситуацій
як загрозливі для неї та реагувати на них станом
тривоги. Висока особистісна тривожність підвищує ймовірність емоційних та невротичних зривів,
ризик розвитку хвороб системи кровообігу. Ситуативна (реактивна) тривога характеризує особливості психологічного стану людини як реакцію на
значущу життєву подію, та виражається напругою,
невротичністю тощо [15].
Заслуговує на увагу і наявність двостороннього
зв’язку між тривожністю та соматичними розладами. З одного боку, соматичні захворювання закономірно викликають підвищення рівня тривоги. З
іншого – тривожність сама по собі провокує фізіологічні зміни – серцебиття, підвищення артеріального тиску, порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, тремор, безсоння, неприємні відчуття
в ділянці серця тощо.
За даними A.Denissen та T.Jaarsma [16], виникнення тривоги в ранньому постінфарктному періоді негативно впливає на перебіг захворювання
та сповільнює процеси реабілітації. Виявлено, що
зниження рівня тривоги прямо залежить від ступеня поінформованості хворих про фізіологічні, психологічні, соціальні та фінансові аспекти ІМ, про
наступну реабілітацію та неохідність дотримання
певного способу життя. В.В.Гафаров, І.В.Гагулін
[17] на підставі власних досліджень зробили висновок, що високий рівень особистісної тривожності можна розглядати як самостійний незалежний фактор ризику ІХС.
Стать суттєво впливає на зміни психологічного статусу хворих на ІМ. Психопатологічні зміни
в гострому періоді захворювання у жінок спостерігалися значно частіше і були тривалішими, ніж у
чоловіків [18]. Відомо, що жінки, порівняно з чоловіками, мають більший рівень стресу та характеризуються підвищеною реакцією на його дію, тому
у них в 1,5–1,8 разів частіше виникають різноманітні психоемоційні розлади [19-21]. У порівнянні
з чоловіками, жінки рідше повністю виконували
програми реабілітації, рідше поверталися до праці,
відновлення сексуальної функції у них відзначалось пізніше, ніж у чоловіків.
А. Ібатов [22], вивчаючи особистісну тривожність у хворих на ІХС, відзначив, що пацієнти з високим рівнем тривожності мають нижчий середній
функціональний клас стенокардії, за однакової три-

валості ангінозного нападу у пацієнтів з високим
рівнем тривожності відзначалась більша інтенсивність болю, визначеного за спеціальною шкалою,
при коронароангіографічному дослідженні у пацієнтів з високим рівнем тривожності частіше спостерігалось трьох- і двосудинне ураження коронарних артерій. При проспективному спостереженні
за хворими ІХС впродовж 2 років встановлена
вища загальна смертність та нижчі показники якості життя у пацієнтів з високим рівнем особистісної
тривожності у порівнянні з хворими, в яких рівень
тривожності був низьким [23].
А.А. Веліканов [24] порівнював показники депресії та ситуативної тривоги у пацієнтів з ІМ та
нестабільною стенокардією (НС). У перші дні перебування в стаціонарі найбільш високі показники
депресії за шкалою Гамільтона виявлені у пацієнтів, госпіталізованих із діагнозом ІМ, рівень ситуативної тривоги преважав у пацієнтів з НС.
У хворих з високим рівнем особистістної тривожності спостерігається підсилення проявів патологічних симптомів, за винятком ангінозного болю.
Оскільки об’єктивні прояви та суб’єктивні відчуття, що відповідають симптоматиці ІМ, значною мірою повторюються у виявах тривожності, опитуючи хворого з підозрою на ІМ особливу увагу слід
звертати саме на цю групу скарг [25].
C.Pignalberi та співавтори [26] встановили, що
хворі на ІХС мають більш високий рівень стресу в
період, що передує гострій стадії захворювання, а
ситуація психологічної дезадаптації може відігравати важливу роль у розвитку гострого ІМ та НС.
Roest A.M. та співавтори [27] на основі метааналізу декількох досліджень, що включали близько 250 тис. осіб та тривалий період спостереження
(понад 10 років) визначили, що тривожність є незалежним фактором ризику ІХС та нефатального ІМ
без зв’язку із демографічними та клінічними факторами ризику.
Встановлено, що у молодших хворих частіше
розвивались гострі тривожно-депресивні стани, істеричні реакції, фобії, тоді як у осіб похилого віку
переважали депресивні реакції [28, 29]. Це можна
пояснити тим, що розвиток ІМ та загроза інвалідності сприймалися молодими як катастрофа, в той
час як особи старшого віку схильні ставитися до
хвороби. як до реальності, з якою необхідно змиритися, тим більше, що ІМ у них частіше розвивається на тлі ознак ІХС.
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
У ВАГІТНИХ З АНЕМІЯМИ
Анотація: В роботі наведені результати дослідження системи гемостазу у вагітних із залізодефіцитною анемією.
Встановлено, що при гестаційній анемії в ІІ-ІІІ триместрах спостерігається підвищення загального гемокоагуляційного потенціалу, яке залежить від ступеня анемізації вагітних жінок та розвивається хронічна субклінічна форма ДВЗ-синдрому,
яка обумовлена переважною активацією тромбоцитарно-судинної ланки гемостазу на фоні зниження активності АТ-ІІІ.
Високий ступінь анемізації вагітних призводить до ендотеліальних пошкоджень з прямою активацією одразу трьох механізмів згортання крові – внутрішнього і зовнішнього шляхів гемокоагуляції та тромбоцитарно-судинного гемостазу.
Аннотация: В работе представлены результаты исследования системы гемостаза у беременных с железодефицитной анемией. Установлено, что при гестационной анемии во II-III триместрах беременности наблюдается повышение
общего гемокоагуляционного потенциала, зависящего от степени анемизации беременных и развитие хронической субклинической формы ДВС-синдрома, обусловленной преимущественно активацией тромбоцитарно-сосудистого звена
гемостаза на фоне снижения активности АТ-ІІІ. Высокая степень анемизации беременных приводит к эндотелиальным
повреждениям с прямой активацией сразу трёх механизмов сворачивания крови – внутреннего и внешнего путей гемокоагуляции и тромбоцитарно-сосудистого гемостаза.
Summary: The research presents the data of the hemostasis system examination in the pregnant with iron-dependant
anemia. Gestation anemia in the 2nd-3rd trimesters has been found to demonstrate general hemocoagulation potential increase
which depends on tre digree of anemisation in the pregnant. Chronic subclinical form of DIC – syndrome develops which is
caused by the prevailing activation of the hemostasis thrombocyte – vascular chain on the hemostasis thrombocyte – vascular
chain on the backgraend of AT-III activation lowering. A high degree of anemisation leads to endothelial lesions with a direct
activation of the three mechanisms of blood clotting at once – internal and external ways of hemocoagulation and thrombocyte –
vascular hemostasis.

За останнє десятиріччя рівень залізодефіцитної анемії (ЗДА) у вагітних значно зріс, особливе занепокоєння акушерів-гінекологів викликає
збільшення її тяжких форм. Частота анемій в
різних регіонах України коливається від 30% до
83,1% [5].
У вивченні проблеми ЗДА досягнуті значні
успіхи. Встановлені причини, які сприяють розвитку дефіциту заліза, виявлені гормональні, метаболічні, імунологічні зміни при ЗДА. Однак,
наявність при гестаційній анемії мікроциркуляторних порушень, підвищеного рівня кровотеч,
незавжди ефективної терапії препартами заліза
вказує на складні патогенетичні механізми розвитку даної патології. Особливий інтерес викликає вивчення системи гемостазу і її ролі в етіопатогенезі ЗДА.
Метою даної роботи було вивчення та аналіз
змін в системі регуляції агрегантного стану крові
у вагітних з анемією.
Проведено клініко-лабораторне обстеження
138 вагітних з анемією в ІІ-ІІІ триместрах вагітності. Контрольну групу склали 44 практично здорові вагітні з неускладненим перебігом
гестації. Жінки, які страждали тяжкою екстрагенітальною патологією були виключені з числа
обстежених. Формування груп проводилось за
ступенем тяжкості ЗДА, який визначали за рівнем гемоглобіну, кількістю еритроцитів, кольоровим показником, гематокритом, середньою
концентрацією гемоглобіну в одному еритроциті
та концентрацією сироваткового заліза в плазмі
крові. Згідно цих даних до першої групи увійшло 48 вагітних з анемією І ступеня (Нв=110-91
г/л), до другої – 46 вагітних з анемією ІІ ступеня

(Нв=90-81 г/л), до третьої – 44 жінки з анемією
ІІІ ступеня (Нв<80 г/л). Групи обстежених були
однорідними за віковим складом, соціальною зайнятістю, зросто-ваговими показниками. З тою
ж частотою у всіх групах спостерігалися перенесені до вагітності екстрагенітальні захворювання
та дитячі інфекції.
Стан тромбоцитарно-судинної ланки гемостазу оцінювали за процентом адгезивних тромбоцитів (ПАТ), а також за індексом спонтанної
агрегації тромбоцитів (ІСАТ). Загальний коагуляційний потенціал крові (час рекальцифікації (ЧР)
плазми, тромбіновий час (ТЧ), протромбіновий
час (ПТЧ) та активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ)), фібринолітичну активність плазми, потенційну активність плазміногену, антиплазміни, рівень фібриногену (ФГ),
активність антитромбіну-ІІІ (АТ-ІІІ), концентрацію розчинних комплексів фібрин-мономеру
(РКФМ) в крові та ранніх продуктів деградації
фібриногену (РПДФ) в сечі, а також урокіназну
активність сечі (УАС) визначали згідно інструкцій до наборів реактивів науково-виробничої
фірми «SIMKO-Ltd», Львів.
При вивченні показників прокоагулянтної
ланки гемостазу виявлено, що ЧР плазми, який
характеризує внутрішній шлях згортання крові,
мав лише слабку тенденцію до зниження в залежності від ступеня анемії і тільки при тяжкому її перебігу в ІІІ триместрі достовірно поступався перед аналогічним показником контролю
(88,2±3,6 сек і 98,2±4,4 сек, p<0,05). Протромбіновий час, що відображає активність факторів
зовнішнього шляху згортання крові, зокрема ІІІ і
VII, практично не змінювався. Що стосується ТЧ,
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діагностична цінність якого полягає у визначенні
стану фібриногенезу, то він значно скорочувався
у третьому триместрі, порівняно з другим, і при
анемії І ст. відповідно дорівнював 12,69±1,82 сек
та 20,29±1,28 сек (р<0,05), ІІ ст. – 11,52±1,75 сек
і 18,20±1,10 сек (р<0,05), ІІІ ст. – 14,70±1,72 сек і
19,20±1,50 сек (р>0,05). Скорочувався, як по мірі
прогресування вагітності, так і з зростанням ступеня тяжкості захворювання і АПТЧ, який вважається найбільш чутливим тестом відображення
коагуляційної активності крові. Це свідчило про
явний розвиток перманентної гіперкоагуляції,
яка була найбільш вираженою при тяжкій анемії
наприкінці вагітності. Крім того, слід звернути
особливу увагу на динаміку активності АТ-ІІІ:
рівень цього найважливішого компоненту протизгортаючої системи був найнижчим в ІІІ триместрі у вагітних з тяжкою анемією (62,83±3,31%
проти 85,57±2,36% в контролі, р<0,05).
Стан первинного гемостазу характеризували
за ІСАТ і ПАТ. Найвища активність тромбоцитів
спостерігалася в ІІ триместрі у вагітних з гестаційною анемією, особливо при середньо-тяжкому її перебігу. Показники ІСАТ і ПАТ перевищували значення контролю, відповідно до ступеня
тяжкості ЗДА, у 2,3; 2,8 та 3,5 раза (р<0,001).
Аналізуючи показники, які є маркерами
хронічного синдрому ДВЗ крові – це РКФМ
і РПДФ, було встановлено, що він має місце у всіх обстежених вагітних. В ІІ триместрі
у вагітних з анемією І ст. концентрація в крові РКФМ зростала, порівняно з контролем,
майже в 3 рази (24,77±2,78 мкг/мл і 8,27±
1,59 мкг/мл, р<0,001), при анемії ІІ ст. – в 4,1 раза
(34,00±2,70 мкг/мл, р<0,001), а при анемії ІІІ ст. –
в 4,5 раза (37,33±2,84мкг/мл, р<0,001). Рівень
РПДФ в сечі збільшувався на порядок, в той
час, як активність фактору Лакі-Лорана зменшувалася відповідно на 10,22%, 13,59% та 18,98%
(р<0,05). В ІІІ триместрі вагітності при легкій
анемії спостерігалося зростання вмісту в плазмі крові РКФМ до 34,00±2,80 мкг/мл, при анемії
середньої тяжкості – до 33,20±1,80 мкг/мл, при
тяжкій – до 36,57±2,13 мкг/мл проти 8,67±1,62
мкг/мл в контрольній групі (p<0,001). Концентрація РПДФ в сечі також збільшувалася в 10
разів (p<0,001), а активність фібринази не змінювалася при анемії І ст. і зменшувалася у вагітних
з анемією ІІ та ІІІ ст. (на 8,40% та 11,63% відповідно, р<0,05).
Система фібринолізу характеризувалася наступними змінами: зростала сумарна фібринолітична активність (СФА) за рахунок активації
неферментативного фібринолізу (НФА), оскільки показники ферментативного (ФФА) достовірно не змінювалися. В ІІ триместрі у вагітних
з анемією І ст. НФА становила 5,38±0,88 Е440/
мл/год, при ІІ ст. – 6,21±1,66 Е440/мл/год, при
ІІІ ст. – 7,78±1,80 Е440/мл/год, тоді як в контролі – 1,89±0,27 Е440/мл/год (р<0,05). Наприкінці
вагітності у обстежуваних із ЗДА переважали
порушення в системі вторинного гемостазу з

активацією фібринолізу. Пригнічення Хагеманзалежного фібринолізу (ХЗФ) в 1,6 раза у вагітних з анемією ІІІ ст. (р<0,05) на фоні активації
первинного і вторинного гемастазу створювало
тромбогенну ситуацію, тим більше, що рівень
ФГ крові у них зростав (3,83±0,25 г/л проти
2,98±0,29 г/л, р<0,05), а фібринолітична активність представлена низькоефективним неензиматичним фібринолізом.
Згідно результатів нашого дослідження, розвиток порушень в системі регуляції агрегантного
стану крові у вагітних з анемією можна представити наступним чином. Анемізація вагітної жінки
призводить до загального енергодефіциту з порушенням пластично-репаративних можливостей
клітин органів і систем, в тому числі тромбоцитів та ендотеліоцитів. Внаслідок надмірної активації первинного гемостазу в ІІ триместрі вагітності розвивається хронічна субклінічна форма
синдрому ДВЗ крові. У вагітних з анемією в ІІІ
триместрі до підвищеного первинного гемостазу
приєднується активація коагуляційного гемостазу,
що, в свою чергу, викликає змішану форму внутрішньосудинної гемокоагуляції [1, 2, 3]. Як в першому, так і в другому випадках інтраваскулярне
згортання крові відбувається за умов зниження активності АТ-ІІІ, що сприяє тромбіногенезу. Проте,
висока фібринолітична активність плазми крові
(неферментативна) в ІІ триместрі, наприкінці вагітності змінюється підвищенням ензиматичного
та неферментативного плазмового фібринолізу,
що свідчить про масивне пошкодження ендотеліоцитів судинного капілярного русла з розвитком
паравазальних мікроциркуляторних порушень,
зокрема, лабілізації мастоцитів та ішемії [4].
З вище наведеного випливає, що виявлені порушення в системі регуляції агрегантного стану
крові носять патогенетичний характер. Вирішення питань їх регуляції дасть можливість знизити
частоту ЗДА у вагітних, перинатальну захворюваність і смертність.
Висновки
1. При гестаційній анемії в ІІ-ІІІ триместрах
спостерігається підвищення загального гемокоагуляційного потенціалу, яке залежить від ступеня
анемізації вагітних жінок.
2. У вагітних з анемією в ІІ триместрі гестації
розвивається хронічна субклінічна форма ДВЗсиндрому, яка обумовлена переважною активацією тромбоцитарно-судинної ланки гемостазу на
фоні зниження активності АТ-ІІІ на 8,5-11,6%.
3. В ІІІ триместрі у вагітних з легким та середнім ступенем анемії спостерігається активізація процесів фібриногенезу на фоні суттєвого
зниження протизгортаючого потенціалу крові
при анемії ІІ ступеня в 1,2 раза, що сприяє тромбіногенезу. Високий ступінь анемізації вагітних призводить до ендотеліальних пошкоджень
з прямою активацією одразу трьох механізмів
згортання крові – внутрішнього і зовнішнього
шляхів гемокоагуляції та тромбоцитарно-судинного гемостазу.
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