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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКИСЛЮВАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ ТІАМІНУ ТА ПІРИДОКСИНУ
НА МОДЕЛІ ОКИСНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ
Анотація: Дослідження впливу тіаміну і піридоксину на стан окислювальної модифікації білків (альдегідів і кето похідних нейтрального характеру) в модельній системі з
сироваткою крові та альбуміном визначило зниження утворення карбонільних сполук,
що свідчить про проявлення антиоксидантної активності препаратів. Пропонується
використання методу дослідження окисної модифікації білків за утворенням карбонільних сполук як способу оцінки первинного скринінгу антиоксидантної активності
тіаміну і піридоксину в дослідах in vitro.
Аннотация: Исследование влияния тиамина и пиридоксина на состояние окислительной модификации белков (альдегидов и кето производных нейтрального характера) в модельной системе с сывороткой крови и альбумином определило снижение
образования карбонильных соединений, свидетельствует о проявлении антиоксидантной активности препаратов. Предлагается использование метода исследования
окислительной модификации белков за образованием карбонильных соединений как
способа оценки первичного скрининга антиоксидантной активности тиамина и пиридоксина в опытах in vitro.
Summary: The article are devoted to the influence of thiamine and pyridoxine at oxidative modification of proteins. The inhibition action of thiamine and pyridoxine at metal and
H2O2-catalysing and oxidative modification of proteins has been shown. There are proposed
method of estimation of oxidative modification of proteins as scrining test for medicine in vitro.

Вітаміни групи В традиційно
використовуються для лікування
різних невропатій. Метаболічна
роль вітаміну B1 полягає в окислювальному
декарбоксилювані

кетокислот, у вуглеводному, енергетичному, жировому, білковому,
водно-сольовому обміні. Він приймає участь в регуляції трофіки і
діяльності нервової системи. При
5
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недостатньому надходженні тіаміну піровиноградна і молочна кислоти накопичуються в тканинах,
порушується синтез ацетилхоліну, внаслідок чого погіршуються
функції серцево-судинної, травної
та периферичної нервової систем.
Тіамін приймає участь в регенерації пошкоджених нервових клітин,
а також в генерації АТФ. Тіамін
оптимізує пізнавальну активність,
здатність до навчання і функції
мозку. Відомо, що тіамін виявляє
антиоксидантні властивості, захищаючи організм від руйнівного впливу старіння, алкоголю і
тютюну.
Піридоксин (вітамін В6), надходячи в організм, фосфорилюється,
перетворюється в піридоксаль-5фосфат і входить до складу ферментів, що здійснюють декарбоксилювання, трансамінування
і рацемізацію амінокислот, а також ферментативне перетворення
сірковмісних і гідроксильованих
амінокислот. Бере участь в обміні
речовин; необхідний для нормального функціонування центральної
і периферичної нервової системи.
Піридоксин бере участь в обміні
триптофану, метіоніну, цистеїну,
глутамінової та інших амінокислот. Відіграє важливу роль в обміні
гістаміну, cприяє нормалізації ліпідного обміну. Активна форма піридоксину – піридоксальфосфат, є
кофактором трансаміназ, тому його
введення або введення піридоксину прискорює утворення янтарної
кислоти – субстрату енергетичного

обміну. Піридоксин підтримує синтез транспортних білків в нервах.
Похідний 3-оксипіридинів – мексидол (2-етил-3-метил-3-оксіпірідін
сукцинат) має антиоксидантну дію.
Крім інгібування вільнорадикальних процесів похідні 3- оксипіридину активують супероксиддисмутазу,
позитивно впливаючи на фізико-хімічні властивості мембран. Це дає
виражений протиішемічний ефект
при церебро-васкулярних порушеннях [5,11,12,14]. Піридоксин,
що входить до складу препарату
«Лізобакт» бере участь у амінокислотному обміні і впливає на посилення антиоксидантного захисту.
Речовини-антиоксиданти підтримують функціональні властивості клітин і регулюють клітинний синтез,
пригнічують запальні процеси при
бактеріальних і вірусних інфекціях.
Виявлено, що вітамін В6 має антиоксидантну активність [4]. Антиоксиданти зменшують вираженість
оксидантного стресу, діючи як пастки вільних радикалів, у тому числі
супероксиду. Антиоксидантні препарати застосовуються як для профілактики, так і для лікування вільно-радикальних патологій [2].
На тлі нестачі антиоксидантної
системи, що призводить до збільшення вільних радикалів при діабетичної гіперглікемії та поліневропатії тіамін, будучи антиоксидантом,
виявляє патогенетичну дію. Як показано авторами [1], антігіперглікемічна дія тіаміну пов’язана із збільшенням активності транскетолази,
що забезпечує утилізацію продуктів
6
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гліколізу і, відповідно, гіпоглікемічний ефект, що позитивно поєднується із його антиоксидантною дією.
Окислювальний стрес відіграє
ключову роль у патогенезі багатьох
патологічних станів: гіпоксичних
та ішемічних пошкоджень органів,
інтоксикаціях хімічними агентами і
захворюваннях печінки, цукровому
діабеті та його ускладненнях, при
інтенсивних фізичних та психоемоційних навантаженнях, перевтомі, старінні [10]. Гіпоксичні стани,
запальні, неопластичні або алергічні процеси, стрес будь-якого генезу,
атеросклероз, а також прийом деяких препаратів з прооксидантними
властивостями призводять до виснаження антиоксидантної системи
організму з утворенням активних
форм кисню (АФК). АФК можуть
пошкоджувати структуру різних
білків і ферментів, що порушує біокаталітичні процеси, впливати на
генетичний апарат клітини і порушення синтезу ДНК. Однак одними
з найбільш чутливих до дії вільнорадикальних АФК компонентів клітини є білки клітинних мембран.
Окислення білків є одним із ранніх
індикаторів і надійнішим маркером пошкоджених тканин, оскільки
продукти окислювальної модифікації білків (ОМБ) більш стабільні. В
якості основних індукторів ОМБ, в
першу чергу, розглядаються активні форми кисню (АФК), збільшення вільного заліза, накопичення
продуктів перекисного окислення
ліпідів при зниженні антиоксидантного захисту. Результати проведе-

них дослідів вказують на загальну
чутливість білків до дії АФК. ОМБ
може включати пряму фрагментацію білків або викликати їх денатурацію. Найбільш важливим наслідком ОМБ є інактивація ферментів.
Наприклад, альдегіди викликають
інактивацію мембранних транспортерів, таких, як Na+-K++-ATP-ази,
транспортерів глюкози в головному
мозку, що призводить до нейродегенеративних розладів.
Комбіноване застосування піридоксину з тіаміном, піридоксину з
рибофлавіном, пиридоксальфосфата з рибофлавіном має позитивний
результат для лікування хворих з
гіпоксією [13]. Bивчення високоактивних речовин з антиоксидантним
і антирадикальним спектром дії серед похідних піримідину і пурину
– тіаміну і піридоксину є актуальним для лікування і профілактики
захворювань.
Мета роботи: визначення антиокислювальної активності тіаміну
та піридоксину (похідних пірімідіну та піридіну) на моделі окислювальної модифікації білків.
Об’єкти та методи дослідження.
Для визначення продуктів окислювальної модифікації білків (ОМБ)
зазвичай використовується метод,
описаний О.Ю. Дубініною та співав
[2, 8, 15], який передбачає реєстрацію 2,4 – дінітрофенілгідразонів
основного і нейтрального характеру в плазмі (сироватці) крові. Визначають дінітрофенілгідразини,
що утворюються при спонтанній та
/ або метал-катализуючої ОМБ.
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Досліджували спонтанну окислювальну модифікацію білків
(СОБ), тобто не стимульоване активаторами окислення білків, а також
металокаталізовану окислювальну
модифікацію білків (МКО), стимульовану реактивом Фентона. Для
аналізу ступеня окислення білків
використовували 0,1 мл сироватки
крові. Осадження білків сироватки
крові здійснювали 20% розчином
трихлороцтової кислоти. Оптичну густину комплексів дінітрофенілгідразинів, що утворилися,
реєстрували на спектрофотометрі.
У результаті реакції окислення білків можуть утворюватися альдегідні і кетонні угруповання амінокис-

лотних залишків, які взаємодіють
з 2,4-ДФГ. Утворені комплекси з
2,4-ДФГ реєстрували при λ = 370
і 430нм.Основна кількість утворених дінітрофенілгідразинів відноситься до альдегідів і кетонопохідних нейтрального характеру (λ=370
нм). Рівень аліфатичних альдегідів
і кетонопохідних дінітрофенілгідразинів основного характеру реєструвався при λ=430нм. Рівень
карбонільних груп розраховували, використовуючи коефіцієнт
молярної екстінкції, що дорівнює
21000М-1 см-1 для ДНФ-похідних.
Концентрація тіаміну і піридоксину становить 1мМ.
Результати та обговорення

Таблиця 1
Вплив тіаміну і піридоксину на стан окислювальної модифікації
білків (альдегідів і кето похідних нейтрального характеру,
λ=370нм) в модельній системі з сироваткою крові та альбуміном
(2,4 динітрофенілгідрозину, ммоль/л)
Сироватка крові

Альбумін

1.

СОБ

0,222 ± 0,010

0,241 ± 0,013

2.

МОБ

0,309± 0,016*

0,338 ± 0,016*

3.

2 + тіамін

0,227± 0,011**

0,260 ± 0,012**

4.

2 + піридоксин

0,390 ±0,021*

0,105 ± 0,005*

5.

ОБ H2O2– 1,2*10-4 м

0,312± 0,016

0,312± 0,017

6.

4+ тіамін

0,415± 0,020

0,175± 0,08**

7.

4+ піридоксин

0,331 ±0,017**

0,270 ± 0,014**

Примітка: СОБ – спонтанне окислення білків.
МОБ – металокаталізуєме окислення білків
ОБ H2O2 – окислення білків, стимульоване H2O2
*Р<0,05 – достовірна відмінність між 1 і 2, 1 і 4
**Р<0,05 –достовірна відмінність між 2 і 3, 5 і 6, 5 і 7
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Таблиця 2
Вплив тіаміну і піридоксину на стан окислювальної модифікації
білків (альдегідів і кето похідних основного характеру, λ = 430нм)
в модельній системі з сироваткою крові та альбуміном
(2,4 динітрофенілгідрозину, ммоль/л)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сироватка крові
СОБ
МОБ
2 + тіамін
2 + піридоксин
ОБ H2O2– 1,2*10-4 м
4+ тіамін
4+ піридоксин

Альбумін
0,222 ± 0,01
0,309 ± 0,013*
0,181± 0,090**
0,382± 0,021
0,306 ± 0,014
0,209± 0,011**
0,331 ± 0,016

0,241 ± 0,013
0,338± 0,017*
0,227 ± 0,011**
0,155 ±0,010**
0,312 ± 0,015
0,415 ± 0,019
0,187±0,009**

Примітка: СОБ – спонтанне окислення білків.
МОБ – металокаталізуєме окислення білків
ОБ H2O2 – окислення білків, стимульоване H2O2
*Р<0,05 – достовірна відмінність між 1 і 2, 1 і 4
**Р<0,05 –достовірна відмінність між 2 і 3, 5 і 6, 5 і 7

Як видно з таблиць 1 і 2 при стимуляції моделі спонтанного окислення білків комплексом Fe2+-ЕДТА
як в системі із сироваткою крові так
і в моделі з внесенням альбуміну
спостерігали активацію цих систем
на однакову величину до~139-140%
(відносно спонтанного окислення).
Подібна реакція може бути частиною загального адаптаційного синдрому на дію гіпоксичних станів
організму, впливу токсичних речовин та інших пошкоджуючих станів
та агентів. Механізм активації може
бути пов’язаний з пошкодженням
або виснаженням антиоксидатної
системи у зв’язку із дією перекисних сполук ліпідів,вільних радикалів, активних форм кисню (АФК),
гідроксильних радикалів, активуючих окислювальну деструкцію біл-

ків і протеоліз. Отримані результати
при стимуляції окислення білків сироватки крові та альбуміну перекисом водню (табл.1, 2). свідчили, що
їх значення були відповідно 140,5%
та 129,5% (відносно моделі спонтанного окислення). Система індукції окисної модифікації білків за
рахунок Н2О2 може проявлятися завдяки тому, що компонент в системі
генерації активних форм кисню (О2,
Н2О2, ОН), який, активуючи вивільнення внутрішньоклітинного Fe2+, є
активною системою окислювальної
деструкції білків [3].
При аналізі результатів впливу
тіаміну на інтенсивність металокаталізованого окислення білків
виявлено зниження утворення
карбонільних сполук – альдегідоі кетопохідних нейтрального ха9
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рактеру як в сироватці крові, так і
при використанні альбуміну відповідно до 73,45% та 76,92% (табл.
1). Це зниження спостерігалось в
системі, стимульованій перекисом
водню (в дослідах з альбуміном)
і було більш вираженим. Так, інгібуюча дія тіаміну склала 49,7%.
Разом з тим вплив тіаміну на ту ж
систему, але в сироватці крові мав
активуючий характер. Підвищення концентрації фенілгідразонів
нейтрального характеру складало
до 133,01% (табл.1). Збільшення
окислювальної модифікації білків
під дією тіаміну може відбуватися
завдяки активації протеолізу, якому підвержені вже окислені білки.
Аналізуючи результати впливу тіаміну на окислювальну модифікацію білків – альдегідо- і кетопохідних основного характеру (табл. 2) ,
слід відзначити, що тіамін показав
більш виражену інгібуючу дію на
утворення карбонільних фенілгідразонів. Так, в металокаталізуючій системі сироватки крові і системі з альбуміном він знижував
утворення фенілгідразонів основного характеру, відповідно, до
58,57% та 67,16%. В системі сироватки крові, ініційованій Н2О2, це
зниження складало до 31,7%.
Інгібуюча дія піридоксину в модельній системі з альбуміном для
карбонільних сполук нейтрального характеру при МКО склала
69%, а в Н2О2–стимулюючій –
13,5% (табл.1). Цей характер змін
спостерігали і при оцінці утворення продуктів основного характеру

(табл. 2) . Відповідно до контрольних значень ці показники зниження склали 55,15% і 40%. Зниження окислювальної модифікації
білків може бути пов’язано з тим,
що сполуки, які здатні зв’язувати
іони перехідних металів або гідроксильні
радикали,
можуть
виступати в якості природних
антиоксидантів.З метою впровадження лікувально-профілактичних засобів щодо гіпоксичних станів, рекомендовано застосування
вітаміну В1 як антиокислювального засобу, регулятора клітинного
метаболізму і наслідків розвитку
пізніх метаболічних порушень.
Висновки:
1. Пропонується використання
дослідження окисної модифікації
білків за утворенням карбонільних
сполук як метода оцінки антиоксидантної активності тіаміну та піридоксину в дослідах in vitro.
2. Тіамін здатен пригнічувати
окислювальну деструкцію білків,
яка може бути пов’язана з механізмом інактивації або протеолітичного розщеплення ферментів, а
також з механізмами регуляції розпаду білків в клітині.
3. Піридоксин пригнічує утворення карбонільних сполук –
альдегідо- і кетопохідних, як
нейтрального характеру, так і
основного при дослідженні впливу піридоксину в модельній системі на стан металокаталізованого
та індукованого Н2О2 модифікації
білків сироватки крові і модельної
системи з альбуміном.

10

Медичний форум

♦

Література:
1. Строков И.А.,Солуянова Т.В. От тиамина к бензотиамину:современные
подходы к лечению диабетической полиневропатии. «Фарматека», № 7, 2008 г.
№ 7/1, С. 58-59
2. Дубініна О.Ю. Oкислювальний стрес і окислювальна модифікація білків. –
Медична хімія, 2001, т.3, № 2, С. 5-12.
3. Методическое пособие «Антиоксидантная и энергопротекторная терапия ишемического инсульта»A. И. Федин, С. А. Румянцева, О. Р. Кузнецов,
B. Н. ЕвсеевЭпидемиология цереброваскулярной патологии и инсульта 2001. –
3 – С. 5-9.
4. Дюма К.М., Вороніна Т.А. Антиоксиданти в профілактиці і терапії патології
ЦНС. М.: Вид-во Інституту біомедичної хімії РАМН, 1995, – 272.
5. Жердев В.П, Сарієв А.К, Варонін В.А. Метаболизм антиоксидантов из класа
3-оксипиридина // Фармакология и токсикология 1988. Т. 51. № 1. Ст. 55-58
6. Штендер А.Б Противошемическая защита сердца с помощю тиамина и никотиноамида. // Патол. физиол. и экспер. терапия - 1991. – № 1. – С. 9-10.
7. Арчаков А. И, Мохосав И.И. Модификация белков активным кислородом и их
распад // Биохимия 1989. – Т. 54. в. 2. – С. 179-186.//
8. Дубинина Е.Е., Бурмистров С.О., Ходов Д.А., Поротов И.Г. Окислительная
модификация белков сыворотки крови человека. Метод ее определения. Вопр.
мед. химии, 1995, т. 41, № 1, С. 24-26
9. Хайбуллин Т.Н, Кравцова Е.Ю., Мартынова Г.А. Влияние этилметилпиридоксина
сукцината на окислительную модификацию белков сыворотки крови у больных
ишемическим инсультомю. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии
2012 – 8.-3 – С. 34-38.
10. Губский Ю.И., Белиничев И.Ф., Левицкий Е.Л.. Токсикологические последствия окислительной модификации белков при различных патологических состояниях // Современные проблемы токсикологи – 2005. – № 3. – С. 20-24.
11. Василец Л.А., Мох В.П., Богданов Г.Н., Гусев Т.И. Защитное действие антиоксидантов из класса 3-оксипиридин на сократимость и электрогенез сердечной
мышцы при гипоксии и реоксигенации // Кардиология – 1987. – Т. 27. – № 5. –
С. 84-85
12. Жердев В.П., Сариев А.К., Воронин Т.А. и др. Метаболизм антиоксидантов
из класса 3-оксипиридина // Фармакологи я и токсикология. – 1988. – т. 51. –
№ 1. – С. 55-59
13. Шнейдер А.Б. Противоишемическая защита сердца з помощю тиамина и
никотина // Патологическая физиология и експерементальная терапія. – 1991. –
№ 1. – С. 9-10
14. Голиков А.П., Голиков П.П., Давыдов Б.В., Рябинин В.А., Лукянов М.М., Калинин А. Н., Клычникова Е.В., Проманенков В.К. Влияние мексидола на состояние окислительного стресса у больных гипертонической болезнью, осложненной
гипертоническим кризом по церебральному варианту // Кардиология. – 2002. –
№ 3. – С. 25
15. Мещишен І.Ф. Метод визначення окислювальної модифікації білків плазми
крові // Буковинський медичний вісник. – 1999. – Т. 3. – № 1. – С. 196.

11

№ 2 (02) / 2014 р.

♦

Няньковський С.Л.,

доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії
Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького

Бабік І.В.,

аспірант кафедри педіатрії
Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького

Микитчин О.М.,

лікар-лаборант
Комунальної міської дитячої клінічної лікарні м. Львова

ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОГО
ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ ІЗ ПОЗАШПИТАЛЬНОЮ
ПНЕВМОНІЄЮ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
РІЗНИХ МЕТОДІВ ЇЇ КОРЕКЦІЇ
Анотація: Дітям віком 7-14 років із захворюванням позашпитальна пневмонія визначено показники гуморального імунітету за допомогою секреторного імуноглобуліну А. Застосовано різні види корекції пневмонії у ранній відновний період. Порівняно
вплив терапії та рівень імуноглобуліну у слині.
Аннотация: Детям 7-14 лет с заболеванием внегоспитальная пневмония определены показатели гуморального иммунитета с помощью секреторного иммуноглобулина А. Применены различные виды коррекции пневмонии в ранний восстановительный период. Сравнено влияние терапии и уровень иммуноглобулина в слюне.
Summary: Humoral immunity for children aged 7-14 years with community-acquired
pneumonia was determined using secretory immunoglobulin A. Were applied different
types of pneumonia correction in the early recovery period. Compared impact of therapy
and level of immunoglobulin in saliva.

Актуальність статті. Незважаючи на велику кількість наукових
досліджень присвячених проблемі
запальних захворювань дихальних шляхів різної нозології, у теперішній час відсутня думка про
патогенетичні механізми розвитку
даних хвороб. Дослідження осо-

бливостей системної та місцевої
реакції імунної системи на різні
типи інфекційних та неінфекційних чинників при захворюваннях
дихальних шляхів дозволить виявити певний спектр імунологічних критеріїв даної патології та
підвищити ступінь адекватності
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терапевтичної тактики ведення пацієнтів з цією патологією. В даний
час існує гіпотеза про можливість
діагностики стану імунної недостатності організму шляхом визначення вмісту імуноглобулінів
інших захисних білків в секретах
організму, які прямо або побічно
контактують зі зовнішнім середовищем [1, ст. 137].
Місцевий імунітет, як частина
загальної імунологічної реактивності, здійснює захист організму
від хвороботворних агентів, котрі
проникають крізь слизові різних
систем (дихальної, травної, сечостатевої тощо). Стан місцевого
імунітету визначається як механічними факторами (цілісність шкіри,
слизових), так і клітинними (нейтрофіли, макрофаги, епітеліальні
клітини тощо) та гуморальними
(лізоцим, кате псин, секреторний
імуноглобулін А) [2, ст. 90].
Поверхня слизової оболонки
ротової порожнини омивається
двома важливими фізіологічними
рідинами – слиною і рідиною гінгівіальної щілини. Вони важливі
для підтримки екосистеми оральної порожнини, забезпечують її
водою, харчовими продуктами,
адгезією мікроорганізмів, а також
антимікробними факторами. Супрагінгівіальне середовище омивається слиною, як в той час сабгінгівальний регіон (гінгівальна
щілина) омивається в основному
рідиною гінгівальної щілини. Гінгівальна рідина це трансудат-ексудат, що походить із плазми. Склад

цієї рідини однаковий із плазмою:
він містить протеїни, альбуміни,
лейкоцити, імуноглобуліни, і також комплемент [3, ст. 12].
Специфічний імунітет – спосіб
мікроорганізму вибірково реагувати на антиген. Головним фактором специфічного антимікробного захисту є імуноглобуліни. Це
захисні білки сироватки крові чи
секрету, які володіють функцією
антитіла і відносяться до глобулінів нової фракції. Головним фактором специфічного захисту в слині
є імуноглобулін А. Він переважає
серед імуноглобулінів у слизових
оболонках, особливо у слині. В
організмі людини імуноглобулін
А складає близько 10-15% всіх
імуноглобулінів сироватки. Секреторний імуноглобулін А – одним
із основних імуноглобулінових
ізотопів слини і всіх інших секретів слизових оболонок в організмі
[3, ст. 13].
На формування місцевого імунітету істотно впливає мікрофлора кишечника, під впливом якої в ранній
неонатальний період відбувається
становлення імунної відповіді. При
участі мікроорганізмів виділяються лізоцим і інші активні сполуки,
що стимулюють імунну систему
організму. Нормальна мікрофлора
кишечника викликає антигенне подразнення слизової оболонки кишечника, потенціюючи включення
механізмів системного й локального імунітету: підвищується синтез
IgE, пропердину, комплементу, лізоциму. Слиз, що містить секретор-
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ний IgA, захищає слизову оболонку
ШКТ від деградації макромолекул,
фізичної й хімічної агресії, а також
від атак мікробів, бактеріальних
токсинів і паразитів. Секреторний
IgA, справляючи бактерицидну
дію, виконує роль головного «чистильника» слизової оболонки ШКТ
[4, ст. 24].
Практично всі мікроби можуть викликати імунну відповідь.
Успішне розпізнавання і знищення різних типів мікробів вимагає
різноманітності серед антитіл; їх
амінокислотний склад змінюється,
дозволяючи їм взаємодіяти з багатьма різними антигенами. Було
підраховано, що людина виробляє
близько 10 млрд. різних антитіл,
кожен з яких здатний зв'язувати
епітоп антигену. Хоча величезна
кількість різних антитіл виробляється в однієї людини, число генів,
доступних зробити ці білки обмежена розміром геному людини.
Кілька складних генетичних механізмів адаптувалися, що дозволяє
В-клітинам генерувати широкий
пул антитіл з відносно невеликого
числа генів антитіл [4, ст. 732].
Постановка проблеми. Визначення у дітей із позашпитальною
пневмонією в гострий період вмісту секреторного імуноглобуліну А
у слині. Використання різних препаратів щодо корекції імунітету та
порівняння показників до та після
лікування.
Формулювання цілей статті
(постановка завдання). Дослідити вміст секреторного імуногло-

буліну А в слині у дітей із позашпитальною пневмонією віком
7-14 років та методи корекції його
порушення.
Матеріал і методи. За методикою представлене клінічне дослідження було одно центровим,
відкритим у якому взяли участь
120 дітей обидвох статей у віці
7–14 років із діагнозом позашпитальна пневмонія. Діагноз пневмонії встановлювався на основі рекомендацій ВООЗ, як захворювання
нижніх відділів дихальних шляхів,
що проявляється лихоманкою і/або
задишкою із наявністю вогнищевого інфільтрату на рентгенографії
грудної клітки.
Всі діти, які були включені в дослідження, на стаціонарне лікування потрапляли на 2-4 день захворювання, у розпалі клінічної
симптоматики
позашпитальної
пневмонії в гострий перебіг, загальний стан дітей під час госпіталізації можна було розцінювати, як
середньої важкості.
Дослідження проводилося у дітей в групі спостереження під час
захворювання на позашпитальну
пневмонію на 1-й день нормалізації температури та на 30 день лікування. Діти були розподілені на
три групи – перша група 40 дітей,
яким до стандартного лікування
додатково призначались препарати «Стимол» та симбіотичний
препарат (ліофілізовані штами
бактерій Lactobacillus acidophilus
LA-5 (1×109 КУО), Lactobacillus
rhamnosus GG (1×109 КУО),
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Bifidobacterium ВВ-12 (1×109 КУО),
інулін). Друга група – 40 дітей,
яким до стандартного лікування
додатково призначалися препарати «Ноофен» та симбіотичний
препарат (ліофілізовані штами
бактерій Lactobacillus acidophilus
(1×109 КУО), Bifidobacterium
bifidum (1×109 КУО), фруктоолігосахариди). Препарати діти отримували впродовж 15 днів. Третя група
(контрольна) 40 дітей – отримувала стандартне лікування.
Виклад основного матеріалу.
Результати визначались за допомогою імуноферментного методу
обстеження. Слина у дітей наби-

ралася натще, зранку 3-5 мл. Перед дослідженням діти не приймали їжу, не пили та не чистили
зуби, прополоскали рот стерильним фізіологічним розчином або
кип’яченою водою. Матеріал збирався стерильним шприцом без
голки або піпеткою в стерильну
пробірку. Дослідження проводилось на 2-3 день після поступлення дитини до стаціонару та на 30
лікування після захворювання.
Пацієнти на повторний прийом
потрапляли за згодою батьків та
дослідника. Отримані дані більш
інформативніше можемо розглянути у таблиці 1.

Таблиця 1
Рівень секреторного Іg A у дітей основної і контрольної груп
(М±SD)
Групи
Перша (40 дітей)
Друга (40 дітей)
Контрольна (40 дітей)

sIg A, мг/л
sIg A, мг/л
(на початку) (через 30 днів)
95,9±1,07
258,2±5,7
93,2±1,05
290,6±3,2
92,3±1,01
158,9±5,6

Отримані дані свідчать про
те, що під впливом симбіотиків (а власне ліофілізовані штами бактерій Lactobacillus
acidophilus,
Lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium, інуліну, фруктоолігосахаридів), амінокислот (L-цитрулін та малат;
γ-аміномасляної кислоти та фенілетиламіну) у дітей першої та другої
групи вже на 30 добу спостерігались значно кращі (вищі) резуль-

Р
<0,05
<0,05
<0,05

тати гуморального імунітету, ніж у
дітей контрольної групи у яких рівень секреторного імуноглобуліну
А зростав, проте незначно.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Вміст імуноглобуліну А у слині дітей хворих
на позашпитальну пневмонію знаходиться на дуже низькому рівні.
Призначення препаратів «Стимол», «Ноофен» та симбіотиків
з профілактичною метою дітям
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із позашпитальною пневмонією
у ранній реабілітаційний період
сприяє зниженню частоти нових
захворювань або рецидивам попереднього. Підвищує рівень міс-

цевого гуморального імунітету,
зокрема секреторного імуноглобуліну А у слині. Дані препарати можуть рекомендуватись у практику
педіатрам та сімейним лікарям.
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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. Невпинно проходить
ера панування ліків, виготовлених
на основі хімічного синтезу. Саме
лікарські рослини та лікарські засоби, які отримують з них, широко
застосовуються у медичній практиці й користуються великим попитом у населення. На сьогодні номенклатура рослинних препаратів,
за даними фахівців, в різних країнах складає 30-50% від загального
об’єму лікарських засобів, що випускаються. Підвищений попит на
препарати рослинного походження
та тенденція до їх широкого використання в медичній практиці не
випадкові. Рослинні лікарські засоби мають цілий ряд безперечних
переваг. Вони, як правило, відрізняються низькою токсичністю,

легким засвоєнням організмом людини, можливістю тривалого їх використання без ризику виникнення
побічних явищ, м’якістю та надійністю дій та можуть застосовуватись при комплексному лікуванні
різних захворювань. Препарати з
лікарських рослин відрізняються
від ліків, що є чистими хімічними
сполуками, 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.) Позитивна дія
на людський організм фітонцидів
виявлена ще на ранніх етапах розвитку людства і до сьогодні має
широке застосування в сучасній народній медицині. Використання в
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традиційній медицині обмежують
труднощі отримання стійких та добре очищених лікарських форм.
Далі поведемо розмову про незаслужено забуту, недовивчену рослину з універсальними лікувальними властивостями, це «ТЮТЮН»
(лат. Nicotiána). 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. Але недаремно з
давніх давен до тютюну у людства
було особливе ставлення. Кожний
етнос застосовував різні способи
його використання або введення в
організм. Сучасне суспільство вибрало найгірший спосіб – це метод
вдихання продуктів згоряння тютюну (канцерогенні смоли,отруйні
гази і т.д). Такий метод сам по собі
є дуже шкідливим. Якщо взяти
листя самих корисних рослин та
після певної обробки спробувати
їх палити, то результат може бути
гіршим ніж від паління тютюну.
Природа недаремно надала тютюну функції захисту рослин від
шкідників та грибкових хвороб.
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.
Трохи з історії, яка привела до
тютюну, як універсальної лікувальної рослини. 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 організму
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 міста Києва,
включаючи КМШВД та у кращих
спеціалістів міста Києва, доки
мені 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 народній медицині та в
самолікуванні, поступово освоював цікаві для мене напрямки
медицини. Деякі препарати, які
прийшлось використовувати для
лікування, були досить токсичними (креозот, мідний купорос, АСД
та інші фунгіциди). Звісно, мікоз
я не вилікував, проте вдалося добитися стану дуже нестійкої ремісії без видимих проявів хвороби. Рецидив мікозу міг наступити
протягом 10 хвилин, якщо зразу
після відчуття підвищеного тепла
і вологості в кінцівках не вдавалось провести необхідні маніпуляції. Повністю мікотичну екзему
я здолав протягом 2 місяців у віці
67 років з допомогою тютюну.
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В 45 років до мікозу я отримав
ще й діабет другого типу. Через 5
років змушений перейти на інсулін. Далі, супутні діабету хвороби
у мене розвивалися як по писаному: нейропатія, нефропатія, ангіопатія, діабетична стопа, а також
поліартрит і немало інших. До виходу на пенсію кожен рік лікувався
в стаціонарі відомчої поліклініки
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,
«паперовий» колір моїх кінцівок.
Ясно вимальовувався фінал боротьби з діабетичною стопою. Як
не дивно, останні роки утримувати
ноги в належному стані допомагав
мій досвід боротьби з мікозом.
«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 на пенсії я удосконалював
методику лікування травами, розуміючи, що примочки, мазі і пероральний прийом трав’яних витя-

жок не дадуть повного ефекту. Для
більшої ефективності необхідно
було досягти повної стерилізації
для інтрамускулярних ін’єкцій.
Простим методом перебору лікувальних трав, які відбирав по
довідникам лікарських рослин і
удосконалюючи методику стерилізації, випробував на собі ефективність дії цих трав. Після декількох
неочікуваних випадків, при прийомі цих ліків, запасся аптечкою
швидкої допомоги (еуфілін, нашатир і т.д.).
В останньому методі стерилізації і очищення трав в основному
використовувались леткі фракції.
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, використовувають другу
і третю фракцію, причому другу
фракцію доцільно використовувати для зовнішніх форм лікування,
а третю для інтрамускулярних,
гіподермальних та інтравенозних
ін’єкцій.
Готуючи ліки для вуха, по рецепту одного народного лікаря в якому був присутній тютюн, залишки
подрібненого висушеного листя
тютюну використував як присипку
для ніг, чим моментально знімав на
самому початку можливий рецидив
мікозу. Далі краще. Проходячи по
всій відпрацьованій програмі випробувань тютюну почалися дивні
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речі, в які я сам деякий час не міг
повірити. 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 бажано
використовувати для інтравенозних
ін’єкцій, 30% – для інтрамускулярних ін’єкцій, 50% для зовнішнього
застосування, а також для істиляцій
сечового міхура.
Після першої інтрамускулярної
ін’єкції з’явилося відчуття тепла
в ногах. Далі ще дивніше. Після
одного 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 зникла біль. Не буду детально
описувати, як відступали хвороби
у мене, у моїх знайомих та родичів після використання фітонциду
(-10/50), просто перелікую 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, ар-

трити, поліартрити, коксартроз,
подагра, п’яточна шпора, уретрити простатити, цистити, пієлонефрити, люмбаго, ішіас, пародонтоз,
кандидоз, герпес, мікози, лупа. 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.
Величезна кількість хвороб, які
зникають після лікування фітонцидам (-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.
Суміш алкалоїдів тютюну (нікотин, норнікотин, нікотирін, нікотеїн. анабазин та інші) безпосередньо отриману з рослини не
хімічним способом, надає зовсім
нові властивості відомим в медицині нікотиновій кислоті та нікотинаміду, які отримують синтетично. Спроби лікуватися відомою
нікотиновою кислотою не дали позитивних результатів.
Інші позитивні властивості фітонциду (-10/50):
Знеболювальна дія:
місцево – введення діабетчним
шприцом або примочки;
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системно – по дії замінює диклофенак при лікуванні опорнорухового апарату.
Антисептичні властивості:
перша допомога в домашніх і
польових умовах;
зовсім м’яка , неагресивна дія
до відкритих ран, їх обробка.
Малоймовірне передозування в
силу низької токсичності препарату.
Резонно було б запитати, чи
зник у мене діабет? Ні, не зник.
Адже те, що залишилось від моєї
підшлункової залози, вже не може
виконувати свої функції. Так, діабет не зник, 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 постійне люмбаго, пародонтоз, герпес і звичайно
мікоз. Останнє, що випадково виявив – зникли всі папіломи.
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. Звідси і назва «фітонциди

(-10/50)». При подачі матеріалів
на патентування дану назву не затвердили, посилаючись на положення МПК. А мені подобається,
тому що назва відображає суть лікувальних можливостей фітопрепарату.
Патент UA № 90090 МПК
(201401) А61К 36/00, А61К 35/00.
Спроба офіційно легалізувати
фітонциди (-10/50) наштовхнулась на могутній бюрократичний
апарат. З самого початку, для визначення токсичності препарату,
необхідно заключити договір з
Інститутом фармакології та токсикології Академії медичних наук
України, скласти кошторис, провести дослідження і сплатити за
виконану роботу, далі, по окремим
профільним медичним установам
підбирати добровольців складати
кошториси і звісно сплачувати за
виконання роботи. Це все правильно, але враховуючи мій вік, 69 років, то кінця випробувань я навряд
чи дочекався б, і точно не зміг би
їх оплатити із своєї пенсії. Тому я
прийняв рішення, починати легалізацію з кінця, а не з початку. Є
надія, що фітонциди (-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
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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.
P.S. Коротко. Два зовсім не банальні приклади.
Інвалід 3 групи. 34 роки. 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 ін.
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ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
И ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТАДОКСИНА (АЛКОДЕЗА)
Аннотация: В статье рассматривается механизм действия метадоксина (АЛКОДЕЗА),
приведены данные фармакокинетики и токсичности метадоксина. Представлен обзор
данных клинического применения метадоксина в лечении острой алкогольной интоксикации, хронической алкогольной интоксикации, алкогольного абстинентного синдрома,
алкогольной болезни печени, неалкогольной болезни печени и других заболеваний.
Анотація: У статті розглядається механізм дії метадоксину (АЛКОДЕЗУ), наведено дані фармакокінетики та токсичності метадоксину. Представлено огляд даних
клінічного застосування метадоксину в лікуванні гострої алкогольної інтоксикації,
хронічної алкогольної інтоксикації, алкогольного абстинентного синдрому, алкогольної
хвороби печінки, неалкогольної хвороби печінки та інших захворювань.
Summary: In article the mechanism of action metadoxine (ALCODES), data of pharmacokinetics and toxicity of metadoxine are discussed. An overview of clinical use of metadoxine in
the management of acute alcohol intoxication, chronic alcohol intoxication, alcohol withdrawal, alcoholic liver disease, non-alcoholic liver disease and other diseases is provided.

Растущая алкогольная смертность в Украине, принявшая характер гуманитарной катастрофы,
алкоголизация населения, приво-

дящая к росту показателей заболеваемости психоневрологическими нарушениями, внутренними
болезнями алкогольного генеза и
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инвалидизации лиц трудоспособного возраста, снижающая уровень рождаемости в обществе,
представляет важнейшую государственную и социальную проблему.
Одной из мер защиты и сохранения здоровья населения является
сокращение бремени патологий,
связанных с употреблением алкоголя, за счет их профилактики, а
также своевременной диагностики
и лечения.
В настоящее время существует
большое
количество
лекарственных средств, применяемых в медицинской практике для
лечения последствий действия
этанола на организм человека.
Учитывая особенности патологического действия этанола,
актуальным в лечении пациентов
является применение препаратов, обладающих комплексным
нейро- и гепатопротекторным
эффектами.
К наиболее эффективным и
безопасным лекарственным средствам в последнее время относится препарат «Метадоксил» (действующее вещество – метадоксин),
производства «Лаборатори Балдачи С.п.А.» (Италия), который
применяется как в психонаркологии, так и в общесоматической
терапии почти 30 лет. Данный
препарат производится в трех
лекарственных формах – таблетках (500 мг), растворах для орального применения (500 мг/15 мл)
и в растворах для инъекций (300
мг/5 мл). Несмотря на длительное

применение в мировой медицинской практике молекула метадоксина является новой для фармацевтического рынка Украины. На
отечественном рынке представлен
генерический аналог препарата
«Метадоксил» в форме таблеток – безрецептурный препарат
«АЛКОДЕЗ®
ІС»
производства
ОДО
«ИНТЕРХИМ»
(UA/12717/01/01,
приказ
МЗ
Украины от 08.02.2013 № 102) и
дополнительная упаковка препарата под названием «ЛІВЕРІЯ®
ІС» (UA/13164/01/01, приказ МЗ
Украины от 09.08.2013 № 712). На
сегодняшний день многогранность
изученных свойств метадоксина
делает его крайне перспективным
препаратом.
Фармакологические свойства
Фармакологические свойства метадоксина определяются структурой
молекулы вещества. Метадоксин
(пиридоксин-L-2-пирролидон-5карбоксилат) – эквимолярная комбинация пирролидон карбоксилата
и пиридоксина (рисунок) [1, с. 6].
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Анионный компонент молекулы
метадоксина – L-2-пирролидон5-карбоксилат
(пироглутамат,
5-оксопролин) – циклический лактам глутамовой кислоты, содержащийся в принимаемой пище
и вырабатывающийся эндогенно
путем энзиматической конверсии γ-глутамиловых аминокислот и свободных аминокислот.
Таким образом, пирролидон карбоксилат – промежуточное звено
γ-глутамилового цикла, представляющего собой метаболический
путь, лежащий в основе синтеза
и распада глутатиона. Катионный
компонент молекулы метадоксина – пиридоксин – производное
3-оксипиридина, обладающее витаминной активностью (одна из трех
форм витамина В6). В составе препарата пиридоксин и пирролидон
карбоксилат связаны путем образования соли (салификации), и в этой
форме их фармакологические свойства являются синергическими.
Антиалкогольный, детоксикационный, ноотропный, анксиолитический,
антидепрессантный эффекты метадоксина.
Способность
метадоксина
в
условиях алкогольной интоксикации поддерживать нормальное соотношение NAD+/NADH
в клетках обусловливает активность алкогольдегидрогеназы и
ацетальдегиддегидрогеназы, обеспечивая тем самым высокую скорость биотрансформации этанола
в клетке, что уменьшает период
элиминации метаболитов этанола

из организма [2, c. 44]. Данные
механизмы при острой алкогольной интоксикации предотвращают
развитие кетоза и метаболического ацидоза. Снижая концентрацию
этанола в клетке, а также за счет
прямого действия пирролидон карбоксилата на дофаминергические
нейроны метадоксин предупреждает этанолиндуцированный выброс
дофамина, который вызывает двигательное, вегетативное возбуждение, состояние эйфории при
употреблении небольших доз алкоголя [3, c. 501]. Предотвращение
возникновения расторможенности, эмоционального возбуждения
(в т.ч. эйфории) вследствие употребления этанола, в свою очередь,
предупреждает развитие алкогольной зависимости, снижая влечение к алкоголю. Наряду с этим метадоксин оказывает выраженный
бензодиазепиноподобный анксиолитический эффект за счет способности обеспечивать увеличение
уровней ГАМК и ацетилхолина.
При средней и тяжелой алкогольной интоксикации за счет активации пиридоксином биосинтеза дофамина, находящегося в при таких
состояниях в недостатке, происходит более быстрое восстановление
двигательной активности за счет
уменьшения проявления миорелаксантного эффекта этанола, нормализуется психоэмоциональный
фон, устраняется заторможенность
познавательных психических процессов [4, c. 36]. Так, повышая
высвобождение дофамина, а также
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ГАМК и ацетилхолина, метадоксин улучшает когнитивные психические функции – внимание, короткую и долговременную память
[5, c. 42]. Метадоксин, участвуя в
биосинтезе дофамина, норадреналина, адреналина, усиленно разрушающихся при длительном употреблении этанола, компенсирует
их дефицит, разрывая, тем самым,
«порочный круг», лежащий в
основе психической зависимости
от алкоголя [6, c. 87]. В то время
как при алкогольном абстинентом синдроме, стимулируя синтез
таурина и ГАМК, метадоксин подавляет гиперсекрецию возбуждающих нейромедиаторов – дофамина, норадреналина, адреналина,
тем самым улучшая показатели самочувствия и настроения. Кроме
того, благодаря серотонинергической активности пиридоксинового
компонента метадоксина при хроническом употреблении алкоголя
предотвращается снижение уровня серотонина, что предупреждает развитие депрессии, состояний
раздражительности, импульсивности, агрессивности.
Антилипогенный
эффект
метадоксина. Указанная ранее
способность метадоксина устранять избыток NADH, ингибирует синтез глицерол-3-фосфата, в
результате чего предотвращается
его взаимодействие с жирными
кислотами, находящимися в цитоплазме в избытке вследствие поступления этанола в клетку или
действия эндогенных провоциру-

ющих факторов, т.е. блокируется
повышенный синтез и накопление
триацетилглицеролов в гепатоцитах, что предупреждает их гибель
[7, c. 101]. Наряду с ингибированием накопления липидов в гепатоцитах метадоксин регулирует
рост и дифференциацию адипоцитов, препятствуя переходу преадипоцита в адипоцит, блокируя,
тем самым, формирование и накопление жировой ткани в печени
[8, c. 91].
Антиоксидантный,
энергетический, антисеатозный,
противовоспалительный, антифиботический эффекты метадоксина. Способность метадоксина
связывать активные формы кислорода, образующиеся вследствие
атаки этанола и других токсических агентов, а также поддерживать
на высоком уровне запасы восстановленного глутатиона обеспечивает антиоксидантную защиту наружной мембраны клетки, мембран
клеточных органелл, предупреждая
процессы перекисного окисления
липидов мембран, и, как следствие,
нарушения транспортной функции мембран, редокс-потенциала
клетки, процессов синтеза АТФ
[9, c. 1357]. Кроме того, метадоксин опосредованно поддерживает
гомеостаз клетки, ускоряя утилизацию ацетальдегида – токсического, высоко реакционно-способного
метаболита этанола, что предотвращает модификацию вследствие ацетилирования структурных белков
мембран, а также белков, имеющих
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ферментативную активность. Препятствование модификации белков
клетки обеспечивает не только ее
структурно-функциональную сохранность, но и предупреждает развитие гуморального и клеточного
иммунного ответа на неоантигены
(модифицированные белки), и, как
следствие, аутоиммунное повреждение печени. Инактивация метадоксином свободных радикалов,
а также сокращение времени повреждающего действия ацетальдегида предотвращает избыточный
синтез коллагена и продукцию
противовоспалительных
цитокинов, включая фактор некроза опухоли α, интерлейкины-6
и -8, являющиеся мощными
противовоспалительными цитокинами и индукторами многих патологических процессов в печени, в
частности, фиброгенеза [10, c. 431].
Кроме того, метадоксин обладает
антифибротическим эффектом, не
связанными с антиоксидантным
действием или влиянием на метаболизм этанола. Метадоксин способен непосредственно влиять на
процессы синтеза фибронектина и
проколлагена, снижая экспрессию
генов, кодирующих структуру этих
белков.
Ф а рм а ко к и н ет и ч ес к и е
параметры метадоксина. Метадоксин быстро абсорбируется
из ЖКТ, имеет высокую биодоступность (60-80 %). Связывание
с белками плазмы составляет около 50 %. Метаболизм осуществляется в печени с образованием

активных метаболитов. Период
полувыведения препарата короткий (40-60 мин) независимо от
пути введения. Около 45-50 % метадоксина выводится с мочой на
протяжении 24 часов и 35-50 % – с
калом в течение 96 часов [1, с. 8].
Токсикологические свойства
Метадоксин
относится
к
низкотоксичным веществам. Результатами лабораторных исследований острой токсичности
установлено, что LD50 при внутривенном введении мышам составляет 3480 мг/кг, а при внутрибрюшинном введении крысам
– более 6000 мг/кг. Метадоксин не
проявляет тератогенного действия
и мутагенной активности [1, с. 8].
Широкий спектр фармакологической активности метадоксина,
идентичность фармакокинетических профилей разных доз метадоксина, отсутствие аккумуляции метадоксина в тканях организма при
повторных введениях, низкая токсичность обеспечивают широкие
возможности клинического применения метадоксина как с целью
этиотропного и патогенетического
лечения, так и с целью предупреждения развития острой и хронической алкогольной интоксикации,
алкогольного абстинентного синдрома, болезни печени алкогольной и неалкогольной этиологии, а
также для премедикации.
Клиническое применение
Согласно данным клинических
исследований и опыту медицин-
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ского применения метадоксина при
острой алкогольной интоксикации
метадоксин в течение нескольких
часов после однократного внутривенного болюсного введения в
дозе 300 мг в дополнение к традиционной дезинтоксикационной терапии либо после внутривенного
болюсного введения в дозе 900 мг
в качестве монотерапии уменьшает или полностью устраняет клинические проявления алкогольной
интоксикации, ускоряет клиренс
алкоголя из крови пациентов
[11, c. 44; 12, c. 340]. Учитывая,
что период полувыведения метадоксина не зависит от пути введения, в терапии острой алкогольной интоксикации возможно
применение как парентеральных,
так и пероральных лекарственных
форм метадоксина в зависимости от степени тяжести состояния
пациента (внутривенный либо
внутримышечный путь введения
900 мг метадоксина можно заменить на пероральное применение метадоксина в суточной дозе
1500 мг).
При хронической алкогольной
интоксикации пероральное применение метадоксина в качестве монотерапии в суточной дозе 1500 мг
на протяжении
7-10 дней либо длительное применение внутрь в дозе 1000 мг/
сутки в течение 3-х месяцев обеспечивает снижение количества
потребленного алкоголя или полное воздержание от его употребления вследствие уменьшения /

устранения патологической тяги
к алкоголю, что обеспечивает
оптимальные условия для восстановления этанолиндуцированных
поражений печени [13, c. 35].
При алкогольном абстинентном синдроме (ААС) наряду со
стандартной
детоксикационной
и бензодиазепиновой терапией
внутривенное капельное введение
300 мг метадоксина в течение 3-5
дней развития ААС либо применение метадоксина перорально в
суточной дозе 1500 мг в течение
10 дней развития ААС; в дальнейшем – в дозе 1000 мг/сутки при
общей длительности лечения 2
месяца улучшает психофизическое состояние (при инъекционном
введении – на протяжении первого дня терапии, при пероральном
введении – к 4-5 дню), купирует
соматовегетативные и неврологические,
психопатологические
расстройства (к 5-7 дню терапии),
снижает лабораторные показатели печеночной активности (к 4-й
неделе терапии). Метадоксин,
применяемый по указанной схеме,
улучшает неврологический статус
пациентов с алкогольной полинейропатией. Применение метадоксина эффективно в качестве монотерапии ААС при внутривенном
капельном введении в дозе 900 мг
2 раза в сутки в течение 10 дней
либо при пероральном введении
в суточной дозе 1000-1500 мг на
протяжении 3-х месяцев [14, c. 10].
Дополнение
метадоксином
стандартной схемы лечения опий-
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ной наркомании ускоряет процесс
купирования острого синдрома отмены наркотика, позитивно влияя на соматовегетативные,
психопатологические его проявления, оказывает гепатопротективное действие, минимизирует
побочное действие стандартно
применяемых в наркологической
практике психотропных препаратов [15, c. 41].
При лечении алкогольной болезни печени (АБП) на ранних и
поздних этапах развития – на стадии жирового гепатоза, острого
хронического гепатита без цирроза печени, хронического алкогольного гепатита с переходом в цирроз печени, алкогольного цирроза
печени – пероральное применение
метадоксина по 1500-2000 мг/сутки либо его внутривенное введение в дозе 600 мг/сутки в течение
1 месяца в дополнение к традиционной инфузионной и метаболической терапии АБП нормализует
(при жировом гепатозе) / уменьшает (при гепатите) размеры печени,
устраняет болевой абдоминальный
синдром, улучшает биохимические показатели синдрома цитолиза
и холестаза, снижает индекс гистологической активности, уменьшает выраженность симптомов
нейропатии, астеновегетативных
нарушений, улучшает показатели психического здоровья, снижает патологическое влечение
к алкоголю, купирует проявления печеночной энцефалопатии.
Положительный терапевтический

эффект метадоксина на динамику
печеночной энцефалопатии предупреждает развитие печеночной
комы и связанный с ней летальный
исход.
Данный
клинический
эффект является уникальным для
метадоксина и отсутствует у других гепатопротекторов. При более
длительной комплексной терапии
алкогольных гепатитов высоко
эффективным является применение метадоксина по схеме: внутривенное введение по 600 мг/сутки в
течение 1 недели с последующим
переходом на пероральный прием по 1500 мг/сутки на протяжении 3-х месяцев [16, c. 968]. При
лечении начальных стадий развития АБП метадоксин эффективен
в качестве монотерапии. При алкогольном жировом гепатозе печени пероральное применение
метадоксина в суточной дозе 1500
мг в течение 1,5-3 месяцев обеспечивает нормализацию клиниколабораторных показателей печени
даже на фоне периодического употребления алкоголя. Наряду с этим
при подагре и жировом гепатозе
печени, как алкогольной, так и неалкогольной этиологии (в связи с
метаболическим синдромом), применение метадоксина в дозе 300 мг
внутривенно или внутримышечно
в течение 7 дней, далее перорально в дозе 1500 мг/сутки в течение
20 дней, в отличие от других содержащих витамин В гепатопротекторов, предупреждает развитие
алкогольиндуцированной гиперурикемии [17, c. 23].
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Метадоксин в комплексном лечении гастропатий при АБП способствует более ранней эпителизации
эрозивно-язвенных дефектов, а
также положительно влияет на
местный эндокринный гомеостаз.
В последнее время появился
опыт успешного применения метадоксина в патогенетической терапии неалкогольной болезни печени. Данный факт объясняется
единством
патофизиологических механизмов, развивающихся
вследствие метаболической манифестации при алкогольной или лекарственной интоксикации, нарушениях жирового или углеводного
обмена, формирующих схожие патологические изменения в тканях
печени при алкогольной и неалкогольной болезнях печени.
При неалкогольном жировом
гепатозе печени с развившимся на его фоне стеатогепатитом
внутримышечное введение метадоксина по 600 мг/сутки в течение
10 дней с последующим переходом на пероральное применение
по 1000 мг/сутки на протяжении
80 дней значительно снижает
выраженность астеновегетативного, болевого, диспепсического
синдромов, синдромов холестаза
и цитолиза, индекс фиброза, проявления нарушенного микробиоценоза кишечника, улучшает
процессы липидного и углеводного обмена, оказывает антидепрессивное действие [18, c. 43].
Пероральное применение метадоксина в качестве третьего пре-

парата в комплексной терапии
хронического гепатита C в суточной дозе 1500–2000 мг в течение
1 месяца обеспечивает нормализацию размеров печени, биохимических показателей холестаза,
купирует депрессивный синдром
и другие последствия применения противовирусных препаратов, улучшая их переносимость,
снижает патологическую тягу к
алкоголю, тем самым повышая
эффективность лечения хронического гепатита С [19, c. 13].
При токсических гепатитах
(вследствие отравления суррогатами алкоголя) внутривенное капельное введение метадоксина по 600
мг в сутки в течение 1,5 месяцев
в дополнение стандартной дезинтоксикационной терапии ускоряет
снижение уровня общего билирубина до нормальных значений по
сравнению с применением только
базисной дезинтоксикационной
терапии, что позволяет существенно сократить сроки госпитализации пациентов с токсическими гепатитами [20, c. 27].
Применение метадоксина с целью коррекции гепатотоксического эффекта химиотерапии у онкологических больных в дозе 300 мг
внутримышечно трижды в сутки
или перорально по 1500 мг/сутки
в течение 7–12 дней обеспечивает
снижение выраженности синдромов цитолиза и холестаза печени
на длительный период, что дает
возможность для своевременного проведения химиотерапии не-
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обходимой
продолжительности
[21, c. 598].
Однократное применение метадоксина внутрь в дозе 500 мг за
40 мин до начала стоматологического вмешательства с целью премедикации оказывает выраженное
анксиолитическое действие и
незначительный
седативный
эффект, что позволяет снизить потребность в бензодиазепиновой
противотревожной терапии особенно у лиц с дисфункциями печени [22, c. 62].
Высокая эффективность и безопасность применения метадоксина при психических и поведенческих расстройствах вследствие
употребления алкоголя, при алкогольной болезни печени обусловили включение метадоксина
как препарата первой линии в
междисциплинарные стандарты
лечения данных заболеваний в
ряде стран. Кроме того, в последнее время метадоксин как препарат, обладающий уникальным
сочетанием гепатопротекторно-

го и нейропротекторного (центрального и периферического)
действий, реализуемых не зависимо друг от друга, успешно применяется для лечения болезней
печени неалкогольной этиологии
– лекарственных / токсических
поражений печени, а также поражений печени вследствие нарушения обмена углеводов и жиров.
Особый интерес представляет возможность применения метадоксина с целью предупреждения развития алкогольной интоксикации,
болезней печени алкогольного и
неалкогольного генеза.
Изучение разнонаправленных
свойств
метадоксина
продолжается. Беря во внимание
данные актуальных зарубежных
клинических
исследований,
прогнозируемым является расширение возможностей клинического применения метадоксина показанием в новой терапевтической
сфере – в лечении пациентов с
синдром дефицита внимания и гиперактивности [23, c. 1517].
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АКТИВАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ
ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
З ДИХАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
ПРИ КРИТИЧНИХ СТАНАХ
Анотація: Серед 84 новонароджених з дихальним дистресом вивчено активність
процесів пероксидного окиснення ліпідів та визначені основні чинника агресії щодо
їх надмірного утворення. Встановлено, що основними чинниками, які призводять до
надмірної активації процесів ліпопероксидації є застосування надмірних концентрацій кисню під час проведення заходів інтенсивної терапії, тяжка дизадаптація дитини
після народження, надмірний синтез монооксиду нітрогена, надмірне утворення нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові.
Аннотация: Среди 84 новорожденных с дыхательным дистрессом изучена активность процессов перекисного окисления липидов и определены основные факторы
агрессии их избыточного образования. Установлено, что основными факторами,
которые приводят к чрезмерной активации процессов липопероксидации есть применение чрезмерных концентраций кислорода во время проведения мероприятий
интенсивной терапии, тяжелая дизадаптация ребенка после рождения, избыточный
синтез оксида азота, избыточное образование нейтрофилов периферической крови.
Summary: Among the 84 infants with respiratory distress were studied the activity of
lipid peroxidation processes and determined the main factors of aggression on their excessive activation. It was established that the main factors that lead to the excessive activation
of lipid peroxidation is the application of excessive of concentrations of oxygen when conducting various events of intensive care, severe dysadaptation of child after birth, excessive synthesis of nitrogen monoxide, excessive formation of peripheral blood of neutrophilic
granulocytes.

Незважаючи на досягнення сучасної неонатології асфіксія новонароджених часто призводить
до ураження органів дихання вна-

слідок неадекватного самостійного дихання. Серед причин смерті
новонароджених, як у світі, так і
в Україні найбільшу питому вагу
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займають вроджені вади розвитку,
дихальні розлади, інфекції, асфіксія та інші [5, 8].
Ураження легень у новонароджених більшість авторів нині вважають поліетіологічним і пов’язують
з дією перинатальних чинників
ризику, розвитком первинного захворювання легень (найчастіше
респіраторний дистрес-синдром)
і лікуванням дихальної недостатності [2].
При цьому кожен із зазначених факторів може реалізовувати
свою дію через ті самі патофізіологічні механізми, часто пов’язані
між собою, що підсилює кінцевий
патологічний ефект. До таких механізмів відносять первинне або
вторинне порушення функції легеневої сурфактантної системи, надмірний або недостатній дихальний
об’єм, підвищення проникності
альвеолярних капілярів, некомпенсований оксидативний стрес,
місцева і системна запальна відповідь тощо [1].
Основною причиною оксидативного стресу є дисбаланс системи «оксиданти-антиоксиданти»,
який виражається в надлишковому утворенні активних форм
кисню (АФК) і ослабленні ефективності антиоксидантного захисту. У зв’язку з морфологічними і
функціональними особливостями
респіраторного тракту в новонароджених є високий ризик ендогенної гіперпродукції оксидантів:
ненасичені жирні кислоти легеневої тканини слугують субстратом

для реакції пероксидного окиснення ліпідів, різноманітні полютанти
і мікроорганізми, які викликають
активацію фагоцитів, які, як зазначалося раніше, продукують при
цьому значну кількість АФК.
Метою роботи було вивчити
стан процесів ліпопероксидації
в конденсаті повітря, що видихається у новонароджених з тяжкою
дихальною недостатністю та визначити основні чинники, які призводять до надмірного утворення
та накопичення продуктів ліпопероксидації з метою проведення
ранньої профілактики розвитку
некомпенсованого оксидативного
стресу.
Матеріали та методи дослідження. Для проведення даного
дослідження нами сформовано
дві групи порівняння. До І групи увійшли 34 новонароджених з
тяжкою дихальною недостатністю (ДН) без рентгенологічного
підтвердження паренхіматозного
ушкодження. ІІ групу (50 дітей)
склали новонароджені, які знаходились у вкрай тяжкому стані,
що проявлялося резистентною до
кисню, гіпоксемією та наявністю
рентгенологічно підтвердженого
легеневого ушкодження.
Про інтенсивність процесів
пероксидного окиснення ліпідів
(ПОЛ) судили за рівнем в конденсаті повітря, що видихається
(КПВ) малонового альдегіду та дієнових кон’югатів [3, 4].
При проведенні дослідження
вищезазначених показників засто-
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совували КПВ, оскільки біологічні
молекули, які формуються при випаровуванні рідини, потрапляють
безпосередньо з бронхіального і
альвеолярного аерозолів і належать до ендотеліальної вистилки.
Легеневі експірати збирали з системи дихального контуру апарата
штучної вентиляції легень (на видиху) [6].
Отримані результати дослідження аналізувалися методами біостатистики та клінічної епідеміології.
Статистична обробка отриманих
результатів дослідження проводилася на персональному комп’ютері

4,47

3,01

у новонароджених при критичних
станах із розвитком ДН паренхіматозного походження відбувається
надмірна активація процесів ліпопероксидації у легенях. Це підтверджується результатами вивчення в
КПВ вмісту малонового альдегіду
(МА) та дієнових кон’югатів (ДК),
рівень яких був статистично достовірно збільшений порівняно з новонародженими І групи (рис.).
Таким чином, дослідження рівнів малонового альдегіду та ДК
доцільно використовувати як маркер дихальної недостатності паренхіматозного типу.
Активні
форми
кисню легко взаємоДієнові кон`югати**
діють з різними кла(нмоль/мг білка)
сами органічних сполук (білки, ліпіди,
нуклеїнові кислоти) та
піддають їх окислюМалоновий альдегід*
(нмоль/мг білка)
вальній модифікації
[7]. При оксидативному стресі першою
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ланкою ушкодження
є білки плазматичних
мембран, модифікації
Рис. Показники процесів ліпопероксидації
яких є потенційними
у новонароджених груп спостереження
стимуляторами ліпоПримітка: *p<0,01 – вірогідність відмінностей
пероксидації. Проведосліджуваних показників порівняно з контролем;
**p<0,05 – вірогідність відмінностей досліджуваних деним кореляційним
показників порівняно з контролем.
аналізом нами, певним
чином, підтверджується дане припущення.
з використанням статистичної про- Встановлений достовірний кореграми Statistica v5.5.
ляційний зв’язок між показниками
Результати досліджень та їх об- рівня малонового альдегіду в КПВ,
говорення. Аналіз отриманих ре- рівня дієнових кон’югат та загальзультатів дослідження показав, що ного білка в легеневих експіратах
1,29

1,02

Група І

Група ІІ
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(r= –0,500, р=0,001, r= –0,333,
р=0,016 відповідно), що вказує на
масивну окисну модифікацію як
білкових структур так і ліпідів в легеневій тканині при оксидативному
стресі, а також на однонаправленість даних процесів у новонароджених при даній патології.
Нейтралізація чи знешкодження
вільних радикалів і токсичних продуктів їх метаболізма здійснюється
за рахунок системи антиоксидантного захисту. Існуюча в нормальних
умовах життєдіяльності організму
про- і антиоксидантна рівновага являється надважливим механізмом
оксидативного гомеостазу. Наші
дослідження показали (за показниками проведеного кореляційного аналізу), що у новонароджених
з дихальною недостатністю величина показників антиоксидантної
системи корелює з інтенсивністю
ПОЛ. Нами встановлений корелятивний зв’язок між показниками
активності процесів ліпопероксидації та станом антиоксидатної системи, а саме між показниками рівня
дієнових кон’югат та рівнем супероксиддисмутази в КПВ (r=0,629,
р=0,001), що вказує про активацію
антиоксидантного захисту при на-

ростанні продуктів ПОЛ, оскільки,
як відомо, ушкоджуючій дії продуктів ліпопероксидації протистоїть
система антиоксидантного захисту,
до складу якої входить і фермент
супероксиддисмутаза.
З метою узагальнення отриманих результатів було проведено багатофакторний аналіз показників
легеневого гомеостазу за даними
дослідження конденсату повітря,
що видихається методом головних
компонентів. Розрахунок проводився на показник активації прооксидантної системи – рівень малонового альдегіду (таблиця).
Однолінійній зв’язок між показниками активності процесів
ліпопероксидації та оцінкою за
шкалою Апгар новонародженого
вказує на те, що у новонароджених,
які перенесли внутрішньоутробну
гіпоксію, спостерігається дисбаланс процесів вільнорадикального
окиснення. В умовах тривалої дії
неблагоприємних факторів (наприклад, оксигенотерапія з підвищеними концентраціями кисню)
це може сприяти порушенню підтримки рівноваги вільнорадикального окиснення, а в подальшому і
антиоксидантної системи.

Таблиця
Показники факторних навантажень головних компонентів аналізу
(розрахунок на показник рівня МА)
Показники
Метаболіти
монооксиду нітрогену
Загальний білок

Фактор 1
0,109542

Фактор 2
0,031089

Фактор 3
0,166332

Фактор 4
0,77724*

0,092794

-0,8284*

-0,22294

0,419464
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Каталаза
**АКДНФГ
нейтрального характ.
АКДНФГ основного
характеру
Спонтанний НСТ-тест
Стимульований
НСТ-тест
Тромбоцити
Оцінка за шкалою
Апгар на 1 хв
Оцінка за шкалою
Апгар на 5 хв
FіO2
Малоновий альдегід

-0,40301
-0,9292*

0,292182
0,259678

-0,16398
-0,0339

-0,58464
-0,20414

-0,8650*

0,06943

-0,19001

0,095835

0,323287
0,180579

-0,26137
-0,0868

0,85144*
0,83333*

0,019363
0,095467

-0,00119
0,86548*

0,091014
0,269343

0,90711*
0,072603

0,218973
0,374236

0,84595*

0,21153

0,251539

0,379766

-0,07866
-0,44557

0,80961*
0,576949

-0,28318
-0,43343

-0,21113
0,262520

Примітка: * – відмічені навантаження більш, ніж 0,7000
** - альдегідо- та кетонопохідні 2,4-динітрофенілгідразонів

Про залучення нейтрофільних
гранулоцитів крові у процесах пероксидації ліпідів при дихальному
дистресі свідчить факторне навантаження НСТ-тесту в стимульованому та спонтанному його
варіантах. Від’ємне факторне навантаження вказує на зниження в
периферичній крові метаболічно
активних нейтрофільних гранулоцитів крові у зв’язку з їх надмірним
споживанням в легеневому руслі.
При оксидативному стресі відбувається підсилення агрегації
тромбоцитів, що супроводжується масивним надходженням
тромбопластину до кровотоку.
Підвищена адгезія тромбоцитів призводить до змін у ламінарному кровотоці й утворення
турбулентності. Ці зміни підвищують агрегацію тромбоцитів

та здатність до тромбоутворення
в легеневому руслі. Ці дані підтверджують і результати нашого
дослідження. При наростанні активності процесів пероксидації
(за рівнем вмісту малонового альдегіду в КПВ у новонароджених
з дихальною недостатністю відбувається зниження рівня тромбоцитів у крові (183,9±11,7 проти 309±80 Г/л), що підтверджує і
наявність від’ємного факторного
навантаження між показниками. Тобто при активації процесів
пероксидації ліпідів в організмі
знижується рівень тромбоцитів
крові внаслідок їх підвищеного
руйнування в легеневому руслі, внаслідок чого підвищується
тромбоутворення, що призводить
до так званого синдрому «криза
мікроциркуляції».
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Монооксид нітрогену в першу чергу інгібує окисне фосфорилювання – це відбувається,
оскільки, монооксид нітрогену
зворотно зв’язується з цитохромоксидазою мітохондрій. Внаслідок
цього
відбувається
пригнічення електронного транспорту в мітохондрії, що призводить до генерації супероксида і
утворенню пероксинітриту, який
пригнічує ферменти дихального ланцюга вже безповоротно,
нейтралізуючи їх. Дана теорія
підтверджується і отриманими
результатами проведеного багатофакторного аналізу між показниками інтенсивності процесів
ліпопероксидації та рівня метаболітів монооксиду нітрогену у
новонароджених з ДН.
Аналізуючи результати багатофакторного аналізу встановлено
однолінійні зв’язки між показниками активності процесів ліпопероксидації (за рівнем МА)
та показником насичення киснем
суміші, яка вдихається дитиною.
Це, певним чином, вказує про негативний вплив застосування підвищених концентрацій кисню при
проведенні інтенсивної терапії новонародженим з тяжкою дихальною недостатністю.

Таким чином, провідну роль в
розвитку тяжкої ДН паренхіматозного походження відіграють
активовані нейтрофіли, які ініціюють та підтримують розвиток
патологічних змін у мікросудинах
легень. Монооксид нітрогену відіграє важливу роль у процесі ініціації вільнорадикального окиснення
білків та ліпідів.
Висновки
1. Надмірна генерація активних
форм кисню у новонароджених
з ДН при критичних станах призводить до накопичення продуктів
пероксидного окиснення ліпідів в
тканині легень.
2. Надмірна оксигенотерапія
сприяє прогресуванню оксидативного стресу в організмі – в гіпероксичному режимі відбувається різка
інтенсифікація процесів вільнорадикального окиснення, активізуються процеси ПОЛ з послідуючим
ушкодженням ліпідного шару мембран формених елементів крові.
3. У новонароджених з дихальною недостатністю процеси пероксидації проходять з посиленням ферментативної ланки
антиоксидантного захисту, на що
вказують однолінійні зв’язки між
показниками МА та супероксиддисмутази.
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СУЧАСНІ ДАНІ ЩОДО ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ ЕКЗЕМИ
Анотація: Стаття присвячена вивченню етіопатогенетичних чинників екземи на
основі вивчення наукової літератури. Згідно з аналізом чисельних літературних даних, етіопатогенез екземи є складним і багатофакторним, що включає вплив різноманітних екзогенних й ендогенних факторів, однак отримані результати досліджень
із вивчення етіопатогенезу цього хронічно-рецидивуючого дерматозу залишаються
до кінця не з’ясованими. Це питання активно обговорюється серед науковців у світі
й вимагає подальшого вивчення з метою розробки нових методів діагностики, удосконалення лікування та профілактики даного дерматозу.
Аннотация: Статья посвящается изучению этиопатогенетических факторов экземы на основе обзора научной литературы. Согласно анализу многочисленных литературных данных, этиопатогенез экземы является сложным и многофакторным,
включающий влияние различных экзогенных и эндогенных факторов, однако полученные результаты исследований по изучению этиопатогенеза этого хроническирецидивирующего дерматоза остаются до конца не выясненными. Этот вопрос активно обсуждается среди ученых в мире и требует дальнейшего изучения с целью
разработки новых методов диагностики, усовершенствования лечения и профилактики данного дерматоза.
Summary: Article is dedicated to the study of etiopathogenetic factors of eczema
based on the review of the scientific literature. According to the analysis of numerous literature data an etiopathogenesis of eczema is complex and multifactorial, including the
influence of various exogenous and endogenous factors, but results of research to the
study of etiopathogenesis of chronically – relapsing dermatosis are not fully understood.
This issue is being actively discussed among scientists in the world and requires further
study to develop new methods of the diagnosis, treatment and prevention for an improvement of this dermatosis.
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Екзема є найбільш поширеним
алергічним захворюванням шкіри
з хронічно-рецидивуючим перебігом, що викликає актуальність
проведення наукових досліджень
в сучасній дерматології, направлених на оптимізацію лікування хворих на екзему та профілактику рецидивів дерматозу [1, c. 10; 6, c. 7].
У структурі патології шкіри в різних областях України екзема складає від 15 до 43% [4, c. 153]. За сучасними даними, кількість хворих
на алергічні захворювання шкіри,
в тому числі й екзему, в останні
роки має тенденцію до зростання
як серед осіб дитячого, так і дорослого працездатного віку. Так,
за останнє десятиліття рівень захворюваності на екзему на Україні
збільшився серед дорослого населення на 22% [1, c. 11].
Актуальність екземи зумовлена
і характером її клінічного перебігу.
За даними клінічних спостережень
в останні роки екзема характеризується поширеним ураженням шкіри з розвитком ускладнень, тривалим рецидивуючим перебігом, що
є причиною тривалої непрацездатності, а, нерідко, й інвалідизації
хворих. Все це зумовлює негативний вплив на психоемоційний стан
пацієнтів, знижує якість їх життя
та соціальну активність, що відносить екзему до важливих медико-соціальних проблем сьогодення
[2, c. 9; 9, c. 15; 17, c. 571; 26, c. 304].
Відомо, що екзема – це хронічне рецидивуюче запальне поліетіологічне захворювання шкіри з

вираженим поліморфізмом елементів висипки. Екзема виникає
гостро, згодом набуває рис хронічного дерматозу зі схильністю
до рецидивів. За перебігом екзему
поділяють на гостру, підгостру та
хронічну в стадії загострення. За
клінічними проявами виділяють
наступні клінічні форми екземи:
справжню (істинну, ідіопатичну),
мікробну (паратравматична, варикозна, мікотична, нумулярна), себорейну, професійну й дитячу.
За даними клінічних спостережень, в останні роки зростає
частка хворих із тяжким клінічним перебігом з ураженням значних ділянок шкіряного покрову
і розвитком ускладнень, а також
формуванням у пацієнтів резистентності чи сенсибілізації до медикаментозних лікарських засобів,
що є причиною тривалої, а нерідко
й стійкої втрати дієздатності та соціально-психологічної дезадаптації пацієнтів [9, c. 14]. Це вказує
на важливу медичну й соціальну
значимість екземи та обгрунтовує
актуальність наукових досліджень
щодо встановлення ймовірних
причин розвитку й перебігу екземи з метою оптимізації її лікування та профілактики.
Незважаючи на чисельні дослідження, питання етіології та
патогенезу екземи залишаються
остаточно не вирішеними. Сучасні уявлення про патогенез екземи
вказують на мультифакторний характер екземи, дерматоз розвивається внаслідок комплексної дії ек-

42

Медичний форум

♦

зогенних та ендогенних чинників.
Результати наукових досліджень
свідчать про роль у розвитку екземи спадкової схильності, змін імунологічної реактивності, розладів
нервової та ендокринної регуляції,
наявності хронічних вогнищ інфекції і супутніх захворювань органів травлення, порушень обміну
речовин та мікроциркуляції у пацієнтів тощо[1, c. 9].
У чисельних публікаціях висвітлено екзогенні причини розвитку
екземи, серед яких відзначають
вплив екзогенних алергенів хімічної та біологічної природи, а також
чинники навколишнього середовища екологічного, кліматичного,
фізичного, професійного, психологічного, медичного, санітарногігієнічного, соціального плану
тощо [11, c. 69].
В індустріально розвинутих країнах та промислових містах реєструють зростання захворюваності
на екзему внаслідок негативного
впливу комплексу екологічних та
професійних факторів, які знижують адаптаційні можливості людського організму. Впродовж останніх років у великих промислових
центрах України констатовано
зростання захворюваності на екзему практично в 2 рази із тенденцією
до погіршення її клінічного перебігу – більш частими рецидивами та
стійкістю до засобів базового лікування [1, c. 10; 24, c. 951].
Почастішання випадків алергічних захворювань шкіри, у т.ч. екземи, пов’язують також з накопи-

ченням в об’єктах навколишнього
середовища радіонуклідів внаслідок аварії на Чорнобильській AЕС,
оскільки відомо, що радіаційне випромінювання спричинює широкоплановий негативний вплив на
імунну, ендокринну та інші системи та на стан шкіри [4, c. 153.].
Зростання захворюваності на
екзему насамперед пов’язують із
сенсибілізацією населення хімічними чинниками довкілля. Шкіряний покрив організму підлягає
впливу чинників навколишнього
середовища з розвитком сенсибілізації та виникненням алергодерматозів. Серед хімічних елементів
найчастіше спричинюють розвиток алергічних захворювань шкіри, в тому числі й екзему, нікель,
солі хрому і кобальт [11, c. 70; 18,
c.127; 27, c. 343; 29, c. 831].
Сучасні публікації все частіше
вказують на виникнення алергічних реакцій на інгредієнти косметичних засобів догляду за шкірою,
а також медикаменти з розвитком
екзематозного процесу. Є дані про
випадки екземи верхніх кінцівок
внаслідок контакту із шерстяним
одягом, а екземи ступнів – із шкіряним взуттям. Частою причиною
алергічних захворювань шкіри є
фітоалергени, зокрема рослини
роду амброзія. Серед можливих
екзогенних чинників розвитку екземи верхніх кінцівок, також відзначають аероалергени за наявності у пацієнтів сенсибілізації до
запахів рослин та косметичних засобів [12, c. 86; 32, c. 402].
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Є дані про формування у хворих
на екзему сенсибілізації, часто полівалентної, до медикаментозних
засобів, у т.ч. й антибіотиків та
кортикостероїдів, які, зазвичай, застосовують і при лікуванні екземи
[1, c. 11].
Відзначають етіопатогенетичне значення при екземі тютюнопаління та вживання алкоголю,
що обтяжує її клінічний перебіг
[2, c. 12; 21, c. 516].
Як встановлено вітчизняними та
зарубіжними вченими, алергічні
дерматози виникають лише у сенсибілізованих до алергенів осіб, а
розвиток сенсибілізації залежить
від генетичної схильності, порушення імунних механізмів в організмі пацієнтів, розвитку обмінних
розладів, ендокринопатій тощо
[8, c. 63; 19, c. 410].
На думку ряду авторів, спадкова схильність до алергічних захворювань, у тому числі й екземи,
може бути реалізована опосередковано через генетично детерміновані розлади регуляторних систем організму: імунної, нервової,
ендокринної тощо. Встановлено
зв’язок екземи з гормональними
порушеннями в організмі у жінок,
сексуальною дисфункцією тощо
[11, c. 69; 25, c. 52].
Вивченню імунних ланок патогенезу та імунокорекції екземи, науковці надають пріоритетну роль.
Так, більшість дослідників виявили у хворих на екзему підвищений
рівень Ig E. У хворих на екзему та
інші алергодерматози встановлено

також підвищення рівня Ig G, який
бере участь в алергічних реакціях
негайного (цитотоксичного – ІІ)
типу, на тлі зниження рівня Ig А та
Ig М [13, c. 40].
На думку інших науковців, ведучою ланкою патогенезу екземи
є функціональні і органічні порушення центральної й вегетативної нервової системи. Відомо,
що екзема може виникати або загострюватися після нервово-психічних травм, стресів тощо. Водночас свербіж, один з клінічних
проявів екземи, є причиною порушення сну, психоемоційної лабільності та депресії, що погіршує клінічний перебіг дерматозу
[17, c. 572; 25, c. 52].
Велику увагу в сучасних наукових джерелах, присвячених екземі, приділено патогенетичні ролі
функціональних порушень органів
травлення, які супроводжуються
змінами обмінних процесів, порушеннями
дезінтоксикаційної
функції організму, що зумовлює в
цілому утворення та накопичення
в організмі ендотоксинів та автоалергенів [11, c. 70].
На істотну роль у патогенезі
екземи впливають порушення обміну білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікро- та мікроелементів.
Є дані щодо наявності фосфоліпідного синдрому у хворих із посттравматичною екземою. У хворих
на екзему встановлено порушення
кальцієвого обміну, які залежали від активності та поширеності
дерматозу [5, c. 141; 16, c. 40].
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За даними вітчизняних науковців, роль «біомаркерів» патологічного процесу при екземі відіграють зміни вмісту мікроелементів
як у крові, так і безпосередньо в
структурах шкіри. Висловлюється
ствердження, що для діагностики
метаболічного синдрому у хворих
на хронічну екзему достатньо визначення рівнів окремих біоелементів, серед яких кальцій, марганець, цинк [3, c. 68].
Є дані щодо патогенетичної
ролі у розвитку екземи порушень
оксидантно-антиоксидантного
гомеостазу в організмі пацієнтів
[10, c. 83].
Важливу роль у патогенезі екземи та інших алергодерматозів
відіграє дисбактеріоз, який сприяє
підвищенню проникності слизової
кишечника для бактеріальних й антигенних структур. Низка публікацій вказує на наявність у хворих на
екзему вогнищ фокальної інфекції
(порожнини рота, шлунково-кишкового тракту та ін.), які сприяють
розвитку мікробної полівалентної
сенсибілізації, можуть спричиняти
вторинний імунодефіцитний стан.
Є відомості щодо розвитку екземи
кінцівок на тлі хронічної вірусної
інфекції [12, c. 87].
Сучасні іноземні дослідники
приділяють значну увагу вивченню у хворих на екзему та інші
алергодерматози характеру автофлори шкіри, при цьому відзначають роль у патогенезі екземи
Staphylococus aureus, грибам роду
Malassezia та Candida albicans

[22, c. 329; 28, c. 360; 31, c. 776].
Вважають, що мікроорганізми, які
заселяють шкіру, беруть участь у
запуску імунних реакцій переважно при мікробній екземі. Встановлено, що мікобактеріальні ускладнення, які виникають у 25-34%
хворих на алергодерматози, змінюють структури водно-ліпідного
складу шкіри, знижують бактерицидну активність потових і сальних залоз, порушують метаболічні
процеси у клітинах шкіри. Однією
із важливих патогенетичних ланок
екземи й інших алергічних дерматозів є зміни центрального та регіонарного кровообігу [15, c. 178].
Згідно з чисельними дослідженнями, порушення в організмі людини балансу макро- й мікроелементів виявляє негативний вплив
на функції органів і систем, сприяє
розвитку різноманітних захворювань, у т.ч. й шкіри [2, c. 13; 14, c. 10].
Так, у 51% обстежених хворих на
алергодерматози, у т.ч. й екзему,
встановлено підвищений рівень
у волоссі кальцію, у третини пацієнтів – вмісту свинцю. За іншими даними, у всіх обстежених
хворих на екзему констатовано
збільшення у волоссі вмісту йоду,
у 77% – зменшення вмісту заліза,
у 54% – цинку, у 35% – кальцію
[7, c. 94; 20, c. 354].
Проведено визначення клінічних особливостей диселементозів
у хворих на екзему: при дефіциті
цинку та селену виявлено надмірне випадання волосся, при надлишку цинку та дефіциті селену –
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крихкість нігтьових пластинок,
при надлишку селену – ламкість
нігтів, при дефіциті калію – ламкість, а дефіциті цинку, марганцю
та селену – затримка росту волосся. Встановлено зв’язок між метаболічними порушеннями та станом шкіри у хворих на хронічну
форму істинної екземи, показано
важливість використання біоелементного аналізу в якості одного з
біомаркерів таких взаємовідносин
[3, c. 68; 30, c. 223].

Отже, згідно з аналізом даних літературних джерел, етіопатогенез
екземи є складним і багатофакторним, що включає вплив різноманітних екзо- й ендогенних факторів,
в тому числі важливе значення макро- й мікроелементів у патогенезі
екземи. Разом з тим, дані літератури щодо вмісту есенційних елементів та ксенобіотиків у хворих на
екзему є поодинокі, наведені в них
дані часто є суперечливими, що потребує подальшого дослідження.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ Β-2
МИКРОГЛОБУЛИНА И НЕОПТЕРИНА НА РАЗНЫХ
КЛИНИЧЕСКИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Аннотация: Нами была исследована прогностическая информативность уровней
β2-микроглобулина (β2-MG) и неоптерина (N) в сравнении с уровнем Т-лимфоцитов
хелперов (CD4+) при ВИЧ-инфекции у пациентов с разными клиническими стадиями. Выявлено, что степень и направленность изменений уровня CD4+ связаны обратной корреляционной связью средней силы с изменениями уровня неоптерина и β2-микроглобулина и могут отражать степень иммуносупрессии у пациентов с
ВИЧ-инфекцией.
Анотація: Нами була дослідженна прогностична інформативність рівнів
β2-мікроглобулину (β2-MG) та неоптерину (N) в порівнянні з рівнем Т-лімфоцитів
хелперів (CD4+) при ВІЛ-інфекції у пацієнтів з різними клінічними стадіями. Виявлено, що ступінь та направленість змін рівня CD4+ пов’язані зворотнім кореляційним
зв’язком середньої сили зі змінами рівня неоптерину та β2-мікроглобуліну та можуть
відображати ступінь імуносупресії у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.
Summary: We investigated the prognostic informativeness levels β-2-microglobulin
(β2-MG) and neopterin (N) in comparison with the level of T-helper lymphocytes (CD4 +) in
HIV patients with different clinical stages. Revealed that the degree and direction of changes
in the level of CD4 + associated inverse correlation of medium strength with changes in the
level of neopterin and β2-microglobulin, and may reflect the degree of immunosuppression
in patients with HIV infection.
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В настоящее время в Восточной
Европе сохраняются катастрофически высокими показатели инфицированности и смертности
от ВИЧ- инфекции, в связи с чем
возникает необходимость поиска
решений прогнозирования данной
инфекции, одним из возможных
вариантов этого поиска может
стать определение уровня неоптерина и β-2 микроглобулина в динамике заболевания [3, c. 435-574;
4, c. 1886].

Цель работы. Изучить прогностическую информативность уровней β2-микроглобулина (β2-MG)
и неоптерина (N) в сравнении с
уровнем Т-лимфоцитов хелперов
(CD4+) при ВИЧ-инфекции.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 102 человека.
Средний возраст пациентов составил
38,2±0,67 лет (М±m). Мужчин было
52 (51,0%), женщин – 50 (49,0%).
Преобладали лица в возрасте от
30 до 40 лет (58,8 %) (табл. 1).

Таблица 1
Распределение пациентов в зависимости от пола и возраста
Возрастные
группы
18 – 30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-60 лет
Всего

Пол

мужчины
n
%
4
7,7
28
53,8
18
34,6
2
3,9
52
100

n
8
32
9
1
50

Сроки инфицирования и наблюдения за обследованными
составили в среднем, соответственно, 7,4±0,33 и 5,7±0,27 лет
[1, c. 116-123; 2, c. 215-240].
Пациенты, в зависимости от
ВИЧ – статуса, были распределены
на 3 группы. 1-ю группу составили 32 пациента (31,4 %) с
I и II клиническими стадиями
ВИЧ-инфекции, 2-ю – 26 (25,5 %)
пациентов с III клинической стадией, 3-ю группу – 44 пациента с
IV клинической стадией (43,1%)

Женщины
%
n
16,0
12
64,0
60
18,0
27
2,0
3
100
102

Всего
%
11,8
58,8
26,5
2,9
100

(табл. 2). Контрольную группу составили 20 здоровых доноров.
Уровень β2-микроглобулина и
неоптерина определялся у пациентов с разными клиническими
стадиями ВИЧ-инфекции. Параллельно определяли содержание
субпопуляции Т-лимфоцитов хелперов (CD4+).
Статистическую обробку результатов проводили с помощью программного продукта STATISTICA
6.1 (StatSoftInc., серийний № AGAR
909E415822FA) та Excel-2010.
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Характеристика групп исследования
Показатели
Количество,
n (%)
Пол м/ж,
n (%)
Лимит
М±m
95% ДИ
Лимит
М±m
95% ДИ
Лимит
М±m
95% ДИ

Таблица 2

Группы по стадиям ВИЧ-инфекции
все
І та ІІ
ІІІ
IV
обстедованные
клинические клиническая клиническая
пациенты
стадии
стадия
стадия
32 (31,4)
26 (25,5)
44 (43,1)
102 (100)
10/22
31,3/68,8

12/14
30/14
46,1/53,9
68,2/31,8
Возраст, лет
24–49
27–53
29–58
34,7±0,67
39,3±1,4
40,0±1,0
32,5–36,8
36,5–42,2
38,0–41,9
Срок инфицирования
3,5–14
3–12
3–18
7,0±0,56
6,8±0,54
8,1±0,56
5,9–8,1
5,7–7,9
7,0–9,2
Длительность наблюдения
2–11
2–13
2–13
5,2±0,39
5,5±0,5
6,1±0,47
4,4–6,0
4,4–6,5
5,2–7,0

Результаты. У здоровых доноров
уровень β-2 микроглобулина колебался от 0,1 до 1,2 мкг/мл и составлял в среднем 0,9±0,14 мкг/мл
при 95 % доверительном интервале
(ДИ) 0,56 – 1,2. Уровень неоптерина
у здоровых доноров определялся в
пределах от 0,98 до 5,22 нмоль/л и
составлял в среднем 3,1±0,36 мкг/мл
при 95 % ДИ 2,28 – 3,87 [1, c. 76-112;
2, c. 100-121]. У обследованных
здоровых лиц уровень β-2 микроглобулина и неоптерина не выходили
за рамки референтных значений,
установленнях
производителями
тест-систем, что дает возможность

52/50
51/49
24–58
38,2±0,67
36,8–39,5
3–18
7,4±0,33
6,8–8,1
2–13
5,7±0,27
5,1–6,2

использовать их для дальнейшего
сравнительного анализа.
Уровень β-2 микроглобулина
и неоптерина у здоровых лиц и
ВИЧ-инфицированных пациентов
с разными клиническими стадиями представлены в таблице 3.
Четкая тенденция нарастания
уровня β2-MG с увеличением тяжести заболевания прослеживалась при
анализе средних арифметических:
так у пациентов с ВИЧ-инфекцией
в I и II клинических стадиях этот показатель составлял 7,6±0,33 мкг/мл,
в III и IV клинических стадиях –
8,9±0,30 мкг/мл и 9,1±0,24 мкг/мл
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Таблица 3
Уровень β-2 микроглобулина и неоптерина у здоровых лиц и
ВИЧ-инфицированных пациентов с разными клиническими
стадиями (количество наблюдений n, медиана
и интерквартильный размах 25-75%)
Показатель
Контрольная
группа
(n=7)
Группы
по
стадиям
Результаты

N
нмоль/л

β2-MG
мкг/мл

Ме=3,0
(25-75%
2,1-3,73)

Ме=1,0
(25-75%
0,9-1,1)

І та ІІ

ІІІ

IV

Всего

І та ІІ

ІІІ

IV

Всего

n=32
36,5*/**
(19,043,0)

n=26
51,0*
(36,564,0)

n=44
56,0*
(48,066,0)

n=102
48,0*
(37,063,0)

n=32
8,0*/**
(6,09,0)

n=26
9,0*
(8,09,5)

n=44
9,0*
(8,29,6)

n=102
9,0*
(7,29,5)

Примечание. * -вероятность расхождения с контрольной группой p<0,05
за критерием Колмогорова-Смирнова; ** – p<0,05 при сравнении показателей
на разных клинических стадиях

соответственно.
Определены
досто-верные различия между
уровнем β2-MG у пациентов с I и IV
клиническими стадиями (p<0,05)
(табл. 3).
При исследовании неоптерина средние значения составляли
36,5±0,22 нмоль/л у пациентов 1-й
группы, 51,0±0,33 нмоль/л у пациентов 2-й группы и 56,2 нмоль/лв 3-й группе исследования. Таким
образом, у пациентов 2-й и 3- й
групп при более тяжелых проявлениях заболевания определялся
более высокий уровень неоптерина, чем у пациентов 1-ой группы
с I и II клиническими стадиями
ВИЧ-инфекции(p<0,05) (табл. 3).
Установлено, что на протяжении
исследования из 32 пациентов с

І и ІІ клиническими стадиями
ВИЧ-инфекции у 46,9% было
повышение уровня CD4+ Т лимфоцитов хелперов, у 18,8% – их снижение, у остальных – уровень CD4+
существенно не изменялся. Из 26
пациентов с ІІІ клинической стадией ВИЧ-инфекции и из 44 с ІV клинической стадией было повышение
уровней CD4+ у 61,5% и у 52,3%
пациентов соответственно, уменьшение уровней CD4+ Т лимфоцитов хелперов наблюдалось у 15,4%
и 27,3 % соответственно, почти у
каждого п’ятого – без изменений.
Динамика уровней CD4+ Т лимфоцитов хелперов у пациентов с
разными клиническими стадиями
ВИЧ-инфекции приведена в таблице 4.
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Таблица 4
Динамика уровней CD4+ Т лимфоцитов хелперов у пациентов
с разными клиническими стадиями ВИЧ-инфекции (М±m)
Показатели /
Группы
І та ІІ стадии
ВИЧ-инфекции
ІІІ стадия
ВИЧ-инфекции
IV стадия
ВИЧ-инфекции
Все
обследованные

1
обследование
396,4*±
34,61
261,9*±
26,19
197,9±
29,17
276,5*±
19,69

2
обследование
465,2±
34,61
334,3±
23,61
178,1±
20,19
308,0±
18,84

3
обследование
501,4*±
26,01
361,9*±
26,69
206,2±
17,46
338,5*±
18,02

% зменений
(2/3) к 1-му
обслед
+17,4 /
+26,5
+27,7 /
+38,2
-10,0 /
+4,2
+11,4 /
+22,4

334,3±23,61 клеток/мкл и
308,0±18,84 клеток/мкл.
У ВИЧ-инфицированных пациентов определена направленность
зависимости изменений
уровней как неоптерина так и β2-микроглобулина от изменений
уровня CD4+ Т лимфоцитов хелперов (рис. 1).
Расчеты парциальных
коэффициентов кореляции показали, что стеРис. 1. Зависимость изменения уровня
пень и направленность
неоптерина и β2-микроглобулина
изменений уровня CD4+
от вариабельности CD4+ Т лимфоцитов
связаны обратной (увехелперов
личение N и β2-MG ведет к снижению CD4+)
У пациентов с І та ІІ клиническими стадиями ВИЧ-инфекции корреляционной связью средсредний уровень CD4+ в период ней силы с изменениями уровобследования составил 465,2±34,61 ня неоптерина (r=-0,44, р<0,001)
клеток/мкл. У пациентов с ІІІ и ІV [1, c. 305-318; 2, c. 283-297]и β2клиническими стадиями уровень микро-глобулина (r=-0,36, р=0,001)
CD4+ составил соответственно: (Рис. 1).
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Заключение и выводы. Полученные данные дают основание
считать, что оба маркера иммунной активации (неоптерин и
β2-микроглобулин) связаны обратной корреляционной связью с

уровнем Т-лимфоцитов хелперов
(CD4+) и могут отражать степень
иммуносупрессии у больных с
ВИЧ-инфекцией, быть факторами
прогнозирования течения заболевания.
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ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Анотація: Представлені результати розробки та впровадження інформаційної системи моніторингу якості медичної допомоги у комунальному лікувально-профілактичному закладі «Чернігівська обласна дитяча лікарня». Використання запропонованої
системи у локальній комп’ютерній мережі дозволяє забезпечити дотримання лікарями діючих стандартів медичної допомоги і реалізувати принцип процесного підходу в
менеджменті якості – досягнення оптимальної координації дій учасників лікувальнодіагностичного процесу.
Аннотация: Представлены результаты разработки и внедрения информационной
системы мониторинга качества медицинской помощи в коммунальном лечебно-профилактическом учреждении «Черниговская областная детская больница». Использование предложенной системы в локальной компьютерной сети позволяет обеспечить
соблюдение врачами действующих стандартов медицинской помощи и реализовать
принцип процессного подхода в менеджменте качества – достижение оптимальной
координации действий участников лечебно-диагностического процесса.
Summary: Results of the development and implementation of information system for
monitoring the quality of care in municipal health care setting «Chernihiv Oblast Children’s
Hospital» presented. Using the proposed system on the local computer network allows physicians to ensure compliance with current standards of care and implement the principle of
process approach to quality management – to achieve optimal coordination participants
diagnostic and treatment process.

Актуальність статті. Управління сучасним закладом охорони
здоров’я є складним комплексним
завданням, вирішення якого вимагає організації взаємодії різних

ресурсів. До таких ресурсів належать, зокрема, інформаційні системи, що надають змогу клініцистам
і менеджерам охорони здоров’я
приймати ефективні клінічні і
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управлінські рішення, забезпечуючи якість лікувально-профілактичної допомоги і діяльності закладу
охорони здоров’я в цілому.
У вітчизняній галузі охорони
здоров’я накопичений певний досвід створення медичних інформаційних систем, зокрема, базового
рівня. Одна з них – автоматизоване
робоче місце лікаря (АРМ) – програмно-технічний комплекс, який
містить систему керування медико-технологічним процесом [1, 3].
Існуючі АРМ лікаря залежать
від його спеціалізації. З введенням стандартизації в систему
охорони здоров’я актуальність
медичних інформаційних систем
базового рівня, адаптованих до
діяльності за нозологічним принципом з використанням клінічних
протоколів медичної допомоги,
формулярів лікарських засобів,
інших нормативних документів
лікувально-діагностичного процесу, не викликає сумнівів. Створення таких програмних продуктів є нагальним завданням в
сфері якості медичного обслуговування, оскільки практична діяльність лікаря, що супроводжується обробкою значних обсягів
інформації, обслуговуванням великих потоків пацієнтів, проведенням складних діагностичних
досліджень, потребує постійного
самоконтролю і контролю вищого керівництва на відповідність
діючим нормативам, для чого
необхідне постійне оновлення
знань та багато часу.

Постановка проблеми. За даними наукової літератури [2, 4],
процеси інформатизації і комп’ютеризації системи охорони здоров’я
в Україні проходять дуже повільно, знаходяться практично на початковій стадії, супроводжуються,
зокрема, як фінансовими труднощами, так і проблемами при розробці і впровадженні програмних
продуктів. Отже, існує потреба у
створенні економічно доступної
інформаційної системи як для невеличких лікарень, так і багатопрофільних потужних медичних
об’єднань, яка б надала можливість вирішувати завдання своєчасного надходження достовірної
інформації про відповідність лікувально-діагностичного процесу
діючим нормативам з наступним
використанням отриманої інформації для поліпшення медичної
допомоги.
Постановка завдання. Розробка інформаційної системи моніторингу якості медичної допомоги як
сегменту загальної інформаційної
системи закладу охорони здоров’я.
Для виконання поставленого завдання використано методи системного підходу і моделювання.
Виклад основного матеріалу.
Інформаційна система моніторингу якості медичної допомоги створена з метою забезпечення процесу
дотримання медичних стандартів
(клінічних протоколів, формулярів
лікарських засобів) шляхом автоматизації збору даних про перебіг
і результати лікування і діагнос-

56

Медичний форум

♦

Рис. 1. Функціональна схема інформаційної системи
моніторингу якості медичної допомоги

тики, обробки, накопичення, узагальнення і передачі отриманої інформації для аналізу з наступним
використанням даних при прийнятті рішень з підвищення якості та ефективності медичної допомоги на різних рівнях управління
закладом, збереження інформації
в межах автоматизованої системи.
Система призначена для використання лікарями медичного закладу, які безпосередньо здійснюють
медичну практику, завідувачами
клінічних відділень, головними позаштатними спеціалістами за профілем діяльності, заступниками
головного лікаря згідно розподілу
функціональних обов’язків.

Розробка та впровадження
системи здійснювались для потреб комунального лікувальнопрофілактичного закладу (далі –
КЛПЗ) «Чернігівська обласна
дитяча лікарня». Функціональна схема інформаційної системи,
яка складається з кількох підсистем та бази даних, представлена
на Рис. 1.
Першою з підсистем є підсистема збору та зберігання даних
/ інформації про лікувальнодіагностичний процес. Мета її
функціонування – збирання інформації на комп’ютерізованих
робочих місцях лікарів клінічних та діагностичних відділень
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лікарні з формуванням ф. № 003
«Медична карта стаціонарного
хворого».
Особливістю збору інформації
є її введення не з клавіатури, а з
довідників, які містять детальний
опис дій лікаря при даній нозологічній формі і клінічному стані. Довідники розробляються на
основі діючих стандартів (клінічних протоколів медичної допомоги, формулярів лікарських засобів,
інших нормативних документів)
галузевого і локального рівнів
управління, і представлені у відповідних модулях. Таким чином,
система надає змогу лікарю отримати і зобов’язує його використати в момент і на місці надання
медичної допомоги пацієнту лише
надійні рекомендації з підтримки
клінічного рішення, а не діяти на
свій розсуд на основі власного досвіду та інтуїції.
Друга підсистема призначена
для розрахунку відхилень від клінічного протоколу у «ключових
точках» реального лікувально-діагностичного процесу, позначених
плановими індикаторами якості, та
формуванню підсумку результатів
розрахунків за сукупністю випадків, що піддаються моніторингу,
а третя – для узагальнення інформації у вигляді електронних звітів.
Результати функціонування цих
підсистем також накопичуються у
базі даних. Зазначені підсистеми
активуються через ідентифікатор
адміністратора, в ролі якого виступають завідувачі відділень, го-

ловні позаштатні спеціалісти, заступники головного лікаря.
Четверта підсистема забезпечує
підтримку перебування у актуальному стані довідників, а також
класифікаторів хвороб, які використовуються при наданні медичної допомоги та моніторингу лікувально-діагностичного процесу,
на основі щорічного перегляду
діючих локальних (закладу охорони здоров’я) нормативів робочими
групами фахівців лікарні.
Зв’язок між підсистемами здійснюється на основі формування
запитів до них під час функціонуванні системи. Процедура запиту
формувалась з застосуванням міжнародного стандарту Health Level
7 v. 2.7.
Інформаційна система моніторингу якості медичної допомоги
пройшла апробацію у КЛПЗ як
самостійна система підтримки
процесу самоконтролю / моніторингу якості надання медичної
допомоги дітям з гострою позалікарняною пневмонією. Враховуючи, що пацієнти з даним захворюванням можуть лікуватись у
різних відділеннях лікарні (пульмонологічному, патології новонароджених, інфекційному), а також
необхідність взаємодії клінічних і
діагностичних підрозділів під час
лікувально-діагностичного процесу, впровадження інформаційної
системи потребувало розширення
існуючої внутрішньої локальної
комп’ютерної мережі. Останнє
надало можливість у повній мірі
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реалізувати концепцію процесного підходу як основи ефективного
менеджменту якості медичної допомоги.
Створена інформаційна система може бути доповнена модулями локальних протоколів за
будь-якою нозологічною формою
і стати структурною складовою
загальної інформаційної системи
закладу охорони здоров’я за умови
розробки останньої та адаптації до
неї сегментарних локальних програмних продуктів.
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
1. Створена і впроваджена інформаційна система моніторингу
якості медичної допомоги забезпечує дотримання лікарями рекомендацій діючих нормативів медичної
допомоги, що призводить до прийняття клінічно результативних і
економічно обґрунтованих клінічних рішень.
2. Інформаційна система моніторингу якості медичної допомоги
дозволяє відстежувати перебіг лі-

кувально-діагностичного процесу
за даною нозологічною формою
як на персональному рівні, так і на
різних рівнях управління закладом
охорони здоров’я, що забезпечує
своєчасне внесення коригувальних дій і прийняття управлінських
рішень з поліпшення якості в разі
виявлення системних відхилень
від діючих нормативів.
3. Інтеграція інформаційної системи моніторингу якості медичної
допомоги у локальну комп’ютерну
мережу реалізує принцип процесного підходу як запоруки забезпечення якості медичної допомоги.
Цим досягається оптимальна координація дій персоналу різних структурних підрозділів закладу охорони
здоров’я, залучених до лікувальнодіагностичного процесу хворим з
конкретним захворюванням.
4. Розроблена і впроваджена
інформаційна система не потребує значних економічних витрат і
може бути використана у закладах
вторинного і третинного рівнів медичної допомоги.
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ЕОЗИНОФІЛЬНИЙ ЕЗОФАГІТ У СТРУКТУРІ
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СТРАВОХОДУ У ДІТЕЙ
Анотація: Ознаки патологічних рефлюксів спостерігаються у 2/3 дітей з хронічною
патологією верхніх відділів ШКТ, результати добової рН-метрії у дітей з хронічним
езофагітом не завжди підтверджують наявність гастроезофагеального рефлюксу, а
проведення антисекреторної терапії у дітей з хронічним езофагітом є не завжди ефективним. Ці дані свідчать про те, що, окрім патологічного гастроезофагеального рефлюксу, існують ще й інші механізми розвитку хронічних езофагітів.
Аннотация: Признаки патологических рефлюксов наблюдаются у 2/3 детей с хронической патологией верхних отделов ЖКТ, результаты суточной рН-метрии у детей
с хроническим эзофагитом не всегда подтверждают наличие гастроэзофагеального
рефлюкса, а проведение антисекреторной терапии у детей с хроническим эзофагитом является не всегда эффективным. Эти данные свидетельствуют о том, что, кроме
патологического гастроэзофагеального рефлюкса, существуют еще и другие механизмы развития хронических эзофагит.
Summary: Signs of pathological reflux are observed in 2/3 of children with chronic disorders of the upper gastrointestinal tract, the results of the daily pH-metry in children with
chronic esophagitis does not always confirm the presence of gastroesophageal reflux and
holding of antisecretory therapy in children with chronic esophagitis is not always effective.
These data suggest that in addition to pathologic gastroesophageal reflux, there are other
mechanisms of chronic esophagitis

Одна з актуальних проблем сучасної медицини, яка привертає
пильну увагу педіатрів та дитячих
гастроентерологів, – це захворювання верхніх відділів шлунковокишкового тракту, що зумовлено
значною розповсюдженістю зазначеної патології [1].
Езофагіт – досить поширена патологія, яка може спостерігатися як

окреме захворювання, так і при захворюваннях внутрішніх органів та
травмах стравоходу [2]. Проте цій
проблемі приділяється дуже мало
уваги. Обговорення питань хронічного езофагіту (далі ХЕ) обмежується, як правило, рамками гастроезофагеальної рефлюксної хвороби [3].
Незважаючи на те, що ознаки
патологічних рефлюксів спосте-
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рігаються у 2/3 дітей з хронічною
патологією верхніх відділів ШКТ,
результати добової рН-метрії у дітей з ХЕ не завжди підтверджують
наявність гастроезофагеального
рефлюксу (далі ГЕР), а проведення антисекреторної терапії у дітей з ХЕ є не завжди ефективним.
Ці дані свідчать про те, що, окрім
патологічного ГЕР, існують ще й
інші механізми розвитку хронічних езофагітів [4].
В останні роки у наукових роботах обговорюється роль інших
можливих причин ХЕ, зокрема таких як алергія та персистуюча вірусна інфекція [4], системні захворювання сполучної тканини тощо.
Інфекційний езофагіт. В останні десятиліття розширився спектр
інфекцій, здатних викликати ураження стравоходу, що пов’язано в
першу чергу з поширенням синдрому набутого імунодефіциту
(далі СНІД). Найвідомішим є кандидозний езофагіт, але останнім часом обговорюється роль хронічних
вірусних уражень стравоходу, викликаних вірусом простого герпесу
1 типу (HSV) та цитомегаловірусною (CMV) інфекцією [5, 6, 7].
Кандидозний езофагіт. Езофагіт, спричинений грибками роду
Candida, спостерігається в 1-2%
випадків серед хворих загального
профілю, 5-10% – серед пацієнтів з цукровим діабетом І типу та
15-30% – серед хворих на СНІД
[8, 9]. У хворих із пригніченим
місцевим та загальним імунітетом
кандидозний езофагіт може бути

першим клінічним проявом [3]. Кандидозний езофагіт визначається у
12-16% дітей молодших 13 років зі
СНІДом [10].
У половини ВІЛ-інфікованих
дітей фунгемія спричинюється видом Candida albicans, а у
другої половини іншими видами роду Candida: C. tropicalis,
C. pseudotropicalis, C. parapsilosis,
C. glabrata, C. krusei, C. dubliniensis.
Кандидоз стравоходу належить
до локально-інвазивних форм ураження [10]. Клінічні прояви езофагіту можуть виникати на ранніх
стадіях ВІЛ-інфекції. Клінічно
кандидоз стравоходу у дітей проявляється дисфагією, болями за
грудиною, які можуть бути настільки інтенсивними, що призводять до відмови від ентерального
харчування, внаслідок чого розвивається вторинна дегідратація,
часто спостерігаються нудота та
блювання з виділенням плівок, не
завжди супроводжується орофарингеальним кандидозом [8, 10].
Ендоскопічно розрізняють катаральний (дифузна гіперемія різного ступеня і помірний набряк
слизової, характерна контактна
кровоточивість СО, іноді – ніжнобілий наліт на ній), фібринозний
(біло-сірий чи біло-жовтий рихлий
наліт у вигляді округлих бляшок
діаметром 1-5 мм, які виступають
над яскраво гіперемованою та набряклою СО), фібринозно-ерозивний езофагіт (брудно-сірий наліт
у вигляді смуг на гребенях поздовжніх складок стравоходу, при ін-

61

№ 2 (02) / 2014 р.

♦

струментальному відокремленні
такого налету можна виявити ерозії СО, які можуть бути округлої
чи лінійної форми, частіше від 0,1
до 0,4 см в діаметрі). Діагностика
кандидозу стравоходу базується на
лабораторному дослідженні біопсійного матеріалу, отриманого з
ураженої ділянки під час ендоскопії. З метою визначення псевдоміцелію застосовують такі морфологічні мікологічні методи:
цитологічний – з фарбуванням
мазків за Романовським – Гімзе,
гістологічний – з фарбуванням біоптатів за допомогою PAS-реакції.
Культуральний метод базується
на посіві біоматеріалів СО на середовище Сабуро. Цей метод дає
можливість видової ідентифікації
грибів Candida і їх чутливості до
медикаментів [8, 10, 11].
Герпетичний езофагіт. Наступними за частотою є герпесвірусні
ураження стравоходу, спричинені
вірусом простого герпесу (HSV) та
цитомегаловірусом (CMV). Простий герпетичний езофагіт може
бути результатом безпосереднього
поширення інфекції з ротової порожнини та глотки або виникнути
як ускладнення в результаті реактивації вірусу [3].
У клінічній картині езофагіту,
спричиненого HSV, характерне
ураження інших СО, зокрема герпетичні висипання у ротовій порожнині [7, 12].
HSV – езофагіт зазвичай починається з раптового нападу вираженої дисфагії, часто приводить

до нездатності ковтати рідку або
тверду їжу. Домінуючими симптомами також є інтенсивні болі при
ковтанні, сильні загрудинні болі,
не пов’язані з актом ковтання, відчуття печіння у стравоході і зниження маси тіла. При важкій формі
можуть бути кровотеча та симптоми інтоксикації. У процесі розвитку езофагіту або трохи раніше
можуть спостерігатися герпетичні
висипання на губах, 80% хворих з
HSV – інфекцією висувають скарги
на болі в горлі або утруднене ковтання, 30% з них мають ураження
СО ротової порожнини [4, 8].
На ранніх стадіях HSV – езофагіту на поверхні СО стравоходу
можуть з’являтися везикули, на
місці яких незабаром утворюються
відокремлені одна від одної, зазвичай невеликі, овальні, добре відмежовані так звані кратероподібні
виразки. У процес частіше втягується дистальний відділ стравоходу, але в міру поширення інфекції
відбувається дифузне розпушення
всієї поверхні стравоходу. На пізніх стадіях хвороби розвивається
дифузний ерозивний езофагіт, відбувається збільшення і злиття виразок [13]. При мікроскопічному
дослідженні біоптатів СО стравоходу виявляють гігантські багатоядерні клітини, балонну дистрофію
епітелію, маргінацію хроматину і
гомогенні матові ядра. Характерною ознакою HSV -інфекції є наявність еозинофільних включень
– тілець Кодрі типу А в ядрах клітин, які можуть займати половину
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ядерного об’єму і являють собою
віруси [8, 14, 15].
Цитомегаловірусний езофагіт.
Частота CMV уражень стравоходу
складає 10-20% від усіх інфекційних езофагітів [3, 16]. Цитомегаловірусний езофагіт розвивається
лише на фоні імунодефіциту. У
хворих на СНІД езофагіт CMV етіології може розвиватися в 1-14%
пацієнтів.
CMV – езофагіт характеризується поступовим початком і проявляється нудотою, блюванням, дисфагією, одинофагією, лихоманкою,
діареєю та втратою маси тіла. При
відсутності лікування дисфагія
швидко прогресує [17].
Ендоскопічна картина CMV –
езофагіту варіабельна – від дрібних
множинних виразок до одиничних
гігантських виразок довжиною до
10 см або дифузного поверхневого езофагіту. Ураження стравоходу
більш виражене в середній і дистальній частині стравоходу. Для
пізньої стадії CMV – езофагіту характерні великі виразки яйцевидної або видовженої серпоподібної
форми розміром декілька сантиметрів, вони можуть ускладнюватися
кровотечею [7].
Основними
морфологічними
ознаками CMV – інфекції є утворення цитомегалічних клітин та
інтерстиціальна
лімфогістіоцитарна інфільтрація. Цитомегалічні
клітини в 2-4 рази більші за оточуючі клітини, часто містять розташовані ексцентрично та оточені
світлим ореолом внутрішньоядер-

ні включення, що робить клітину
схожою на око сови [14, 15, 17].
Сифілітичний езофагіт. У
звʼязку зі збільшенням захворюваності на сифіліс актуальною
стає проблема його своєчасної діагностики. Найчастіше в клінічніці
зустрічається вроджений сифіліс
стравоходу, який призводить до
утворення рубцевих змін і специфічних гум стравоходу. Клінічна
картина цього езофагіту не є специфічною. Хворі скаржаться на
дисфагію, болі за грудиною, печію, відрижку, зниження апетиту,
появу та наростання слабкості.
Сифілітичне ураження стравоходу найчастіше локалізується у
верхній та середній третині стравоходу. Можливі різні макроскопічні форми ураження: у вигляді
дифузного ураження СО стравоходу і/або у вигляді специфічних
гум, у частині випадків – з поверхневим виразкуванням на вершині,
у вигляді плоских або глибоких
виразок, до яких призводить специфічне ураження різних частин
стравоходу, з порушенням трофіки СО, підслизовим фіброзом,
що спричиняє розвиток рубців із
формуванням стенозу. СО в ділянці сифілітичного ураження може
бути як набряклою та гіперемованою, так і блідою. Виразки СО
стравоходу частіше неглибокі, з
нечіткими краями, в поздовжньому напрямку більших розмірів,
ніж в поперечному [18].
Езофагіт при склеродермії. Вісцеральна патологія, що розвива-
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ється при склеродермії, часто визначає важкість стану та прогноз
захворювання хворих. Езофагіт
може розвиватися у 70-80% пацієнтів при першому ступені активності патологічного процесу та у
100% – при третьому ступені [19].
Поєднання кальцинозу (С), синдрому Рейно (R), езофагіту (Е),
склеродактилії (S) та телеангіоектазій (T) прийнято називати
CREST – синдромом [20].
У клінічній картині езофагіту
найбільш виражений синдром –
дисфагія, яка розвивається у досить ранні терміни захворювання
[21].
Ураження стравоходу діагностується рентгенологічно. Спостерігається звуження стравоходу в
нижній третині, порушення перистальтики із затримкою пасажу
барію, ригідність стінок. При ендоскопічному обстеженні можуть
спостерігатися ознаки рефлюксезофагіту [22].
Еозинофільний езофагіт В
останні десятиліття спостерігається значне зростання поширеності еозинофільного езофагіту (далі
ЕоЕ), що пов’язано як зі збільшенням захворюваності, так і з удосконаленням методів діагностики
та ступеня інформованості лікарів
щодо даного захворювання [23].
Еозинофільний езофагіт – захворювання, яке характеризується вираженою ізольованою
еозинофільною
інфільтрацією
стравоходу, клінічно проявляється симптомами, схожими у хво-

рих з ГЕРХ, зустрічається у дітей
та дорослих. ЕоЕ не відповідає
на антисекреторну терапію, але
його симптоми зникають при виключенні специфічних харчових
алергенів [24]. Дисфагія, глотковий рефлекс аж до блювання,
гостра обструкція стравоходу, задишка, паніка – ці симптоми ЕоЕ
значно погіршують якість життя
пацієнтів [25]. ЕоЕ може ускладнюватись стриктурами стравоходу, утворенням кілець Schatzki
та ахалазією. Ці ускладнення
повʼязані з тим, що еозинофільне
запалення може спричиняти розвиток фіброзу і ремоделювання
стравоходу [26].
Визначальною методикою при
постановці діагнозу ЕоЕ є ендоскопічне дослідження з біопсією.
Ендоскопічні особливості при
ЕоЕ: ізольовані стриктури (проксимальні або дистальні), стриктури і звуження просвіту стравоходу, білісуватий ексудат, білісуваті
точки/вузлики (еозинофільні мікроабсцеси), вертикальні борозни, фіксовані концентричні кільця
(трахеєподібний стравохід), рухомі концентричні кільця (котячий
стравохід), ранимість (надриви)
СО (слизова по типу «папіросного
паперу»), набряк [27].
Важливим є те, що перераховані
ендоскопічні критерії не є специфічними для ЕоЕ, у звʼязку з чим
ендоскопія без результатів гістологічного дослідження біоптатів не
може бути критерієм встановлення діагнозу.
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Основним діагностичним критерієм ЕоЕ є інтраепітеліальна інфільтрація з кількістю еозинофілів
не менше 15 в полі зору мікроскопу
високого розширення (х400) [28].
Для ЕоЕ характерні також еозинофілія СО, утворення еозинофільних мікроабсцесів, розміщення
еозинофілів у поверхневих шарах
епітелію, екстрацелюлярні еозинофільні гранули, десквамація епітелію, гіперплазія базального шару
епітелію, розширені міжклітинні
простори, фіброз власної пластинки СО, мастоцитоз і дегрануляція
тучних клітин [27].
Власні клінічні спостереження
Мета роботи: визначити ендоскопічні і морфологічні особливості еозинофільних езофагітів у дітей з метою удосконалення
методів діагностики та лікування
цієї патології.
Матеріали та методи. Під нашим спостереженням знаходилось
44 дитини віком 6-17 років, які лікувалися у відділенні дитячої гастроентерології МДКЛ мю Львова, у яких можна було запідозрити
алергічний езофагіт. Усім дітям
була проведена ендоскопічна фіброезоофагогастродуденоскопія
(ФЕГДС), під час якої брали біопсійний матеріал з трьох відділів
стравоходу для подальшої верифікації діагнозу.
Дітям з підтвердженим діагнозом ЕоЕ, які склали основну групу, призначалась елімінаційна або
гіпоалергенна дієта (залежно від
результатів харчових алергопроб),

левоцетиризин та пробіотичні бактерії L. reuteri у віковому дозуванні.
Діти, у яких морфологічно ЕоЕ не
підтвердився, склали контрольну
групу. Вони отримували стандартну протирефлюксну терапію на
фоні елімінаційної або гіпоалергенної дієти. Курс лікування тривав
1 місяць, після чого проводилась
повторна ФЕГДС з біопсією СО
стравоходу для визначення ефективності проведеного лікування.
Результати дослідження та їх
обговорення.
Після отримання результатів
морфологічного дослідження діагноз ЕоЕ підтвердився у 25 дітей
(17 (68%) хлопчиків та 8 (32%) дівчаток). У 19 дітей (58% хлопчиків та 42% дівчаток) діагноз ЕоЕ
не підтвердився, а морфологічно
було виставлено пептичний рефлюкс-езофагіт.
Так, у дітей основної групи у
біоптатах СО стравоходу було
17,28±2,37 еозинофіла у п/з як у
дистальному, так і в середньому
відділі стравоходу, в той час як у
біоптатах СО контрольної групи
переважала нейтрофільна інфільтрація та поодинокі еозинофіли в
п/з лише у дистальному його відділі (3,28±1,768). Еозинофільні мікроабсцеси були виявлені у 28%
біоптатів СО дітей основної групи, дегрануляція еозинофілів – у
12%, гіперплазія базального шару
епітелію – у 60% дітей основної та
37% дітей контрольної групи, міжклітинний набряк – у 84% та 58%
дітей відповідно (рис.1).
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п/з проти 17,28±2,37 еозинофіла в п/з на почат80
ку дослідження (p<0.05),
60
а у групі контролю
40
1,12±0,88 еозинофіла в
20
п/з проти 3,28±1,768 відповідно. У біоптатах СО
0 еозинофільна еозинофільні дегрануляція гіперплазія міжклітинний
інфільтрація СО мікроабсцеси
еозинофілів базального шару
набряк
дітей основної групи не
(більше 15 еоз в
епітелію
п/з)
було виявлено еозинофільних мікроабсцесів
Частка дітей основної групи з виявленими морфологічними змінами СО стравоходу
та дегрануляції еозиноРис.1. Розподіл дітей основної групи
філів, а гіперплазія база виявленими морфологічними змінами
зального шару епітелію
у біоптатах СО стравоходу
та міжклітинний набряк
Після проведеного лікування ми
утримувалися у 28% та
отримали однонаправлені зміни 20% біоптатів відповідно. Що стоендоскопічних та морфологічних сується біоптатів СО дітей контрпоказників в обох групах (табл. 1). ольної групи, то після проведеного
Так, множинні білісуваті налети діа- лікування тут спостерігалася теж
метром 0,1-0,2 см, які були виявле- позитивна динаміка: нейтрофільна
ні при первинній ФЕГДС повністю інфільтрація утримувалася лише у
регресували у 72% дітей основної та 10,5% біоптатів проти 100% на по63% дітей контрольної групи, у 28% чатку дослідження, гіперплазія бата 37% дітей відповідно – часково. зального шару епітелію та міжкліКількість еозинофілів у біоптатах тинний набряк утримувалися у 32%
СО стравоходу зменшилась у двох та 16% біоптатів відповідно проти
групах, зокрема в основній групі 42% та 68% відповідно на початку
вона становила 4,4±1,6 еозинофіла в дослідження.
Таблиця 1
Ендоскопічні та морфологічні показники слизової оболонки стравоходу у дітей основної та контрольної груп
100

Ендоскопічні:
множинні білісуваті
налети діаметром
0,1-0,2 см (%)

На початку
дослідження
основна
контрольна
група
група

100%

100%
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Після
проведеної терапії
основна контрольна
група
група

28%

37%
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Морфологічні:
1. еозинофільна
інфільтрація СО
(еоз в п/з)
2. еозинофільні
мікроабсцеси (%)
3. дегрануляція
еозинофілів
4. гіперплазія базального шару епітелію
(%)
5. міжклітинний
набряк (%)
6. нейтрофільна
інфільтрація

17,28±2,37

3,28±1,768

4,4±1,6*

1,12±0,88

28%

0%

0%

0%

12%

0%

0%

0%

60%

42%

28%

32%

84%

58%

20%

16%

0

100%

0

10,5%

Примітка *– вірогідність відмінностей між показниками
основної групи при другому дослідженні (р<0.05)

Висновки. Таким чином, еозинофільний езофагіт займає чільне
місце в етіологічній структурі езофагітів у дітей. Основними ендоскопічними ознаками ЕоЕ у дітей
є множинні білісуваті налети діаметром 0,1-0,2 см, наявність яких
проте лише дозволяє запідозрити
цю патологію. Для підтвердження
діагнозу необхідним є проведення
морфологічного дослідження біоптату слизової оболонки стравоходу, при якому найхарактернішими
ознаками є інтраепітеліальна еози-

нофільна інфільтрація та еозинофільні мікроабсцеси.
Застосування антигістамінних
середників та пробіотика на основі L. reuteri у віковому дозуванні
на фоні елімінаційної або гіпоалергенної дієти протягом місяця
у дітей шкільного віку з верифікованим морфологічно діагнозом
еозинофільного езофагіту значно
покращує перебіг захворювання
та сприяє нормалізації ендоскопічних та морфологічних показників.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕМОПЛАНТУ,
ОМЕГИ-3 І КИСЛОТИ ФОЛІЄВОЇ В ЛІКУВАННІ
РОЗЛАДІВ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ У ХВОРИХ
НА РІЗНІ ФОРМИ ЕПІЛЕПСІЇ
Анотація: У 67 хворих на генуїнну, симптоматичну та криптогенну форми епілепсії відмічено послаблення зорової і слухової пам’яті, а також зниження таких якостей
уваги, як стійкість, об’єм та переключення. Доведено, що застосування мемопланту,
вітрум омеги-3 та кислоти фолієвої в складі комплексної терапії хворих на генуїнну та
симптоматичну форми епілепсії вірогідно покращило стан їх пам’яті та уваги.
Аннотация: У 67 больных на генуинную, симптоматическую и криптогенную формы епилепсии отмечено ослабление зрительной и слуховой памяти, а также снижение
таких качеств внимания, как стойкость, объем и переключение. Доказано, что применение мемопланта, витрум омеги-3 и кислоты фолиевой в составе комплексной
терапии больных на генуинную и симптоматическую формы епилепсии достоверно
улучшило состояние их памяти и внимания.
Summary: It has been registered that 67 people with idiopathic, symptomatic and cryptogenic epilepsy have weakness of eye and aural memory as well as a decrease of such
attention qualities as attention span, attentional capacity and refocusing. It has been proved
that the application of memoplant, vitrum omega-3 and folic acid as a part of complex therapy for people with idiopathic, symptomatic and cryptogenic types of epilepsy has significantly enhanced their memory and attention.

Актуальність статті. Епілепсія – це хронічне, прогредієнтне,
нервово-психічне захворювання
різної етіології, але єдиного патогенезу, яке виявляється пароксизмальними розладами (судомними
і безсудомними) та специфічними
змінами особистості. Характеризується воно найчастіше повторними
(двома або більше) епілептичними
нападами, що не провокуються

будь-якими певними причинами
[5, с. 4].
Поширеність епілепсії у розвинутих країнах становить 5-10 випадків на 1000 населення. Згідно
результатів популяційних досліджень частота розвитку епілепсії коливається від 28,1 до 53,1 на
100000 населення.
Смертність хворих на епілепсію
у 2-3 рази перевищує таку в за-
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гальній популяції осіб і наступає
в результаті розвитку гострої гіпоксії мозку або падіння геодинаміки під час приступів. Із 50 млн
хворих на епілепсію в світі 75% не
отримують адекватного лікування
[5, с. 4].
За етіологічним чинником епілепсію поділяють на ідіопатичну
(генуїнну, есенціальну), симптоматичну та криптогенну [5, с. 20; 9,
с. 15].
Генуїнна епілепсія має характерні, чітко сформульовані етіологічні, клінічні та прогностичні параметри, з відомою чи можливою
генетичною визначеністю; при
цьому повне клінічне та параклінічні дослідження не виявляють
структурного пошкодження мозку
або зумовленості іншими захворюваннями. Це хвороба з наявністю в клінічній картині генералізованих приступів і специфічних,
схильних до прогресування, змін
особистості.
Симптоматична епілепсія зумовлена чіткими анамнестичними або клінічними етіологічними
чинниками (церебрально-органічне пошкодження, порушення обміну речовин, поточний патологічний процес тощо). Ці чинники
призводять до макроструктурного
чи цито-архітектонічного ураження мозку, яке може бути резидуальним або процесуальним.
Причина криптогенної епілепсії
не відома. Діагноз її необхідно розглядати як попередній, що зумовлює подальші спроби вияснення

етіологічного чинника. За даними
світової статистики до криптогенних відносять до 60-70% випадків
епілепсії.
У патогенезі епілепсії виділяють церебральний і загальносоматичний компоненти. Церебральний компонент полягає у змінах в
головному мозку з утворенням у
ньому епілептогенного, а далі – й
епілептичного вогнища. Загальносоматичний компонент патогенезу
виявляється різними за рівнем порушеннями білково-азотистого обміну, ендокринного балансу, мінерального обміну та метаболізму у
мозковій тканині [9, с. 22].
Психічні розлади при різних
формах епілепсії зустрічаються
часто. Грунтом їх є епілептичні
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 [7, с. 64; 11,
с. 968].
За даними різних досліджень
на сьогодні чітко встановлено, що
при епілепсії спостерігаються порушення пам’яті та уваги і в 60%
таких хворих мають місце розлади
інтелектуально-мнестичних процесів [11, с. 968].
При симптоматичній епілепсії спостерігаються виражені порушення пам’яті [12, с. 232] –
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насамперед знижується ефективність опосередкованого запам’ятовування порівняно з безпосереднім [2, с. 23], а також відмічаються
труднощі узагальнення різних
понять з конкретним малюнком,
що є наслідком вираженої схильності до надмірної деталізації та
фіксації на окремих властивостях
предметів [10, с. 136]. 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
[2, с. 24]. Результатом тривалого
перебігу цієї епілепсії є труднощі
у використанні та відтворенні минулого досвіду.
При криптогенній скроневій
епілепсії відмічаються модально-неспецифічні розлади пам’яті
в поєднанні з мовленевими і зоро-просторовими порушеннями. 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 [8, с. 11].

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 [13, с. 914].
Відомо, що епілептичні напади і
протиепілептичні препарати впливають на функціонування центральної нервової системи, у тому
числі й на вищі психічні функції
– увагу, гнозис, пам’ять, мислення [3, с. 8]. Тому під час лікування
таких хворих, поряд з протиепілептичними засобами, необхідно
застосовувати препарати, що нормалізують обмінні процеси в головному мозку, надають дегідратаційний ефект [4, с. 51; 14, с. 1224].
Водночас у літературі мають
місце прямо протилежні погляди
на роль окремих протисудомних
засобів як у розвитку порушень
пам’яті та уваги, так і в їх поліпшенні у хворих на різні форми
епілепсії. На думку Thompson P.J.
[15, с. 145] у хворих на епілепсію
одними із когнітивних проблем,
які часто зустрічаються, є порушення пам’яті. Виникнення їх зумовлено двостороннім ураженням
скроневих часток мозку або специфічними порушеннями вербальної
(з лівобічним ураженням скроневої частки) та просторової пам’яті
(з правобічною локалізацією ураження). Основною скаргою хворих
при цьому є порушення пам’яті
та уваги, які пацієнти зв’язують
з прийомом протиепілептичних
препаратів. Найбільш часто при-
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йом карбамазепіну й окскарбазепіну може зумовлювати порушення
пам’яті та уваги.
Проте, як вважає Завалко Ю.Н.
[6, с. 76], якраз після лікування
карбамазепіном і ламотриджином
у дітей з різними формами епілепсії покращився рівень активної
уваги та короткочасної пам’яті.
Таким чином, так як при всіх
формах епілепсії при її тривалому
перебігу розвиваються органічні
зміни у головному мозку хворих
з вираженим порушенням функції
усіх психічних процесів, у тому
числі й пам’яті та уваги, стає зрозумілою актуальність дослідження
стану цих процесів і покращення
їх рівня в результаті лікування у
таких пацієнтів.
Формулювання цілей статті
(постановка завдання). Визначити
стан пам’яті та уваги у хворих на
генуїнну, симптоматичну і криптогенну форми епілепсії до і після
призначення їм в комплексному
лікуванні (протисудомні, розсмоктувальні, судинні, дегідратаційні
засоби тощо) мемопланту, омеги-3
та кислоти фолієвої.
Матеріал і методи. 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.
Для дослідження стану зорової і
слухової пам’яті та якостей уваги у
хворих на різні форми епілепсії (до

і після проведеного курсу лікування
впродовж 1-2 міс.) застосовували
методики «Запам’ятовування геометричних фігур» і «Запам’ятовування
слів» (за Ф.Є.Рибаковим), а також
«Тест Крепеліна» і «Таблиці Шульте» [1, с. 9, 122].
Генуїнну (ідіопатичну) епілепсію було діагностовано в 22
осіб (32,8 %), симптоматичну – у
31 особи (46,3 %) і криптогенну –
в 14 осіб (20,9%).
Хворі на всі форми епілепсії
були поділені на 2 групи: одна
отримувала
загальноприйняте
комплексне лікування, включаючи
й протисудомне, інша – 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) в складі комплексної терапії, у тому числі й протисудомної, курсом 1-2 місяці.
В усіх хворих до і після проведеного лікування (загальноприйнятого та в комплексі із запропонованими препаратами) досліджували
стан зорової та слухової пам’яті і
таких якостей уваги, як об’єм, переключення та 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 загальноприйнятого лікування і лікування запропонованими засобами.
Виклад основного матеріалу.
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Таблиця 1

Показники стану пам’яті та уваги у хворих
на генуїнну епілепсію до і після лікування (22 особи)
Показники
Зорова пам’ять
(запам’ятовування
геометричних
фігур – кількість)
Слухова пам’ять
(запам’ятовування
слів – кількість)
Тест Крепеліна
(в сек. і кількість
помилок)
Таблиці Шульте
(в сек. і кількість
помилок)

Після загальноприйнятого
лікування
(М±m)
4,5±0,45
(р*)

Після лікування
запропонованими
засобами
(М±m)
6,07±0,46
(р**)

4,04±0,4

5,0±0,4
(р**)

6,0±0,41
(р**)

61,38±7,05 сек.
2,47±0,5 помилок

38,75±7,05 сек.
(р**)
1,62±0,5 помилок
(р*)
70,5±6,65 сек.
(р*)
1,12±0,59 помилок
(р*)

44,46±6,69 сек.
(р**)
0,71±0,36 помилок
(р**)
63,46±5,9 сек.
(р*)
0,57±0,45 помилок
(р**)

До лікування
(М±m)
4,36±0,45

74,35±6,65 сек.
2,23±0,59 помилок

р* – результат невірогідний; р** – результат вірогідний

За даними таблиці 1 у хворих на
генуїнну епілепсію до лікування
показник зорової пам’яті становив
4,36±0,45 (кількість правильно відтворених геометричних фігур), а
слухової пам’яті – 4,04±0,4 (кількість
правильно відтворених слів), що
менше загальноприйнятої норми.
В результаті проведеного загальноприйнятого лікування ці
показники становили відповідно
4,5±0,45 (р>0,05) і 5,0±0,4 (р≤0,01),
тобто, показник зорової пам’яті
майже не змінився, а слухової – вірогідно збільшився.
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.
Результатом проведеного загальноприйнятого лікування стало вірогідне (р≤0,05) зменшення часу для
проведення цього тесту – 38,75±7,05
сек., а кількість помилок (1,62±0,5)
зменшилася не суттєво (р>0,05).
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) зменши-
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лася 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.
Після загальноприйнятого лікування час виконання завдання суттєво не змінився – 70,5±6,65 сек.
(р>0,05) і вірогідно не зменшилася
кількість допущених помилок –
1,12±0,59 (р>0,05), тобто, показники об’єму та переключення уваги у
хворих не покращилися.
Відповідно після лікування запропонованими засобами ці по-

казники становили: 63,46±5,9 сек.
(р>0,05) і 0,57±0,45 помилок
(р≤0,05), тобто вірогідно покращився показник об’єму уваги.
Отже, у хворих на генуїнну епілепсію відмічається послаблення
зорової та слухової пам’яті, а також
зниження таких показників уваги,
як об’єм, переключення, стійкість
і відмічається їх інертність.
Після проведеного загальноприйнятого лікування у таких хворих
стан зорової пам’яті не змінився, а
слухової – покращився; також при
цьому покращилася стійкість уваги.
Результатом проведеного запропонованого курсу лікування у хворих на генуїнну епілепсію стало
суттєве покращення зорової і слуТаблиця 2

Показники стану пам’яті та уваги у хворих
на симптоматичну епілепсію до і після лікування (31 особа)
Показники
Зорова пам’ять
(запам’ятовування
геометричних
фігур – кількість)
Слухова пам’ять
(запам’ятовування
слів – кількість)
Тест Крепеліна
(в сек. і кількість
помилок)
Таблиці Шульте
(в сек. і кількість
помилок)

Після загальноприйнятого
лікування
(М±m)
4,9±0,43
(р*)

Після лікування
запропонованими
засобами
(М±m)
5,9±0,32
(р**)

4,06±0,35

3,9±0,37
(р*)

5,29±0,35
(р**)

67,03±5,34 сек.
2,64±0,39 помилок

50,56±6,55 сек.
(р**)
2,1±0,5 помилок
(р*)
51,5±7,22 сек.
(р*)
1,3±0,5 помилок
(р*)

53,62±5,34 сек.
(р**)
1,24±0,39 помилок
(р**)
51,35±5,54 сек.
(р**)
0,86±0,37 помилок
(р**)

До лікування
(М±m)
5,0±0,32

63,41±5,54 сек.
2,1±0,37 помилок

р* – результат невірогідний; р** – результат вірогідний
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хової пам’яті, стійкості та об’єму
уваги.
Як видно із таблиці 2, 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.
Після проведеного загальноприйнятого лікування ці показники становили відповідно 4,9±0,43
(р>0,05) і 3,9±0,37 (р>0,05), тобто,
з тенденцією ще до більшого зниження рівня обидвох видів пам’яті.
В результаті проведеного запропонованого лікування 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.
Результатом загальноприйнятого лікування стало вірогідне зменшення часу для проведення цього
тесту – 50,56±6,55 сек. (р≤0,01), а
кількість помилок (2,1±0,5) зменшилася не суттєво (р>0,05), тобто,
дещо покращилася стійкість уваги.
Після лікування запропонованими засобами час виконання
тесту вірогідно (р≤0,01) становив
53,62±5,34 сек. і 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 (таблиці Шульте) 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.
В результаті загальноприйнятого
лікування час виконання завдання і
кількість допущених помилок суттєво не змінилися – 51,5±7,22 сек.
(р>0,05) і 1,3±0,5 помилок (р>0,05).
Після лікування запропонованими засобами 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
таких якостей уваги, як стійкість,
об’єм, переключення та їх інертність.
В результаті проведеного загальноприйнятого лікування у таких хворих з’явилася тенденція до
погіршення показників зорової та
слухової пам’яті, але покращилася
стійкість уваги.
Після проведеного курсу лікування мемоплантом, вітрум омегою-3 та кислотою фолієвою у
хворих на симптоматичну епілепсію покращилися зорова і слухова
пам’ять, стійкість, об’єм та переключення уваги.
З таблиці 3 видно, що в хворих
на криптогенну епілепсію до лікування показник зорової пам’яті
становив 4,14±0,48, а слухової –
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Таблиця 3

Показники стану пам’яті та уваги у хворих
на криптогенну епілепсію до і після лікування (14 осіб)
Показники
Зорова пам’ять
(запам’ятовування
геометричних
фігур – кількість)
Слухова пам’ять
(запам’ятовування
слів – кількість)
Тест Крепеліна
(в сек. і кількість
помилок)
Таблиці Шульте
(в сек. і кількість
помилок)

Після загальноприйнятого
лікування
(М±m)
5,0±0,51
(р*)

Після лікування
запропонованими
засобами
(М±m)
6,0±0,48
(р**)

4,36±0,6

4,83±0,61
(р*)

6,0±0,6
(р**)

58,43±6,56 сек.
1,79±0,5 помилок

51,0±6,53 сек.
(р*)
0,83±0,5 помилок
(р*)
44,3±5,19 сек.
(р*)
0,67±0,48 помилок
(р*)

42,87±6,56 сек.
(р**)
1,79±0,64 помилок
(р*)
48,75±5,74 сек.
(р*)
1,0±0,58 помилок
(р*)

До лікування
(М±m)
4,14±0,48

52,0±5,74 сек.
1,21±0,58 помилок

р* – результат невірогідний; р** – результат вірогідний

5,0±0,51, тобто, менше об’єму зорової і слухової пам’яті у психічно
здорових людей.
В результаті загальноприйнятого лікування ці показники становили відповідно 5,0±0,51 (р>0,05)
і 4,83±0,61 (р>0,05), тобто, майже
не змінилися.
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 ста-

новив 58,43±6,56 сек., кількість
допущених помилок – 1,79±0,5,
що не відповідає загальноприйнятій нормі.
Загальноприйняте лікування вірогідно не поліпшило ці показники – час, затрачений на проведення тесту, становив 51,0±6,53 сек.
(р>0,05), кількість допущених помилок – 0,83±0,5 (р>0,05).
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.
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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.
В результаті загальноприйнятого лікування час виконання завдання і кількість допущених помилок
суттєво не змінилися і відповідно
становили: 44,3±5,19 сек. (р>0,05)
і 0,67±0,48 помилок (р>0,05).
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, як до лікування, так і
після проведеного загальноприйнятого лікування, відмічається
послаблення зорової і слухової
пам’яті, а також зниження таких

якостей уваги, як стійкість, об’єм,
переключення та їх інертність.
Проведений курс лікування мемоплантом, вітрум омегою-3 та
кислотою фолієвою у таких хворих покращив тільки стан зорової
та слухової пам’яті.
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
1. У хворих на генуїнну, симптоматичну та криптогенну форми
епілепсії відмічається послаблення
зорової і слухової пам’яті, а також
зниження таких якостей уваги, як
стійкість, об’єм та переключення.
2. Після загальноприйнятого
курсу лікування тільки у хворих на
генуїнну епілепсію покращилися
слухова пам’ять і стійкість уваги.
3. Застосування мемопланту, вітрум омеги-3 та кислоти фолієвої
в складі комплексної терапії хворих на генуїнну та симптоматичну форми епілепсії вірогідно покращило стан зорової і слухової
пам’яті, стійкість, об’єм та переключення уваги.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ,
ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ТА ОЖИРІННЯ
Анотація: У статті наведені дані щодо ефективності комплексного лікування неалкогольного стеатогепатиту, гіпертонічної хвороби ІІ стадії та ожиріння із застосуванням схеми езетиміб, фозиноприл та гепадиф, її впливу на клінічний перебіг коморбідних захворювань та стану компонентів метаболічного синдрому.
Аннотация: В статье приведены данные по эффективности комплексного лечения
неалкогольного стеатогепатита, гипертонической болезни II стадии и ожирение с применением схемы эзетимиб, фозиноприл и Гепадиф, ее влияния на клиническое течение коморбидных заболеваний и состояния компонентов метаболического синдрома.
Summary: The article presents data on the effectiveness of integrated treatment of
nonalcoholic steatohepatitis, hypertension stage II and obesity using ezetimibe scheme,
fosinopril and hepadyf, its impact on the clinical course of disease and comorbid condition
components of the metabolic syndrome.

Метою дослідження була оцінка
ефективності комплексного лікування при НАСГ, ГХ ІІ стадії на тлі
ожиріння, зокрема, його впливу на
клінічний перебіг коморбідних захворювань, стан компонентів метаболічного синдрому (ліпідний
спектр крові, ступінь інсулінорезистентності), інтенсивність фіброзування печінки, стан печінкового кровообігу.
Обстежено 60 хворих на НАСГ
із коморбідним перебігом ГХ ІІ

стадії та ожирінням І ступеня. Для
визначення ефективності лікування було сформовано 3 групи пацієнтів, які були рандомізовані віком, статтю, ступенем ожиріння,
та активністю цитолітичного синдрому НАСГ (див. розділ 2.1).
Для визначення ефективності
лікування було сформовано 3 групи пацієнтів, які були рандомізовані віком, статтю, ступенем ожиріння, та активністю цитолітичного
синдрому НАСГ. Перша група (1)
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(20 осіб) отримувала гіпокалорійну дієту, метформін по 500 мг 2
рази на день для усунення проявів
МС, ессенціалє Н (ЕФЛ) у якості
гепатопротекторного та гіполіпідемічного препарату (по 1 капсулі 3 рази в день), аторвастатин
(атокор) по 10 мг 1 раз на день – у
якості гіполіпідемічного середника та еналаприлумалеат (ЕМ) по
10 мг на добу(початкова доза, яку
за потреби підвищували до 20-30
мг/добу)під контролем АТ упродовж 90 днів. Друга група (2) (20
осіб) отримувала гіпокалорійну
дієту, метформін по 500 мг 2 рази
на день для усунення проявів МС,
гепадиф (Г) в якості гепатопротекторного препарату (по 1 капсулі 3
рази в день), езетрол (Е) по 10 мг
1 раз на день – у якості гіполіпідемічного середника та еналаприлумалеат по 10 мг на добу (початкова
доза, яку за потреби підвищували
до 20-30 мг/добу) під контролем АТ
упродовж 90 днів. Третя група (3)
(20 осіб) отримувала гіпокалорійну
дієту, метформін по 500 мг 2 рази
на день для усунення проявів МС,

гепадиф (Г) в якості гепатопротекторного препарату (по 1 капсулі
3 рази в день), езетрол (Е) по 10 мг
1 раз на день – у якості гіполіпідемічного середника та фозиноприл
(Ф) по 10 мг на добу(початкова
доза, яку за потреби підвищували
до 20 мг/добу)для контролю АТ
упродовж 90 днів. Протягом дослідження випадків побічної дії ліків
не було встановлено.
Аналіз клінічних проявів НАСГ
та ГХ ІІ стадії, біохімічних, лабораторних показників функціонального стану печінки, метаболічної
інтоксикації та інтенсивності фіброзування печінки, ультрасонографічних та допплерографічних
даних дослідження печінкового
кровообігу, ендотеліальної дисфункції досліджували в динаміці
через 30, 90 днів лікування, а також через 3 місяці після проведеного лікування.
Аналіз впливу запропонованої
терапії хворим на НАСГ (група 2, 3)
на перебіг захворювання у порівнянні із першою групою виявив
наступні результати (табл.6.1).

Таблиця 6.1
Характеристика клінічних симптомів неалкогольного стеатогепатиту (у балах) у хворих на ожиріння та гіпертонічну хворобу ІІ
стадії у динаміці лікування (M±m)
Клінічний симптом
Загальна слабкість
(астенія)
Працездатність
(фізична, розумова)

3 група, n=20

Групи хворих
2 група, n=20

1 група, n=20

4,8±0,15*

4,7±0,12*

3,0±0,21

4,9±0,08*

4,8±0,09*

2,8±0,16
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Гіркота у роті
Сухість в роті
Нудота
Здуття живота
Свербіж шкіри
Біль у правій
підреберній ділянці
Відчуття важкості
в правій підреберній
ділянці
Гепатомегалія

4,5±0,12*
4,8±0,25*
4,3±0,12*
4,7±0,27*
4,5±0,12*

4,4±0,17*
4,8±0,15*
4,2±0,10*
4,7±0,15*
4,3±0,13*

1,4±0,24
1,8±0,09
2,5±0,03
1,7±0,15
1,6±0,08

4,8±0,03*

4,7±0,07*

3,0±0,19

4,7±0,06*

4,7±0,09*

2,3±0,31

3,6±0,08

3,5±0,08

3,2±0,14

Примітки: 1. Шкала оцінки: 1 бал – ефектнегативний;
2 бали – немаєефекту;
3 бали–задовільно; 4 бали – добре; 5 балів – дуже добре.
2. * – відмінності вірогідні порівняно з групоюхворих на НАСГ,
які лікувалися ессенціале Н та аторвастатином (p<0,05).

Покращення самопочуття, зменшення ознак астено-вегетативного, інтоксикаційного синдрому,
диспепсичних проявів у пацієнтів 2-ї та 3-ї груп відмічали на 3-4
день від початку лікування, тоді,
як у хворих 1-ї групи лише з 10
дня. Через 2 тижні від початку
терапії астено-вегетативний синдром значно меншої інтенсивності
зберігався лише у 3 осіб (15,0%)
2-ї та 3-ї груп, тоді як в 1-й групі
він залишався у 11 хворих (55,0%).
У той же термін у більшості хворих 2-їта 3-ї груп зникли біль та
відчуття важкості в правій підреберній ділянці (відповідно у 17
(85,0%), а також практично не турбували диспепсичні явища (у 19
хворих (95,0%), що продовжувало
спостерігатися у більшості хворих
1-ї групи і на 15-й, і на 30-й день
лікування.

Порівняльна динаміка інтенсивності основних клінічних
синдромів на 30-й день лікування виглядала наступним чином:
загальні прояви інтоксикаційного синдрому в 2 та 3 групах зменшились у 1,6-1,8 раза (р<0,05) в
порівнянні з 1-ю групою, прояви диспепсичного синдрому –
у 1,7-1,8 раза (р<0,05), клінічні
прояви холестазу – у 2,8-3,2 раза
(р<0,05),
абомінально-больового синдрому – у 1,6-2,0 раза
(р<0,05),гепатомегалії – 11,1%
(р>0,05).
Відносно контролю рівня АТ,
то показники добового моніторування АТ у осіб 1 та 2 груп були
аналогічні, тобто еналаприл на
30-й день лікування реалізував
очікуваний гіпотензивний ефект
при офісному вимірюванні АТ,
однак швидкість досягненнянор-
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мотензії коливалася у 50,0% хворих, а при застосуванні добового
моніторування АТ у 80,0% хворих залишався судинний тип nondіpper. Була сформована 3 група
спостереження, яка, на тлі базової
терапії гепадифом та езетролом,
замість ЕМ отримувала фозиноприлу початковій дозі по 10 мг
на добу. Показники біохімічного

дослідження крові у динаміці лікування висвітлені у табл. 6.2. Через 4 тижні від початку лікування було зареєстровано зниження
вмісту загального білірубіну в
крові хворих 2 та 3 груп у середньому у 1,6та 1,7раза проти 1,4
(р<0,05) у хворих 1 групи із наявністю вірогідної міжгрупової різниці (р<0,05).

Показник

Загальний
білірубін,
мкмоль/л

ПЗО,
n=20

19,2±1,15

Групи

Таблиця 6.2
Біохімічні показники функціонального стану печінки
у хворих на неалкогольний стеатогепатит, ожиріння
та гіпертонічну хворобу ІІ стадіїв динаміці лікування (M±m)

2

41,8±1,13 24,7±1,14 19,2±1,23
*
**/#
**/#

18,5±1,02
**/#

42,0±1,15
*
13,2±0,45
*
13,1±0,47
*
13,3±0,41
*
29,1±1,19
*
28,7±1,14
*

17,8±1,15
**/#
10,7±1,31
*
4,8±0,25
**/#
4,4±0,23
**/#
15,7±0,27
**
14,4±0,22
**/#

15,7±1,26
**/#
8,7±0,59
*/**
4,5±0,28
**/#
4,0±0,19
**/#
20,0±1,33
*/**
14,0±0,34
**/#

28,7±1,16 15,6±0,54 13,4±0,19
*
**/#
**/#

11,7±0,12
**/#

2
3

14,7±0,43

Через 3 міс.
після
лікування
28,7±3,81
*/**

1
Непрямий
білірубін,
мкмоль/л

Через
90 днів

42,3±1,19 29,9±2,21 26,4±3,62
*
*/**
**

1
4,5±0,27

Через
30 днів

1

3

Прямий
білірубін,
мкмоль/л

До лікування

2
3
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23,3±1,18
**/#
11,5±0,17
*
8,7±0,32
**/#
7,7±0,19
**/#
18,4±0,51
*/**
16,0±0,53
**/#
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АсАТ,
мкмоль/
год×л

АлАТ,
мкмоль/
год×л

1

1,1±0,03
*
1,0±0,04
*
1,1±0,02
*
1,4±0,02
*
1,4±0,02
*
1,4±0,01
*
6,8±0,15
*
6,7±0,13
*
6,8±0,16
*
66,7±3,15

2

65,3±3,12 75,8±2,31

3

65,3±3,14

1
0,4±0,01

2
3
1

0,4±0,02

2
3
1

γ-ГТ, ммоль/
5,2±0,23
год×л

2
3

Загальний
білок, г/л

76,2±3,18

1
Альбу-міни,
59,4±2,25
%

2
3

Жовчні к-ти,
ммоль/л

1
1,2±0,02

2
3

48,5±2,20
*
48,2±2,14
*
48,3±2,25
*
2,8±0,13
*
2,8±0,12
*
2,7±0,25
*

1,0±0,04
*
0,6±0,03
*/**/#
0,5±0,02
*/**/#
1,2±0,18
*
0,7±0,02
**/#
0,6±0,03
**/#
6,7±0,11
*
5,7±0,14
**/#
5,6±0,13
**/#
69,2±2,44
80,2±2,39
**/#
48,3±1,83
*
56,1±1,74
**/#
57,1±1,42
**/#
2,6±0,11
*
2,0±0,16
*/**/#
1,9±0,15
*/**/#

0,8±0,10
0,6±0,05
*/**
*/**
0,4±0,02
0,5±0,02
**/#
**/#
0,4±0,01
0,4±0,02
**/#
**/#
0,8±0,03
0,7±0,05
*/**/#
*/**
0,5±0,02
0,4±0,02
**/#
**/#
0,4±0,01
0,4±0,01
**/#
**/#
6,2±0,14
6,0±0,38 *
*
5,5±0,15
5,3±0,14
**/#
**/#
5,3±0,11
5,2±0,05
**/#
**/#
71,5±2,51 70,3±2,77
81,3±2,17 81,2±2,31
**/#
**/#
82,5±2,12 82,6±2,12
**/#
**/#
50,1±1,79
52,0±1,62 *
*
59,3±1,22 59,8±1,18
**/#
**/#
59,4±1,34 60,1±1,24
**/#
**/#
2,2±0,08
2,0±0,07 *
*
1,4±0,15
1,4±0,10
**/#
*/**/#
1,3±0,16
1,4±0,14
**/#
*/**/#

Примітки: 1. * – різницявірогіднапорівняно з показником у практично здоровихосіб (р<0,05); 2. ** – різниця вірогідна порівняно з показником до лікування
(р<0,05); 3. # – різниця вірогідна порівняно з показником після лікування
у хворих 1 групи (р<0,05).
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Вміст кон’югованого білірубіну
у хворих 2, 3 груп зменшився у 1,5
та 1,7раза, у той час, як у 1 групі
зміни були невірогідні(р>0,05), що
свідчить про спроможність терапії
усувати синдром цитолізу гепатоцитів та холестатичний компонент
стеатогепатиту (див. табл. 6.2).
Комплексна терапія також вірогідно активізувала процеси
кон’югації вільної фракції білірубіну у 1,7 та 1,8 раза (р<0,05) відповідно в групах 2 та 3, на відміну
від терапії в 1 групі, де зменшення
некон’югованого білірубіну через
місяць лікування склало 1,6 раза,
через 3 місяці лікування – знизився у порівнянні з показником до
лікування у 1,8 раза, але через 3
місяці після лікування показники
вмісту в крові усіх фракцій білірубіну знову вірогідно перевищували нормативні значення (р<0,05).
У хворих 2 та 3 груп нормалізація
показників пігментного обміну
була стала і стабільна як до закінчення курсу лікування, так і у віддалений термін (3 міс.).
Ще одним підтвердженням можливості усувати прояви цитолітичного синдрому у хворих на НАСГ
впродовж одного місяцялікування
є вірогідне зниження активності
АсАТ у крові хворих 2 та 3 груп у
1,7 та 2,2 раза (р<0,05), у той час,
як у 1 групі зміни були невірогідні
(p>0,05); а також зниження активності АлАТ відповідно у 2,0 та 2,3
раза (р<0,05) проти невірогідної
тенденції до зниження (р>0,05) у
групі 1, з вірогідною міжгруповою

різницею (р<0,05). Слід зауважити, що активність АсАТ та АлАТ у
хворих на НАСГ 1 групи в динаміці лікування залишалася вірогідно
підвищеною впродовж усього терміну спостереження, що вимагало
призначення додаткового курсу лікування. Застосування комплексу
засобів також справило потужний
протизапальний ефект. Так, у хворих 2 та 3 груп у динаміці лікування показник тимолової проби зменшився на 38,5% та 42,0% (р<0,05)
проти 5,5% (р>0,05) у 1 групі; коефіцієнт альбуміни/глобуліни зріс
на 33,2% та 38,1% (р<0,05) проти
7,8% (р>0,05). На спроможність
терапії щодо усунення проявів мезенхімально-запального синдрому
при НАСГ також вказує фактична нормалізація відносного вмісту
фракцій глобулінів (р>0,05), вірогідне зниження в динаміці лікування α2- та γ-глобулінів відповідно
на 24,7% та 21,8% у 2 групі та на
27,2 % та 28,5 % у хворих 3 групи
(р<0,05), чого ми не спостерігали
у хворих 1 групи (р>0,05). Слід також підкреслити той факт, що запропонована терапія, на відміну
від традиційної, призвела до зниження інтенсивності холестатичного синдрому: зниження вмісту у
крові жовчних кислот у хворих 2, 3
групи через місяць лікування в 1,4
раза (р<0,05), на 3 місяці лікування:
у 2,0 раза (р<0,05), зниження активності γ-ГТ відповідно на 17,9% та
22,1%(р<0,05) із фактичною нормалізацією показників (р>0,05) у порівнянні з ПЗО) (див. табл. 6.2).
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У динаміці лікування було встановлено вірогідне підвищення білоксинтезувальної функції печінки (вміст альбумінів у 2, 3 групах
зріс на 23,0% (р<0,05) проти 7,7%
(р>0,05) у 1 групі) та вірогідне
збільшення активності аргінази, як
маркера дезінтоксикаційної функції печінки, відповідно в 4,5 та 4,6
рази (р<0,05) у 2, 3 групах проти в
2,0 рази у 1 групі (р<0,05). Таким
чином, запропонована терапія у
хворих 2, 3 груп справила мембраностабілізувальний ефект, стабільно усунула прояви цитолізу, холестазу,
мезенхімально-запального
синдрому, підсилилаальбумінсинтезуючу та дезінтоксикаційну
функції печінки у хворих на НАСГ.
90-денний курс лікування комплексом засобів, що включав метформін, езетіміб та гепадиф, довів
спроможність досягнення стабільної нормалізації показників вуглеводного обміну, оскільки сприяв
швидкій компенсації вуглеводного
обміну при порушеній толерантності до вуглеводів, ресенситизації інсулінових рецепторів та усуненню синдрому ІР.
На 30-й день лікування вміст у
крові основної фракції протиатерогенних ліпопротеїнів – ЛПВЩ у 1

групі зрісу 1,4 раза (р<0,05), на 90
день лікування – у 1,8 раза (р<0,05),
досягнувши нормативного показника. Заслуга корекції вмісту
ЛПВЩ у крові належить статинам
– потужним ліпідкоригувальним
середникам. Езетиміб володіє ліпідкоригувальними, гіполіпідемічними властивостями. Застосування
Е у комплексній терапії хворих на
НАСГ із ожирінням та ГХ сприяє
оптимізації ліпідного спектру крові, зменшенню ступеня стеатозу печінки та профілактиці атеросклеротичного ураження судин.
Висновки. Комплексна терапія із застосуванням препаратів
метформін, езетрол, гепадиф та
фозиноприл є ефективною у лікуванні НАСГ на фоні ГХ ІІ стадії
та метаболічного синдрому щодо
корекції основних клінічних та
біохімічних синдромів НАСГ, ліпідного спектру крові з усуненням
гіпер- та дисліпідемії, зниженням
індексу атерогенності, потенціює
гіпоглікемізуючі ефекти метформіну із нормалізацією рівня постпрандіальної глюкози та індексів
інсулінорезистентності, справляє
протиоксидантні, мембранастабілізувальні ефекти, підсилює дезінтоксикаційну функцію печінки.
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ЛІКУВАННЯ НЕЗВОРОТНОГО ПУЛЬПІТУ МОЛЯРІВ
МЕТОДОМ ВІТАЛЬНОЇ АМПУТАЦІЇ
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТУ «PULPOTEC»
Анотація: При неможливості проведення екстирпаційного методу лікування пульпіту молярів слід ширше застосовувати метод вітальної ампутації. Вивчено ефективність застосування препарату «Pulpotec» для проведення пульпотомії у 25 хворих.
Проведено оцінку стану періодлонта лікованих зубів через 3 т а 6 місяців. Встановлена
висока ефективність препарату «Pulpotec».
Аннотация: При невозможности проведения екстирпационного метода лечения
пульпита моляров следует шире применять метод витальной ампутации. Изучена
эффективность применения препарата «Pulpotec» для проведения пульпотомии у 25
больных. Проведена оценка состояния периодонта леченных зубов через 3 и 6 месяцев. Установлена высокая эффективность препарата «Pulpotec».
Summary: If not tested ekstirpatsionnogo treatment of pulpitis molars should make wider use of the method of vital amputation. The efficacy of using the drug «Pulpotec» for pulpotomy in 25 patients. Were assessed for periodontal treated teeth after 3 and 6 months.
The high efficiency of the drug «Pulpotec».

До 40% звернень до стоматолога
складають пацієнти із захворюваннями пульпи [2, с. 46]. Основним
методом лікування незворотного
пульпіту вважається метод вітальної екстирпації. Переваги екстирпаційного методу не підлягають
сумніву. Але зустрічаються клінічні випадки, в яких використання
екстирпаційного методу є доволі
складним та може супроводжуватись ускладненнями. Це – пульпіт
третіх молярів із складною формою коренів та кореневих каналів,
пульпіт у пацієнтів із обмеженим
відкриванням рота, що робить не-

можливим створення адекватного
ендодонтичного доступу, пацієнти
із соматичними захворюваннями,
які не можуть тривалий час знаходитися в стоматологічному кріслі
( психічні захворювання, похилий
вік та ін.)
Вітальна ампутація – метод лікування пульпіту, що полягає в видаленні коронкової пульпи та збереженні кореневої частини пульпи.
Вітальність кореневої частини
пульпи забезпечує нормальну трофіку тканин зуба та попереджує
виникнення періапікальних ускладень, тому що вітальна пульпа ко-
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реневих каналів служить надійним
бар’єром для проникнення мікроорганізмів у періодонт [1,с. 17].
Однак до останнього часу застосування методу вітальної ампутації
було обмеженим через труднощі із
забезпеченням асептичних умов та
ізоляції кукси пульпи [5, с. 233].
Для покриття кукси пульпи використовували формокрезол, сульфат заліза, гідроксид кальцію, що
володіли недостатньою ефективністю [2, с. 46]. Препарат для покриття кукси пульпи після ампутації повинен володіти вираженою
гемостатичною,
знеболюючою,
протизапальною дією, а також надійно герметизувати куксу пульпи[
3, с. 287].
В зв’язку з цим ми звернули увагу на сучасний препарат виробництва швейцарської фірми Produits
Dentaires S.A. – «Pulpotec».
«Pulpotec»являє собою рентгеноконтрастний матеріал для вітальної ампутації пульпи.
Препарат складається з порошку( поліоксиметилен, йодоформ,
окис цинку) та рідини( дексаметазону ацетат, формальдегід, фенол,
гваякол, допоміжні речовини).
Матеріал замішується на скельці перед застосуванням шпателем
шляхом змішування порошку з рідиною до консистенції пасти. Після ампутації пульпи та гемостазу
«Pulpotec» наноситься на куксу
пульпи за допомогою каналонаповнювача або гладилки. Зуб закривається тимчасовою пломбою.
У наступне відвідування за відсут-

ності скарг тимчасова пломба замінюється на постійну.
Компоненти, що входять до
складу препарату «Pulpotec» мають виражену антисептичну та
протизапальну дію. Після накладання препарату на куксу пульпи
відбувається ліквідація запалення,
розвивається склероз тканин у зоні
контакту з препаратом Pulpotec,
часткове фіброзне переродження
кореневої пульпи в середній третині при збереженні вітальної тканини пульпи в апікальній частині
кореневого каналу.
Мета дослідження. Вивчити
ефективність препарату «Pulpotec»
при лікуванні хворих з незворотнім пульпітом молярів методом вітальної ампутації.
Матеріали і методи.
Було обстежено 25 хворих віком
від 20 до 65 років, з них 6 чоловіків та 19 жінок. Діагноз незворотного пульпіту було поставлено в
12 молярах нижньої щелепи та 13
– верхньої. При клінічному обстеженні визначали кількість балів
за методикою Скапкарьовою Є.О.
Згідно цієї методики, 1бал надавався при виявленні болю у зубі,
болю при накушуванні на зуб, у випадку вживання пацієнтом анальгезуючих препаратів, при болісній
горизонтальній та вертикальній
перкусії, збільшенні реґіонарних
лімфатичних вузлів, гіперемії та
набряку перехідної складки у ділянці причинного зуба. Дані, що
були отримані, заносили до листа
ендодонтичного лікування. Після
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місцевого знеболення препаратом
Артифрін – Здоров’я форте проводили препарування каріозної
порожнини, ізоляцію зуба за допомогою кофердама. Після антисептичної обробки каріозної порожнини 0,05% розчином хлоргекседину
стерильним бором розкривали порожнину зуба та проводили ампутацію коронкової пульпи. Кровотечу з кукси пульпи зупиняли 3%
розчином перекису водню.
На скельці ex tempore готували
препарат «Pulpotec», та покривали ним куксу пульпи. Матеріал
ущільнювали стерильною ватяною
кулькою та зуб закривали тимчасовою пломбою з цинкоксид – евгенолового цементу. В наступне
відвідування через 2 дні оцінювали клінічний стан пацієнта також
за бальною системою. Проводили
рентгенографію зуба. Після зняття тимчасової пломби проводили
постійне пломбування пломбою

із склоіономерного цементу або
срібної амальгами. Контрольний
огляд проводився через 3 та 6 місяців. Оцінювали як клінічний стан
за бальною системою за Скапкарьовою Є.О., так і стан тканин періодонта на рентгенограмі.
Результати та обговорення.
При клінічному обстеженні у
перше відвідування середнє значення суми балів за Скапкарьовою
Є.О. становило 2,86 ± 1,6. В усіх
випадках застосування препарату
«Pulpotec» на наступний день пацієнти відзначали позитивний ефект,
зменшувались больові відчуття.
В одному випадку спостерігалась
болюча вертикальна перкусія. Після накладання повторно нової порції препарату «Pulpotec» на куксу
пульпи через 2 доби больові відчуття при перкусії зникли. Середнє
значення кількості балів при клінічному обстеженні у друге відвідування становило 0,36 ± 0,8 0.

Діаграма 1
Зміни клінічного стану пацієнтів
при лікуванні пульпіту методом вітальної ампутації

1 – перше відвідування,
2 – друге відвідування, 3 – огляд через 3 міс.,
4 – огляд через 6 міс.
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Також в жодного з пацієнтів не
було виявлено деструктивних змін
періапікальних тканин на рентгенограмі через 3 та 6 місяців спостережень.

Рис. 4. Пацієнтка К.,59 р.,
стан тканин періодонта
47 зуба через 12 міс.
Рис. 1. Пацієнтка К., 59 р.,
незворотний пульпіт 47 зуба,
друге відвідування, на устя
кореневих каналів накладено
матеріал «Pulpotec».

Рис. 2. Пацієнтка К., 59 р.,
стан тканин періодонта
47 зуба через 3 міс.

Рис. 3. Пацієнтка К.,59 р., стан тканин періодонта 47 зуба через 6 міс.

Висновки.
1.Для лікування незворотнього пульпіту багатокореневих зубів
у випадках, коли є неможливим
проведення методу вітальної екстирпації пульпи слід ширше використовувати метод вітальної ампутації пульпи, що дозволяє зберегти
вітальною кореневу пульпу у верхівковій третині.
2. Отримані результати дозволяють рекомендувати препарат «
Pulpotec « для проведення вітальної ампутації при лікуванні незворотнього пульпіту у молярах, що
попереджує виникнення ускладнень з боку періодонту.
Література:
1. Лечение пульпитов многокорневых
зубов ампутационным методом с применением препарата Pulpotec (PD,
Швейцария) / С.В. Мелехов, О.В. Капирулина, Н.А. Якуш, и [др.] // Стоматология сегодня. – 2008 . – № – 4 . – С. 17–18.
2. Боровский Е. В. Оценка обоснованности диагноза и надежности
пломбирования корневых каналов при
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
В ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ЗРИГУВАННЯ
У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ
Анотація: У статті розглянуто проблему синдрому регургітації у дітей грудного віку.
Приділено увагу порушенням фізичного розвитку дітей із тривалими й вираженими
зригуваннями. Наведено досвід застосування антирефлюксних сумішей у харчуванні
дітей залежно від інтенсивності зригувань і порушення трофіки. Відзначено ефективність дієтотерапії із включенням спеціалізованої суміші «Нутрилон Антирефлюкс», позитивну динаміку нутритивного статусу пацієнтів.
Аннотация: В статье рассмотрена проблема синдрома регургитации у детей
грудного возраста. Уделено внимание нарушениям физического развития детей с
продолжительными и упорными срыгиваниями. Приведен опыт применения антирефлюксных смесей в питании детей в зависимости от интенсивности срыгиваний и
нарушения трофики. Отмечена эффективность диетотерапии с включением специализированной смеси «Нутрилон Антирефлюкс», позитивная динамика нутритивного
статуса пациентов.
Summary: The problems of infant regurgitation syndrome were examined in the article.
Attention is paid to abnormal physical development of children with prolonged and severe
regurgitation. The experience of the use of antireflux mixtures for nutrition of children, depending on the regurgitation intensity and trophism disorder, is given. The effectiveness of
diet including a specialized formulas «Nutrilon antireflyuks» and positive dynamic of nutritional status of patients are marked.

Синдром зригування належить
до найбільш поширених функціональних порушень шлунково-кишкового тракту у дітей
раннього віку. Під синдромом
зригування розуміють невеликий
закид вмісту шлунку до глотки
та ротової порожнини. Згідно із
існуючою класифікацією функціональних гастроінтестинальних
розладів у дітей раннього віку
синдром зригування належить до

групи G – регургітація немовлят
(G2) [1, 2].
Поширеність зригування у дітей
першого року життя, за даними
низки дослідників, коливається від
18 до 50%. Симптоми дитячої регургітації з’являються на першому
місяці життя, максимальна інтенсивність зригувань відзначається у
віці 4–6 місяців [2, 3, 4, 5]. Висока
частота зригувань у дітей раннього віку обумовлена анатомо-фізіо-
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логічними особливостями верхніх відділів шлунково-кишкового
тракту,
морфо-функціональною
незрілістю механізмів регуляції
сфінктерного апарату і недосконалістю моторики ШКТ. Факторами,
які сприяють виникненню і посиленню зригувань у дітей перших
місяців життя, є такі, що викликають підвищення тиску у шлунку
та черевній порожнині (аерофагія,
переїдання, метеоризм, закрепи та
кишкові коліки) [2, 4, 5].
Одиничні зригування можуть
спостерігатися і у здорових дітей
перших місяців життя і, як правило, не викликають тривоги у лікаря і батьків дитини. Особливу
увагу привертають упорні зригування, оскільки вони можуть бути
одними із клінічних проявів захворювань ШКТ як органічного, так
і функціонального характеру, що
вимагає проведення диференціальної діагностики цих станів та їх
корекції. Крім того, тривалі і упорні зригування у дітей грудного
віку часто призводять до зниження
маси тіла і розвитку прогресуючої
гіпотрофії [2, 3].
Зригування без органічних змін
з боку шлунково-кишкового тракту
можуть бути пов'язані з порушенням режиму і техніки годування,
неадекватним підбором сумішей,
синдромом вегето-вісцеральних
порушень, пілороспазмом. Прогресуючі зригування можуть бути
обумовлені вродженими вадами
розвитку ШКТ, зокрема, пілоростенозом [3]. На етапі диференці-

альної діагностики, у першу чергу,
необхідно виключити органічні
причини, які часто вимагають проведення невідкладного хірургічного втручання.
Згідно
із
рекомендаціями
ESPGHAN, лікування даної патології повинно бути комплексним
і проходити декілька послідовних
етапів (терапія step-up) [2, 6, 8].
Терапія синдрому регургітації
включає роз'яснювальну роботу з
метою психологічної підтримки та
заспокоєння батьків, постуральну
терапію, нормалізацію режиму годувань та проведення адекватної
дієтотерапії, вибір якої залежить
від виду вигодовування дитини, а
також, при неефективності вищезгаданих заходів, застосування медикаментозної терапії [4, 7, 8].
При значній інтенсивності зригувань заходи щодо регуляції
техніки годувань та дотримання
принципів постуральной терапії,
як правило, недостатні. При відсутності ефекту на перших етапах
лікування раціональним є призначення антирефлюксних сумішей.
Дієтотерапія синдрому зригування
у дітей повинна бути послідовною
і диференційованою. Харчова корекція зригувань залежить від їхньої інтенсивності та типу вигодовування.
При незначній інтенсивності зригування (до 3 балів) доцільне вигодовування дітей сумішами, які
відрізняються від стандартних густішою консистенцією завдяки специфічному вуглеводному компонен-
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ту або додаванню крохмалю [2,4].
При більш вираженій інтенсивності
регургітації перевагу віддають спеціалізованим продуктам харчування
– антирефлюксним молочним сумішам, в’язкість яких підвищена за
рахунок введення до складу продукту спеціальних загущувачів.
Антирефлюксні суміші можуть
бути призначені як у повному обсязі, так і для часткової заміни годувань. Тривалість застосування
визначається індивідуально, а після досягнення стійкого терапевтичного ефекту дитина поступово
переводиться на вигодовування
звичайними сумішами.
Таким чином, правильно підібрана раціональна дієтотерапія у поєднанні з наполегливою
роз’яснювальною роботою із метою психологічної підтримки та
заспокоєння батьків забезпечує
усунення клінічних проявів захворювання і сприяє фізіологічному
розвитку дитини.
Матеріали та методи дослідження.
Метою нашого дослідження
було вивчення ефективності дієтологічної корекції синдрому
зригування у дітей грудного віку
з включенням спеціалізованих антирефлюксних сумішей.
Під нашим спостереженням
перебували 12 дітей віком від
2 до 5 місяців, які були обстежені
в інфекційному відділенні дитячої
клінічної лікарні № 2 м. Дніпропетровськ (див. табл. 1.). Тривалість
дослідження становила 3 тижні.

Таблиця 1
Характеристика контингенту
обстежуваних дітей
Характеристики
1. Кількість
хворих
з них:
хлопців
дівчат
2. Вікова
структура:
2 місяці
3 місяці
4 місяця
5 місяців

Кількість хворих n
(%)
12
8 (66,6%)
4 (33,4%)
3 (25%)
4 (33,3%)
3 (25%)
2 (16,7%)

Всі діти на момент обстеження
мали синдром регургітації. Інтенсивність зригувань визначалась у
балах за спеціально розробленою
шкалою: 0 балів – відсутність зригувань; 1 бал – менше 5 зригувань
із незначним об’ємом (не більше
3 мл); 2 бали – більше 5 зригувань
на добу з разовим об’ємом більше
3 мл; 3 бали – зригування невеликого об’єму після кожного годування; 4 бали – зригування від половини до повного об’єму суміші,
яку з’їла дитина, у половині годувань; 5 балів – зригування від половини до повного об’єму суміші,
яку з’їла дитина, після кожного годування [4].
У результаті проведеної оцінки
вираженості синдрому зригування серед обстежуваних дітей було
виділено дві групи: І групу склали
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7 дітей, у яких відзначалися зригування від 5 до 7 разів на добу невеликим обсягом їжі; ІІ групу – 5
дітей, у яких відзначалися зригування значним обсягом до 3 раз на
добу. На початку дослідження середній показник інтенсивності регургітації в 1 групі склав 2,57 бала,
в 2 групі – 4,0 бала (див. табл. 2.).

ваними сумішами. Проведений
аналіз
клініко-анамнестичних
даних встановив, що 9 із обстежених дітей (75%) мали симптоматику перинатальної патології
ЦНС та стояли на обліку у невролога.
Було проведено оцінку фізичного розвитку дітей (див. мал. 1).
Встановлено, що у І групі у 4 діТаблиця 2 тей спостерігалась гіпотрофія І
Інтенсивність синдрому зригу- ступеню. В ІІ групі обстежених
вання у групах
дітей була виявлена гіпотрофія І
ст. (n=3) и ІІ ст. (n=2). Зниження
ІнтенсивІ група
ІІ група
маси тіла і наявність гіпотрофії
ність зригукорелювало з інтенсивністю зривань у балах
гувань. У І групі гіпотрофія І ст.
2 бала
n=3
–
була виявлена у дітей з показни3 бала
n=4
–
ками інтенсивності регургітації у
4 бала
–
n=5
3 бали. У ІІ групі, при однаковій
Середній
2,57
4,0
вираженості синдрому зригуванбал
ня, гіпотрофія ІІ ст. відзначалася
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

І група
нормотрофія

ІІ група
гіпотрофія І ст.

гіпотрофія Ііст.

Малюнок 1. Оцінка фізичного розвитку
обстежених дітей (до дієтотерапії)

Всі діти, які мали синдром зри- у старших дітей і була обумовлегування, перебували на штучно- на більшою тривалістю періоду
му вигодовуванні високоадапто- регургітації.
96

Медичний форум

♦

Усім дітям дворазово (до і після
введення антирефлюксной суміші)
було проведено гематологічне і копрологічне дослідження. З метою
виключення органічних змін ШКТ і
диференціальної діагностики з пілоростенозом 5 дітям досліджуваної
групи проводилося езофагогастродуоденоскопія.
Одразу після початку спостереження за дитиною нами проводилась бесіда із батьками, вводилась
постуральна терапія, проводились
заходи для нормалізації якості вигодовування, режиму та техніки
годування.
Основними критеріями, за якими оцінювалася ефективність лікувального харчування, були зменшення інтенсивності синдрому
зригування, позитивна динаміка
вагової кривої, відсутність інших
симптомів функціональних порушень травлення, гарна переносимість суміші.
Результати дослідження та
їхнє обговорення.
З метою дієтичної корекції синдрому регургітації до харчування дітей вводились суміші з антирефлексною дією. Дітям І групи із
меншою інтенсивностю зригувань
вводилась суміш «Нутрилон Комфорт», яка відрізняється від стандартних сумішей більш густою
консистенцією завдяки специфічному вуглеводному компоненту.
Дітям ІІ групи з урахуванням вираженої інтенсивності регургітації
вводилась спеціалізована молочна
суміш «Нутрилон Антирефлюкс»,

в’язкість якої підвищена за рахунок
спеціального загусника – камеді,
що становить основу клейковини
ріжкового дерева. Суміші вводились у раціон дітей поступово, із
щоденним збільшенням об’єму.
З метою динамічної оцінки клінічних симптомів матерям було запропоновано ведення щоденника з
урахуванням частоти і обсягу зригування, характеру випорожнень,
наявності метеоризму, оцінкою поведінки і емоційного тонусу дитини.
На 3-ю добу спостереження на
фоні прийому суміші «Нутрилон
Антирефлюкс» в обсязі 1/3 від загального обсягу у 3-х дітей із ІІ
групи було відзначено припинення
зригування, у той час як у дітей І
групи зменшення кількості зригувань не спостерігалось. Оцінка
ефективності дієтотерапії на 5-у
добу, при введенні в раціон харчування антирефлюксної суміші до
1/2 добового обсягу продемонструвало нормалізацію стану із нівелюванням синдрому зригування у всіх
дітей ІІ групи. В І групі ми відзначили припинення зригувань тільки
у 4 дітей (57%). На 7-у добу нагляду
дітям І групи було проведено повну
заміну суміші на «Нутрилон Комфорт». При цьому, у всіх дітей спостерігався позитивний ефект, проте
у 3 дітей цієї групи частота зригувань знизилася у незначній мірі. У
дітей ІІ групи ми спостерігали стійкий клінічний ефект з відсутністю
синдрому регургітації, у зв'язку з
чим обсяг суміші «Нутрилон Антирефлюкс» надалі не збільшувався.
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І група
нормотрофія
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гіпотрофія І ст.

гіпотрофія Ііст.

Малюнок 2. Оцінка фізичного розвитку
обстежених дітей (після дієтотерапії)

На підібраній дієті всі діти перебували протягом наступних двох
тижнів. На 14 день спостереження
середній показник інтенсивності
регургітації в І групі становив 0,57
бала, в ІІ групі – 0 балів. У двох
випадках у дітей І групи ефект від
застосування суміші «Нутрилон
Комфорт» виявився недостатнім.
У зв'язку зі збереженням зригувань цим дітям було рекомендовано ввести додатково суміш
«Нутрилон Антирефлюкс» до 1/3
добового обсягу харчування. Оцінка стану пацієнтів на 21 день спостереження виявила відсутність
зригування у дітей обох груп.
На тлі проведеної дієтотерапії
у 75% дітей ми спостерігали стабілізацію ваговій кривої вже до
кінця 2-го тижня лікування. На
момент закінчення клінічного спостереження результати оцінки фізичного розвитку були наступні: в

І групі гіпотрофія І ст. зберігалася тільки у 2-х дітей; в ІІ групі у
4 дітей спостерігалося зниження
дефіциту маси тіла, а також відзначалася нормалізація трофіки у
1 дитини (див. мал. 2).
В обох групах спостерігалася
гарна переносимість сумішей. Інші
симптоми функціональних порушень травного тракту на всьому періоді спостереження у дітей відсутні.
Висновки:
1. Результати проведеного дослідження засвідчили більш швидке досягнення стійкого клінічного
ефекту з припиненням зригувань
при проведенні дієтотерапії із застосуванням суміші «Нутрилон
Антирефлюкс», яка містить оптимальну кількість загусника і має
казеїнову домінанту, що сприяє
утворенню густої харчової маси і
перешкоджає гастроезофагального рефлюксу.
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2. Підхід до дієтичної корекції
синдрому регургітації у дітей грудного віку повинен бути індивідуальним, з урахуванням не тільки тривалості та інтенсивності зригувань, а й
ступеня порушення трофіки дитини.

3. На наш погляд, при зниженні
індексу маси тіла і розвитку гіпотрофії дітям з інтенсивністю регургітації в 3 бали за шкалою досить
обгрунтованим є введення спеціальної антирефлюксной суміші.
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ВАЗОАКТИВНА ФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ, РІВЕНЬ
НІТРОГЕНУ, МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-9 І
РОЗЧИННОГО L-СЕЛЕК-ТИНУ У ХВОРИХ НА ІХС
У ПОЄДНАННІ З ПУХЛИННИМИ
ЗАХВО-РЮВАННЯМИ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА
Анотація: Під наглядом перебувало 46 хворих з ІХС в поєднанні з опухлями прямої
і сигмовидної кишки. Поведені дослідження показали, що порушення вазоактивної
функції плечової артерії проявлялися зменшено-ням її діаметра і швидкості, а також
зниженням показників тесту на вазореактівную гіперемію. Зазначені зміни протікали
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на тлі зниження рівня нтрогена і збільшення показнику матриксной меллапротеінази-9
і L-селективна. Наприкінці 6-місячного курсу лікування Омакором і бісопрололом существенно улучають показники вазоактивної функції плечової артерії і швидкості кровотоку в ній, а також збільшувався рівень нітрогену, що, по-дімому, було маркером
ефективного терапії.
Аннотация: Под наблюдением находилось 46 больных с ИБС в сочетании с опухолями прямой и сигмовидной кишки. Поведенные исследования показали, что нарушения вазоактивной функции плечевой артерии проявлялись уменьшением ее
диаметра и скорости, а также снижением показателей теста на вазореактивную
гиперемию. Указанные изменения протекали на фоне снижения уровня нтрогена
и увеличения показателе матриксной меллапротеиназы-9 и L-селективна.В конце
6-месячного курса лечения омакором и бисопрололом сущест-венно улучались показатели вазоактивной функции плечевой артерии и скорости кровотока в ней, а
также увеличивался уровень нитрогена, что, по-димому, было маркером ефективной терапии.
Summary: We observed 46 patients with CHD and tumor lyami rectum and sigmoid. Behavior studies have shown that violations of vasoactive function of the brachial artery were
shown a decrease in the diameter and its speed, as well as by a decrease in test vasoreactivity flushing. These changes taking place against a backdrop of reducing and increasing
ntrogena indicator matrix mellaproteinazy-9 and L-selective. At the end of a 6-month course
of treatment with bisoprolol Omakorom and substantially improves, indicators vasoactive
function of the brachial artery and blood flow velocity in it, as well as increased levels of nitrogen that are was marker efficiency therapy.

Вступ.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’зок з важливими науковими та практичними
завданнями. Поєднання ішемічної
хвороби серця (ІХС) та пухлин товстого кишечника є одним з тяжких
факторів ризику як ІХС, так і пухлинних захворювань. Найбільш
істотне зниження загального ризику ускладнень ішемічної хвороби
серця у хворих з пухлинами товстого кишечника передумовлює
не тільки досягнення нормальних
рівнів матриксної металопротеїнази-9 (ММП-9) і нормалізацію
рівня кінцевих метаболітів азоту
[1, 7], а відновлення вазоактивної
функції ендотелію, рівня інтегри-

нів [9] та стримування ураження
органів-мішеней [4,7] і зменшення
ймовірності метастазування пухлин [5, 8, 9].
У зв’язку з цим нам вважалось
дуже важливим провести не тільки дослідження антиішемічної активності бісопрололу і омакору, а
і визначити їх вплив на вазоактивну функцію плечової артерії, вміст
матриксної металопротеїнази-9,
рівень нітрогену та L-селектину в
процесі довготривалого лікування
хворих на пухлинні захворюваннями товстого кишечника.
Матеріал і методи дослідження.
Під спостереженням знаходилось
46 хворих на ІХС з пухлинами
прямої (22 пацієнтів – 1-а група)
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та сигмовидної кишки (24 хворих
– 2-а група) (T2N1) у середньому
віці 51,2±5,1 роки.
Дослідження
судинорухової
функції ендотелію проводили
вранці натще в стані спокою хворого на протязі 15 хвилин у положенні лежачи на спині. Сканування плечової артерії проводилось
вище ліктьового суглоба через
максимальний діаметр плечової
артерії. При цьому визначався вихідний діаметр плечової артерії та
швидкість кровотоку у ній, а після
компресії манжеткою тонометра з
тиском на 40 – 50 мм рт. ст. вищим
за систолічний на протязі 5 хв. Досліджувались абсолютні і відносні
показники змін діаметра плечової
артерії і швидкості кровотоку. З
метою стандартизації показників
проби розраховувся коефіцієнт
чутливості ендотелію до напруги
зсуву [183], який дозволяє уточнити вираженість змін діаметра
артерії і швидкості кровотоку від
гемодинамічних змін, викликаних
силою гемодинамічного удару.
Визначення вмісту L-селектину
(sCD62L), ММП-9 у сироватці визна-чали імуноферментним методом з використанням тест-систем
«Quantikine ТМ; R&D Systems»
(Велика Британія), а дослідження
кінцевих стабільних метаболітів
нітрогену у крові, яке базувалось
на відновленні нітратів до нітритів
з визначенням останніх за допомогою реакції з реактивом Гриса.
Курс лікування складав 6 місяців.
З метою контролю була обстежена

група здорових осіб відповідної
статі та віку у кількості 25 чоловік.
Обстеження проводили до початку
лікування та в кінці шестимісячного курсу лікування бісопрололом
у добовій дозі 10мг на добу [6] і
омакором – по 1000 мг один раз на
добу. З метою контролю обстежена група здорових осіб відповідної
статі та віку у кількості 20 хворих.
Матеріал оброблений методами
варіаційної статистики [3].
Результати дослідження та їх
обговорення.
Отримані в ході дослідження
дані про вихідний стан процесів
вазоактивної функції плечової артерії представлені в табл. 1. В цілому по групах хворих на ІХС як
при раку сигмовидної кишки, так
і при раку прямої кишки спостерігалось зменшення вихідного діаметра та діаметра плечової артерії
після проведеного тесту на вазореактивну гіперемію, яке, відповідно, у хворих 1-ї групи склало 7,1%
(р>0,05) і 6,3% (р<0,05) та 11,9%
(р<0,001) і 10,4% (р<0,001) у хворих 2-ї групи. Водночас в обох
групах відмічалось зменшення ∆D
як у відносних показниках, так і
абсолютнлму відношенні.
Показники швидкості кровотоку
у обох групах також мали тенденцію до зниження як до, так і після
тесту на вазореактивну гіперемію.
При цьому показники V0 та V1 були
знижені відносно до даних контролю у 1-й групі на 5,4% (р>0,05) і
22,8% (р<0,001); у 2-й групі – на
16,3% (р<0,001) і 40,8% (р<0,001).
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Аналіз змін коефіцієнта чутливості ендотелію до напруги зсуву
показав, що його вихідні показники відносно контрольної групи здорових також були вірогідно
знижені в обох групах.
При дослідженні ендотеліальної функції за даними нітрогену
було встановлено, що вихідний
рівень нітрогену у всіх групах
відносно здорових був вірогідно нижчим, причому у пацієнтів
1-ї групи його зниження становило 34,7% (р<0,001), у пацієнтів
2-ї групи – 44,3% (р<0,001). Вказані зміни перебігали на тлі вірогідного збільшення рівня матриксної металопротїнази-9 (1-а
група – 65,8%, р<0,001; 2-а група
– 121,5%, р<0,001) і L селективну
(1-а група – 33,4%, р<0,001; 2-а
група – 73,6%, р<0,001).
Аналіз кореляційних співвідношень показав наявність прямої кореляції рівня нітрогену з Vo (r = +
0,435, р<0,033) і показників зміни
діаметра плечової артерії (%∆D) (r
= + 0,398, р<0,015); та зворотної з
рівнем ММП-9 (r = – 0,412, р<0,05)
і L-селектину (r = – 0,431, р<0,01).
Після проведеного лікування
відмічалось зростання як вихідних показників діаметра плечової
артерії, так і діаметра плечової
артерії після проведення тесту на
возореактивну гіперемію. Отримані в ході дослідження дані про
стан процесів структурно-функціональної перебудови артеріальних
судин у хворих на пухлинні захворювання товстого кишечника

за допомогою ультразвукового дослідження плечової артерії окрім
змін її діаметра дозволили виявити
і збільшення швидкості кровообгу.
Так у порівнянні з контрольною
групою здорових у пацієнтів 1-ї
групи зниження швидкості кровотоку до проведення тесту на вазореактивну гіперемію склало 5,4%
і 16,2% (р<0,001) і після тесту на
вазореактивну гіперемію – 22,8%
(р<0,001) та 51,0% (р<0,001), а у
групі пацієнтів з раком сигмлвидної кишки, відповідно, 20,0%
(р<0,001) і 40,8% (р<0,001).
Таким чином, процес розвитку
порушень судинорухової функції
у хворих на ІХС з раком товстого
кишечника супроводжується істотними змінами коефіцієнта чутливості ендотелію до напруги у
плечовій артерії. У зв’зку з цим виникає необхідність проаналізувати
його зміни в процесі лікування.
Проведені дослідження свідчать,
що коефіцієнт чутливості ендотелію до напруги зсуву істотно
зростав у обох групах: 1-а група
– 5,9% (р<0,05); 2-а група – 20,8%
(р<0,001).
На тлі покращення вазоактивної
функції плечової артерії в процесі
лікування спостерігалось і вірогідне зростання вмісту нітрогену та
зниження ММП-9 та L-селектину.
Як відомо, L-селектин, що також називається sCD62L або
sLECAM-L, представляе собою
гликопротеїн, який утворюється
внаслідок розпаду мембранного
попередника L-селектину та опо-
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середкує ефект першого кроку до
адгезії. При цьому металопротеїнази розщеплюють L-селектин та
знижують регуляцію L-селектинопосередкуваної адгезії.
Таким чином, проведені дослідження свідчать, що визначення вазоактивної функції плечової артерії,
а також проба на вазореактивну реактивною гіперемією при проведен-

ні компресійного тесту на плечовій
артерії у сполученні з даними рівня
нітрогену та ММП-9 і L-селектину
є маркерами, які дозволяють виявити порушення ендотеліальної дисфункції уже на ранніх етапах розвитку стенокардії напруги у хворих
на пухлинні захворювання товстого
кишечника, а також оцінити ефективність лікування.

Таблиця 1
Вихідні показники вазоактивної функції плечової артерії,
рівень кінцевих метаболітів азоту та МПП-9
у хворих з ІХС і раком товстого кишечника
Показники

Здорові
(n-30)

D0 (мм)

4,2±0,1

D1 (мм)

4,8±0,1

Відн. ΔD
(%)
Абс. ΔD
(мм)
V0 (см/с)

12,5±1,0

V1 (см/с)

92,6±0,9

K

0,092 ±
0,001
25,06±0,56

6,1±0,1
35,1±0,6

NOx
(мкмоль/л)
ММП-9
101,44±5,48
(нг/мл)
L-селектин 1488,6±80,2
(нг/мл)

1-а група
До
лікування
3,9±0,1
p2-3>0,05
4,5±0,1
p2-3<0,05
13,3±0,8
p2-3>0,05
6,0±0,1
p2-3>0,05
33,2±0,8
p2-3>0,05
71,5±2,0
p2-3<0,001
0,085±0,001
p2-3<0,05
16,36±0,80
p2-3<0,001
168,21±6,42
p2-3<0,001
1986,2±71,5
p2-3<0,001

Після
лікування
4,1±0,1
p3-4>0,05
4,6±0,1
p3-4>0,05
10,9±0,3
p3-4<0,001
5,0±0,1
p3-4<0,001
31,2±0,6
p3-4<0,05
68,4±1,3
p3-4>0,05
0,090±0,001
p3-4<0,001
20,60±0,87
p3-4<0,001
132,16±9,35
p3-4<0,01
1547,8±106,4
p3-4<0,001

2-а група
До
лікування
3,7±0,1
p2-5<0,001
4,3±0,1
p2-5<0,001
8,4±0,9
p2-5<0,001
6,0±0,1
p2-5>0,05
29,4±0,8
p2-5<0,001
54,8±1,8
p2-5<0,001
0,072±0,001
p2-5<0,001
13,96±0,63
p2-5<0,001
224,68±10,84
p2-5<0,001
2583,8±62,9
p2-5>0,05

Примітка: * – розбіжності достовірні (p<0,05 – 0,001) відносно
до даних контрольної групи здорових; ** – розбіжності достовірні
(p<0,05 – 0,001) відносно до лікування.
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Після
лікування
3,9±0,1
p5-6>0,05
4,2±0,1
p5-6>0,05
7,1±0,7
p5-6>0,05
3,0±0,1
p5-6<0,05
27,3±0,7
p5-6<0,05
46,6±1,6
p5-6<0,001
0,088±0,001
p5-6<0,001
18,27±0,61
p5-6<0,001
156,33±11,5
p5-6<0,001
17593±88,5
p5-6<0,001
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Висновки.
1. Пухлинні захворювання товстого кишечника супроводжуються
порушеннями вазоактивної функції
плечової артерії, а також зростанням
вмісту у крові ММП-9 і L-селектину
на тлі зменшення рівня нітрогену,
показники яких залежать і від локалізації раку товстої кишки та функціонального класу стенокардії.
2. Включення у комплекс лікування пацієнтів з стенокардією

напруги у поєднанні з раком товстої кишки бісопрололу у добовій
дозі 10мг на добу, та омакору – по
1000 мг один раз на добу сприяє нормалізації рівня нітрогену,
L-селектину та ММП-9.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку на
нашу думку є визначення факторів
ангіогенезу.
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ВМІСТ ЦИТОКІНІВ І ЛЕПТИНУ В КРОВІ ХВОРИХ
НА ОСТЕОАРТРОЗ ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ,
ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ
Анотація: Проведено аналіз результатів імунологічних досліджень (цитокінів, лептину) у сироватці крові хворих на остеоартроз великих суглобів (колінного, кульшового), які потребують ендопротезування. Встановлено особливості Проаналізовано
значення окремих цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-6) і лептину в якості маркерів для оцінки імунобіохімічного статусу пацієнтів.
Аннотация: Проведено анализ результатов иммунологических исследований (цитокинов, лептина) в сыворотке крови больных остеоартрозом крупных суставов (коленного, тазобедренного), требующих эндопротезирования. Проанализировано значение отдельных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6) и лептина в качестве маркеров для
оценки иммунологического статуса пациентов.
Summary: Analysis of results of immunological studies (cytokines, leptin) in serum of
patients with osteoarthritis of the large joints (knee, hip) requiring replacement. Analyzed
value of the individual cytokine (IL-1, IL-4, IL-6), and leptin as markers for assessing the
immunological status of patients.

Актуальність статті. Імунологічні порушення у патогенезі дистрофічних захворювань великих
опорно-рухової системи полягають у деструкції хрящової та кісткової тканини, яка супроводжуєть-

ся надходженням у периферичний
кровообіг продуктів деструкції колагену і протеогліканів сполучної
тканини суглобів. Маючі антигенні властивості, фрагменти молекул
цих біополімерів індукують утво-
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рення антитіл та формують імунну
відповідь на антигени. Це супроводжується збільшенням в сироватці крові факторів імунозапалення – про- і запальних цитокінів,
ферментів, простагландинів тощо.
Ці процеси мають більш важкий
перебіг у пацієнтів із остеоартрозом великих суглобів, який поєднується з іншими патологіями –
ожирінням, артеріальної гіпертензією, ішемічної хворобою серця,
цукровим діабетом.
Постановка проблеми. На сьогодні недостатньо вивченими є
біохімічні медіатори запалення,
пов’язані із розвитком і прогресуванням остеоартрозу колінного
суглоба. Німецькими вченими оцінювалася роль цитокінів та металопротеїназ у патогенезі остеоартрозу колінного суглоба залежно
від віку та індексу маси тіла. Для
визначення біохімічних медіаторів у синовіальній рідині 82 хворих на гонартроз використовували метод ІФА. Було досліджено
інтерлейкіни (ІЛ-1RA, ІЛ-6, ІЛ-7,
ІЛ-18), хемокіни (MCP-1, MIP-1a,
IL-8), фактори росту (HGF і VEGF)
та матриксні металопротеїнази
(MMP-1, MMP-2, MMP-9 и ММР13). В результаті було встановлено
кореляції між ІЛ-7 та віком хворих:
високий показник ІЛ-7 був у пацієнтів віком від 59 до 72 років, але
із різними формами гонартрозу. У
хворих із важкими формами остеоартрозу колінних суглобів був
низький рівень ІЛ-7. Існувала також негативна кореляція між рів-

нем ММР-1 у синовіальній рідині
та ступенем важкості остеоартрозу
[1, с. 61]. Також сьогодні у багатьох
дослідженнях вивчаються метаболічні порушення у хворих на остеоартроз та ожиріння [2, с. 141; 3,
с. 947; 4, с. 23]. Ожиріння характеризується підвищеним рівнем лептину та інших адипоцитокінів, які
зумовлюють розвиток запалення
низької інтенсивності [5, с. 297; 6,
с. 30]. Рівень лептину корелює із
масою жирової тканини і ступенем запалення, і може мати певну
роль у патогенезі остеоартрозу, зокрема у метаболічних змінах хондроцитів. Прямий вплив лептину
на хондроцити реалізується синергічно разом із ІФН-γ та ІЛ-1β
шляхом сприяння синтезу оксиду азоту, який індукує широкий
спектр прозапальних цитокінів, є
прозапальним медіатором у хрящах суглобів та сприяє активації
металопротеїназ та апоптозу хондроцитів [7, с. 64]. Роль ожиріння
у патогенезі остеоартрозу можна
пояснити гіперпродукцією лептину та його впливом на імунну систему та розвиток запалення. Однак механізми, за допомогою яких
лептин виступає в ролі модулятора
імунозапальної відповіді, є досить
складними, і багато аспектів щодо
взаємодії лептину із імунною системою залишаються не до кінця
з’ясованими.
Завдання дослідження – визначити вміст цитокінів і лептину
у сироватці крові та встановити їх
клініко-діагностичне значення у
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хворих на остеоартроз, які потребують ендопротезування.
Матеріали і методи. Дослідження проводилися у клініці ортопедичної артрології і ендопротезування ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім. проф. М.І.
Ситенка НАМН України» протягом
2013–2014 рр. Було проведено обстеження 36 пацієнтів на ІІІ та ІV
стадіях остеоартрозу, які потребували ендопротезування. Стадія
остеоартрозу оцінювалася згідно рентгенологічної класифікації
Kellgren J.H. і Lawrence J.S. Контрольну групу складали 20 практично здорових людей, віком від 27 до
50 років. Серед них 10 чоловіків та
10 жінок. У якості матеріалу для
дослідження була використана сироватка крові. Концентрацію ІЛ-1,
ІЛ-4, ІЛ-6 та ФНП-α та лептину в
сироватці крові пацієнтів визначали за методом твердофазового

«сендвіч»-варіанту імуноферментного аналізу з використанням діагностичних наборів «Вектор-Бест»
(Новосибірськ, Росія). Вимірювання проводили при довжині хвилі
λ=450 нм для усіх вищезазначених
показників. Статистичний аналіз
даних був здійснений за допомогою
програмних пакетів Microsoft Excel
XP та Statsoft Statistica 6.0. Порівняння груп проводили за параметричним критерієм Стьюдента.
Результати досліджень та їх обговорення. Деградація хрящової тканини під час запально-дистрофічних порушень в уражених суглобах
у пацієнтів на ІІІ та ІV стадіях остеоартрозу, які потребують ендопротезування, супроводжувалася підвищеною секрецією прозапальних,
запальних і протизапальних цитокінів, які можуть використовуватися у якості імунологічних маркерів
запального процесу (табл. 1).

Таблиця 1
Цитокіновий профіль крові у хворих на ІІІ та ІV стадіях остеоартрозу
великих суглобів, що потребують ендопротезування
Показники

n

ІЛ-1, пг/мл

15

ІЛ-4, пг/мл

15

ІЛ-6, пг/мл

15

ФНП-α, пг/мл

15

Контрольна група
Lim, M±m
3,0 – 11,0
5,53±0,56
2,0 – 13,0
7,05±0,91
1,50 – 10,0
5,43±0,67
1,10 – 6,00
3,14±0,35

Хворі на остеоартроз
n
Lim, M±m
10,1 – 41,2
23
23,37±1,91***
9,8 – 19,2
23
13,24±0,95 **
11,2 – 174,3
23
43,50±11,65**
1,20 – 5,77
23
4,12±0,70

Примітки: ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно контрольною групою
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Підвищення вмісту в сироватці крові ІЛ-1 було встановлено у
96,5% хворих на остеоартроз ІІІ та
ІV стадій (22 особи), в середньому показник ІЛ-1 збільшився у 4,2
рази порівняно із контрольною групою. ІЛ-1 продукується макрофагами та поліморфноядерними лейкоцитами і є активатором запалення
як захисної реакції організму, стимулює синтез білків гострої фази
запалення у гепатоцитах та синовіальній оболонці суглобів. ІЛ-1 індукує синтез ІЛ-6, вміст якого був
підвищений у 8 разів у сироватці
крові всіх досліджених пацієнтів на
ІІІ та ІV стадіях остеоартрозу. ІЛ-6
є багатофункціональним неспецифічним медіатором, який продукується макрофагами, фібробластами, Т-лімфоцитами і основним
індуктором гострої фази запалення. Підвищення вмісту у крові ІЛ-4
було встановлено у 52,2% пацієнтів
(12 осіб) від загальної кількості обстежених, при цьому середній показник збільшився на 87,8% порів-

няно із контрольною групою. ІЛ-4
має протизапальні властивості,
які реалізуються за рахунок пригнічення активності макрофагів та
синтезу ними ІЛ-1, ІЛ-6 та ФНП-α.
При цьому вміст у сироватці крові
ФНП-α не мав діагностичної інформативності.
Особливу клініко-патогенетичну та діагностичну роль у розвитку та прогресуванні остеоартрозу
великих суглобів останнім часом
приділяється лептину – цитокіноподібному гормону, який має прямий вплив на хондроцити шляхом
сприяння синтезу оксиду азоту та
спричиняє їх апоптоз, а також може
підвищуватися у крові хворих на
остеоартроз із супутнім ожирінням
та артеріальною гіпертензією. У
хворих на ІІІ та ІV стадіях остеоартрозу, які потребують ендопротезування, було виявлено збільшення
вмісту лептину у сироватці крові у
чоловіків у 2,8 рази, у жінок – у 2,3
рази порівняно із показниками у
контрольних групах (табл. 2).

Таблиця 2
Вміст лептину у сироватці крові хворих на ІІІ та ІV стадіях остеоартрозу великих суглобів, що потребують ендопротезування
Показник
Лептин,
нг/мл

Чоловіки
Жінки

Контрольна група
n
Lim, M±m
3,38 – 4,50
10
3,92±0,12
6,12 – 9,02
10
7,81±0,32

Хворі на остеоартроз
n
Lim, M±m
4,93 – 14,59
29
10,81±0,56***
9,90 – 27,26
36
18,22±0,95***

Примітка: *** – р<0,001 порівняно контрольною групою
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Вміст лептину може виступати
імунологічним маркером важкості
запально-деструктивних процесів
у суглобах при остеоартрозі, адже
високий рівень лептину у крові
корелює із ступенем руйнування
хряща та утворенні остеофітів при
остеоартрозі [7, с. 66]. Отже, лептин може бути ключовим регулятором метаболізму хондроцитів та
бути маркером формування остеофітів під час прогресування остеоартрозу і слугувати діагностичним
критерієм важкості його перебігу,
особливо у пацієнтів із ожирінням.
Імунологічні порушення у хворих на термінальних стадіях остеоартрозу виявляються зміною
клітинного та гуморального імунітету, при цьому роль їх у виникненні післяопераційних ускладнень в
даний час не викликає сумнівів [8,
с. 1; 9, с. 3]. Динаміка показників
системного імунної відповіді після
ендопротезування великих суглобів, очевидно, обумовлена безпо-

середньо хірургічним втручанням і
не залежить від виду фіксації імплантату. Таким чином, результати
імунологічних досліджень за даними наших досліджень підтверджують наявність важких порушень
імунологічного статусу пацієнтів з
термінальною стадією остеоартрозу колінних і кульшових суглобів,
що потребують ендопротезування,
що дозволяє виділити необхідні діагностичні тести для оцінки стану
пацієнтів до операції та у динаміці
після оперативного втручання.
Висновок. Імунологічні порушення у хворих на остеоартроз ІІІ
та ІV стадій, які потребують ендопротезування, проявлялися збільшенням концентрації у сироватці
крові ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-6 та лептину,
за рахунок активізації клітинних
механізмів імунітету, спрямованого на видалення антигенів, які
утворюються внаслідок деградації
хрящової та кісткової тканини уражених суглобів при остеоартрозі.

Література:
1. Interleukin-7 levels in synovial fluid increase with age and MMP-1 levels decrease with
progression of osteoarthritis / R. Rubenhagen, J.P. Schttrumpf, K.M. Sturmer [et al.] //
Acta. Orthop. – 2012. – N 83 (1). – P. 59–64.
2. Leptin beyond body weight regulation-current concepts concerning its role in
immune function and inflammation / R. Lago, R. Gómez, F. Lago [et al.] // Cell Immunol. –
2008. – N 252 (1–2). – P. 139–145.
3. Towards a pro-inflammatory and immunomodulatory emerging role of leptin / Otero M,
Lago R, Gomez R [et al.] // Rheumatology (Oxford). – 2006. – N 45 (8). – P. 944–950.
4. Leptin: a metabolic hormone that functions like a proinflammatory adipokine /
Otero M, Lago R, Gómez R [et al.] // Drug News Perspect. – 2006. – N 19 (1). – P. 21–26.
5. Leptin, from fat to inflammation: old questions and new insights / M. Otero,
R. Lago, F. Lago [et al.] // FEBS Lett. – 2005. – N 579 (2). – P. 295–301.
6. Фильченков А.А. Лептин, адипоциты и ожирение организма / А.А. Фильченков, В.Н. Залесский // Российский биотерапевтический журнал. – 2007. – Т. 6,
№ 3. – С. 30–37.

110

Медичний форум

♦

7. Приступа Л.Н. Роль лептину в патогенезі остеоартрозу при ожирінні /
Л.Н. Приступа, О.І. Опімах // Український ревматологічний журнал. – 2010. –
№ 3 (41). – С. 64–67.
8. Антонов В.В. Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава у
больных пожилого и старческого возраста в переломами шейки бедра / В.В. Антонов: автореферат … канд. мед. наук. – М., 2006. – 35 с.
9. Чепелева М.В. Влияние хирургического лечения на иммунный статус больных
остеоартрозом коленного и тазобедренного суставов / М.В. Чепелева: автореферат … канд. мед. наук. – Курган, 2007. – 22 с.

111

№ 2 (02) / 2014 р.

♦

Пашинська С.Л.,

молодший науковий співробітник відділу медичної інформатики
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»

Антомонов М.Ю.,

доктор біологічних наук, професор,
завідувач відділом медичної інформатики
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНОЇ
ОБРОБКИ ПЕРВИННИХ ПОКАЗНИКІВ
ДЛЯ ОЦІНКИ СИСТЕМИ «ДОВКІЛЛЯ-ЗДОРОВ’Я»
Анотація: У статті запропоновано автоматизовану технологію аналізу та оцінки
первинних показників з метою оптимізації їх переліку для розрахунку інтегральної
оцінки. Технологія дозволяє працювати з масивами, які мають аномальні значення і
пропуски в даних, а також розраховувати інтегральну оцінку, використовуючи певний
перелік інформативних показників.
Аннотация: В статье предложена автоматизированная технология анализа и
оценки первичных показателей с целью оптимизации их перечня для расчета интегральной оценки. Технология позволяет работать с массивами, которые имеют аномальные значения и пропуски в данных, а также рассчитывать интегральную оценку,
используя определенный перечень информативных показателей.
Summary: An automated technology analysis and evaluation of the primary indicators in
order to optimize their inventory to calculate the integral evaluation is proposes in the paper.
Technology allows you to work with arrays that are outliers and missing data, and to calculate integral evaluation using a specific list of informative indicators.

Актуальність статті. Реформування системи охорони здоров’я, її
адаптація до соціально-економічних
умов, що склалися в Україні, вимагає
широкого впровадження сучасних
медичних, інформаційних технологій, нових засобів комп’ютеризації,
зв’язку, інтегрованих баз даних, широкого застосування математичних
методів аналізу та прогнозування,
які відповідали загальній концепції

інформатизації в державі і в галузі
охорони здоров’я. Згідно чинної Постанови Кабінету Міністрів України
від 17.05.2012 № 397 одним із пріоритетних напрямків інноваційної
діяльності в Україні є впровадження принципів доказової медицини
у виконання наукових досліджень
та під час проведення аналізу базових показників здоров’я населення.
Доказову медицину визначають як
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новітню технологію збору, аналізу,
синтезу та застосування наукової
медичної інформації, яка дозволяє
приймати оптимальні клінічні рішення.
У сучасних галузях знань інформація найчастіше являє собою великі масиви, що зберігаються в сучасних інформаційних системах.
Зокрема, різні масиви містяться в
базах: «Здоров’я для всіх», «Екологічний моніторинг», «DynaMed»,
«Федеральний інформаційний фонд
даних соціально-гігієнічного моніторингу» і т.д. Кількість показників, які характеризують екологічні
та медичні системи може бути від
кількох сотень до кількох тисяч. Для
дослідника в тій чи іншій області
надмірність даних, як правило, покращує зрозумілість та сприйняття
інформації. У той же час, для проведення точного аналізу та отримання
достовірних результатів, дані повинні бути достатніми, але не надлишковими.
Постановка проблеми. Однією
з головних проблем обробки екологічних та медичних даних є з одного
боку повнота інформації, а з іншого – необхідність виділити тільки
істотну її частину. Одним із засобів зменшення розмірності масиву
є формування інтегральних показників. Сучасні математичні та статистичні методи дають можливість
аналізувати велику кількість різнорідних результатів в екологічних та
медичних дослідженнях, які швидко
накопичуються і потребують систематизації. У процесі збору даних

необхідно періодично відстежувати
їх якість, контролювати дотримання
прийнятих на організаційному етапі
правил і принципів. Досить часто
виникає необхідність оперативного
проведення попередньої обробки
масиву даних, не звертаючись до
пошуку спеціалізованих програмних продуктів.
Постановка завдання: запропонувати і обґрунтувати технологію зниження розмірності даних
при аналізі екологічної та медичної
інформації для формування оптимального масиву показників стану
досліджуваних об’єктів; розробити
технологію попередньої експрес-обробки масиву даних з використанням найбільш доступних і простих
у використанні програмних засобів.
Виклад основного матеріалу.
Реалізація поставлених цілей передбачає постановку і вирішення
поетапних завдань, що відображають логічну структуру і послідовність дослідження. Для визначення
значущості параметрів можна використовувати строгі математичні
прийоми або методи експертного
оцінювання.
Розглянемо схему поетапної обробки вихідного масиву результатів.
Перший етап. Аналіз масиву даних. Для наближеної оцінки сукупності вихідних даних необхідно
виконати дескриптивний аналіз. За
стандартним відхиленням можна
оцінити міру розсіювання даних, за
коефіцієнтом варіації уточнити, наскільки вона велика відносно самих
значень. Коефіцієнт ексцесу поряд з
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коефіцієнтом асиметрії часто використовується для грубої попередньої
перевірки на нормальність. Мультимодальність вибірки свідчить про її
неоднорідність.
Другий етап. Упорядкування масиву. На етапі детектування спотворень масиву даних визначаємо
варіабельність даних та ступінь заповненості таблиці. Для виявлення
аномальних значень (викидів) зручним і досить потужним є параметричний критерій, що базується на
обчисленні нормованого відхилення. Як правило, такі значення вибраковують. Проте в окремих випадках
аномальні значення можуть нести
корисну інформацію, і їх не слід
автоматично відкидати. Такі сигнали слід проаналізувати. Доцільно
провести аналіз даних з викидами
і без них та порівняти результати.
Після вилучення виявлених викидів, характеристики повинні бути
перераховані за даними скороченої
вибірки. Процес ітераційний і повторюватиметься до вилучення всіх
викидів. Слід застерегти, що при
відносно малому наборі показників,
виключення даних, які вважаються
викидами, може помітно вплинути
на результати аналізу.
Наступний крок – визначення
ступеня наповненості таблиці. Поодинокі пропуски не впливають значно на обробку масиву. У деяких
випадках їх можна проігнорувати
або скорегувати методами апроксимацій. Необхідно виявити такі ділянки з відсутніми даними, розмір
яких перевищує заданий відсоток

від усього розглянутого фрагмента. Після виявлення дефектних зон,
необхідно звернутися до джерела
інформації з повторним запитом для
поновлення даних. Якщо додатковий запит неможливий, проблемні
фрагменти рекомендується видалити. Слід зауважити, що при відновленні даних зменшується точність
моделі, тоді як при видаленні втрачається репрезентативність вибірки.
Потрібен компроміс. Наразі переважає тенденція пошуку методів, здатних працювати з некомплектними
даними, не заповнюючи пропуски.
Третій етап. Стиснення вибірки (зменшення кількості стовпців).
В упорядкованому масиві даних
сформуємо перелік початкових показників. Першим кроком проведемо логічний аналіз, який у першому
наближенні дасть уявлення про надлишкову розмірність масиву. При візуальному огляді масиву можна виявити стовпці з відсутніми даними,
або ж з усіма однаковими значеннями. Таблиці також можуть містити
стовпці з проміжними змінними,
що не будуть використовуватися в
подальшій обробці, або ж допоміжними значеннями, потрібними лише
для обчислення інших характеристик. Таким чином, значна частина
показників може бути вилучена уже
на цьому етапі.
Наступний крок – застосування
методів обробки статистичних даних, за допомогою яких вимірюється
тіснота зв’язку між двома та більше
змінними. У першу чергу це парна
кореляція, що визначає зв’язок між
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оцінки, порівняльного зіставлення об’єктів між собою, вибору найкращої альтернативи,
опису динаміки зміни системи, прогнозування її стану в
майбутньому.
Змістовність
показників залежить від алгоритмів їх конструювання.
Четвертий етап. Конструювання інтегральних показників. На підготовленому
вищевказаним чином масиві
даних формуються узагальнені показники, які являють
собою об’єднання за певними
правилами багатьох вихідних
змінних в одну характеристику. Агрегування показників
дозволяє істотно зменшити
розмірність масиву. Узагальнені показники, в свою чергу,
Рисунок 1. Блок-схема алгоритму
можуть бути використані для
попереднього аналізу даних
інтегральної оцінки об’єкта
двома показниками, один з яких є
дослідження.
Інформативфакторним, інший – результатив- ність, точність та достовірність інним. При взаємодії кількох факторів тегрального показника залежить від
з результативним показником маємо правильного вибору методу обробмножинну кореляцію, яку можна ки даних на певному етапі, залежно
розглядати як розширення парної від загальної постановки задачі.
(двомірної). Канонічна кореляція
В середовищі MS Excel засобами
дозволяє дослідити залежність між вбудованої мови макросів Visual
двома множинами змінних.
Basic for Application (VBA) розроДалі здійснюємо відбір інформа- блено програмну реалізацію «Екстивних характеристик. Для визна- прес- аналіз», яка є об’єднанням
чення ступеня значущості параме- окремих модулів, призначених
трів доцільно звернутись до методу для оперативної попередньої обекспертної оцінки. Одним з ефектив- робки таблиць первинних даних
них шляхів зниження розмірності з подальшим конструюванням інознак є використання комплексних тегральної оцінки. Програма випоказників. Ці показники можуть конується за таким алгоритмом
бути інструментом критеріальної (рисунок 1).
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Найперше після аналізу (дескриптивного та логічного) необхідно здійснити перевірку на «нормальність». Від цього залежить
вибір подальших методів – параметричних або непараметричних. Існують різні методи – прості методи
перевірки на належність до нормального розподілу та складні критерії узгодженості. Доцільно для
більшої достовірності виконувати
перевірку кількома методами [4].
Ми обрали критерій Колмогорова. На відміну від більш вживаного критерію узгодженості Пірсона,
використовувати який рекомендується на достатньо великих вибірках, критерій Колмогорова менш
чутливий до об’єму вибірки. Він не
потребує використання таблиць, а
тому більш простий у програмній
реалізації. Разом з тим проводиться
перевірка за числами Вестергарда.
Для виявлення аномальних значень також можна використовувати різні методи, залежно від об’єму
вибірки та виду розподілу.
Експериментальна
перевірка
показала, що доцільнішим на малих та середніх вибірках є метод
Граббса (на нього, посилається
міжнародний стандарт). На великих об’ємах використовуємо метод Райта у комбінації з непараметричним методом за визначенням
міжквартильного інтервалу (хоча
на великих вибірках можна використовувати параметричні методи
незалежно від виду розподілу).
Дані необхідно також перевірити
на комплектність. При обробці ма-

сивів з неповними даними існує два
підходи – видалення некомплектних
фрагментів та відновлення пропущених даних. Видалення доцільне тоді,
коли пустоти у таблиці становлять
значний відсоток від об’єму вибірки.
Найпростіший, хоча й не найточніший метод відновлення пропущених даних – заповнення
пропусків середніми значеннями
величин, що є в даному стовпці
(найчастіше використовується у
статистичних пакетах). Є більш
складні алгоритми. Найбільш популярні подані у класифікації Р.
Літла [2, 3]. У нашій роботі використано лінійну інтерполяцію.
Перейдемо до безпосереднього
конструювання інтегральної оцінки.
Переважна більшість методик,
призначених для формування інтегральних показників передбачає
нормування показників з урахуванням спрямованості дії змінних
та інтегрування їх в узагальнюючі показники. При нормуванні
необхідно визначити «найкращі»
для біосистеми характеристики,
близькі до «норми», або навпаки,
найбільш патологічні. Для нормування ми обрали експоненціальну функцію («дзвін» або «напівдзвін») [1, с. 51]. Нормовані
еквіваленти показників обчислюємо за формулою:
~
x = exp(−a ( x − x ∗ ) 2 ) ,
де а – параметр, що визначає
форму «дзвону»
(близькість переn
1
гину IO
до =«нормального»
значення),
wi ~
x
∑
х* – стандарт,
за
який
ми
приймаn 1
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ємо мінімальне, максимальне або
еталонне значення в залежності
від того, які характеристики для
системи оптимальні.
За цією формулою еквіваленти
«поганих» значень наближаються до нуля, але не досягають його.
Якщо показник «дуже поганий»,
наприклад перевищує ГДК, еквівалент приймаємо рівним нулю.
Найбільш зручний та найчастіше
уживаний спосіб інтегрування показників – адитивна лінійна згортка
з урахуванням вагових коефіцієнтів. До підбору вагових коефіцієнтів
залучаються експерти. Такий підхід, проте не завжди виправданий
через можливу компенсацію низького показника високими [5, с. 31].
Тому алгоритм конструювання
інтегрального показника ускладнюємо таким чином, що при наявності слабкої ланки, інтегральний
показник зміщується від середньо-

зваженого у бік найбільш критичних характеристик, які погіршують
інтегральну
оцінку і ∗ускладнюють
~
2
~
x
=
exp(
−aотримання
( x −−xa ()x2 )−,xу∗ )масиві
x
exp(
),
процедуру її=
даних. Крім «класичної» середньозваженої інтегральної оцінки:
1 n 1~ n ~
IO = IO
∑=wi x wi x
n 1 n∑
1
ми формуємо зміщену заформулою:
n

n

∑1 wi ~x∑ w~i ~x
IO∆ = IO
k ∆ = k 1⋅ wxmin⋅ w~
xmin
n
n
Для виконання експрес-аналізу на
стартовий лист книги Excel копіюється таблиця, що вимагає обробки.
На екран викликається форма з набором командних кнопок, що ініціюють певні дії для обробки даних. При
натисканні відповідних кнопок формується робочий проект з послідовністю обраних операцій (рисунок 2).

Рисунок 2. Форма для виконання експрес-аналізу
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Підсумком виконання робочого проекту є результуючі таблиці,
представлені в стислому вигляді
з узагальненими показниками та
інтегральної оцінкою. Отримані
таблиці можуть експортуватися в
спеціалізовані програми для більш
глибокої статистичної обробки.
Висновки. Запропонована технологія дозволяє оперативно здійснити обробку масиву даних, привести його до формату, зручного
для подальшого більш детального
аналізу та формування інтегральної оцінки. Створено пакет макросів для реалізації даної технології.
Розроблено алгоритм, що коректує

результат лінійної згортки при наявності дестабілізуючої ланки у
множині показників.
За допомогою розробленої програмної реалізації здійснено аналіз масиву даних Рівненській СЕС,
який містить медичні та демографічні показники, а також санітарно-гігієнічні показники стану
систем водопостачання області.
Результат аналізу дозволив ранжувати райони області виходячи
з інтегральних оцінок; визначити
райони з найбільш несприятливою
екологічною обстановкою і рівнем
захворюваності; виявити дестабілізуючі чинники в даних районах.
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ПІЛОТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
РЕАБІЛІТАЦІЇ МЕТОДОМ ПНЕВМОПРЕСИНГУ
ГРАВЦІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ З БАСКЕТБОЛУ
Анотація: Пилотними психофізіологічними дослідженнями за участю спортсменів-юніорів показано можливість корегування функціонального стану за допомогою
методу пневмопресингу. Виявлено тенденцію поліпшення показників варіабельності
серцевого ритму у динаміці спортивних змагань, а саме: ІН за Баєвським та LF/HF,
яки можна вважати маркерами функціонального стану спортсменів. Використання
методу пневмопресингу суттєво покращує функціональний стан баскетболістів, прискорює відновлення організму після баскетбольних турнірів і тренувань та є перспективним в спортивній медицині.
Аннотация: Пилотными психофизиологическими исследованиями с участием
спортсменов-юниоров показана возможность коррекции функционального состояния с помощью метода пневмопрссинга. Выявлена тенденция улучшения показателей вариабельности сердечного ритма в динамике спортивных соревнований, а
именно: ИН по Баевскому и LF/HF, которые можно считать маркерами функционального состояния спортсменов. Использование метода пневмопрессинга существенно улучшает функциональное состояние баскетболистов, ускоряет восстановление
организма после баскетбольных турниров и тренировок, является перспективным в
спортивной медицине.
Summary: The possibility of correcting the functional state using the pneumopressing
is shown by means of pilot psychophysiological study involving junior athletes. The tendency of improvement of heart rate variability indexes in the dynamics of sporting events is
revealed, namely: Baevsky’s tension index and LF/HF-ratio, which can be considered as
markers of the functional state of the athletes. Using pneumopressing method significantly
improves the functional state of basketball athletes, accelerates recovery of the body after
the basketball tournaments and training, is promising in sports medicine.

119

№ 2 (02) / 2014 р.

♦

Актуальність
Адаптивні зміни функціонального стану різних систем організму спортсмена під впливом тренувальних і змагальних навантажень,
(стресогенний вплив середовища)
відбуваються поступово і з різною швидкістю. На різних стадіях
адаптивного процесу реакція різних систем специфічна і не завжди
піддається оперативної діагностиці [9]. До ознак оптимального
рівня адаптованості можна віднести максимум реалізованих функцій (найбільша швидкість реакції
і рухових дій, найбільша точність,
висока ступінь концентрації і розподілу уваги і т.п.), а також тривалість збереження робочих функцій на максимальному рівні. За
цими критеріями умови діяльності
спортсмена в загальному вигляді
наближаються до визначення «людина-оператор» [10].
При оцінці функціонального
стану (ФС) людини істотне значення має рівень емоційної напруги і розвиток гальмівних процесів.
У спортивній практиці відомі два
різноспрямованих типи реакції
організму на спортивні завантаження – підвищене збудження і
охоронне гальмування, які проявляються у вигляді «передстартової
лихоманки», гипермобілізації (надмірного збудження), чи «передстартової апатії». Для обох випадків характерні специфічні прояви
порушення здатності довільного
перемикання від стану релаксації
до активації (концентрації на май-

бутній дії), і навпаки. Подібні прояви носять індивідуальний характер і можуть істотно впливати на
реалізацію спортсменом свого
потенціалу, а в цілому і на результативність змагань [5]. Багато дослідників відзначають, що моніторинг психофізіологічного стану
(ПФС) спортсмена, в тому числі і
його емоційного стану в передзмагальний період, дозволяє в певних
умовах прогнозувати можливе погіршення працездатності людини і
здійснювати його корекцію [6, 8].
При цьому в якості інформативних
показників зміни функціонального
стану спортсмена дослідники пропонують ряд методик, зокрема –
електрошкірний опір (ЕШО), шкірно-гальванічну реакцію (ШГР) та
ін. [1, 2, 4]. Наприклад, Алдерсонс
[1] зазначає, що ШГР є чутливим індикатором стану активації людини.
Однак проблема кількісної оцінки ПФС до цього часу залишається відкритою, тому що є цілий ряд
технічних та організаційних труднощів. Методи повинні відповідати
ряду вимог, таких як валідність, неінвазивність, швидкість, стислість
строків обстеження і т.п. Адже при
реєстрації параметрів, що характеризують функціональний стан
біологічного об’єкта, сам об’єкт і
засіб вимірювання знаходяться в
двосторонньої взаємодії. Ступінь і
характер такого взаємовпливу відображаються на похибці вимірювання, що призводить до зниження діагностичної цінності вимірюваного
параметра. Разом з тим, методи по-
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винні охоплювати інформацію про
роботу різних функціональних систем для більш цілісного уявлення
про роботу організму в цілому. Те
ж стосується і можливості корекції
ФС спортсмена. Такі методи повинні виключати фармакологічний
вплив, бути щадними і в той же час
досить ефективними, достатньо
«фізіологічними» і т.д.
У цьому сенсі, унікальними якостями володіє методика об’ємного
пневмопресингу (ОПП), або апаратного лімфодренажу, що є результатом багаторічних досліджень
і удосконалень в галузі медицини.
Механізм процедури пневмопресингу полягає в роботі пневмоманжети, схожою на манжету для
вимірювання артеріального тиску.
Манжета розділена на численні
відсіки, в які за заданою програмою надходить повітря та по черзі
здавлює ділянки тіла, і, таким чином, м’яко проганяє венозну кров
і лімфу в напрямку її природного
руху. Масажна хвиля здійснює певний тиск на поверхневі вени, а так
само на жирову клітковину і м’язи,
в результаті чого значно прискорюється процес крово- і лімфообігу,
стимулюється обмін речовин і виведення продуктів обміну (токсинів); при цьому тканини і органи
помітно покращують свою роботу.
Процедура пневмопресингу є боротьбою не з окремими порушеннями, а комплексним підходом в
оздоровленні всього організму.
В зв’язку з вищезазначеним,
використання пневмопрессингу в

спортивній медицині представляється досить актуальним.
Постановка проблеми
Слід зазначити, що поліпшення системного крово- і лімфообігу, відкриття колатералей, «сплячих» вен і капілярів, залучення в
активний кровотік депонованої в
органах крові створює цілий ряд
позитивних фізіологічних і психологічних ефектів, що полягають у
ліквідації микротромбов, застійних явищ, детоксикації, зменшенні
набряків, посилення метаболізму
в тканинах, регуляції серцево-судинної діяльності (поліпшення венозного відтоку і розвантаження
серцевого м’яза), в тому числі нормалізації сну, зміцненні імунітету,
поліпшення гормонального балансу, зміцнення нервової системи і
т.д. При впливові об’ємного пневмопресингу можливо прискорити
регіональний кровотік в 1,5-2 рази
і тим самим підвищити насичення
тканин киснем і інтенсивність обмінних процесів у них [14].
Позитивні ефекти пневмопресингу з успіхом можуть застосовуватися в спортивній медицині в різні
періоди підготовки спортсменів, а
також для їх реабілітації. Відомо,
що тренування і змагання супроводжуються значними фізичними навантаженнями. При цьому працюють ті групи м’язів, які необхідні
для виконання спортивної завдання, і саме вони отримують значну
частку артеріальної крові. Інші
м’язи залишаються «обділеними»
кров’ю, що в поєднанні з адреналі-
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новим «ударом» і звуженням судин
сприяє розвитку гіпоксичних явищ.
В результаті гіперактивності різко
зростає споживання кисню, прискорюється окислення глюкози і розщеплення НАДФ, що призводить до
появи недоокислених продуктів, які
розширюють судини і подразнюють
нервові закінчення. В результаті застійних явищ спортсмени відчувають неприємні відчуття в м’язах, а
іноді біль, може спостерігатися деяка набряклість і крепатура [13].
Рядом авторів відзначене прискорення стану відновлення функціонального спортсменів після перенесених фізичних і емоційних
перевантажень при застосуванні
ОПП. Наприклад, П.А. Шейко та ін.
залучали ОПП до складу комплексу, що включав фоно- і електрофорез, магніто- і ампліпульс-терапію.
При травмах суглобів, мікронадривах зв’язок і сухожиль терапевтичний комплекс з ОПП зменшував
больовий і набряковий синдроми
в середньому на 2-3 дня швидше.
При патології хребта з посттравматичним синдромом і локальними проявами остеохондрозу його
застосування дозволило скоротити
строк лікування в середньому на
15%. Спортсмени, які проходили
ОПП, відзначали зниження нервової напруги, суб’єктивне відчуття
покращення загального стану, особливо при процедурах у зоні проекції хребта [12]. Спостереження
І.В. Таршинова показали, що застосування ОПП після змагань дозволяє скоротити строки реабілітації з

10-15 до 3-4 днів, а в тренувальний
період – значно пом’якшити протікання синдрому відстроченого
м’язового болю, підвищити працездатність [11 ].
Порушення вегетативної регуляції серцево-судинної системи в
умовах підвищених навантажень
служить ранньою ознакою зриву
адаптації організму і веде до зниження працездатності [8], що потребує певної корекції функціонального стану [7].
Таким чином, метою нашого дослідження було виявлення можливості коригування функціонального стану спортсменів методом
пневмопресингу та його оцінка за
допомогою показників варіабельності ритму серця (ВСР) [3].
Матеріали і методи.
Дослідження проведені в період
змагань з баскетболу за участю добровольців спортсменів-юніорів.
Всього в дослідженні взяло участь
12 осіб. В основній групі «гравців» (грали 175 хв.) було 6 чоловік,
друга група «запасних» (грали 99
хв.), або група порівняння, також
складала 6 осіб. Протягом усього
змагального періоду (7 днів) у групі «гравців» проводили годинні сеанси пневмопресингу нижніх кінцівок. В обох групах щодня о 10-ї
години проводили вимірювання
серцевого ритму за допомогою ритмографу і оцінювали функціональний стан організму за показниками
ВСР (ЧСС, ІН, LF/HF). Математичний аналіз здійснювали за допомогою пакета «Статистика».
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Результати
При аналізі показників ВСР
видно, що ЧСС, як найбільш стабільна змінна, в спокої має незначні зміни в динаміці 7 днів як у
групи «гравців», так і у групи «запасних». Невелики коливання показників ЧСС та відповідність їх
у спортсменів межам норми свідчать про хорошу роботу ССС у всіх
піддослідних. Проте, слід зазначити, що у частини обстежуваних
розмах коливань цього показника
в динаміці відображає індивідуальну адаптивну реакцію до умов

змагальних навантажень, і, на наш
погляд, більш стабільні показники відображають більш хорошу
спортивну форму, оскільки регуляція енергозабезпечення в цьому
випадку, здійснюється більш економним шляхом За груповими характеристиками у групи «гравців»
спостерігалась тенденція до зниження ЧСС, а у групи «запасних»
до підвищення ЧСС. Це свідчить
про стабілізацію процесів енергозабезпечення у першої групи та
збільшення енергоємності роботи
у другої групи (рис.1, 2).
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Показник ІН (індекс напруги
регуляторних систем за Р.М. Баєвським) відображає напругу регуляторних систем і характеризує
активність механізмів симпатичної
регуляції, рівень централізації регуляції ВСР. Цей показник обчислюється на підставі аналізу графіка
розподілу кардіоінтервалів – варіаційної пульсограми. Активація
центрального контуру, посилення
симпатичної регуляції під час психічних або фізичних навантажень
виявляється стабілізацією ритму,
зменшенням розкиду подовження кардіоінтервалів, збільшенням
кількості однотипних за тривалістю інтервалів (зростання АМо –
амплітуди моди в гістограмі).
У нормі ІН коливається в межах
80-150 умовних одиниць. Цей показник надзвичайно чутливий до посилення тонусу симпатичної нервової
системи. Невелике навантаження
(фізичне або емоційне) збільшують
ІН в 1,5-2 рази. При значних навантаженнях він зростає в 5-10 разів.
Нашими дослідженнями показано, що за показником ІН у динаміці спортивних змагань симпатичнй
вплив на регуляцію серця має тенденцію до зниження у піддослідних
першої групи («гравців»), що, на нашому думку, свідчить про позитивне явище коригуючої дії пневмопресингу на роботу ССС. Аналогічні
зміни стосуються показника LF/ HF.
Незважаючи на ту обставину, що на
початку спортивних змагань середні показники LF/HF у першій групі
«гравців» були вищими, ніж у дру-

гій – «запасних», динаміка цього показника за весь період мала тенденцію до зниження, тобто поверненню
до средньонормативних. У той же
час в групі «запасних» цей показник мав тенденцію до зростання.
При цьому слід врахувати, що група
«запасних» приймала участь у змаганнях майже у 2 рази менше часу,
ніж група «гравців». Усереднені показники ВСР показали наявність позитивних тенденцій в роботі ССС
при корегуючому впливові методу
пневмопресингу.
На підставі проведеного однофакторного дисперсійного аналізу виявлено, що тривалість використання методу пневмопресингу (фактор часу)
істотно впливає на психофізіологічні
показники ВСР. Вклад фактора у зміну дисперсії цих показників найбільш
відображають показники ІН (F 13%,
p< 0,05) і LF / HF (F 14%, p< 0,05)
Висновки
1. Дослідженнями за участю
спортсменів-юніорів показано, що
вивчення функціонального стану
за показниками варіабельності серцевого ритму є зручним і інформативним методом, а використання
методу пневмопресингу суттєво поліпшує функціональний стан баскетболістів, прискорює відновлення організму після баскетбольних
турнірів і тренувань та є перспективним в спортивній медицині.
2. Особливості індивідуальних
коливань досліджуваних показників
свідчать про необхідність особистісного підходу у вивченні функціонального стану спортсменів.
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
В МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКАХ И ЕГО РОЛЬ
В РАЗВИТИИ РАДИКУЛОИШЕМИИ И НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ
Аннотация: В статье представлены структурно-молекулярные и метаболиче-ские
механизмы дегенеративно-дистрофических процессов в межпозвонковых дисках, их
роль в развитии дискогенного болевого синдрома и радикулоишемии. Особое место
занимает обоснование и клиническое применение альфа-липоевой кислоты в комбинации с мелатонином при лечении дискогенной радикулоишемии.
Анотація: В статті представлені структурно-молекулярні та метаболічні механізми
дегенеративно-дистрофічних процесів в міжхребцевих дисках, їх роль в розвитку
дискогенного больового синдрому та радикулоішіії. Особливе місце займає обгрунтування і клінічне застосування альфа-ліпоєвої кислоти в комбінації з мелатоніном в
лікуванні дискогенної радикулоішемії.
Summary: The article presents the structural-molecular and metabolic mechanisms of
degenerative-dystrophic processes in the intervertebral discs, their role in the development
of discogenic pain syndrome and radiculoischemia. The special place occupies the rationale and clinical applications of alpha-lipoic acid in combination with melatonin in the treatment of discogenic radiculoischemia.

Вступ. В настоящее время пояснично-крестцовая
радикулоишемия является одной из ведущих
медицинских проблем, так как в
Украине из числа обратившихся в лечебно-профилактические
учреждения отмечается прирост
первично установленной инвалидности до 15-17% [1, 10]. Мужчины
и женщины болеют примерно оди-

наково часто с разницей лишь в
возрасте, то есть мужчины болеют в более молодом возрасте, а
женщины преимущественно после
пятидесяти лет. Несмотря на достижения современной науки, возможности исследования дегенеративно-дистрофических процессов
в межпозвонковых дисках (МПД)
и их влияние на развитие дискоген-
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ной радикулоишемии (ДРИ) еще
недостаточно изучено [2]. Известно, что студенистое ядро состоит
из высокогидратированного аггрекансодержащего геля, который
поддерживает осмотическое давление и повышает амортизацию
МПД. Питание его осуществляется в основном за счёт диффузии.
Снижение высоты в МПД и образование в нём трещин зависит от
диффузии питательных веществ
и кислорода [10]. Деформация и
разрушение структуры МПД приводит к возникновению каскада провос-палительных реакций,
в которых немаловажную роль
выполняют сигнальные молекулы
интерлейкинов (ИЛ). Установлена связь между уровнем ИЛ-6 и
ИЛ-8 и выраженностью болевого синдрома [10]. Эта боль является интегративным раздражителем функциональных систем
организма и проявляется вегетосоматическими реакциями. Существуют слабомиелинизированные
С-волокна и миелизированные
А-дельта-волокна. При активации
А-дельта-волокон возникает первичная локализованная боль, а при
активации С-волокон – вторичная
тупая, нелокализованная боль. Все
болевые импульсы поступают в
спинной и по ноцицептивным путям достигают ЦНС [10]. В спинном мозге существует Р-вещество,
которое считается специфическим
медиатором боли. Этот нейропептид образуется в нервных ганглиях и переносится аксоплазмой

по первичным афферентным волокнам, осуществляя проведение
болевых ощущений, а двуокись
азота является сигнальной молекулой в этой ноцицептивной передаче, которая приводит к сокращению мышц. При этом в мышцах
активируются
соб-ственные
ноцицепторы, чему способствуют
вазомоторные и нейродистрофические изменения в тканях вследствие локальной ишемии. Увеличение болевого раздражения
приводит к выделению медиаторов
воспаления, которые усиливают
локальный отёк и способствуют
развитию радикулоишемии. Возникает порочный круг, который, в
свою очередь, поддерживает боль и
усиливает ирритативные мышечнотонические и миофасциальные проявления и спазм мышц [1, 2, 6, 8, 12].
Продолжительные болевые раздражители повышают содержание катехоламинов, под влиянием
которых усиливается агрегация
тромбоцитов, что приводит к снижению микроциркуляции в прилежащих тканях, нарушению диффузии
питательных
веществ,
истощению энергетических запасов с образованием микроангиотромба и, как следствие, ишемии и
тканевой гипоксии. Все это ведёт
к накоплению лактата в мышцах
спины и развитию ацидоза в них.
В этих условиях, на фоне ишемии
и тканевой гипоксии, происходит
снижение синтеза аденозин- и креатинфосфата, что способствует развитию костно-мышечного блока.
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Для лечения радикулоишемии
обоснованным
является
блокирование синтеза медиаторов воспаления и активации
структур
антиноцицептивной
системы. Нестероидные противовоспалительные препараты в
этом случае заняли основное
место [3], но частые побочные
эффекты и недостаточно полный
положительный ответ на их применение ограничивают их применение. С учётом механизмов
развития радикулоишемии нами
в эксперименте и клинике была
применена альфа-липоевая кислота (АЛК), представляющая собой внутримолекулярный дисульфид. При помощи фермента
липоамиддегидрогеназы
она
восстанавливается в 1,2-дегидролипоевую кислоту, образуя
вместе с ней тиолдисульфидную
систему, аналогичную системе
восстановленный-окисленный
глутатион. АЛК осуществляет
антиоксидантную защиту (АОЗ),
а также наряду с прямым перехватом активных форм кислорода АЛК осуществляет непрямую
АОЗ, выступает в роли синергиста антиоксидантных ферментов (глутатионовых пероксидаз,
каталазы) и реактиватора множества тиоловых ферментов. Она
противодействует энергетическим
потерям нервных клеток и нормализует в них обмен веществ,
оказывает регенерирующее действие на нервные волокна, способствует восстановлению нерв-

ной проводимости [1, 2]. Однако
в последнее десятилетие стало известно, что мелатонин более активно инактивирует свободные
радикалы, поглощает оксид азота, тем самым предотвращает
окислительный стресс и тормозит
апоптоз, что послужило основанием для проведения эксперимента
на животных [7, 8, 11, 12, 13]. Кроме антирадикального, противовоспалительного и антидегенеративного действия, он стимулирует
активность антиоксидантных ферментов [7, 11].
Цель работы. Влияние комбинации АЛК и мелатонина на
окислительно-восстановительный
процесс, агрегационный гомеостаз, нейрогенное воспаление у
больных ДРИ.
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением
находи-лись 41 больной ДДП позвоночника с ДРИ. Больные были
поделены на группы: 1 – n=19
(сравнения), 2 – n=22 (основная).
Обе группы были одинаковы по
возрасту, полу, лабораторным и
клинико-инструментальным показателям. Средний возраст больных
составлял 45,6±3,5 года. Все
больные получали общепринятую
терапию с включением АЛК в 1-й
группе, АЛК в комбинации с мелатонином – во 2-й группе.
Интенсивность процессов ПОЛ
в крови оценивали по содержанию диеновых конъюгатов (ДК) и
малонового диальдегида (МДА).
Активность СОД и каталазы в
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крови определяли спектрофотометрическим методом [5]. Ферментативную активность іNOS и количество метаболитов NO определяли
модифицированным
методом,
предложенным О. Н. Ковалевой
с соавт. [4, 9]. Уровень прововоспалительных ИЛ – ИЛ-1β,
ИЛ-2, ИЛ-6 и противовоспалительного ИЛ-4 – определяли
иммуноферментным
методом.
Исследование
агрегационных
свойств тромбоцитов проводилось с использованием лазерного
агрегометра SOLARAP 2110 (Белоруссия) и индуктора агрегации
аденозин-5¹-дифосфата
(АДФ)
динатриевой соли в концентрации
2,5 мкмоль/л. Оценивали степень

(%), время (мин.) и скорость агрегации (%/мин.).
Статистическая
обработка
полученных результатов проводилась с ис-пользованием пакетов
лицензионных программ Microsoft
Office 2003, Microsoft Excel и
Statistica.
Результаты исследования и их
обсуждения. После проведенной
общепринятой терапии с включением АЛК в 1-й группе и АЛК с мелатонином во 2-й группе наблюдения
отмечалось значительное улучшение чувствительной и двигательной
функции, снижение интенсивности
болевого синдрома во 2-й группе
в сравнении с показателями в 1-й
группе, что представлено в табл. 1.

Таблица 1
Динамика показателей миофасциального и болевого синдромов
у больных с ДРИ под влиянием общепринятой терапии
с включением АЛК и АЛК с мелатонином (М±m)
Показатели
Oswestry, баллы
JOAs, баллы
Степень
инвалидизации, %

1 группа (n=19)
до
после
лечения
лечения
14,5±0,37
5,4±0,17*
4,6±0,05
14,5±0,03*

2 группа (n=21)
до
после
лечения
лечения
15,2±0,25
4,3±0,12*
5,1±0,02
15,6±0,05*

29,8±0,03

30,3±0,02

10,8±0,06*

7,5±0,04*

Примечание: * – достоверность различий показателей до и после лечения, p<0,05

Важную роль в защите от
свободных радикалов (СР) играет
фермента-тивная антиоксидантная
защита (АОЗ), но в период формировании ДРИ происходит ее
значительное угнетение, об этом
свидетельствует показатели АОЗ

полученные в обеих группах до
лечения. После проведенного лечения у больных 1-й и 2-й групп
наряду с улучшением клинического состояния больных отмечалось
снижение ДК и МДА, NO, iNOS,
повышение восстановленного глу-
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Рис. 1. Показатели ДК и МДА у больных ДРИ и их изменения
под влиянием общепринятой терапии с включением
АЛК и АЛК с мелатонином

Примечание: * – достоверность различий до и после лечения, p<0,05.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

34,3

35,5

*

26,4

*

9,9
2,2

*

2,1

2,9
до лечения

Контроль (n=22)

*

1,9

3,2

после лечения

1 группа (n=19)
АЛК

NO, мкмоль/л

13,6

до лечения

после лечения

2 группа (n=22)
АЛК + мелатонин
iNOS, пмоль/мин.*мг белка

Рис. 2. Показатели NO, iNOS у больных ДРИ и их изменения
под влиянием общепри-нятой терапии с включением
АЛК и АЛК с мелатонином

Примечание: * – достоверность различий до и после лечения, p<0,05.

татиону, каталазы, СОД, однако во
2-й группе, где дополнительно к
АЛК был включен мелатонин, эти
показатели были более выражены,
чем в группе сравнения, что представлено на рис. 1, 2, 3, 4.

Полученные и представленные
на рис. 1-4 показатели оксидантной сис-темі и АОЗ подтверждают
тот факт, что АЛК и АЛК с мелатонином инактивирует свободные
радикалы, тем самым создает
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Рис. 3. Показатели каталазы и СОД у больных ДРИ
и их изменения под влиянием об-щепринятой терапии
с включением АЛК и АЛК с мелатонином
Примечание: * – достоверность различий до и после лечения, p<0,05.
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Рис. 4. Показатели глутатиона у больных ДРИ
и их изменения под влиянием обще-принятой терапии
с включением АЛК и АЛК с мелатонином

Примечание: * – достоверность различий до и после лечения, p<0,05.

благоприятные условия для восстановления запасов внутриклеточного глутатиона и тиол-дисульфидного равновесия у больных с ДРИ.
Таким образом, повышение показателей каталазы, СОД, глутати-

она под влиянием АЛК и АЛК с
мелатонином свидетельствует об
усилении антиоксидантной защиты
и ингибирования некоторых звеньев оксидативного стресса. Кроме этого, повышение NO, іNOS в
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группах до лечения, и его снижение после лечения свидетельствует
об улучшении нейропротекторной
функции нервных корешков.
У больных с ДДП позвоночника с ДРИ выявлен дисбаланс
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6 и ФНО-α, на
фоне относительной недостаточности противовоспалительного

ИЛ-4, что свидетельствует об активации локального воспалительного процесса у этих больных.
Повышенный уровень ИЛ-6,
контролирующего размер тромбоцитов, показывает взаимосвязь
воспаления и микротромбообразования у больных с ДРИ, что
представлено в табл. 2.
Таблица 2
Показатели цитокинов у больных ДРИ и их изменения
под влиянием общепринятой терапии с включением
АЛК и АЛК с мелатонином (М±m)

Показатели

Контроль
(n=22)

ИЛ-1β, пг/мл
ИЛ-2, пг/мл
ИЛ-6, пг/мл
ФНО-α, пг/мл
ИЛ-4, пг/мл

18,1±0,5
19,3±0,8
23,4±1,2
41,8±3,3
39,6±1,0

1 группа (n=19)
До
После
лечения
лечения
43,1±1,2 30,8±1,5
51,6±1,9 30,7±1,3
96,1±2,8 57,3±1,2
106,2±2,6 59,4±2,9
47,4±1,2 56,4±1,5

2 группа (n=22)
До
После
лечения
лечения
42,4±0,9
21,3±1,2*
50,9±0,7
21,2±1,1*
94,4±-2,6 41,2±2,9*
101,1±3,2 54,5±3,0*
40,2±1,4
54,5±1,1*

Примечание: * – достоверность различий до и после лечения, p<0,05.

После проведенной общепринятой терапии с включением АЛК в
1-й и АЛК в комбинации с мелатонином во 2-й группах наблюдения
отмечалось снижение показателей
провоспалительных цитокинов, особенно ИЛ-1β, ИЛ-6, и повышение
ИЛ-4,что свидетельствует о противовоспалительном эффекте данной
терапии.
Выводы.
1. У больных с ДРИ выявленные
клинические проявления активности процесса сочетались с изменениями окислительного метаболизма, угнетением антиоксидантной
защиты, дисбалансом цитокинов,
нарушением энергетического об-

мена. Эта взаимосвязь является
одним из механизмов развития и
прогрессирования ДРИ.
2. Применение АЛК в комбинации с мелатонином у больных с ДРИ
со-провождалось уменьшением интенсивности болей и клинических
проявлений нейрогенного локального воспаления, о чем свидетельствуют показатели по-вышения активности антиоксидантной защиты.
3. Положительная клиническая динамика под влиянием АЛК
в комбинации с мелатонином
дает основание применения его
у больных с ДРИ, как средство с
противоишемической и нейропротекторной направленностью.
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ЛЕГЕНЕВЕ СЕРЦЕ І ЙОГО АНТИАТЕРОГЕННА ТЕРАПІЯ
Анотація: У 60 хворих хронічним легеневим серцем, які отримували пенток-сифілін (група порівняння) і пентоксифілін з α-ліпоєвою кислотою (основна група), досліджували внутрішньосерцеву гемодинаміку і скорочувальну функцію міокарду лівого
шлуночка, гази крові, функцію зовнішнього дихання, показники ліпідів і ліпопротеїдів,
цитокіновий профіль, а також динаміку ендотеліну-1 та тромбоцитарно-судинний гемостаз. Після проведеного лікування відзначалося зниження тиску в легеневій артерії,
підвищення відсотка фракції викиду и об’єму форсованого видиху за першу секунду.
Поліпшення показників гемодинаміки супроводжувалося зниженням рівня ендотеліна-1, інтерлейкіну-1β та агрегаційної здатності тромбоцитів. Відзначалася тенденція
підвищення інтерлейкіну-4. Зазначені позитивні клініко-біохімічні та функціональні
зміни позитивно харак-теризують застосування пентоксифіліна і α-ліпоєвої кислоти в
терапії хворих хронічним легеневим серцем.
Аннотация: У 60 больных хроническим легочным сердцем, получавших пентоксифиллин (группа сравнения) и пентоксифиллин с α-липоевой кислотой (основная
группа), исследовали внутрисердечную гемодинамику и сократительную функцию
миокарда левого желудочка, газы крови, функцию внешнего дыхания, показатели
липидов и липопротеинов, цитокиновый профиль, а также динамику эндотелина-1 и
тромбоцитарно-сосудистый гемостаз. После проведенного лечения отмечалось снижение давления в лёгочной артерии, повышение процента фракции выброса и объёма
форсированного выдоха за первую секунду. Улучшение показателей гемодинамики
сопровождалось снижением уровня эндотелина-1, интерлейкина-1β и агрегационной
способности тромбоцитов. Отмечалась тенденция к повышению интерлейкина-4.
Полученные положительные клинико-биохимические и функциональные изменения
положительно характеризуют применения пентоксифиллина и α-липоевой кислоты в
терапии больных хроническим легочным сердцем.
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Summary: The study involved 60 patients with chronic pulmonary heart treated by pentoxifylline (group of comparison) and pentoxifylline in combination with α-lipoic acid (main
group). Studied rates of intracardiac hemodynamics and myocardial contractility of the left
ventricle, gas composition of the blood, ventilation lung function, rates lipids and lipoproteins, cytokine profile, and changes of endothelin-1 and platelet-vascular hemostasis. After the treatment, there was a decrease in pulmonary artery pressure, increase percent of
ejection fraction, and increase in the volume forced expiratory for the first second. Improve
of hemodynamic performance was accompanied by a decrease in the level of endothelin-1,
interleukin-1β and platelets aggregation ability. There was a trend to increase of interleukin-4. Received clinical and laboratory improvement makes positive characteristic of using
of pentoxifylline and α-lipoic acid in therapy of chronic pulmonary heart.

Вступ. Хронічні обструктивні
захворювання легень (ХОЗЛ) неухильно ведуть до розвитку хронічного легеневого серця (ХЛС)
і його ускладнень. Згідно даних
популяційних досліджень у хворих ХОЗЛ смертність пов’язана
з розвитком атеросклеротичного
ушкодження судин. Відомо, що
чергове загострення ХОЗЛ супроводжується накопиченням в
ендотеріоцитах
ліпопротеїнів.
Окислені ліпопротеїни приводять
до розвитку імунної відповіді, залучаючи клітини запалення, що
призводить до змін нормальної
добової варіабельності симптомів
та погіршення газообміну, що потенційно веде до гіперкапнії, зниженню периферичного судинного
опору [1, 6, 8-10]. Зниження ефективної циркуляції крові в малому
колі кровообігу (МКК) стимулює
продукцію вазоактивних речовин,
у тому числі реніну, які підвищують секрецію вазопресина та
систолічний тиск у легеневій артерії (СТЛА) [9, 11]. СТЛА виступає як фактор ризику формування

метаболічних, функціональних і
структурних змін в судинах хворих ХЛС [5-7, 11]. Все це приводить до мікроангіотромбозу та
ішемії міокарду. Літературні дані
і наш клінічний досвід свідчить,
що включення у терапію хворих
ХЛС пе-нтоксифіліну супроводжувалось підвищенням рівня
оксиду азота (NO), поліпшенням
функцій судин МКК, зниженням
рівня СТЛА. Пентоксифілін інгібує фактор некрозу пухлин -α
(ФНП- α), інтерлейкін – 1β (ІЛ1β), інтер-ферон – γ у хворих з
хронічною серцевою недостатністю [3]. Крім того, у хворих ХЛС
поряд з іншими лікарськими засобами використовують метаболічні лікарські засоби, особливо
з антиоксидантною спрямованістю. Таким препаратом є α-ліпоєва
кислота (АЛК). Широкий спектр
її застосування при різних захворюваннях, таких як гіпертонічна
хвороба, сахарний діабет, захворювання суглобів та інші. АЛК
має антиоксидантні властивості,
забезпечує захист від оксидант-
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ного стресу хворих з гострим
коронарним синдромом, знижує
рівень тригліцеридів, впливає на
рівень глюкози, заважає порушенню енергетичних центрів мітохондрій. Все це дало нам можливість
використати її як засіб атеросклеротичної дії у комплексній терапії
хворих ХЛС [2, 4, 8].
Метою дослідження була оптимізація лікування хворих хронічним легеневим серцем з застосуванням пентоксифіліна і α-ліпоєвої
кислоти.
Матеріали та методи дослідження. У терапевтичному відділенні Дорожньої клінічної лікарні
станції «Харків» в 2012-2014 рр.
під спостереженням перебували 60 хворих ХЛС. Середній вік
хворих складав 62±2 роки. Всі
хворі одержували загально прийняті лікарські засоби. Хворим 1
групи (32 чоловіка) у комплексну
терапію додатково включали 2%
пентоксифілін, який вводили на
250-500 мл 0,9% розчину натрія
хлоріду в/в крапельно у дозі 5-10
мл на добу (група порівняння),
хворим 2 групи (28 чоловік) – додатково до цієї терапії включали
α-ліпоєвоу кислоту (Еспа-ліпон)
в/в крапельно в дозі 600 мг, яку
вводили на 200 мл 0,9 % розчину
натрія хлоріду N7-10, після чого
вони отримували препарат 600
мг внутрішньо протягом 2-х місяців. Обидві групи хворих ХЛС
порівнювалися за статтю, віком,
клініко-функціональною формою
захворювання. Відзнача-лася клі-

ніко-лабораторна
ідентичність
хворих.
Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки оцінювали за допомогою
ЕхоКГ, СТЛА – доплерЕхоКГ. Вивчали об’єм форсованого видоху
за 1 сек. (ОФВ1). Стан газового
складу крові оцінювали за показниками рCO2 і рO2 в артеріальній
крові. Вміст загального холестерину (ХС), ХС ліпопротеїдів низької
щільності (ЛПНЩ) і дуже низької
щільності (ЛПДНЩ) визначали по
А.Н. Климову (1999). Рівень ендотеліна-1 і цГМФ визначали імуноферментним методом. Рівень прозапального ІЛ-1β, фактора некроза
пухлин-α (ФНП-α) та протизапального ІЛ-4 – визначали імуноферментним методом. Досліджували
агрегаційні властивості тромбоцитів, при цьому оцінювали ступінь
(%), час (хв.) і швидкість агрегації
(%/хв.). Статистична обробка отриманих результатів здійснювалась
за допомогою пакетів ліцензійних
програм Microsoft Office 2003.
Отримані результати та їх обговорення. На тлі проведеної терапії з включенням пентоксифіліну
та його комбінації з АЛК у хворих
1-ої та 2-ої групи спостереження
зменшувались задишка, слабкість,
нездужання. Зме-ншились кашель
і відходження мокротиння, інтенсивність та частота виникнення
кардіалгії. Відмічалось збільшення порога перенесення фізичного
навантаження. Показники СТЛА
і фракції викиду (ФВ) у хворих
ХЛС представлені на рис. 1.
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Поліпшення клініко-функціональних проявів захворювання
*
*
хворих ХЛС супроводжувалося змінами стану цГМФ та ендотеліна-1. Підвищення рівню
цГМФ у 1-ій та у 2-й групі спостереження опосередковано супрово-джувалось підвищенням
Рис. 1. Показники СТЛА і ФВ
у хворих ХЛС під впливом пенток- ендогенного оксиду азота, який
сифіліну та його комбінації з АЛК викликає судинну релаксацію,
Примітка. Відмінності достовірні: * – відповідь якої є зниження рівня
Р<0,05 порівняно з даними до лікування СТЛА, що представлено на рис.
1 і рис. 3.
Зниження СТЛА і збільшення від*
сотка ФВ відмічалось у 1-ій та 2-ій 109
8,7
*
7,8
7,9
7,2
*
6,3
6,4
групах відповідно. Все це свідчить, 87 6,7
*
6
5,1
що ці лікарські засоби опосередкова- 54
но діють на місцеві тканинні рецеп- 32
тори судин, викликають вазодилата- 10
до лікування
після
до лікування
після
цію та покращення функції бронхів
1 група (n=32)
2 група (n=28)
пентоксифілін
пентоксифілін + АЛК
і серця. Тобто зниження СТЛА і ФВ
цГМФ,
нмоль/л
ендотелін-1, пг/мол
створюють умови для відновлення
структури і функції бронхів і серця
у групах хворих ХЛС, про що свід- Рис. 3. Зміна стану цГМФ і ендочать підвищення ОФВ1 і зміни газо- теліна-1 у сироватці крові хворих
вого складу крові, які представлені ХЛС під впливом пентоксифіліну
на рис. 2.
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*

77,7

*

41,8

35,3

До лікування у сироватці крові
хворих ХЛС було виявлено підвищення вмісту IЛ-1β, ФНП-α та
зниження рівня IЛ-4, тоді як після
лікування мав місце достовірний
Рис. 2. Показники ОФВ1 і газового зворотній напрямок цих показників. Це свідчить, що пентоксифілін
складу крові у хворих ХЛС
та його комбінація з АЛК пригніпід впливом пенток-сифіліну
чують прозапальну дію цитокінів
та його комбінації з АЛК
Примітка. Відмінності достовірні: * – у хворих ХЛС, що представлено
Р<0,05 порівняно з даними до лікування на рис. 4.
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Рис. 4. Зміни профілю цитокінів у
сироватці крові хворих ХЛС
під впливом пенток-сифіліна
та його комбінації з АЛК
Примітка. Відмінності достовірні: * –
Р<0,05 порівняно з даними до лікування

Поряд з цим позитивна клінічна динаміка в 1-ій і 2-ій групах
спостере-ження під впливом пентоксифіліна та його комбінації з
АЛК супрово-джувалась зниженням вмісту ліпідів і ліпопротеїнів
у сироватці крові хворих ХЛС, що
представлено у таблиці 1.

Таким чином, наведені на рисунках та таблиці цифрові дані
свідчать на користь того, що пентоксифілін та його комбінація з
АЛК свій вплив реалізу-ють через
механізм судинної релаксації, зниження ендотеліальної дисфункції і
прозапальної дії цитокінів та підсилення гіполіпідемічної дії у хворих ХЛС.
Висновки. 1. Застосування пентоксифіліну та його комбінації з
α-ліпоєвою кислотою у терапії
хворих ХЛС супроводжувалося
поліпшенням показників газового
складу крові та зовнішнього дихання, зниженням клінічних проявів захворювання у хворих ХЛС.
2. Комплексна терапія хворих
ХЛС з включенням пентоксифіліна і α-ліпоєвої кислоти супроводжувалась зниженням СТЛА,
що сприяло покращенню показ-

Таблиця 1
Вміст ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові хворих ХЛС
під впливом пентоксифіліна і α-ліпоєвої кислоти (M±m)
Показник
Загальний
ХС, ммоль/л
Тригліцериди, ммоль/л
ХС ЛПНЩ,
ммоль/л
ХС ЛПДНЩ,
ммоль/л
ХС ЛПВЩ,
ммоль/л

1 група (n=32)
до лікування
після

2 група (n=28)
до лікування
після

5,85±0,23

5,69±0,19 *

5,90±0,21

5,43±0,17 *

2,13±0,17

1,49±0,09 *

2,12±0,19

1,37±0,11 *

3,71±0,22

3,13±0,16 *

3,69±0,17

2,99±0,15 *

0,89±0,05

0,51±0,02 *

0,91±0,06

0,33±0,07 *

1,13±0,02

1,22±0,04

1,10±0,03

1,28±0,03

Примітка. * – р < 0,05 – відмінності вірогідні в порівнянні з даними до лікування
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ників внутрішньосерцевої гемодинаміки, зниженню активності
запального процесу і стабілізації
тромбоцитарно-судинного гомеостазу, поліпшенню кровообігу в
МКК.

3. Позитивні клініко-гуморальні
та функціональні зміни позитивно
характеризують застосування пентоксифіліна та його комбінації з
α-ліпоєвою кислотою у хворих ХЛС
як засіб антиатерогенної корекції.
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МОНІТОРИНГ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я
ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
Анотація: Застосування навіть коротких курсів оздоровчих заходів (інтервального
гіпоксичного тренування) підвищує рівень фізичного здоров’я за рахунок позитивного
впливу на стан серцево-судинної системи і може бути рекомендовано з метою підвищення рівня здоров’я і відновлення функціональних резервів у практично здорових
осіб. При цьому експрес-оцінка рівня здоров’я за Г.Л. Апанасенко дозволяє оцінити
динаміку стану при впливі оздоровчих програм.
Аннотация: Применение даже коротких курсов оздоровительных мероприятий
(интервальной гипоксической тренировки) повышает уровень физического здоровья за счет положительного влияния на состояние сердечно-сосудистой системы и
может быть рекомендовано с целью повышения уровня здоровья и восстановления
функциональных резервов у практически здоровых лиц. При этом экспресс-оценка
уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко позволяет оценить динамику состояния при воздействии оздоровительных программ.
Summary: Application of even the short courses improving actions (interval hypoxic training) increases the level of physical health due to its positive effects on the cardiovascular system and can be recommended in order to improve the health and recovery of
functional reserves in healthy people. In this express-assessment of the level health by G.
Apanasenko allows to estimate the dynamics of the state by improving programs.

Актуальність. Незважаючи на
проголошений ще М.О. Семашко курс на профілактику, наша
сьогоднішня система охорони
здоров’я залишається традицій-

но і переважно орієнтованою на
лікування хворої людини [1, с. 7].
У цих умовах превентивна медицина, що охоплює досить широкий
діапазон лікувально-профілактич-
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ної діяльності, набуває особливого значення. Однією з важливих
проблем превентивної медицини є
розробка діагностичних і коригуючих технологій для відновлення
і збереження здоров’я практично
здорової людини.
Своєчасне виявлення зниження рівня здоров’я є важливим моментом, що забезпечує підвищення ефективності профілактичних і
оздоровчих заходів, що проводяться, поліпшення прогнозу і зниження ризику виникнення несприятливих наслідків. Проте в цілому
ця проблема, не дивлячись на її
велику медичну і соціальну значущість, практично не розроблена.
Механічний перенос діагностичних і реабілітаційних технологій
із клінічної медицини на роботу
з практично здоровими людьми
себе не виправдовує. Низька пропускна спроможність, великі фінансові витрати та інше роблять
недоступними методи клінічної
діагностики для великих груп людей. А вирішення проблеми диктує необхідність застосування неінвазивних простих, доступних
і достатньо ефективних методів
оцінки рівня здоров’я.
Як методи поліпшення стану
здоров’я широко застосовують
такі методи як фізичне оздоровче
тренування, інтервальне гіпоксичне тренування тощо
Існує і ще одна проблема, властива пострадянському простору.
Йдеться про велику частку патології у вагітності і пологах. І це,

на думку Г.Л. Апанасенко, є наслідком низьких резервів здоров’я
у майбутніх мам. Адже вагітність
і пологи хоч і є нормальними фізіологічними процесами, проте
вимагають мобілізації всіх функціональних резервів. А якщо ці
резерви обмежені, відбувається
порушення процесів реалізації
репродуктивної функції. Це примушує звертати особливу увагу на
оздоровлення контингенту дівчат і
молодих жінок.
Таким чином, для створення
ефективної системи попередження
розвитку захворювань, нормальної
реалізації репродуктивної функції,
залучення населення до турботи
про власне здоров’я актуально досліджувати рівень індивідуального
здоров’я у практично здорових дівчат. Це дасть можливість визначити потребу в профілактичних і
загальнозміцнюючих програмах,
вивчити можливості використання
доступних відновних засобів з метою підвищення рівня здоров’я.
Мета дослідження. Визначити можливість підвищення рівня
здоров’я дівчат 19-20 років шляхом проведення оздоровчих заходів на основі моніторингу рівня
фізичного здоров’я.
Матеріал і методи дослідження. У дослідженні брали участь
30 студенток медичних училищ
м. Києва у віці 19-20 років, що не
мають відхилень в стані здоров’я
і відносяться до групи «практично здорових» осіб. Всім випробуваним проводили інтервальне
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гіпоксичне тренування (далі ІГТ),
проводили оцінку рівня фізичного
здоров’я (далі РФЗ) [2, с.253] до та
після двотижневого курсу ІГТ.
Результати дослідження. Гіпоксією (кисневою недостатністю) називається стан, що розвивається при
неадекватному постачанні тканин
киснем або при порушенні утилізації кисню в них в процесі біологічного окислення. У поняття «Киснева недостатність» вкладається
також невідповідність між метаболічним запитом і його енергетичним
забезпеченням, яке супроводжується тимчасовим виходом яких-небудь
показників кисневого гомеостазу за
межі фізіологічної норми. При цьому явища «недостатності дихання»
виникають як при дефіциті кисню,
так і його надлишку, що приводить
до пригнічування інтенсивності тканинного дихання і дефіциту енергії
(гіпоергії). Близьке визначення поняття «гіпоксії» дає Nunn (1969),
який вважає, що гіпоксія – це стан,
при якому зменшується аеробний
метаболізм внаслідок зниження парціального тиску кисню в мітохондріях, тобто в клітині зменшується
кількість макроергів і накопичуються продукти анаеробного обміну
[4, с. 15].
Підвищення швидкості споживання О2 і продукції СО2, яке спостерігається при посиленні функції (наприклад, при м’язовому
навантаженні) також формує стан
гіпоксії – гіпоксію навантаження.
Патологічні зміни в окремих ланках системи дихання формують

респіраторну, циркуляторну і гемічну форми гіпоксії, а ураження
апарату тканинного дихання – цитотоксичну (первинну) тканинну
гіпоксію (решта всіх форм гіпоксії
носить назву вторинних).
Гіпоксія гіпоксична і гіпоксія
навантаження – типи гіпоксичних
станів, які найчастіше зустрічаються в житті здорової людини –
від утроби матері до кінця життя
(гіпоксія старіючого організму –
гіпоергія). Саме ці види гіпоксії
використовуються для стимуляції
ерготропної функції організму,
розширення резервів фізіологічних функцій, вдосконалення механізмів здоров’я.
Існує думка, що нинішня концентрація кисню в повітрі виявляє
токсичну дію на всі живі організми
від рослини до людини. Якщо після народження організм залишається в середовищі з пониженим
вмістом кисню (в умовах гір, наприклад), він більшою мірою зберігає підвищену стійкість до гіпоксії, чим організм, що розвивається
на рівні моря. Нижча концентрація
кисню в горах обумовлює пишну
рослинність альпійських лугів і
велику тривалість життя горців.
Мабуть, певна міра зниження концентрації кисню, що імітує склад
ранішої атмосфери Землі, є позитивним фактором. В теж час індивідуальна стійкість до кисневого
голодування має досить широкі
коливання [5, с 19].
При оцінці впливу кисневої недостатності на фізіологічні про-
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цеси враховують, що реакція організму на низький вміст кисню у
вдихуваному повітрі визначається
рядом факторів: швидкістю її розвитку, ступенем гіпоксії, її тривалістю, фізичним станом індивіда,
індивідуальною чутливістю. Для
абсолютної більшості неакліматизованих людей межею висоти,
на якій зберігається нормальна
розумова працездатність, є висота 3000 м, відповідна парціальному тиску кисню 60 мм рт. ст.
В більшості своїй люди починають відчувати дії висоти, починаючи з 2500 м і вище. Саме тому ця
висота прийнята як прикордонна
лінія для розділення середньогір’я
і високогір’я.
До теперішнього часу розроблений спосіб підвищення неспецифічної резистентності організму
за рахунок використання гіпоксії
в нормобаричних умовах. Він є інтервальним тренуванням гіпоксії з
використанням спеціальних апаратів – гіпоксикаторів в умовах нормального атмосферного тиску: 3 –
5 хвилинна дія гіпоксичної суміші
(далі ГГС) чергується з диханням
атмосферним повітрям також протягом 3-5 хвилин. Сеанси проводяться з постійним збільшенням
експозицій від 4 до 12 циклів щоденно або через день [3, с 189].
Метод ІГТ показаний для практично здорових людей, що знаходяться в «третьому» стані (за межами «безпечної» зони) здоров’я,
а також в цілях підвищення працездатності і стійкості до екстре-

мальних факторів. Показаний він
і для хворих при хронічних захворюваннях
серцево-судинної
системи (ішемічна хвороба серця,
постінфарктний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба І – ІІА стадій),
нейроциркуляторної дистонії, хронічних неспецифічних запальних
захворюваннях, бронхіальній астмі, алергічних захворюваннях, гіпопластичній і залізодефіцитній
анеміях, порушеннях вуглеводного, жирового і білкового обмінів,
астенічних станах і неврозах, для
профілактики рецидивів захворювань і реабілітації.
Метод може бути використаний
як амбулаторно, так і в стаціонарних умовах. Крім того, метод показаний при дії іонізуючої радіації
(протипухлинне лікування, перебування в забруднених радіонуклідами зонах).
Протипоказаннями для проведення ІГТ є: гострі соматичні та
інфекційні захворювання, хронічні захворювання у стадії декомпенсації, індивідуальна непереносимість гіпоксії.
Проявом підвищеної чутливості
до гіпоксії при диханні ГГС може
бути блідість шкірних покривів, посилене потовиділення, тахікардія
(збільшення ЧСС на 30–40 уд. в хв.),
підвищення АТ на 25–30 мм рт. ст.,
різка задишка. Контроль за ЧСС і
АТ протягом перших хвилин дихання ГГС дозволяють виявити індивідуальну непереносимість.
ІГТ проводили наступним чином. Дихання газовими сумішами
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Таблиця 1
Зміна показників стану функціональних резервів
під впливом курсу ІГТ і фізичних вправ у воді
Показники
Частота серцевих скорочень (уд/хв)
Систолічний артеріальний тиск (мм.рт.ст.)
Діастолічний артеріальний тиск (мм.рт.ст.)
Подвійний добуток (ум.од)
Час відновлення
Мат.очік. (мс)
Мода (мс)
Амплітуда моди (%)
Варіаційний розмах (мс)
Середнє квадратичне відхилення (мс)
Індекс напруги (ум.од)
Рівень фізичного здоров’я (балл)

Курс ІГТ (n=30)
До
Після
75,9 ±1,5
72,4 ±1,0*
114,0 ±1,3
112,0 ±1,3
75,0 ±1,7
73,0 ±1,1
86,6 ±2,0
80,9 ±1,1*
156,2 ±7,5
169,5 ±8,1
783,5±16,1
826,8±10,6*
775,0±24,7
774,5±21,4
34,7 ±2,0
34,6 ±1,7
277,2±16,5
274,1±16,8
61,5 ±3,7
61,5 ±4,2
98,4 ±13,0
90,3 ± 9,7
3,3 ± 0,3
4,0 ±0,2*

Примітка: *- достовірність відмінностей в групах до і після процедур р<0.05

здійснюється в циклічно-фракціонованому режимі: дихання сумішшю 3–5 хв., дихання атмосферним повітрям 3–5 хв. (один
цикл). Число циклів варіює від
1 до 10 за сеанс. Звичайний загальний час дихання ГГС складає
30–60 хв. при загальній тривалості сеансу 60 – 120 хв. Використовують як щоденне дихання ГГС,
так і через день. Тривалість циклу
30–60 днів. Використовують суміші з вмістом кисню від 10 до 13% /
(ГГС – 10, ГГС – 13).
У нашому дослідженні був
застосований короткий курс із
8 сеансів ІГТ з ГГС-12. В результаті процедур, які проводилися,
у випробовуваних першої групи показник РФЗ підвищився з

3,3±0,3 до 4,0±0,2 (таблиця 1).
Підвищення РФЗ спостерігалося у 16 чоловік (53%) за рахунок
зменшення подвійного добутку,
зв’язаного з порідшанням частоти серцевих скорочень з 75,9±1,5
до 72,4±1,0. Зниження РФЗ спостерігалося у 6 чоловік, з них у
4 РФЗ знизився на 1 бал за рахунок деякого почастішання пульсу,
проте супроводжувалося нормалізацією показників індексу напруги (далі ІН). У 2 чоловік РФЗ
знизився на 3 бали за рахунок – в
першому випадку, зниження життєвого об’єму легень, в другому
– збільшення часу відновлення
пульсу після навантаження. (Логічно було б пояснити цей факт
особливостями реакції організ-
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му дівчат на ІГТ, включаючи характер застосованої процедури,
але генез цього погіршення РФЗ
з’ясувати не вдалося).
Динаміка ІН не виявила статистичних відмінностей, зміни відбувалися в межах оптимальних
значень, що відобразило нормалізуючу дію ІГТ. З 6 чоловік, що
мають ІН <50, у 4 його значення
почали відповідати оптимальним
(80-150 од.), у 2 показники ІН залишилися пониженими, в одному випадку це супроводжувалося
збільшенням РФЗ за рахунок зменшення часу відновлення пульсу
після навантаження, в іншому —
зменшенням РФЗ за рахунок збільшення систолічного артеріального
тиску, проте його значення не ви-

йшли за межі норми. Таким чином, можна зробити висновок про
сприятливий вплив процедур ІГТ
на стан функціональних резервів
організму.
Висновок. Застосування навіть
коротких курсів оздоровчих заходів (інтервального гіпоксичного
тренування) підвищує рівень фізичного здоров’я за рахунок позитивного впливу на стан серцево-судинної системи і може бути
рекомендовано з метою підвищення рівня здоров’я і відновлення
функціональних резервів у практично здорових осіб. При цьому
експрес-оцінка рівня здоров’я за
Г.Л. Апанасенко дозволяє оцінити
динаміку стану при впливі оздоровчих програм.
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ПОХІДНІ ІМІДАЗОЛУ
ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
Анотація: У статті узагальнені дані наукової літератури щодо дослідження антибактеріальної, протигрибкової та противірусної дії нових похідних імідазолу. Показано, що
для ефективної боротьби з інфекційними захворюваннями в сучасній медицині необхідне
регулярне поповнення переліку антибактеріальних агентів, для пошуку яких надзвичайно
перспективною групою хімічних сполук є похідні імідазолів, які слід розглядати як один з
основних класів біологічно активних сполук із широким, у т.ч. антимікробним спектром дії.
Аннотация: В статье обобщены данные научной литературы относительно исследования антибактериального, противогрибкового и противовирусного действия новых производных имидазола. Показано, что для эффективной борьбы с
инфекционными заболеваниями в современной медицине необходимо регулярное
пополнение перечня антибактериальных агентов, для поиска которых чрезвычайно
перспективной группой химических соединений являются производные имидазолов,
которые нужно рассматривать как один из основных классов биологически активных
соединений с широким, в т.ч. антимикробным спектром действия.
Summary: The article summarizes the data of scientific literature about antibacterial,
antifungal and antiviral activity of new imidazole derivatives. It has been demonstrated that
effective control of infectious diseases in modern medicine requires a regular replenishment
of the list of antibacterial agents, to find them extremely promising group of compounds there
are are imidazole derivatives that should be considered as one of the most promising classes
of biologically active compounds with a wide, including antimicrobial, spectrum of activity.

Перспективним класом лікарських препаратів, що мають широкий спектр застосування в медицині,
є похідні імідазолу, численні представники яких використовуються
як імунодепресивні, цитостатичні,
протигрибкові, антигіпертензивні,
противиразкові, антибактеріальні,
адреноміметичні, антитиреоїдні й
інші засоби [1, с. 4]. У цій групі по-

хідних золів особливе значення мають 5-нітроімідазоли, що володіють
високою активністю стосовно найпростіших (трихомонади, дизентерійна амеба, лямблії), анаеробних
бактерій, а продукти відновлення
(під дією нітроредуктаз) цих лікарських засобів інгібують синтез і викликають деградацію ДНК у мікробній клітині. На сьогодні в медичій
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практиці знайшли застосування
більше двадцяти 5-нітроімідазолів,
найважливіший з яких – метронідазол. Серед інших представників
групи азолів слід відмітити, зокрема, кетоконазол, фторконазол і саперконазол, що містять у молекулі
атоми Cl або F, – високоефективні
антимікотики, які мають здатність
порушувати нормальний синтез ергостеролу в клітині гриба. Ці препарати також проявляють активність
стосовно грампозитивних бактерій.
Водночас, антибіотикорезистентність, особливо швидкість її розвитку в патогенних мікроорганізмів та
збільшення числа штамів бактерій,
стійких до багатьох антибіотиків, а
також все нові патогени, які постійно з'являються, та існуюча загроза
біотероризму зумовлюють нагальну необхідність створення нових
засобів для боротьби з збудниками
інфекційних захворювань. Тому пошук нових антибіотиків і, особливо, модифікація відомих з метою їх
удосконалення залишаються одним
із головних напрямів сучасної медицини [2, с. 159–172].
З огляду на сказане вище, похідні імідазолів являють собою групу
хімічних сполук надзвичайно перспективних для пошуку нових ефективних антимікробних засобів. У
зв’язку з чим, у багатьох країнах світу здійснюється синтез нових представників похідних імідазолу та досліджуються їх численні біологічні
властивості, у т.ч і антимікробні.
Так, з огляду на потенційну протитуберкульозну активність низки

похідних імідазолу [3, с. 3-14; 4; 5,
с. 699-76], синтезовано 22 нові
структури, які містять ізоніазидний та імідазольний фрагменти –
N'-[(імідазол-5-іл)метилен]ізонікoтиногідразидів та вивчено ефективність впливу цих гетероциклічних сполук на мікобактерії туберкульозу, виділені з харкотиння хворих
із вперше діагностованим туберкульозом легень [6, с. 31-38]. Встановлено, що за протитуберкульозною
дією нові синтезовані гетероциклічні сполуки в 4 рази активніші, ніж
використаний у ролі тест-об'єкту
ізоніазид, який є одним із найвживаніших недорогих і ефективних лікарських засобів І ряду, що застосовують для терапії туберкульозу.
Здійснено синтез [(імідазол-5-іл)
метилен]ізонікотиногідразидів, серед яких також виявлені сполуки із
протитуберкульозною активністю
[7, с. 61-66].
Синтезовано прекарбенові та металокарбенові сполуки ряду імідазолу для вивчення їх антимікробної
активності [8, с. 36-43]. Виявлено
високу антимікробну активність
карбеноїдних солей на тест-культурі
M. luteum. Мінімальна бактеріостатична концентрація (МБсК) цих
сполук становила 15,6 мкг/мл, а
мінімальна бактерицидна концентрація (МБцК) – 62,5 мкг/мл. Для
карбенових комплексів нікелю і кобальту на тест-культурі M. luteum
виявлено вищу активність (МБсК
7,8 мкг/мл і МБцК 15,6 мкг/мл), а
для карбенового комплексу кобальту на тест-культурі C. tenuis – най-
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вищу (мінімальна фунгістатична
концентрація 1,9 мкг/мл і мінімальна фунгіцидна концентрація 3,9 мкг/
мл) [8, с. 36-43].
Конденсацією
4-хлор-1Німідазол-5-карбальдегідів з тіосемикарбазидом отримано ряд тіосемикарбазонів, серед яких знайдені
речовини, що проявляють високу інгібуючую активність стосовно штамів М.tuberculosis, яка перевищує в
1,5 раза дію протитуберкульозного
препарату ізоніазиду. Дослідження
протимікробної активності отриманих тіосемикарбазонів показало, що
для них більше виражені фунгістатичні властивості порівняно з бактеріостатичними [9, с. 19-21]. Отримані результати бактерицидної та
фунгіцидної активності тіосемікарбазонів [(1-арил-5-формілімідазол4-іл)тіо]оцтових кислот свідчать
про те, що досліджувані сполуки
характеризуються помірною антимікробною дією: мінімальна бактеріостатична та фунгістатична концентрації знаходяться в діапазоні
62,5-2000 мкг/мл [10, c. 55-60].
Проведене дослідження противірусної активності нової сполуки
– 2-(імідазол-4-іл-етанамід) пентандіової-1,5 кислоти стосовно аденовірусу людини 5 типу на тваринній
моделі показало, що похідна імідазолу знижує інфекційний титр аденовірусу в печінці й легенях новонароджених сірійських хом'яків і вдвічі
зменшує розміри вогнищ запалення
в печінці [11, с. 23-27]. Крім того,
сполука також знижує кількість вірусінфікованих клітин, які виявля-

ються за допомогою морфологічного аналізу. Гепатоцити тварин, які
пройшли лікування сполукою, виглядали інтактними на відміну від
сильно вакуолізованих клітин тварин, що одержували плацебо. Отримані дані дозволяють розглядати
цю сполуку як перспективний засіб
комплексної терапії аденовірусної
патології людини.
Зазначено [12, с. 20-24], що похідні дибромімідазо [1,2-а] піримідинів, які мають тіоетерний ланцюг, можуть бути використані як
противірусні агенти, оскільки вони
виявили специфічну активність як
агоністи цитомегаловірусу й вірусу
оперізувального лишаю. Також виявлено противірусну дію у 2,6-дихлоро- та 2,6,7-трихлорзаміщених
імідазо[1,2-а]піридинів,
причому
дихлорозаміщені показали більший
вплив на цитомегаловірус (НСМV).
Деякі досліджені похідні конденсованих імідазолів мають структурну
схожість з антивірусним препаратом енвіроксимом і в cкринінгу продемонстрували широкий діапазон
активності проти 80 типів рино-,
адено- та ентеровірусів. Також встановлено, що і нуклеозиди на основі
полігалогенімідазолів мають противірусну активність [13, с. 57435752].
Похідні 2-н-бутил-4(5)-хлорімідазолу, що містять у положенні 5(4)
гідровані залишки ізоксазолу, проявляють протигрибкову активність
[14, с. 1811-1814], [15, с. 45394544]. Похідне 5(4)-бром-4(5)цианоімідазолу виявляє фунгіцид-
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ну дію на Erysiphe graminis tritici
[16, с. 3847], а похідне 2,4-дибромімідазолу є фунгіцидом стосовно
Phytophthora infestans [17, с. 125074].
Виявлено помірну бактерицидну та
фунгіцидну активність синтезованих
2-аміно-5-(4-хло-роімідазол-5-іл)1,3,4-тіадіазолів стосовно еталонних штамів S.aureus АТСС 25923,
E.coli АТСС 25922 та C.аlbicаns
АТСС 885-653 [18, с. 22-27].
Протимікробна активність виявлена в 2,4,5-трибромімідазолу
[19, с. 427-431]. Широкий спектр антибактеріальної та антигельмінтної
дії виявили і похідні імідазо [1,2-а]
піридину [12, с. 20-24].
Для багатьох іліденгідразидів
імідазоліл-2-тіооцтової
кислоти
встановлена висока ймовірність
наявності антитуберкульозної (антимікобактеріальної)
активності
[1, с. 110-118].
Інтенсивний пошук біологічно
активних похідних імідазолу триває [20, с. 2-40]. Особливий інтерес
представляють похідні галогенімі-

дазолів, на основі яких синтезовані
великі ряди потенційно біологічно
активних речовин [21, c. 323-356].
Похідні галогенімідазолів також проявляють фунгіцидну, противірусну й
інші види активності [22, с. 2-19].
Синтезовано
нові
похідні
N-алкіл(арил)-3-аміно-5H,
6H,7H-піроло [1,2-а] імідазол-2карбоксамідів [23, с. 2-20], первинні біологічні дослідження яких показали, що вони є перспективними
сполуками для створення біорегуляторів різної дії, зокрема речовин
з антимікробною активністю та
протиракових препаратів.
Таким чином, для ефективної боротьби з інфекційними захворюваннями в сучасній медицині необхідне
регулярне поповнення переліку антибактеріальних агентів, для пошуку
яких надзвичайно перспективною
групою хімічних сполук є похідні імідазолів, які слід розглядати як
один з перспективних класів біологічно активних сполук із широким, у
т.ч. антимікробним спектром дії.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СИНДРОМА ГОЛОВНОЙ БОЛИ
ПРИ МИКРОПРОЛАКТИНОМЕ ГИПОФИЗА
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Проанализировано 52 случая синдрома гиперпролактинемии у пациенток репродуктивного возраста с микропролактиномами гипофиза. Установлены
клинические формы головной боли. Определена зависимость между клинической
формой, частотой развития головной боли и степенью выраженности дефекта в гормональном статусе. Проведен анализ показателей интракраниального кровообращения, а также их динамики на фоне медикаментозной коррекции гиперпролактинемии.
Анотація: Проаналізовано 52 випадки синдрому гіперпролактинемії у пацієнток
репродуктивного віку з мікропролактиномамі гіпофіза. Встановлено клінічні форми головного болю. Визначено залежність між клінічною формою, частотою розвитку головного болю і ступенем вираженості дефекту в гормональному статусі. Проведено аналіз показників інтракраніального кровообігу, а також їх динаміки на тлі
медикаментозної корекції гіперпролактинемії.
Summary: 52 cases of hyperprolactinemia syndrome in patients of reproductive age with
pituitary miсroprolaktinoma were analyzed. Clinical forms of headache were established. The
dependence between the clinical form, incidence of headache and severity of the defect in
hormonal status was determined. The analysis of indicators of intracranial circulation, as well
as their dynamics on background medical correction of hyperprolactinemia was made.

Согласно данным эпидемиологических исследований, проведенных в разных странах, частота
первичных опухолей центральной
нервной системы (ЦНС) составляет до 13,9 на 100 тыс. населе-

ния. Аденомы гипофиза занимают
третье место по частоте встречаемости среди всех первичных
интракраниальных
опухолей
(после глиом и менингиом),
что составляет от 7,3% до 18%
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(по данным аутопсии до 25%)
[Овсянникова Т.В., 2004; Можейко P.A., 2004; Алексеев А.Г.,
2005; Бурнин С.М. и др., 2005].
Наиболее
распространенными
аденомами гипофиза являются
пролактиномы, среди которых
лидируют гормонопродуцирующие микропролактиномы (от 100
до 755 случаев на 1млн. населения) [Марова Е.И., 2002; Дедов
И.И., Мельниченко Г.А., 2004].
Несмотря на то, что в структуре
общей онкологической заболеваемости гормонопродуцирующие
микропролактиномы
занимают
сравнительно небольшое место (12%), экономический, моральный и
социальный ущерб, который они
наносят обществу, огромен. Контингент пациентов, страдающих
описанной патологией – лица молодого и трудоспособного возраста: в 75% случаев – от 20 до 50 лет,
в подавляющем большинстве случаев – женщины [4, 7, 9, 10].
Ключевой фактор патогенеза гормонпродуцирующих микропролактином гипофиза – гиперпролактинемия, которая является маркером
сбоя
гипоталамо-гипофизарных
взаимоотношений и запускает каскад нейроэндокринных изменений,
что у женщин клинически проявляется нарушением менструальной, а
в последующем, и репродуктивной,
функций, а также разнообразной
патологией молочных желез с развитием синдрома галактореи. В литературе описаны сопутствующие
эндокринные нарушения (в виде ан-

дрогении надпочечникового генеза,
дисфункции щитовидной железы,
гиперинсулинемии, остеопороза)
и офтальмологические изменения
[4, 3]. Незаслуженно мало уделено
внимания неврологическим, психоаффективным расстройствам, возникающим, по нашим наблюдениям, при описанном синдроме более
чем в половине случаев.
Среди неврологических проявлений гормонопродуцирующих
микропролактином гипофиза у
женщин репродуктивного возраста ведущее место занимает синдром головных болей. По нашим
наблюдениям распространенность
головных болей среди данной
группы больных составляет более
80%.
Патогенетические аспекты головной боли у данной группы
больных не выяснены. Предполагается участие тригеминальной системы – ирритация (механическое сдавление) рецепторов
диафрагмы турецкого седла микропролактиномой [6, 8]. Однако детальный анализ структуры
головной боли не находит зависимости между размером, локализацией микропролактином и характером головной боли.
Более вероятной представляется теория развития цефалгического синдрома в результате сложных
гормональных, нейромедиаторных
и биохимических процессов, развивающихся в результате нарушения
регуляторной
функции
гипофиза,
запускающего
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каскад патологических сдвигов. В
свете последних открытий в области нейроэндокринологии, уровень
гипофизарных гормонов, прежде
всего пролактина, считается индикатором моноамино-пептидных
отношений в высших регуляторных
структурах головного мозга, в том
числе надсегментарном вегетативном аппарате, лимбико-ретикулярном комплексе [1, 2, 5]. С нашей
точки зрения развитие головных болей следует, в значительной степени, объяснять с позиции нарушения

нейромедиаторного обмена, прежде
всего соотношения серотонина и дофамина. Также вероятно участие и
других нейромедиаторов – гистамина, гамма-аминомаслянной кислоты,
ацетилхолина, эндогенного опиоидного пептида, β-эндорфина, тахикинина А и В, субстанции Р, вазопрессина, участвующих в регуляции
синтеза пролактина (табл. 1.) [1],
нарушения гормонального статуса
и нейроэндокринногенного изменения регуляции тонуса церебральных
сосудов.

Регуляторы синтеза пролактина
Ингибирующие
факторы
дофамин
соматостатин
вазопрессин

Рилизинг-факторы
эстрогены
ангиотензин ІІ
эндогенный опиоидный
пептид
β-эндорфин
тахикинин А и В
субстанция Р
вазоактивный
интестинальный полипептид
прогестерон

Целью нашей работы является
определение клинических форм
головной боли у пациенток с синдромом
гиперпролактинемии,
обусловленным микропролактиномой гипофиза, анализ зависимости
развития синдрома головных болей от показателей нарушения гормонального статуса, характерис-

Таблица 1

Синхронизирующие
факторы
серотонин
прогестерон

тика церебральной гемодинамики
испытуемой группы пациенток и
анализ динамики показателей кровообращения головного мозга на
фоне проводимой патогенетической терапии гиперпролактинемии
препаратами каберголина.
Материалы и методы. В проведенном исследовании участвовали
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72 пациентки в возрасте 18–32 лет,
которые были распределены на две
группы: основная группа, А (n=52)
– женщины репродуктивного возраста с диагностированными гормонопродуцирующими микропролактиномами; контрольная группа,
В (n=20) – женщины без патологии
гипофиза.
В зависимости от степени нарушения овариально-менструального цикла все пациентки группы А
были распределены на три клинические подгруппы.
Подгруппа А-1 (n=20): женщины
с эпизодами олиго- и опсоменореи
(1-3 раза в год) на фоне нормального менструального цикла. Критерии гормонального фона: гиперпролактинемия 34,2±6,4нг/мл,
относительная гиперестрогенемия
172,33±36,8 нг/мл на фоне гипопрогестеронемии 18,6±0,94 нг/мл.
Подгруппа А-2 (n=26): пациентки с эпизодами аменореи (1 -2 раза в год), чередующиеся с восстановленными
менструальными циклами. Критерии гормонального фона: гиперпролактинемия 34,2±6,4 нг/
мл, гипоестрогенемия 109,2±
14,33 нг/мл, гипопрогестеронемия
12,4±2,44 нг/мл.
Подгруппа А-3 (n=6): стойкая
вторичная аменорея свыше 6 месяцев. Критерии гормонального фона:
гиперпролактинемия 46,5±3,4 нг/
мл, выраженные гипоестрогенемия
46,68±23,6 нг/мл, гипопрогестеронемия 3,2±0,54 нг/мл, гиперкортизолемия 820±28,8 нмоль/л.

Все пациентки основной группы
получали патогенетическую терапию агонистами дофамина, являющимися прямыми стимуляторами дофаминовых D2-рецепторов
лактотропных клеток гипофиза –
препаратами
каберголинового
ряда.
В ходе работы использовались следующие методы исследования:
нейровизуализация (МРТ или КТ головного
мозга с внутривенным усилением); лабораторные исследования
уровней гормонов (пролактина,
эстрадиола, прогестерона, тестостерона, дегидроэпиандростеронасульфата
(ДГЕА-с),
кортизола и др.) иммуноферментными
методами на автоматических
иммунохемилюминисцентных
анализаторах – Cobas 6000 (e
601 модуль) на тест-системах
RosheDiagnostics
(Швейцария); дуплексное сканирование
экстра-, интракраниальных сосудов на ультразвуковом сканере
©saoteMyLabtm 50XVision.
Для классификации головных
болей использовалась международная классификация головных
болей второго пересмотра (2004г.).
Проведен детальный анализ жалоб больных, изучен анамнез,
стандартные клинические показатели.
Статистическая обработка результатов: ряды количественных данных
проверялись на нормальность статистического распределения с помощью критериев «хи-квадрат» и
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W Шапиро-Уилка. Использовались
параметрические статистические
методы: средние арифметические
и стандартные ошибки в качестве
точечных и интервальных оценок
для количественных данных, а также диапазон значений (от минимального до максимального значения),
критерий Стьюдента с двусторонней критической областью для
связанных и несвязанных выборок.
Обработку результатов проводили в
специализированном программном
пакете «Medstat».
Собственные наблюдения.
При сборе анамнеза своевременное наступление менархе,
регулярный менструальный цикл
как критерии исходно нормального гормонального фона в основной
группе наблюдались соответственно в 90% и 80% случаев, в 93% и
86,6% случаев в контрольной группе. У всех пациенток испытуемой
группы (n=52) с выявленным синдромом головных болей (42 случая,
80,7%) цефалгии дебютировали

параллельно с нарушением овариально – менструального цикла. В
71,2% случаев диагностированы
мигрень и возможная мигрень,
15,5%
пациенток
описывали
головные боли, удовлетворяющие
критериям частой эпизодической
головной боли напряжения без
вовлечения
перикраниальной
мускулатуры, в 13,3% выявлены
головные боли, полностью не попадающие под диагностические
критерии (неклассифицируемые).
Последний клинический вариант
имел общие черты с мигренью и
головной болью напряжения.
Была выявлена обратная зависимость между степенью дефекта
гормонального статуса и частотой
выявления головных болей (табл.
2). Мигрень, возможная мигрень,
как максимально представленный
вариант, выявлен у пациенток с
минимальными нарушениями овариально-менструального
цикла,
умеренными нарушениями показателей гормонального фона.
Таблица 2
Распределение клинических форм головной боли по подгруппам больных
в зависимости от степени нарушения менструально-овариального цикла
Параметры
Мигрень, возможная мигрень
Головная боль напряжения без
вовлечения перикраниальной
мускулатуры
Неклассифицируемая
головная боль

Подгруппа
А-1 (n=20)
n
%

Подгруппа
А-2 (n=26)
n
%

16

80%

11

42%

2

33%

1

5%

5

19%

1

16%

1

5%

2

8%

3

50%
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При анализе церебральной гемодинамики обнаружены признаки
дизрегуляции тонуса сосудистой
стенки в виде снижения индексов
резистентности и пульсативности в интракраниальных сосудах
каротидного и вертебробазилярного бассейнов, затруднения венозного оттока по вене Розенталя,
максимально представленные в

подгруппе А-1. Отмечена достоверная положительная динамика
указанных показателей на фоне
проводимой
патогенетической
терапии
гиперпролактинемии
препаратами каберголина (табл.
3), что подтверждает, по нашему
мнению, предложенный генез развития синдрома головных болей у
испытуемой группы пациенток.
Таблица 3
Динамика показателей церебральной
гемодинамики на фоне проводимой патогенетической терапии
у больных в подгруппе А-1

Параметры

Исходные данные
диапазон

M±m

На фоне проводимой терапии

диапазон

ИП

M±m

диапазон

ИР

M±m

диапазон

ИП

M±m
ИР

ИП

ИР

СМА

0.42
-0.58

0.518
±0.010

0.46
-0.55

0.522
±0.005

0.51
-0.79

0.654
±0.020

0.520.79

0.697
±0.020

<0.001

<0.001

ПМА

0.42
-0.53

0.491
±0.007

0.43
-0.6

0.548
±0.010

0.47
-0.74

0.680
±0.014

0.550.73

0.641
±0.013

<0.001

<0.001

ЗМА

0.46
-0.57

0.519
±0.008

0.47
-0.59

0.545
±0.008

0.47
-0.79

0.732
±0.015

0.480.76

0.656
±0.021

<0.001

<0.001

ПА

Значимость изменений показателей на
фоне терапии

0.44
-0.58

0.532
±0.009

0.44
-0.56

0.530
±0.006

0.50
-0.81

0.686
±0.021

0.700.79

0.743
±0.006

<0.001

<0.001

ОА

Интрацеребральные артерии, группа А-1

р – статистическая
значимость

0.45
-0.53

0.50
2±0.005

0.41
-0.55

0.509
±0.008

0.51
-0.76

0.681
±0.017

0.660.79

0.741
±0.007

<0.001

<0.001

р – статистическая
значимость

СК

Вены Розенталя, группа А-1
диапазон

M±m

диапазон

M±m

Значимость изменений показателей на
фоне терапии

18-23

20.300
±0.398

13-16

14.300
±0.219

<0.001

р – статистическая значимость

Контролная группа
диапазон

M±m
ИП

диапазон

M±m

ИП

ИР
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Интрацеребральные артерии,
контрольная группа

Сравнение с контролем
показателей до терапии

Сравнение с контролем показателей
на фоне терапии

0.7
-0.91

0.806
±0.014

0.64
-0.82

0.75
1±0.013

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.64
-0.87

0.765
±0.016

0.62
-0.83

0.723
±0.016

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.65
-0.85

0.738
±0.015

0.66
-0.77

0.724
±0.009

<0.001

<0.001

0.736

<0.001

0.64
-0.84

0.764
±0.012

0.63
-0.79

0.735
±0.010

<0.001

<0.001

<0.001

0.399

0.64
-0.81

0.759
±0.010

0.67
-0.79

0.751
±0.007

<0.001

<0.001

<0.001

0.151

Вены Розенталя, контрольная группа
диапазон
12-15

M±m

р – статистическая значимость

р – статистическая
значимость

Сравнение с контролем показателей
до терапии

Сравнение с контролем показателей на
фоне терапии

<0.001

<0.001

13.600±0.245

Примечания: M±m – соответственно среднее арифметическое и величина
стандартной ошибки; р – уровень статистической значимости.

Выводы.
В ходе исследования установлено, что синдром головной
боли относятся к ранним проявлениям синдрома гиперпролактинемии у пациенток с микропролактиномами
гипофиза.
Развивается, в большей степени,

на фоне качественных изменений нейромедиаторного обмена,
гормонального статуса женщин,
нарушения регуляции церебральной гемодинамики в дебюте заболевания. Самой частой формой
головных болей является мигрень,
возможная мигрень.
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