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АНАЛІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ В ПРОВЕДЕННІ  
ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ

У статті висвітлено основні моменти, котрі виникають при проведенні лапароскопічних холецистектомій. Викона-
ним дослідженням показано обсяг обстеження хворих, основні протипоказання, методику оперативного втручання, 
ускладнення та лікувально – профілактичні міри. Отримані результати вказують, що лапароскопічну холецистекто-
мію повинен виконувати досвідчений хірург із урахуванням всіх можливих наслідків оперативного втручання.

Ключові слова: лапароскопічна холецистектомія, жовчний міхур.

В статье освещены основные моменты, которые возникают при проведении лапароскопических холецистекто-
мий. Выполненным исследованием показано объем обследования больных, основные противопоказания, методику 
оперативного вмешательства, осложнения и лечебно – профилактические меры. Полученные результаты показы-
вают, что лапароскопическую холецистектомию должен выполнять опытный хирург с учётом всех возможных по-
следствий оперативного вмешательства.

Ключевые слова: лапароскопическая холецистектомия, желчный пузирь.

The article highlights the main points that arise during laparoscopic cholecystectomy. Doing research shows the amount 
of examination of patients, basic contraindications, methods of surgery, complications and treatment – preventive mea-
sures. The results show that laparoscopic cholecystectomy should carry out an experienced surgeon, taking into account all 
the possible consequences of the surgery.

Key words: laparoscopic cholecystectomy, gallbladder.

Актуальність статті. Знайдено консенсус в 
хірургічному суспільстві і вирішено, що лапарос-
копічна холецистектомія (ЛХЕ) на сьогоднішній 
день являється «золотим» стандартом лікування 
жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ). Поширеність да-
ної патології на території нашої держави зумовлює 
до збільшення кількості установ, котрі мають мож-
ливість виконання лапароскопічних втручань на 
жовчному міхурі. Хірурги, які проводять ЛХЕ на-
віть протягом декількох десятиліть, потрапляють 
у різні ситуації в процесі виконання даного виду 
оперативного втручання.

Постановка проблеми. Пройдено досить до-
вгий шлях від початку впровадження ЛХЕ в нашій 
лікарні, тому авторським складом було поставлено 
завдання – знайти і висвітлити основні моменти, 
котрі виникали в практиці. 

Формування цілей статті. Мета дослідження –  
проаналізувати досвід та узагальнити результати 
виконаних лапароскопічних холецистектомій.

Виклад основного матеріалу. Проведено ре-
троспективний аналіз ЛХЕ у х/в КЛПЗ «Прилуць-
кої ЦМЛ» за період з 27.10.1998р. по 31.12.2014 р.  
Загальна кількість виконаних операцій даного 
виду складає 4217. Хворих на хронічний холецис-
тит було 3861, а на гострий – 356 чол. (рис. 1) За 
статтю оперовані хворі розподілялися таким чином 
– жінок 3843, чоловіків 374, з них було 6 дітей . 
Середній вік хворих склав 51 ± 2,4 роки, з них най-
молодшому було 7, а найстаршому – 86 років.

Обсяг обстеження пацієнтів для ЛХЕ складали: 
1. фізикальне обстеження хворого, що включало 
скарги, анамнез, огляд хворого; 2. ультразвукове 
дослідження органів черевної порожнини, де звер-
талася особлива увага на товщину та стан стінки 
ЖМ, наявність конкрементів, виявлення змін у 
жовчних протоках; 3. лабораторну діагностику 
складали: ЗАК, б/х крові, коагулограма, ЗАС.

Результати дослідження та їх обговорення. 
При виборі методу хірургічного лікування, най-
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Рис. 1.

більш вагомою проблемою є наявність протипо-
казань до проведення лапароскопічної операції, 
які розподіляються на абсолютні та відносні. З на-
буттям хірургом досвіду, коло абсолютних проти-
показань зменшується, а відносні протипоказання 
залишають простір для індивідуального трактуван-
ня стану пацієнта, технічних можливостей та про-
фесійної підготовки лікаря[1].

Протипоказами для ЛХЕ вважалися: І. Абсо-
лютні: 1) підозра на рак жовчного міхура; 2) холе-
дохолітіаз; 3) серцево-легенева патологія в стадії 
декомпенсації. ІІ. Відносні: 1) гострий холецистит 
більше 72 год від початку захворювання; 2) опера-
ції у верхніх відділах черевної порожнини в анам-
незі (наявність злукового процесу). 

Частка виконаних ЛХЕ при оперативному лі-
куванні хворих з хронічним холециститом складає 
91%, а з гострим холециститом – 63%.

Методика виконання оперативного втручання за 
стандартною схемою. Лапароскопічну холецистек-
томію проводили з використанням відеоендоско-
пічної апаратури німецького виробництва «Richard 
Wolf» через 4 порти (2 – ∅ 5 мм; 2 – ∅ 10 мм) під 
ендотрахеальним наркозом з міорелаксантами. На-
кладення пневмоперитонеуму інсуфляцією СО2 у 

вільну черевну порожнину, об’ємом близько 2 л і 
підтримкою внутрішньо очеревинного тиску на 
рівні 10-12 мм.рт.ст. 

Виділення елементів в трикутнику Кало за-
вжди проходить бережно та з великою уважністю. 
Виконується за стандартною схемою кліпування  
d. et a. cystica. Відділення міхура з ложа проводить-
ся за допомогою діатермокоагуляції.

Дренування черевної порожнини проводило-
ся при хронічному холециститі у 426 хворих, що 
складає 11%; при гострому холециститі у 222, від-
повідно – 62%. Видалення дренажів припадало на 
1-2 добу після операції.

Середня тривалість оперативного втручання за 
весь період роботи складає близько 43,3±3,5 хв.

Конверсію вважаємо наступним етапом опера-
тивного втручання, до якого приходили за немож-
ливості подальшого виконання ЛХЕ і вона мала 
місце у 68 випадках, що відповідає 1,6%. За сві-
товою та вітчизняною літературою конверсія при 
ЛХЕ складає до 3%. Причинами конверсії були: 
1) виражений рубцевозлуковий процес навколо 
жовчного міхура або в області його шийки; 2) ви-
ражений злуковий процес в черевній порожнині; 
3) ятрогенні пошкодження жовчних шляхів та на-
вколишніх органів; 4) масивна кровотеча, котру не 
вдається зупинити ендоскопічно.

Ускладнення ЛХЕ розподілялися на інтраопе-
раційні та післяопераційні, і були відмічені в 26 
пацієнтів, що відповідає 0,62%. (табл. 1) 

При кровотечі з ложа ЖМ в 2 випадках про-
ведено релапароскопію, гемостаз; в 3-х інших ма-
лоінвазивним методом не вдалося, було виконано 
лапаротомію та ушивання ложа ЖМ. Підпечінкова 
гематома була діагностована за допомогою УЗД на 
4 добу, виконано доступ по Кохеру, видалено згуст-
ки та проведено ушивання ложа ЖМ.

Всі випадки пошкодження гепатикохоледоха 
визначалися під час ЛХЕ – було виконано конвер-
сію, дренування загального печінкового протоку, а 

№ п/п Ускладнення Всього
Консерватив-
на терапія + 

різні операції

Релапарос-
копія Лапаротомія Померло

1. кровотеча  
з ложа жовчного міхура 5 - 2 3  -

2. підпечінкова гематома 1 - - 1 -

3. підшкірна емфізема  
передньої черевної стінки 1 1 - - -

4. серома п/о рани 4 4 - - -
5. нагноєння п/о рани 5 5 - - -

6. флегмона передньої  
черевної стінки 1 1 - - -

7. пошкодження ductus 
choledochus 3 - - 3 -

8. жовчний перитоніт 4 - 1 3 -
9. пошкодження duodenum 1 - - 1 1

10.  пошкодження colon 
transversum 1 - - 1 1

Всього: 26 11 3 12 2

Таблиця 1
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наступного дня хворі транспортувалися до НІХТ 
ім. О.О.Шалімова для подальшої реконструктивної 
операції.

Жовчний перитоніт мав місце у 4-х випадках, 
хворих повторно оперували на 3-4-ту добу. З них 
в 1 хворого було виявлено жовчовивідні протоки 
Люшка під час релапароскопії, які кліпованно та 
оброблено коагуляцією. В 3 інших випадках виді-
лення жовчі з ложа жовчного міхура, при лапарото-
мії було проведено ушивання ложа. 

Пошкодження 12-ти палої та товстої кишки, 
ускладнилися перитонітом, хворих повторно опе-
рували, тяжкий перебіг п/о періоду, але обидва ви-
падки закінчилося летальністю. Померло 2 хворих 
за весь період, що відповідає 0,04%.

До 252-ї операції антибіотики хворим не вво-
дилися взагалі. Врахувавши випадки нагноєння 
п/о ран та 1 випадок флегмони передньої черевної 
стінки, спричинений анаеробною неклостридіаль-
ною інфекцією, почали проводити антибіотикопро-
філактику (цефалоспоринами ІІ-ІІІ-го покоління). 
З того часу гнійних ускладнень не було відмічено.

Профілактику тромбоемболій проводили за по-
казаннями, враховуючи всі фактори ризику. Заходи 
попередження тромбоемболізму включали в себе: 
a) еластичне бинтування нижніх кінцівок; b) під-

шкірного введення НМГ; c) рання активізація хво-
рих, тобто протягом перших 12 год після операції. 
Ознак тромбоемболічних ускладнень не було вияв-
лено в жодного хворого. Отримані результаті пока-
зують, що дотримання основних регламентованих 
заходів профілактики, врахування показань у групи 
ризику та додаткового впливу внутрішньочеревної 
компресії СО2 при ЛХЕ, дають змогу запобігти 
тромбоемболізму.

Після виписки пацієнта зі стаціонару надаємо 
такі рекомендації: 1) уникати значних фізичних на-
вантажень після операції – 1 місяць; 2) дотримання 
дієти в межах стола № 5 – 2-3 тижні; 3) індивіду-
ально призначення ферментних та спазмолітичних 
препаратів.

Висновки. Підбиваючи результати проведе-
ного аналізу, можна зробити такі узагальнення:  
I) ЛХЕ в нашому відділенні являється операцією 
вибору в лікуванні захворювань ЖМ; II) Опера-
тивні втручання повинен виконувати досвідчений, 
спеціально навчений хірург із урахуванням різних 
варіантів анатомічних взаємовідносин ЖМ з жов-
чними протоками, судинами та сусідніми орга-
нами; III) Поповнення досвіду в проведенні ЛХЕ 
дозволяє хірургу розширити коло показань до опе-
рації та покращити результати лікування.
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ЦИСТОЦЕЛЕ  
У ЖІНОК З ГЕНІТАЛЬНИМ ПРОЛАПСОМ

Проведено обстеження і лікування 112 жінок з рецидивуючим геніальним пролапсом переднього сегменту піх-
ви. Оцінено особливості використання синтетичних імплантатів запропонованої нами форми. У 69 пацієнток про-
ведено відновлення слизової піхви у два ряди, у 43 пацієнток використовували однорядний шов. У статті детально 
описана методика встановлення і особливості застосування імпланта, можливі ускладнення. При застосуванні сис-
теми «Лямбда» у 5 (4,5%) випадках формувалися гематоми. Поранення порожнистих органів відмічено у 5 (4,5%) 
випадках. Проведено аналіз причин післяопераційних ускладнень і запропоновано методи їх профілактики. Визна-
чено ефективність лікувально-профілактичних заходів у післяопераційному періоді. Використання дворядного шва 
знижувало ризик формування пролежнів і грануляційних поліпів в області післяопераційного шва з 20,9% до 2,8% та 
знижувало ризик розвитку повторних рецидивів до 9,3%.

Ключові слова: генітальний пролапс, імплант, ускладнення, профілактика.

Проведено обследование и лечение 112 женщин с рецидивирующим генитальным пролапсом переднего сег-
мента влагалища. Оценены особенности использования синтетических имплантов предложенной нами формы. У 
69 пациенток проведено восстановление слизистой влагалища в два ряда, у 43 пациенток использовали одноряд-
ный шов. В статье подробно описана методика установки и особенности применения импланта, возможные ослож-
нения. При применении системы «Лямбда» в 5 (4,5%) случаях формировались гематомы. Ранения полых органов 
отмечено в 5 (4,5%) случаях. Проведен анализ причин послеоперационных осложнений и предложены методы с 
их профилактики. Определена эффективность лечебно-профилактических мероприятий в послеоперационном пе-
риоде. Использование двухрядного шва снижало риск формирования пролежней и грануляционных полипов в об-
ласти послеоперационного шва с 20,9% до 2,8% и снижало риск развития повторных рецидивов до 9,3%.

Ключевые слова: генитальный пролапс, имплант, осложнения, профилактика.

Transvaginal neofasciogenesis was performed in 112 patients with recurrent genital prolapse of stage II-III according 
to the classification POP-Q using the mesh of our proposed form («Lambda»). Vaginal wall was reconstructed using dou-
ble-row suture «Vicryl 2-0» in 69 patients and using one-row suture in 43 patients. Reconstruction of posterior segment of 
the vagina and levatoroplastic was performed if needed. Evaluation was performed after 3, 6, 12 months. Mean age of ex-
amined women was 58,2±7,3 years. Development of vaginal mucosa erosion was observed in 2 (2,8%) patient from the 1st 
group in 3 months after the surgery and in 9 (20,9%) (р<0,05) patients from the 2nd group, 5 (11,6%) of them without loss 
of surgery result. Prevention of this complication is maximal protection of vaginal mucosa, tension-free suture of mucosa 
edges in two rows. Disease recurrence was observed in 3 (4,3%) patients from the 1st group after 12 months and in 2 (4,6%) 
patients from the 2nd group. Signs of implant failure were not detected after 12 months. Conclusion. Application of mesh is 
an effective method of surgical treatment of recurrent genital prolapse in anterior segment of vagina that allows to decrease 
frequency of disease recurrences up to 9,3%, use of the double-row suture 10 times decreases risk of development of vagi-
nal erosion. Proposed method of treatment allows to maintain compliance and physiological rest position of anterior vaginal 
wall, prevents development of pain syndrome, improves results of prolapse treatment.

Key words: genital prolapse, treatment, implant, complications, prevention.

Актуальність проблеми визначається високою 
частотою розвитку ознак пролапсу у жінок після 40 
років та збільшенням тривалості життя жіночого 
населення [1,2]. Відомі більше 300 методів та тися-
чі методик запропонованих для лікування цієї пато-
логії, проте єдиного методу, що може гарантувати 
мінімальний ризик розвитку рецидиву не існує [3]. 
Оцінка віддалених результатів лікування свідчить 
про високий відсоток, 6-72% випадків, рецидивів 
[4] та необхідність повторного оперативного втру-

чання [5]. Впровадження сучасних технологій дає 
оптимальні функціональні та анатомічні результа-
ти [4,6]. Застосування синтетичних імплантів при 
корекції генітального пролапсу стало черговим 
кроком у збільшенні ефективності лікування про-
лапсу. Але і вони не вирішують усі існуючі пробле-
ми тазової хірургії [7,8].

Використання нових технологій в оператив-
ній гінекології закономірно спричиняє збільшення 
ризику розвитку нових інтра- та післяоперацій-
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них ускладнень [8]. Так, за даними Федерального 
Агентства США з нагляду за використанням хар-
чових і лікарських засобів FDA (US Food and Drug 
Administration, 2008), щорічно у світі виконуєть-
ся 30000 гінекологічних операцій з використан-
ням синтетичних імплантів [7]. При цьому важкі 
ускладнення можуть розвинутися в 5,1% випадків, 
легкі в 22,3% випадків, що в абсолютних цифрах 
становить приблизно 8250 ускладнень за рік [8]. 
В Україні використання синтетичних проленових 
імплантів різних форм, систем Prolift TM, Prolift 
TM +М (ETHICON "Women’s Health & Urology", 
Johnson & Johnson Company, США) в хірургії та-
зового дна для корекції фасціально-лігаментарних 
структур тазових органів певний час займало своє 
місце серед сучасних методів лікування цієї пато-
логії [7]. Проте ці технології з 2015 року перестали 
використовуватися на території України. 

У зв’язку з цим, на сьогоднішній день, залиша-
ються питання впровадження нових, більш ефек-
тивних, методів корекції генітального пролапсу 
(ГП) з максимальним відновленням анатомічного 
положення органів малого тазу та їх функції. Вима-
гають аналізу як критерії показань для застосуван-
ня синтетичних імплантів та особливості їх вста-
новлення, так і найближчі та віддалені результати 
оперативних втручань. Необхідно описати можливі 
інтраопераційні ускладнення встановлення синте-
тичних імплантів у жінок з геніальним пролапсом 
та розробити рекомендацій для їх запобігання.

Мета. Провести аналіз особливостей виконан-
ня операції з використанням синтетичних імплан-
тів, частоти і характеру інтра- та післяопераційних 
ускладнень при хірургічному лікуванні геніталь-
ного пролапса у жінок, розробка рекомендацій для 
профілактики таких ускладнень.

Матеріали та методи. На клінічній базі кафе-
дри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України» в міському 
центрі пластичної хірургії в гінекології КЗ «Дні-
пропетровська МКЛ №9 ДОР» з 2012 по 2014 рр. 
112 пацієнткам з РГП стадії II – III за класифіка-
цією POP-Q було виконано трансвагінальний нео-
фасціогенез з використанням імпланту запропоно-
ваної нами форми («Лямбда») [9].

Пацієнтки з РГП були розділені на дві групи 
в залежності від методики встановлення імплан-
ту. Першу групу склали 69 пацієнток з РГП, яким 
встановлено систему «Лямбда» із застосуванням 
дворядного шва на слизовій піхви. Другу групу 
склали 43 пацієнтки, яким встановлено імплант за-
пропонованої форми із застосуванням однорядного 
шва на слизовій піхви. Перед оперативним втру-
чанням усім пацієнткам проводилися клінічні, ла-
бораторні, ультразвукові дослідження, анкетуван-
ня. Опис локалізації та виду дефекту проводили за 
класифікацією К.Ф. Славянского та Міжнародною 
класифікацією хвороб (МКХ-10), клінічну оцінку 
пролапса геніталій проводили за класифікацією 
POP-Q [2]. 

Для виготовлення імпланта використовували 
проленову сітку «ULTRAPRO» (Ethicon, Inc.) роз-
міром 10х15 см, що частково розсмоктується. Кон-
струкція сітки дозволяє вирізати протез будь-якої 
форми і розміру без руйнування країв протеза. 

Методика оперативного втручання: викону-
ють сагітальний розтин слизової передньої стін-
ки піхви та сечостатевої діафрагми. Початок лінії 
розтину на 1,5 см нижче зовнішнього сфінктеру 
уретри, кінець – передня поверхня піхвової час-
тини шийки матки. Глибина розрізу до м’язового 
шару стінки сечового міхура. Тупим та гострим 
шляхом, за допомогою ножиців здійснюють дис-
екцію урогенітальної фасції від стінки сечового 
міхура. Виділяють кардинальні зв’язки латераль-
ніше шийки матки. Тупим або гострим шляхом 
проводять перфорацію сечостатевої діафрагми 
позаду нижньої гілки лобкової кістки у напрямку 
остистого відростка сідничної кістки та відкри-
вають зону задньої поверхні затульного отвору з 
обох сторін. Після підготовки операційного поля 
використовують імплантат запропонованої «лямб-
до-подібної» форми відповідно співвідношенню 
загальних висоти до ширини 2/3, в залежності від 
клінічної ситуації. 

Імплант «Лямбда» розміщують між сечовим 
міхуром та сечостатевою діафрагмою. При цьому 
основна частина протезу розміщується між стін-
кою сечового міхура та стінкою піхви, а рукава про-
тезу у вигляді слінгу проводяться в підготовлені 
тунелі в зонах задньої поверхні затульних отворів 
та залишаються там без фіксації у вільному стані. 
Сечостатева діафрагма та передня стінка піхви за-
шиваються швами «Вікріл 2-0» в один ряд або в 
два ряди. Реконструкцію заднього сегменту піхви 
та леваторопластику проводять при необхідності.

У віддаленому післяопераційному періоді спо-
стереження проводилося через 3, 6, 12 місяців і в 
подальшому 1 раз на рік. Обмеження фізичних на-
вантажень рекомендувалося до 3 місяців. 

Отримані результати піддавали статистич-
ній обробці з використанням пакету програм 
STATISTICA ® for Windows, Release 8.0 компанії 
StatSoft ® Inc., США (2010). Для математичної об-
робки отриманих даних використовували методи 
описової статистики, кореляційний аналіз [10].

Результати дослідження та обговорення.  
В основу концепції хірургічного лікування постав-
лено завдання вдосконалити спосіб хірургічного 
лікування цистоцеле шляхом використання імплан-
та спеціальної форми та розробити методику його 
встановлення, що дозволить покращити результати 
хірургічного лікування пацієнтів з ГП переднього 
сегменту піхви.

Середній вік обстежених жінок склав 59,4±3,3 
років. Серед них пацієнток репродуктивного віку 
не було. Тривалість захворювання склала від 1 до 
5 років. 

Перед оперативним втручанням усі пацієнтки 
висловлювали скарги на відчуття стороннього тіла 
в області промежини та різного характеру пору-
шення акту сечовипускання. Нетримання сечі при 
напрузі спостерігалися у 12 (10,7%) хворих, часте 
сечовипускання у 29 (25,9%) та утруднене сечови-
пускання (необхідність вправляти грижу) для віль-
ного сечовипускання у 6 (5,4%) хворих. У зв’язку 
з доброякісними захворюваннями матки (міома 
матки, патологія ендометрію) супутня піхвова гіс-
теректомія виконувалася в 27 (24,1%) випадках, 
ампутація шийки матки після ампутації матки в 
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анамнезі проведена у 6 (5,4%) хворих, ампутація 
шийки матки при збереженій матці 7 (6,3%). 

Анкетування показало, що ознаки дисплазії спо-
лучної тканини (ДСТ) різного ступеня тяжкості були 
у 87 (77,6%) пацієнток з пролапсом геніталій [8]. Із 
них: легка ступінь була у 38 (43,7%) пацієнток, се-
редня – у 18 (20,7%), важка – у 31 (35,6%). При уль-
тразвуковому дослідженні дефекти фасцій, в біль-
шості випадків, визначалися в зоні прикріплення 
урогенітальної діафрагми до сухожильної дуги фас-
ції таза. Не визначено достовірного зв’язку з кіль-
кістю пологів та масою новонароджених (р>0,05). 
Тільки у 17 (15,2%) пацієнток були пологи великим 
плодом (більше 4000 гр.). У 91 (81,3%) хворих до-
сліджуваної групи пологи супроводжувалися трав-
мами м’яких тканин родових шляхів (р<0,05).

Основним ускладненням початку операції було 
поранення порожнистих органів – 2 (1,8%) випадки 
(табл. №1). 

Причиною ускладнення була рубцева дефор-
мація тканин (в склад рубця входила стінка по-
рожнистого органу). Проленовий імплант встанов-
лювався після ушивання перфораційного отвору в 
стінці сечового міхура матеріалом Вікріл-Рапід 2-0 
в два ряди під контролем цистоскопії. В післяопе-
раційному періоді проводилася антибактеріальна 
терапія, виконувалася катетеризація сечового міху-
ра катетером (7 діб). 

Операція встановлення імпланта «Лямбда» не 
вимагала широкої дисекції клітковинних просторів 
малого тазу. Необхідно було лише проведення не-
великих каналів вздовж кардинальних зв’язок по 
напрямку до остистого відростку сідничної кіст-
ки. В каналі розміщували подовжені краї основи 
імпланта. Імплант розташовується без натягу між 
сечовим міхуром і фасцією передньої стінки піхви. 

Значних інтраопераційних кровотеч не спосте-
рігалося. Кровотеча у ранньому післяопераційному 
періоді з венозного сплетіння тазової клітковини в 
зоні простору Ретціуса спостерігалася у 5 (4,5%) 
хворих впродовж 48 годин після операції. Хірургіч-
не лікування в цих випадках не було потрібним. Це 
були випадкові знахідки при вагінальному дослі-
дженні без клінічних ознак при виписці із стаціо-
нару. В післяопераційному періоді інфекції сечови-

відних шляхів, інфекції в зоні операційної травми у 
пацієнток досліджуваних груп не відмічалися. 

При використанні синтетичних імплантів в 11 
(9,8%) випадках спостерігалося формування ерозії 
слизової піхви. Застосування запропонованої мето-
дики відновлення слизової піхви дало можливість 
в 7,5 разів зменшити частоту формування ерозії 
слизової піхви в зоні післяопераційного рубця.  
У пацієнток 1-ї групи через 3 місяці після операції 
ерозії слизової піхви відмічено в 2 (2,8%) випадках. 
В решті випадків спостерігалася повна епітелізація 
лінії швів на слизовій. У пацієнток 2-ї групи спо-
стерігалися зони неповної епітелізації та форму-
вання грануляційних поліпів слизової в 9 (20,9%) 
випадках. Встановлено статистично достовірну 
різницю у результатах (р˂0,05). 

Проведений аналіз усіх 18 (16,1%) випадків 
формування ерозії та грануляційних поліпів по-
казав, що однією з основних причин розвитку 
ускладнення стало застосування однорядного шва 
на слизову піхви у пацієнток. Профілактикою цьо-
го ускладнення стало максимальне збереження 
слизової піхви, зшивання країв слизової без натягу 
в два ряди.

Можливе також скручування імпланта, яке 
може протікати без клінічних ознак і виявлятися 
тільки при вагінальному дослідженні, при УЗД 
органів малого тазу чи магнітно-резонансній томо-
графії. Зсув імпланта було виявлено через 3 місяці 
після часткової тазової реконструкції у 8 (7,1%) па-
цієнток. Аналіз причин показав, що основною при-
чиною розвитку ускладнення є розміщення імплан-
та у вільному стані без його мінімальної фіксації. 
Фіксація імпланта до шийки матки та урогеніталь-
ної фасції в зоні внутрішнього сфінктеру уретри 
дає можливість тимчасово іммобілізувати імплант 
до моменту проростання фібробластами крізь його 
отвори.

Запропонований спосіб виявився найбільш 
ефективним методом лікування та профілактики ри-
зику розвитку рецидивів. У найближчі терміни – 3 
місяців спостерігалися 3 (2,7%) випадки прогресу-
вання захворювання. У віддаленому післяоперацій-
ному періоді через 12 місяців – 5 (4,5%) випадків. 
Рецидив захворювання через 3 місяці спостерігався 

Таблиця № 1
Результати оперативних втручань при рецидиві генітального пролапсу 

Показники Група №
1 (n=69) 2 (n=43)

Тривалість операції хв., (M±m.) 60,9±17,1 68,1±23,4
Встановлено систем «TVT-O» n (%) 5 (7,2) 5 (11,6)
Крововтрата інтраопераційна (мл) 63,8±32,7 85,5±29,1*
Рецидив, n (%) 5 (7,2) 4 (9,3)
Перфорація стінки сечового міхура, n (%) 1 (1,4) 1 (2,3)*
Формування гематом малого тазу, n (%) 3 (4,3) 2 (4,6)
Формування ерозії слизової, n (%) 2 (2,8) 9 (20,9)*
Формування грануляційних поліпів, n (%) - 9 (20,9)*
Зсув імпланта, n (%) 5 (7,2) 3 (6,9)
Перебування в стаціонарі після операції, діб (M±m.) 2,5±0,8 3,0±0,5

Примітка: * визначено статистично достовірну різницю між результатами дослідження у групах (р˂0,05)
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у 2 (2,9%) пацієнток, а через 12 місяців у 3 (4,3%) 
пацієнток 1-ї групи. В 2-й групі цей показник склав 
2 (4,6%) і 2 (4,6%) відповідно. У всіх випадках про-
лонгації процесу пацієнтки відмовились від повтор-
ного оперативного втручання. При фізичних наван-
таженнях болі різної інтенсивності у поперековій 
області відмічали 7 (10,1%) пацієнток в групі 1 і 13 
(30,2%) пацієнток в групі 2. Визначено статистич-
но достовірну різницю (р˂0,05). Болі при статевому 
житті в групі 1 відмічали 7 (10,1%) пацієнток і 5 
(11,6%) пацієнток групи 2, статистично достовірну 
різницю в цьому випадку не визначено (р>0,05).

Підсумок. Результати дослідження у відда-
леному післяопераційному періоді дозволяють 
стверджувати, що запропонований спосіб дає мож-
ливість повністю закрити паравагінальний та цен-
тральний дефект сечостатевої діафрагми і віднови-
ти положення сечового міхура, зменшити частоту 
рецидивів захворювання до 9,3%. Дані контроль-
них оглядів через 3, 6, 12 місяців не виявили ознак 
відторгнення імпланта. 

Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому необхідно оцінити віддалені результати ліку-
вання через 5-10 років.

Висновок:
1. Використання синтетичних імплантів є ефек-

тивним методом для хірургічного лікування РГП в 
передньому сегменті піхви, який дозволяє зменши-
ти частоту рецидивів захворювання до 9,3%.

2. Операція проводиться за єдиною методикою 
у хворих з пролапсом геніталій стадії II – III за кла-
сифікацією POP-Q зі стресовим нетриманням сечі 
та без нього. 

3. Застосування імпланта «Лямбда» забезпечує 
індивідуальній підхід та легкість відтворення спо-
собу хірургічного лікування цистоцеле, операція 
виконується без застосування спеціального інстру-
ментарію та обладнання. 

4. Запропонований спосіб лікування геніталь-
ного пролапса дозволяє 7,5 разів зменшити частоту 
формування ерозії слизової піхви в зоні післяопе-
раційного рубця, зберегти еластичність передньої 
стінки піхви та максимально відновити її фізіо-
логічне положення, скорочує тривалість операції, 
зменшує терміни перебування в стаціонарі. 

5. Методика проведення операції попереджує 
розвиток больового синдрому в ранньому після-
операційному періоді.
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РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ 
У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ ПІД ВПЛИВОМ СТАТИНІВ

Незважаючи на значні успіхи діагностики та лікування цукрового діабету розвиток діабетичної нефропатії в осно-
вному визначає серйозність прогнозу даної патології. Вивчення нових методів діагностики та визначення прогресу-
вання патологічного процесу дасть змогу вчасно розпочати адекватне лікування та знизити рівень ранньої інваліди-
зації пацієнтів та рівень смерності.

Ключові слова: цукровий діабет, діабетичне нефропатія, перекисне окислення ліпіпідів, статини, симвастатин.

Несмотря на значительные успехи диагностики и лечения сахарного диабета развитие диабетической нефро-
патии в основном определяет серьезность прогноза данной патологии. Изучение новых методов диагностики и 
определения прогрессирования патологического процесса позволит вовремя начать адекватное лечение и снизить 
уровень ранней инвалидизации пациентов и уровень смерность.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия, перекисное окисление липипидив, статины, 
симвастатин.

Despite the considerable progress of diagnosis and treatment of diabetes mellitus development of diabetic nephropathy 
is mainly determined by the severity of prognosis of this disease. Learning new methods of diagnosis and progression of 
the pathological process will allow adequate time to begin treatment early and reduce the level of disability of patients and 
smernost.

Key words: diabetes mellitus, diabetic nephropathy, lipid peroxidation lipipidiv, statins, simvastatin.

Актуальність. На сьогодні досягнуто значні 
результати в ранній діагностиці та лікуванні цукро-
вого діабету, та, незважаючи на це, рівень захворю-
ваності на дану патологію продовжує зростати у 
всьому світі. На сьогодні більше 4% від загальної 
кількості населення – це хворі на цукровий діабет 
і їх кількість постійно збільшується. Прогноз та 
тривалість життя пацієнтів при тривалому перебігу 
цукрового діабету визначається розвитком вторин-
них ускладнень, особливо небезпечним з яких є 
діабетична нефропатія [1, 5, 7].

Постановка проблеми. Нові методи оцінки 
прогнозу перебігу діабетичної нефропатії, які мо-
жуть бути використані у практичній роботі є час-
тим предметом наукових дискусій [6]. При визна-
ченні коефіцієнта інформативності методів оцінки 
перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) виявлено, 
що вони переважають рутинні параметри актив-
ності процесів в нирках і в багатьох випадках до-
зволяють контролювати ефективність проведеної 
терапії, а також є порівняно простими у виконанні, 
не уступаючи ефективністю і специфічністю [2, 3]. 

Статини позитивно впливають на перебіг діабе-
тичної нефропатії, але неліпідні ефекти цієї групи 
препаратів, включаючи вплив на процеси перекис-
ного окислення ліпідів і білків, проявляючи рено-
протекторного дії, потребують подальшого дослі-
дження [4]. Оцінка впливу статинів на динаміку 
процесів перекисного окислення ліпідів у пацієн-
тів з ЦД І та II типу є можливістю спрогнозувати 
активність прогресування діабетичної нефропатії 
[8, 9, 10].

Постановка завдання. Визначити ефектив-
ність впливу симвастатину на активність процесів 
перекисного окислення ліпідів у хворих на діабе-
тичну нефропатію.

Для дослідження відібрано 65 хворих діабетич-
ною нефропатією, які перебували на лікуванні або 
обстеженні в нефрологічному відділенні обласної 
клінічної лікарні м Чернівці впродовж 2012-2014 
рр. З них 15 мали ЦД 1-го типу, а 37 – ЦД 2-го типу. 
Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) у всіх 
обстежених хворих становила не менше 60 мл / хв. 
Вік хворих коливався в межах 32-54 років. Всі па-
цієнти характеризувалися підвищеним рівнем ар-
теріального тиску: систолічного 135 ± 15 мм рт. ст. 
і діастолічного – 95 ± 10 мм рт. ст. Ліпідний статус 
характеризувався дисліпідемією змішаного типу. 
Хворі були розділені на групи. До першої групи 
увійшли пацієнти (30 осіб, з них 12 хворих з ЦД 
1-го типу та 18 хворих з ЦД 2-го типу), в комплек-
сну терапію яких було додано симвастатин в дозі 
20 мг / добу до досягнення цільового рівня ЛПНЩ 
≤ 2,5 ммоль / л . Другу групу склали хворі (35 осіб, 
з них 8 з ЦД 1-го типу і 18 з ЦД 2-го типу), які 
лікувалися без застосування симвастатину. У ліку-
вання пацієнтів обох груп обов’язково були вклю-
чені інгібітори АПФ. Групою контролю вважали 19 
здорових осіб відповідних вікових категорій. До-
слідження проводилися в динаміці (до лікування і 
через 3 місяці після початку комплексної терапії із 
застосуванням симвастатину). У плазмі крові і сечі 
визначали рівень проміжних продуктів ПОЛ – ді-
єнових кон’югатів (ДК) і малонового діальдегіду 
(МДА), оскільки патогномонічним для активного 
хронічного пропроцесса є невідповідність між ін-
тенсивністю реакцій цієї ПОЛ в плазмі та сечі (зна-
чно більше зміст кінцевих і проміжних продуктів 
ПОЛ в сечі і відносно низький, що наближається 
до нормальних значень, їх рівень в плазмі крові). 
ДК визначалися спектрофотометричним методом у 
розрахунку на 1 мл крові за методикою І.А. Вол-
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чегорського та ін. (1989). Вміст МДА визначався 
за його реакції з тіобарбітурової кислотою (Гонча-
ренко М.С., Латінова А.М., 1985) в модифікації І.Ф. 
Мещішена, Н.В. Васильєвої (1997). Перед дослі-
дженням сечі проводили її центрифугування при 
3000 об. / мін. протягом 15 хв., а потім надосадову 
сечу пропускали через діализатор. 

Поряд з цим у динаміці лікування оцінюва-
ли показники протеїнурії і ШКФ (за формулою 
MDRD). 

Матеріали дослідження були статистично обро-
блені з використанням програми BioStat. Показни-
ки, виявлені в процесі дослідження, представлені 
як середні ± стандартне відхилення. Різниця вважа-
лася достовірною при р <0,05.

Висновки. Виявлено певні закономірності ви-
ділення ДК і МДА з сечею (їх зниження в процесі 
проведення терапії з включенням статинів), що відо-
бражає динаміку захворювання. Між інтенсивністю 
реакцій ПОЛ та активністю патологічного процесу 
в нирках виявлено тісний взаємозв’язок, що призво-
дить до прогресування діабетичної нефропатії.

Вміст МДА і ДК достовірно зростав у крові та 
сечі хворих з діабетичною нефропатією в порів-
нянні з групою контролю. Слід зазначити, що вміст 
цих продуктів у сечі значно перевищує їх вміст у 
крові. В динаміці лікування з включенням сим-
вастатину виявлено достовірне зниження вищев-

казаних показників у крові та сечі хворих першої 
групи, в другій групі зміни були менш вагомими, 
що видно при порівнянні 1-ї і 2-ї груп між собою. 
Зміни показників ПОЛ в крові та сечі не є відповід-
ними, оскільки в динаміці лікування зниження їх у 
сечі більш значне, ніж у крові, хоча в обох випад-
ках дані є достовірними. У результаті дослідження 
виявлена пряма лінійна кореляція між зниженням 
рівнів добової протеїнурії і вмісту МДА крові у па-
цієнтів обох груп дослідження впродовж 3 місяців 
(r1 = 0,81; r2 = 0,74). Рівні протеїнурії також знижу-
валися відповідно, але їх значення в пацієнта, які 
брали симвастатин, були нижче. Подібні співвідно-
шення були виявлені і з боку змісту МДА в сечі (r 1 
= 0,72; r2 = 0,68).

Висновки.
1. У хворих з діабетичною нефропатією спо-

стерігається значне підвищення вмісту проміжних 
і кінцевих продуктів ПОЛ в крові та сечі.

2. У результаті тримісячної терапії симвастати-
ну виявлено суттєве зниження вмісту ДК і МДА в 
крові та сечі хворих діабетичною нефропатією.

3. Виявлена позитивна кореляція між знижен-
ням показників МДА крові та рівнями добової 
протеїнурії у хворих, яким в терапію було включе-
но симвастатин, що може вказувати на зниження 
темпів прогресування діабетичної нефропатії під 
впливом статинів.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2000-2014 РОКИ

У статті аналізуються основні показники здоров’я населення, що проживало в Чернівецькій області у 2000-2014 роках.
Ключові слова: громадське здоров’я, Чернівецька область, захворюваність. 

В статье анализируются основные показатели здоровья населения, проживавшего в Черновицкой области в 
2000-2014 годах.

Ключевые слова: общественное здоровье, Черновицкая область, заболеваемость.

The article analyzes the main indicators of the health of the population living in the Chernivtsi region in the years 2000-2014.
Key words: public health, Chernivtsi region, morbidity.

Вступ. Сучасний стан розвитку суспільства в на-
шій країні відображає зростаюче значення здоров’я 
як найбільшої цінності та фундаментального права 
людини. Громадське здоров’я є важливим ресурсом 
економічної та соціальної стабільності. Досягнен-
ня високих показників популяційного здоров’я за-
свідчить не стільки про успішну роботу системи 
охорони здоров’я, скільки про ефективну політику 
усіх сфер державного управління та спільних зу-
силь суспільства.

Система охорони здоров’я країни зіткнулася із 
серйозними викликами соціального, економічного, 
екологічного, демографічного характеру, а саме з 
глобалізацією, маркетизацією, міграцією, урбаніза-
цією, значним забрудненням довкілля, серйозними 
кліматичними зрушеннями, посиленням соціаль-
ної нерівності в розподілі матеріальних благ та 
зменшенням можливостей для підтримки і поліп-
шення здоров’я.

Метою дослідження став аналіз ситуації у сфе-
рі громадського здоров’я Чернівецької області як 
основи подальшого формування належних орга-
нізаційних рішень для вдосконалення надання ме-
дичної допомоги населенню Чернівецької області. 

Результати досліджень та їх обговорення.
Якщо за останні десятиліття в європейських кра-

їнах досягнуто поліпшення такого інтегрального по-
казника стану здоров’я та добробуту як середня очі-
кувана тривалість життя в країнах ЄС – 80, 2 року, то 
в Україні – 76,7 років в Чернівецькій області – 65, 9 
років (таблиця 1). Демографічне навантаження в об-
ласті на осіб віком 16-64 роки залишається вищим –  
435 осіб в цілому, у сільській місцевості – 500. По 
Україні в цілому відповідні показники становлять 
421 та 514 осіб. На 1000 осіб припадає 238 дітей ві-
ком 0-14 років та 197 осіб віком 65 років і старших 
(Україна відповідно 204 та 217)(таблиця 2). Най-
більше демографічне навантаження на осіб віком 
15-64 роки зафіксовано в гірському Путильському 
районі – 536 осіб(в т.ч. дітей – 351, та 185 осіб 65 ро-
ків і старших), рівнинних Хотинському районі – 518 
осіб(в т.ч. дітей – 243 та 275 осіб 65 років і старших), 
Заставнівському районі – 516 осіб (в т.ч. 261 дитина 
та 255 осіб 65 років і старших).

Таблиця 1
Очікувана тривалість життя при народженні  

у Чернівецькій області (роки)

Період,  
для якого  

розрахований 
показник

Все населення

у тому числі

жінки чоловіки

1999 – 2000 71,0 66,0 75,0
(Україна) 67,86

2003 – 2004 70,75 75,48 65,90
(Україна) 67,83

2007 – 2008 70,97 76,06 65,89
2011 – 2012 71,37 76,22 66,34
2013 – 2014 73,05 77,20 68,62

Найстаріше населення в області мешкає в Кель-
менецькому – 303 осіб, Хотинському – 275 осіб, Со-
кирянському – 256 осіб, Заставнівському – 255 осіб та 
Новоселицькому – 229 осіб рівнинних районах. Серед-
ній вік населення Кельменецького району становив 
43 роки. Наймолодше населення зафіксоване в Пу-
тильському гірському районі – 35,1 років. В цілому по 
області середній вік населення залишається нижчим –  
38,4 років, у тому числі в міських поселеннях – 38,1 
років, сільській місцевості – 38,7 років, ніж по Україні 
відповідно 40,4; 40,2; 40,8. Середній вік жіночого на-
селення області становив – 40,5 роки, чоловічого – 36,1 
років, нижче ніж по Україні 42,8 та 37,6 [2, с. 10].

В кінці 20-го та на початку першого десятиліття 
21-го століття в області зберігається дещо нижча 
загальна смертність (2001р. – 15,2%), ніж в Україні, 
яка має нестійкий характер:

В області зберігається порівняно із іншими об-
ластями не лише дещо нижча інтенсивність вими-
рання населення, але зберігається вдале співвідно-
шення смертності повікової та статевої.

Особливої уваги потребує структура загальної 
смертності від основних причин, хоча з року в рік 
і залишається стабільною. Перше місце займають 
хвороби кровообігу, друге – злоякісні новоутворен-
ня і третє – травми, отруєння та деякі інші наслідки 
зовнішніх впливів (таб. 4).
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Таблиця 2
Природній рух населення Чернівецької області (на 1000 пост.нас.)

Назва районів Народжуваність Смертність Природний рух
2000 2004 2008 2014 2000 2004 2008 2014 2000 2004 2008 2014

Вижницький 11,7 12,3 15,5 17,1 12,5 13,7 14,5 13,7 -0,8 -1,4 1,0 3,4
Герцаївський 13,2 12,3 13,5 16,3 10,6 11,3 11,8 11,8 2,6 0,8 1,7 4,5
Глибоцький 13,1 11,7 14,3 15,2 10,9 12,1 12,0 11,5 2,2 0,2 2,3 3,7

Заставнівський 10,4 10,5 12,7 13,2 14,0 15,4 15,6 15,8 -3,6 -3,3 -2,9 -2,6
Кельменецький 7,9 7,9 10,7 10,4 19,7 20,7 19,9 19,7 -11,8 -11,6 -9,2 -9,3

Кіцманський 9,6 10,3 11,6 11,5 14,8 15,5 15,3 14,6 -5,2 -4,9 -3,7 -3,1
Новоселицький 9,8 9,2 9,5 11,9 14,1 15,7 15,2 14,2 -4,3 -5,3 -5,7 -2,3

Путильський 14,6 14,0 18,9 18,2 10,2 12,1 11,0 9,8 4,4 3,7 7,9 8,4
Сокирянський 9,2 10,0 11,5 12,8 15,4 17,8 18,5 16,8 -6,2 -7,5 -7,0 -4,0

Сторожинецький 13,9 14,5 16,2 16,7 10,4 11,5 11,3 10,8 3,1 3,5 4,9 5,9
Хотинський 10,4 10,4 11,2 11,9 16,7 10,6 17,1 17,1 -6,3 -5,6 -5,9 -5,2
м. Чернівці 7,2 9,2 10,3 10,3 9,6 10,8 10,7 10,1 -2,4 -1,6 -0,4 0,2

м. Новодністровськ 6,0 8,2 9,5 8,6 3,2 4,4 5,5 5,9 2,8 2,9 4,0 2,7
по області 10,0 13,1 12,2 12,84 12,5 13,6 13,5 12,77 -2,5 -2,5 -1,3 0,07

Таблиця 2
Співвідношення дітей, підлітків та дорослих в Чернівецькій області (тис. осіб)

Назва території діти підлітки дорослі
2000 2007 2014 2000 2007 2014 2000 2007 2014

Герцаївський 13,6 10,8 11,3 2,9 2,7 2,1 41,6 43,4 42,3
Вижницький 8,0 6,7 6,3 1,6 1,7 1,4 22,6 23,9 25,1
Глибоцький 17,5 14,4 14,4 3,6 3,5 2,9 49,3 54,3 56,4
Заставнівський 12,0 9, 2 8, 8 2, 7 2, 3 1,8 41,8 41,5 40,0
Кельменецький 7,3 6. 1 5.7 2, 0 1, 6 1,2 37,2 36,8 35,1
Кіцманський 13, 9 11, 6 11,3 3, 4 2, 9 2,3 55,2 56,3 55,9
Новоселицький 17,6 13, 6 11,7 3, 8 3, 7 3,1 64,9 65, 9 64,3
Путильський 6,8 5,8 6,1 1, 4 1,2 1,1 16,9 18,4 18,9
Сокирянський 11,4 7,3 7,3 3,0 1,7 1,3 46,4 36,7 35,6
Сторожинецький 13,3 11,0 10,2 3,1 2,8 2,1 53,3 53,6 51,2
Хотинський 13,3 11,0 10,2 3,1 2,8 2,1 53,3 53,6 51,2
м. Чернівці 1,7 1,6 0,5 0,4 8,3 8,8
м. Новодністровськ* 1,7 1,6 0,5 0,4 803 808
по області 190,9 152,0 152,0 45,7 40,2 32,7 698,7 709,2 720,7

*м. Новодністровськ у 2000 році не було самостійною адміністративною одиницею.

Таблиця 3
Смертність всього населення Чернівецької області (1000 осіб)

Назва території 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Україна 15,7 16,0 16,2 16,3 15,4 14,5

Чернівецька область 13,1 13,1 13,5 13,5 13,0 12,5 12,87

Таблиця 4
Основні причини смертності в Чернівецькій області (1000 осіб)

Причина смерті 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
померло від усіх причин 12,6 13,1 13,1 13,5 13,5 13,0 12,5 12,8
з них: хвороби системи кровообігу 8,1 8,6 8,8 9,2 9,4 9,4 8,8 9,3
злоякісні новоутворення 1,6 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8
травми та отруєння 8,5 9,7 10,2 9,5 9,1 7,0 7,0 6,7
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Як видно із даної таблиці у мешканців Черні-
вецької області хвороби системи кровообігу та 
травми забирають життя майже порівну.

Відсутність здорового способу життя та зна-
чне поширення факторів ризику є причиною 80% 
всіх випадків смерті. Смертність від серцевосудин-
них захворювань в країнах Європейського регіону 
ВООЗ складає 50% усіх випадків смерті, в т.ч. кра-
їнах СНД – 65%, Чернівецькій області – 67,3%. На 
онкологічні захворювання припадає 20% від усіх 
випадків смертей 8% – від травматизму та насилля.

Особливої уваги потребує проблема передчас-
ної смертності чоловіків, показник якої в 2,8 рази 
вищий, ніж серед жінок. Залишається в 2,4 вища 
загальна смертність населення працездатного віку, 
ніж в країнах Євросоюзу, від хвороби системи кро-
вообігу – в 3,9 рази, від злоякісних новоутворень 
– в 1,4 рази, від травм та отруєнь в 3 рази.

В Чернівецькій області, як в цілому по Україні 
чисельність жінок переважає над чоловіками, що 
властиве майже всім країнам світу.

Зазначене дозволяє зробити висновок, що вне-
сок цих захворювань у загальний тягар хронічних 
неінфекційних хвороб перебуває на рівні країн 
Європейського регіону. За прогнозними даними 

частка цих хвороб може зростати і надалі. Розши-
рення масштабів епідемії хронічних неінфекційних 
захворювань в значній мірі впливає на збільшення 
різниці між певними групами населення щодо по-
гіршення показників очікуваної тривалості життя, 
смертності та якості життя (таб. 5, 6, 7).

В результаті чіткої праці, консультацій, обго-
ворень та погоджень на 62-ій сесії Європейського 
регіонального комітету ВООЗ у 2012р. було схва-
лено і прийнято «Здоров’я – 2020». Основи Євро-
пейської політики і стратегія для ХХІ століття. В 
документі висвітлено ключові цінності і принципи 
дій, можливості для поліпшення здоров’я за умов 
дотримання соціальної справедливості. Для успіш-
ної реалізації в Україні засад «Здоров’я – 2020» 
має бути обгрунтована і розроблена національна 
програма з охорони здоров’я, яка повинна стати 
державною політикою, дотриманням наступності, 
наукової обгрунтованості, пріоритетності профі-
лактики, скорочення нерівності в охороні здоров’я, 
орієнтованої на пацієнтів системи охорони 
здоров’я, розширення можливостей громад, збіль-
шення інвестицій в здоров’я. За багатьма базови-
ми показниками здоров’я населення (поширеність, 
захворюваність, інвалідність, смертність) хвороби 

Таблиця 5
Структура загальної смертності населення Чернівецької області (% від усіх причин)

Назва класу хвороб 2000 2014
всі причини 100% 100%
хвороби системи кровообігу 64,2 72,6
новоутворення 17,3 14,0
травми та отруєння 6,1 5,0

Поширеність та захворюваність населення Чернівецької області хронічними неінфекційними захво-
рюваннями (на 100 тис. нас.).

Таблиця 6
Назва нозологічних форм Поширеність Захворюваність

Назва нозологічних форм Поширеність Захворюваність
2000 2014 Україна 2013 2000 2014 Україна 2013

1. Всього 161458,2 183402,6 184286,6 69942,9 50972,2 53187,3
2. Новоутворення 1367,1 2174,4 253,4 276,6
3. Системи кровообігу 36319,1 71974,9 70029,1 3288,9 5264,6 5823,1
4. Хвороби органів дихання 36892,6 22818,9 22486,0 30786,1 1721,8 15873,8
5. Хвороби органів травлення 15273,1 18958,8 18948,8 2832,1 1795,3 2292,6
6. Травми та отруєння 2540,5 2323,8 2506,5 2293,9

Первинна інвалідність населення Чернівецької області (на 10 тис.нас.).

Таблиця 7
Назва класів захворювань 2000 2014

Всі причини 45,1 41,6
Новоутворення 5,3 6,5
Хвороби системи кровообігу 15,7 10,5
Хвороби органів дихання 1,3 1,2
Хвороби органів травлення 1,4 1,6
Травми та отруєння 4,3 4,7
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системи кровообігу займають провідні позиції, як 
в Україні, так і в Чернівецькій області. (таб. 6, 7).

Нове звучання в діагностиці та лікуванні хвороб 
системи кровообігу зазнало докорінних змін і в орга-
нізації перебудов практичної медицини. Виконання 
Національної програми з профілактики та лікування 
артеріальної гіпертензії (діє з 1999р.), а також в по-
дальшому розробленої і впровадженої Національної 
програми із попередження серцево-судинних та су-
динно-мозкових захворювань, яка об’єднала зусилля 
терапевтів, кардіологів, невропатологів та хірургів 
дещо змінила ситуацію в показниках здоров’я. Про-
філактика та лікування хвороб системи кровообігу 
мають бути комплексними, включаючи і харчуван-
ня, що є вагомим фактором продовження середньої 
тривалості якісного життя. Саме враховуючи масш-
таби поширення чинників розвитку хронічних неін-
фекційних захворювань в Україні:

– куріння у 50% чоловіків та 11,2% у жінок;
– наявність підвищеного кров’яного тиску у 

44,2% мешканців;
– малорухомий спосіб життя у 30% чоловіків та 

50% жінок;
– зловживання алкоголем та інші прояви нездо-

рового способу життя.
Обгрунтування, розробка та реалізація нової 

стратегії та програми дозволили б скоротити по-

ширеність чинників ризику виникнення хроніч-
них неінфекційних захворювань серед населен-
ня, впровадити засади здорового способу життя, 
знизити передчасну смертність та інвалідність від 
зазначеної патології, підвищити рівень добробуту 
населення, подовжити середню тривалість життя, 
поліпшити фінансування у сфері охорони здоров’я, 
залучити представників недержавних, громадських 
громадських та благодійних організацій, бізнес-
структур до вирішення проблем охорони здоров’я.

Висновок.
Дане дослідження виявило зменшення чисель-

ності населення при одночасному зростанні на-
роджуваності в 6 адмінтериторіях та деякому зни-
женні загальної смертності, погіршенні основних 
показників здоров’я, особливо хронічної неспеци-
фічної патології у населення області за останні 14 
років.

Перспективи подальших поглиблених аналізів 
пов’язаних із впровадженням принципів та меха-
нізмів нової європейської політики «ЗДОРОВ’Я 
2020» в законодавство України так і стратегії по-
дальших дій в Чернівецькій області з питань охоро-
ни здоров’я, впровадження ефективних нових під-
ходів керівництва в інтересах здоров’я, співпраці 
з приватним бізнесом, громадським суспільством 
для покращання громадського здоров’я.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІЛДРОНАТУ (МЕЛЬДОНІЙ)  
НА ФУНКЦІЮ НИРОК

У роботі досліджено статеві відмінності у функціональній діяльності нирок інтактних щурів та за дії мілдронату. 
Встановлено, що у інтактних щурів-самиць нижча концентрація іонів натрію в сечі та його екскреція і вищі показники 
концентрації, екскреції іонів калію та білку. Під впливом тривалого (7 діб) введення мілдронату на тлі водного на-
вантаження у самців збільшується натрійурез і калійурез; у самиць – зменшується діурез, екскреція іонів калію і в 
незначній кількості збільшується натрійурез.

Ключові слова: мілдронат, функція нирок, стать, щури.

В роботе изучены половые отличия функциональной деятельности почек у интактных крыс и под влиянием мил-
дроната. Установлено, что у интактных крыс самок ниже концентрация ионов натрия в моче и его экскреция, и выше 
показатели концентрации и экскреции ионов калия и белка. Под влиянием многократного (7 дней) введения мил-
дроната на фоне водной нагрузки у самцов увеличивается натрийурез и калийурез; у самок уменьшается диурез и 
экскреция ионов калия и незначительно увеличивается натрийурез.

Ключевые слова: милдронат, функция почек, пол, крысы.

The results of experimental studies of sex differences of renal function in intact rats and under the influence of mildro-
nate have been studied. It has been established that in intact intact female rats the concentration of sodium ions in the urine 
and its excretion are lower and indices of concentration, excretion of potassium and protein. Under the influence of repeated 
( for 7 days) mildronate injection against the back-ground of water load in males and the natriuresis and potassium uresis 
increase; in females the diuresis and excretion of potassium ions decrease and natriuresis increases slightly.

Key words: mildronate, renal function, gender, rat.

В сучасній медичній практиці використання ліків пе-
редбачає індивідуальний підхід до пацієнта та врахуван-
ня багатьох факторів, які в цілому впливають на процес 
одужання хворого. Індивідуальний підхід до лікування 
дає можливість враховувати особливості впливу статі на 
дію лікарських засобів, оскільки жіночі статеві гормо-
ни, на відміну від чоловічих, здатні активно включати-
ся в процес руйнування ліків в організмі [1, с. 165-171;  
12, с. 21-25], що в цілому формує «гілку» статевих осо-
бливостей у фармакології [2, с. 240; 11, с. 2-12]. Осо-
бливо це стосується захворювань серцево-судинної сис-
теми, оскільки в чоловіків та жінок виявлено гендерні 
відмінності у клінічних проявах, особливостях перебігу 
та лікуванні [1, с. 165-171; 3, с. 33-35; 7, с. 12-13]. 

Для удосконалення фармакотерапії серцево-су-
динних захворювань застосовують метаболітотропні 
препарати з проти ішемічною та цитопротекторною 
активністю, які здатні оптимізувати механізми утво-
рення, транспорту та утилізації енергії, зокрема, 
мілдронат (мельдоній) [5, с.5-6]. За результатами клі-
нічних досліджень в останні роки відомо, що мілдро-
нат як класичний серцево-судинний засіб позитивно 
впливає на функціональний стан нирок [9, с. 10-15; 10,  
с.13-16], що підтверджує існування кардіо-реналь-
ного і рено-кардіального синдромів [8, с. 25-34;  
14, с.245-257]. Також, данні літератури свідчать про 
те, що у жінок швидкість клубочкової фільтрації на 
10-25% нижча, ніж у чоловіків [15, с. 1-10] та нижчий 
рівень кліренсу креатінину [16, с. 275-298].

Вище наведене дає можливість побудувати робо-
чу гіпотезу щодо статевих особливостей впливу міл-
дронату на функцію нирок.

Дослідження було проведено на нелінійних ста-
тевозрілих самцях і самицях щурів, які впродовж 
місяця утримувалися в окремих клітках. Проведено 
4 серії дослідів – дві контрольні, дві дослідні, по 6 
тварин у кожній. Дослідним тваринам протягом од-

ного тижня інтраабдомінально вводили мілдронат 
(АТ «Гріндекс», Латвія, 50 мг/кг). Контрольним тва-
ринам вводили розчинник. Через 30 хв після остан-
ньої ін’єкції препарату тваринам перорально через 
зонд вводили підігріту водогінну воду в об’ємі 5% від 
маси тіла. Після цього тварин поміщали на 2 год в ін-
дивідуальні клітки для збирання сечі. Концентрацію 
Na+ і К+ в сечі визначали методом полум’яної фото-
метрії на ФПЛ-1, концентрацію креатиніну – фото-
колориметрично за реакцією з пікриновою кислотою 
на ФЕК-2, концентрацію білка в сечі – за реакцією з 
сульфосаліциловою кислотою [13, с. 304]. Показники 
функції нирок стандартизували відносно 100 г маси 
тіла тварин. При роботі з тваринами дотримували-
ся вимог Європейської конвенції з захисту тварин 
(Страсбург, 1986) та методичних рекомендацій ДФЦ 
МОЗ України [6, с. 528]. Отриманий цифровий мате-
ріал проаналізовано з використанням комп’ютерних 
програм («EXCEL-7», «Statgraphics» США), з визна-
ченням t-критерію Ст’юдента.

Проведені дослідження показників функції ни-
рок у контрольних щурів різної статі засвідчили, 
що у тварин в основі діяльності нирок лежать узго-
джені механізми клубочково-канальцевого балансу 
і тубуло-гломерулярного зворотнього зв’язку, які за-
безпечують збалансовану взаємодію фільтраційно-
реабсорбційних процесів у нирках [4, с. 80-83]. Хоча 
вірогідної різниці більшості показників, які характе-
ризують функціональний стан нирок у інтактних сам-
ців і самок не виявлено, однак було зафіксовано деякі 
відмінності в екскреції електролітів і білка у тварин 
різної статі (табл. 1).

Виявилося, що у контрольних тварин різної ста-
ті при відсутності статевих відмінностей у виділен-
ні сечі, в самок концентрація Na+ в сечі в 1,4 рази 
нижча (р<0,001), ніж у самців, і в 1,2 рази (р<0,05) 
менший натрійурез. 
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Таблиця 1
Особливості впливу мілдронату (50 мг/кг) на функціональний стан нирок  

у щурів різної статі за умов гіпергідратації організму (x±Sx, n =6)

Показники Контроль Мілдронат
Самці Самки Самці Самки

Діурез,
мл/2 год/100 г

3,1±0,3 3,6± 0,2 3,9±0,5 3,0±0,1
р1<0,05

Концентрація Na+
у сечі, ммоль/л

0,57±0,03 0,42±0,02
р<0,001

0,73±0,03
р1<0,05

0,6±0,02
р2<0,05

Eкскреція Na+
з сечею,

мкмоль/2 год/100 г

1,77±0,10 1,51± 0,07
р<0,05

3,02±0,59
р1<0,05

1,79±0,06
р1<0,05

Концентрація К+ 
у сечі, ммоль/л

5,5±0,17 8,0±0,51
р<0,001

7,83±0,72
р1<0,01

7,16±0,11

Eкскреція К+
з сечею,

мкмоль/2 год/100 г

16,91±1,79 28,53±1,64
р<0,001

28,80±2,05
р1<0,01

21,45±0,32
р1<0,01
р2<0,05

Швидкість КФ,  
мкл/хв

345,96±29,29 390,72±16,65 388,47±33,29 331,22±21,45

Концентрація
креатиніну в сечі, 

ммоль/л

0,72±0,03 0,80± 0,06 0,87±0,05
р1<0,05

0,90±0,03

Eкскреція
креатиніну, 

мкмоль/2 год/100 г

2,23±0,27 2,98±0,46 3,92±0,36 2,69±0,04
р2<0,05

Na+/K+  
коефіцієнт, од.

0,11±0,01 0,05±0,01
р<0,001

0,1±0,01 0,08±0,02
р1<0,001

Концентрація
білка у сечі, г/л

0,008±0,002 0,019±0,001
р<0,001

0,005±0,001 0,018±0,004
р2<0,05

Екскреція
білка з сечею,
мг/2 год/100 г

0,023±0,003 0,069±0,008
р<0,001

0,021±0,005 0,054±0,011
р2<0,05

Примітки: 
1.  р – вірогідність різниці між показниками контрольних тварин різної статі, p≤0,05; 
2.  р1 – вірогідність різниці між показниками контрольних та дослідних (мілдронат) тварин відповідної статі, 

p≤0,05; 
3.  р2 – вірогідність різниці між відповідними показниками у щурів різної статі за дії мілдронату, p≤0,05;
1.  n – кількість щурів в одній групі.

Концентрація К+ і його екскреція вищі в 1,5-
1,7 рази (p<0,001) відповідно. Це призвело до 
того, що у самок вдвічі нижчий натрій/калієвий 
коефіцієнт. 

Поряд з цим, у самок в 2,4 рази вища (р<0,001) 
концентрація білка в сечі і втричі вища (р<0,001) 
його екскреція. 

На тлі тривалого (7 діб) введення мілдронату 
в самок діурез зменшився в 1,2 рази (р<0,05), у 
самців спостерігалося деяке підвищення діурезу, 
хоча різниця виявилася невірогідною. Концентра-
ція Na+ у сечі самців зросла в 1,3 рази (р<0,05), 
його екскреція – в 1,7 рази (р<0,05) порівняно із 
показниками контрольних щурів. У самок концен-
трація Na+ в сечі мала тенденцію до збільшення 
порівняно з показниками контрольних тварин, од-
нак була в 1,2 рази нижчою (р<0,05), ніж у самців 
за дії мілдронату. 

Порівняно із самцями, екскреція Na+ у самок 
також зросла, однак значно менше – в 1,2 рази 
(р<0,05), ніж у самців (див. табл. 1). У самців 
під впливом мілдронату концентрація К+ зросла 

в 1,4 рази (р<0,01), а його екскреція – в 1,7 рази 
(р<0,01). Хоча у самок концентрація К+ в сечі не 
зазнала змін і суттєво не відрізнялася від такої 
у самців, екскреція цього іона під впливом міл-
дронату зменшилася в 1,3 рази (р<0,01) порівня-
но з показниками контрольних тварин. Натрій/
калієвий коефіцієнт сечі у самок зріс в 1,6 рази 
(р<0,001), в той час як у самців не змінився. Віро-
гідних відмінностей швидкості клубочкової філь-
трації як у контрольних тварин різної статі, так і 
за дії мілдронату не виявлено (див. табл. 1).

Концентрація білка в сечі самок та його екс-
креція не зазнали змін і подібно інтактним твари-
нам були значно вищими, ніж у самців – у 2,6 рази 
(р<0,05).

Отже, проведене дослідження виявило статеві 
відмінності показників функціональної діяльнос-
ті нирок у інтактних тварин, що позначилось на 
ренальній дії мілдронату у самців і самок щурів. 
Отримані дані можуть бути експериментальним 
обґрунтуванням для врахування їх при клінічному 
застосуванні препарату.
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СУЧАСНА АНТИОКСИДАНТНА ТА АНТИЦИТОКІНОВА ТЕРАПІЯ  
У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПЕРИТОНІТ

При вивченні динаміки показників про- та антиоксидантних систем, а також сироваткових концентрацій цитокінів 
у хворих на гострий перитоніт встановлена висока прогностична значимість результатів даного дослідження, що 
дозволяє визначити тактику лікування таких пацієнтів. Введення в комплекс післяопераційного лікування таких хво-
рих антиоксидантної та антицитокінової терапії дало змогу знизити розвиток гнійно-септичних ускладнень з 82,4 до 
66,7% випадків, що підвищило ефективність лікування таких хворих та скоротило термін перебування їх в стаціонарі.

Ключевые слова: гострий перитоніт, антицитокіновая та антиоксидантная терапія.

При изучении динамики показателей про- и антиоксидантных систем, а также сывороточных концентраций цы-
токинов больных с острым перитонитом установлена высокая прогностическая значимость результатов данного 
исследования, позволяет определить тактику лечения таких пациентов. Введение в комплекс послеоперационного 
лечения таких больных антиоксидантной и антицитокиновой терапии позволило снизить развитие гнойно-септиче-
ских осложнений с 82,4 до 66,7% случаев, что повысило эффективность лечения таких больных и сократило срок 
пребывания в стационаре.

Ключевые слова: острый перитонит, антицытокиновая и антиоксидантная терапия.

In dynamics study of pro- and antioxidant systems and serum concentrations of cytokine in the patients with acute 
peritonitis was high prognostic significance of results this study, which allows defining treatment tactic of these patients. To 
include in complex post-operative treatment of these patients with evaluated antioxidant and anticytokine therapy allowed 
reducing the development of purulent-septic complications from 82.4 to 66.7%, which increased effectively of treatment in 
such patients and reduced the term of hospitality. 

Key words: acute peritonitis, anticytokine and antioxidant therapy

Вступ. Гострий поширений перитоніт, не дивля-
чись на вагомі досягнення в практичній медицині, 
залишається важкою, «неприємною» для хірурга і 
загрозливою для пацієнта патологією [1, с. 3-8]. Ле-
тальність при перитоніті різної етіології, незважаючи 
на використання всього арсеналу сучасних методів 
лікування, коливається від 16,7 до 76% [2, с. 16-17]. 

В патогенезі перитоніту важливу роль відігра-
ють медіатори запалення – цитокіни, які є низь-
комолекулярними білковими медіаторами, що 
продукуються різними клітинами (ендотеліоцити, 
лейкоцити, фібробласти тощо) [3, с. 5-6]. Нині ві-
домі десятки цитокінів, проте найбільш вивчені 
цітокіни, які беруть участь в процесі формування 
синдрому поліорганної недостатності (інтерлей-
кіни, фактор некрозу пухлин (TNF), інтерферони, 
ейкозаніди, фактор росту та ін.) [4, р. 650-657]. 
Однак, узагальнюючих робіт, де були б визначені 
покази до використання антиоксидантної та анти-
цитокіновою терапії у хворих на гострий перитоніт 
явно недостатньо [5, р. 114]. 

Мета дослідження. Дослідити ефективність 
антиоксидантної та антицитокінової терапії у хво-
рих на гострий перитоніт.

Матеріали та методи. Проведено оцінку тера-
пії 96 пацієнтів віком від 28 до 77 років з гострим 
перитонітом, котрі лікувалися у хірургічному від-
діленні ОКЛ м. Чернівці в 2010–2015 рр. Хво-
рих методом випадкової вибірки розподілено на 
дві групи: контрольну (n= 40) і дослідну (n=56). 
Основні причини розвитку гострого перитоні-
ту у хворих як контрольної, так і дослідної групи 

були неспроможність швів анастомозів і перфо-
рації гострих виразок травного каналу та ін. Всіх 
хворих в ургентному порядку прооперовано: лік-
відовували і/або обмежували осередок інфекції, 
санували і дренували первинні осередки. У піс-
ляопераційному періоді призначали традиційну 
терапію та за загальноприйнятими методиками 
оцінювали активність пероксидного окислення і 
стан антиоксидантних систем шляхом визначення 
в сироватці крові ступінь окислювальної моди-
фікації білків (ОМБ); активність церулоплазміну 
(ЦП); в еритроцитах – вміст малонового альдегі-
ду (МА), активність глютатіонпероксидази (ГП) 
і каталази (КТ). Концентрацію в сироватці крові 
рівня цитокінів, таких як TNFa – фактор некрозу 
пухлин, IL–1b, IL–8, IL–1Ra, IL–1Ra/TNFa вивча-
ли методом проточної лазерної цитофлуорометрії 
(PARTEC). Хворі дослідної групи, крім звичайної 
терапії отримували даларгин по 2 мг 3 рази на 
добу внутрішньом’язово, петоксифілін по 300 мг 
на 400 мл фізіологічного розчину 2 рази на добу 
внутрiшньовенно та рефортан щоденно по 500 мл 
розчину. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Встановлено, що після операції у хворих дослідної 
групи спостерігалось зниження рівня МА на 37,3% 
і ОМБ – на 29,7%. На 3 добу після операції у хворих 
контрольної групи спостерігалось високовірогідне 
(на 31,1%) зростання рівня МА і ОМБ (на 42,3%), а 
у хворих дослідної групи ці показники майже не змі-
нювались у порівнянні з 1-ю добою. На 5-у добу піс-
ля операції у крові хворих контрольної групи актив-
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ність процесів пероксидного окислення залишались 
вищими від таких до операції, а у хворих дослідної 
групи ці показники були значно нижчими. 

Встановлено, що активність ЦП у плазмі крові 
хворих контрольної групи прогресивно знижува-
лась з 1-ої до 5-ої доби післяопераційного пері-
оду – з 77,2±5,61 до 59,32±4,42 о.о.г./г. білку, а у 
хворих дослідної групи високо вірогідно зростала 
– з 77,2±5,61 до 97,31±4,42 о.о.г./г. білку (р<0,001). 
Така ж закономірність характерна для активнос-
ті КТ. Активність ГП у хворих обох груп суттєво 
знижувалась до 3-ї доби після операції і зростала 
на 5-у добу, причому більш виражено – у хворих 
дослідної групи.

При дослідженні рівня цитокінів встановлено, 
що експресія прозапальних цитокінів IL–1b, IL-8, 
TNFa перевищила контрольні показники, у той час 
як експресія антизапальних цитокінів IL–1Ra «за-
пізнювалася» (майже удвічі) Табл.1. Найбільша екс-
пресія IL–1b, IL-8 потенціювала подальший ланцюг 
прозапальних реакцій, що свідчить про адекватність 
протизапальної відповіді і відносну рівновагу між 
прозапальними і протизапальними цитокінами та 
адекватність антитицитокінової терапії. Загальна 
кількість гнійно-септичних ускладнень (ГСУ) у хво-
рих контрольної групи становила 82,4%, а у хворих 
дослідної групи – становила 66,7%.

Так як 41 пацієнт з гострим перитонітом страж-
дав на ішемічну хворобу серця (ІХС), саме у цієї 
групі хворих виявлено достовірне (у порівняні як з 
контрольною групою так із хворими дослідної гру-
пи у яких не було ІХС) підвищення в плазмі рівня 
прозапального цитокіна ІЛ – 6, зниження рівня про-
тизапального цитокіна ІЛ – 10, підвищення рівня 
С – реактивного білку. При регресії тяжких форм 
гострого перитоніту, завжди спостерігалася фаза 
залишкових явищ: нагноєння післяопераційної 
рани і евентерації, післяопераційні грижі, залиш-
кові абсцеси, кишкові та лігатурні нориці, спайкова 
хвороба та спайкова кишкова непрохідність, дис-
бактеріоз. Це свідчить про наявність хронічного 
запалення у хворих на ІХС, яке значно посилюєть-
ся при гострому перитоніті. Подібні ускладнення 
вимагають не тільки місцевого лікування, але і 
тривалої функціональної реабілітації. Саме тому 
ми пропонуємо при наданні невідкладної медичної 
допомоги хворим на гострий перитоніт проводити 
антиоксидантну та антицитокінову терапію.

Для цього ми використовували рефортан, який 
за даними літератури, володіє антицитокіновою 
дією, а також є ендотеліопротектором, та даларгін, 
який має антиоксидантні властивості.

Висновки. Динаміка значень про- та антиокси-
дантів, а також сироваткових концентрацій цитокінів 
є прогностично значущою, що дозволяє визначити 
тактику лікування пацієнтів з гострим перитонітом. 
Введення в комплекс лікування хворих дослідної 
групи з гострим перитонітом антиоксидантної та 
антицитокінової терапії дало змогу домогтися зни-
ження розвитку ГСУ з 82,4 до 66,7 % випадків, що 
підвищило ефективність лікування таких хворих та 
скоротило термін перебування їх в стаціонарі.

Дослідження в даному напрямку являються 
перспективними, зважаючи на отримані новітні 
дані які поглиблюють знання про гострий перито-
ніт та допомагають в практичній медицині. Проте, 
ще залишається багато невирішених і дискутабель-
них питань які потрібно розпрацьовувати.

Таблиця 1
Зміни вмісту цитокінів  

в досліджуваних групах (1 – 5 доба)

Показник Контрольна 
група (n=40)

Дослідна група 
(n=56)

TNFa, пкг/л 129,7±25,4 90,9±15,0**
IL–1b, пкг/л 495,6±56,1 261,1±46,1**
IL–8, пкг/л 399,2±69,5 316,5±112,1**

IL–1Ra, пкг/л 2103,7±256,1 1118,6±254,2**
IL–1Ra/TNFa, од. 16,22±1,21 12,30±3,60**
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Метою даної роботи було вивчення впливу метаболічного синдрому (МС) на показники якості життя (ЯЖ). Обрано 
дизайн «випадок-контроль». Групу 1 (превалентні випадки) склало 52 пацієнта з МС. Групу 2 (контроль, особи без МС) 
підбирали за такими показниками: стать, вік і наявність наступних захворювань: артеріальна гіпертензія (АГ), ішемічна 
хвороба серця (ІХС), поєднання ІХС з АГ, цукровий діабет 2 типу. Було показано, що незалежно від наявності цих за-
хворювань, МС сам призводить до зниження таких показників, як фізичне функціонування, рольове функціонування, 
обумовлене фізичним станом, рольове функціонування, обумовлене емоційним станом, фізичний компонент якості 
життя згідно анкеті SF-36 і погіршенню рухливості і звичної повсякденної діяльності згідно анкеті ЕQ-5D.

Ключові слова: метаболічний синдром, якість життя, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, цукро-
вий діабет.

Целью настоящей работы явилось изучение влияния метаболического синдрома (МС) на показатели качества 
жизни (КЖ). Выбран дизайн «случай-контроль». Группу 1 (превалентные случаи) составили 52 пациента с МС. Груп-
пу 2 (контроль, лица без МС) подбирали по таким показателям: пол, возраст, и наличие следующих заболеваний: 
артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), сочетание ИБС с АГ, сахарный диабет 2 типа. 
Было показано, что независимо от наличия этих заболеваний, МС сам приводит к снижению таких показателей, 
как физическое функционирование, ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, физический компонент качества жизни согласно 
опроснику SF-36 и ухудшению подвижности и привычной повседневной деятельности согласно опроснику ЕQ-5D.

Ключевые слова: метаболический синдром, качество жизни, артериальная гипертензия, ишемическая бо-
лезнь сердца, сахарный диабет.

The aim of this work was to study the influence of metabolic syndrome (MS) on the quality of life (QOL). Template 
„case-control” was selected. Group 1 (prevalence cases) consisted of 52 patients with MS. Group 2 (control, persons with-
out MS) were selected on such criteria: gender, age, and the presence of the following diseases: arterial hypertension (AH), 
coronary heart disease (CHD), CHD with AH, diabetes mellitus type 2. It was shown that regardless of the presence of these 
diseases, MS itself reduces the factors such as Physical Functioning, Role-Physical Functioning, Role-Emotional Func-
tioning, Physical Component Summary according to the quality of life questionnaire SF-36 and impaired mobility and usual 
activities according to the questionnaire EQ-5D.

Key words: metabolic syndrome, quality of life, hypertension, coronary heart disease, diabetes mellitus.

Метаболический синдром (МС) является одной 
из наиболее актуальных проблем современной ме-
дицины, поскольку принадлежит к факторам риска 
(ФР) большого количества соматических заболева-
ний и его ростом среди населения, в первую оче-
редь трудоспособного. Одним из способов оценки 
влияния заболевания на состояние пациента и эф-
фективность лечения являются показатели каче-
ства жизни (КЖ) [1]. 

Одной из наиболее важных особенностей этого 
метода является непосредственное участие больно-
го в оценке своего здоровья. Данные КЖ позволяют 
наряду с клиническими проявлениями заболевания 
и лабораторно-инструментальными методами по-
лучить объективную картину заболевания. 

Существуют результаты различных исследова-
ний, как подтверждающие, так и не подтверждающие 
влияние МС на КЖ. В то же время считается доказан-
ной обратная взаимосвязь показателей КЖ с компо-
нентами МС, такими как абдоминальное ожирение, 
гипергликемия, артериальная гипертензия (АГ).

Целью настоящей работы явилось изучение 
влияния МС на показатели КЖ.

Для достижения поставленной цели нами был 
выбран дизайн «случай-контроль». [2]. Группу 
1 (случаи) составили 52 пациента с МС. В силу 
особенностей диагностики и течения МС были 
использованы превалентные случаи. Группу 2 
(контроль, лица без МС) подбирали по таким по-
казателям: пол, возраст с шагом 5 лет (40-44;  

45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-75 лет) и нали-
чие следующих заболеваний: АГ, ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС), сочетание ИБС с АГ, сахарный 
диабет (СД) 2 типа.

Для оценки выраженности компонентов МС ис-
пользовались критерии, предложенные International 
Diabetes Federation (Международной Федерацией 
Диабета), National Heart, Lung, and Blood Institute 
(Национальным Институтом Сердца, Легких и 
Крови), World Heart Federation (Мировой Федера-
цией Сердца), International Atherosclerosis Society 
(Международным Обществом Атеросклероза) и 
American Heart Association (Американской Федера-
цией Сердца) в 2009 году [3]:

1)  Центральное ожирение (окружность талии 
(ОТ) > 80 см у женщин и > 94 см у мужчин).

2)  АГ (артериальное давление > 130/85 мм рт. 
ст. или регулярная антигипертензивная терапия).

3)  Гипертриглицеридемия (> 1,7 ммоль/л) либо 
гиполипидемическая терапия.

4)  Пониженная концентрация липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП) (ЛПВП у женщин < 1,3 
ммоль/л, у мужчин – < 1,09 ммоль/л).

5)  Гипергликемия натощак (уровень глюкозы в 
плазме крови > 5,6 ммоль/л либо гипогликемиче-
ская терапия).

Диагноз МС устанавливали на основе диагно-
стических критериев Международной федерации 
диабета (International Diabetes Federation, 2005). 
Диагноз АГ устанавливали в соответствии реко-
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Таблица 1
Физикальные и лабораторные данные обследованных пациентов

Показатели Группа 1 Группа 2 р
Масса тела (n=52), кг (92,4±30,8) (75,1±33,0) 0,01
ОТ у женщин (n=22), см (104,8±34,9) (78,2±26,1) 0,0001
ОТ у мужчин (n=30), см (106,5±35,5) (82,7±27,6) 0,0001
Общий холестерин (n=52), ммоль/л (6,9±2,3) (6,1±1,9) 0,06
ЛПВП (n=52), ммоль/л (1,4±0,4) (1,2±0,3) 0,01
Липопротеиды низкой плотности (n=52), ммоль/л (4,5±1,5) (3,9±1,3) 0,03
Липопротеиды очень низкой плотности (n=52), 
ммоль/л (1,9±0,6) (1,7±0,6) 0,09

Триглицериды (n=52), ммоль/л (3,2±1,0) (2,8±0,9) 0,03
Глюкоза утром натощак (n=52), ммоль/л (6,6±2,2) (5,7±1,7) 0,02

Примечание: где n – количество пациентов.

Таблица 2
Качество жизни обследованных пациентов по шкале SF-36, (n, MD±SD)

Шкалы Группа 1, n = 52 Группа 2, n = 52 р
Физическое функционирование (74,5±19,36) (65,7±18,42) 0,02
Ролевое функционирование,  
обусловленное физическим состоянием (57,2±20,16) (46,7±17,33) 0,01

Интенсивность боли (44,2±16,93) (39,2±17,21) 0,14
Общее состояние здоровья (57,9±18,61) (51,2±19,01) 0,07
Жизненная активность (65,1±20,57) (58,4±19,62) 0,09
Социальное функционирование (78,6±22,17) (71,9±20,16) 0,11
Ролевое функционирование,  
обусловленное эмоциональным состоянием (71,6±20,22) (62,7±21,64) 0,04

Психическое здоровье (75,1±22,6) (68,4±23,07) 0,14
Физический компонент качества жизни (61,2±18,6) (52,3±19,4) 0,01
Психологический компонент качества жизни (64,1±20,9) (65,4±22,15) 0,76

Примечание: где n – количество пациентов.

Анализ результатов ответов на вопросы анкеты ЕQ-5D показал следующее (таб. 3).

Таблица 3
Качество жизни обследованных пациентов по шкале ЕQ-5D, (n, MD±SD)

Шкалы Группа 1, n = 52 Группа 2, n = 52 р
Подвижность (3,8±1,2) (3,3±1,1) 0,03
Уход за собой (2,3±0,8) (2,6±0,9) 0,08
Привычная повседневная деятельность (3,0±1,1) (2,5±0,8) 0,01
Боль/дискомфорт (3,6±1,3) (3,4±1,2) 0,42
Тревога/депрессия (2,7±0,9) (2,9±1,0) 0,29
Общий тестовый показатель (12,4±4,1) (10,8±3,8) 0,04

Примечание: где n – количество пациентов.

мендациям Украинской ассоциации кардиологов, 
(2008). ИБС диагностировали согласно действую-
щим рекомендациям [4].

Показатели липидного спектра определяли 
ферментативним методом, уровень глюкозы – ок-
сидазным методом с использованием диагностиче-
ских наборов производства («Филисит-Диагности-
ка», Украина).

Качество жизни оценивали с помощью анкет 
SF-36 (от англ. Short Form Medical Study-36) и  

EQ-5D (от англ. European Quality of Life Ques-
tionnaire).

Математико-статистический анализ данных 
осуществлялся с помощью программной системы 
Statistica (версия 8.0). Использовались методы опи-
сательной статистики (частоты, среднее, процентное 
соотношение), методы выявления различий для ка-
чественных (хи-квадрат) и количественных (t-тест) 
переменных. Порог статистической погрешности 
различных тестов был установлен на уровне 5%.
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Характеристика обследованных больных по за-
данным параметрам: в каждой группе было по 22 
(42%) мужчины и 30 (58%) женщин. Возраст па-
циентов группы 1 составил (M±SD) (60±9,4) лет 
против (M±SD) (62±8,7) лет в группе 2, р=0,26. Па-
циентов с АГ было по о 16 человек (31%), с ИБС –  
по 7 (14%) человек, с сочетанием ИБС и АГ – по 
9 (17%) человек, с СД 2 типа по 1 (2%) пациенту. 

Анализ других (не включенных в критерии от-
бора контроля) сопутствующих заболеваний показал, 
что хроническое обструктивное заболевание легких 
в группе 2 было установлено у 1 (2%) пациента, в то 
время как в группе 1 не было пациентов с данной па-
тологией, р=0,31. Бронхиальная астма наблюдалась у 
1 (2%) пациента в группе 1, а у пациентов группы 2 
данная патология отсутствовала, р=0,31. Хронический 
калькулезный холецистит наблюдали у 3 (6%) пациен-
тов группы 1 против 1 (2%) пациента группы 2, р=0,30. 
В группе 1 хроническим пиелонефритом страдали 4 
(8%) человека против 3 (6%) в группе 2, р=0,69. Моче-
каменная болезнь встретилась только в группе 1 у 2 па-
циентов. Подагрой страдали 2 (4%) пациента группы 1 
против 1 (2%) пациента группы 2, р=0,55.

Приведенные данные свидетельствуют об от-
сутствии значимых клинических различий между 
группами. В то же время, со стороны физикальных 
и лабораторных показателей эти группы отлича-
лись между собой, в первую очередь за счет пара-
метров, характеризующих МС (табл. 1).

Из самих диагностических критериев МС сле-
дуют полученные между группами различия по 

массе тела, ОТ, уровням триглицеридов и ЛПВП, 
глюкозы. В то же время обращает на себя внимание 
одинаковый (повышенный) уровень общего холе-
стерина в группах. Возможно, это связано с воз-
растной градацией пациентов.

Таким образом, дальнейший анализ качества 
жизни пациентов проводили между группами, раз-
личающимися только по параметрам, характеризу-
ющим МС.

Результаты оценки КЖ по опроснику SF-36 
показали, что имеются достоверные различия по 
таким компонентам как физическое функциониро-
вание, ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием, ролевое функционирова-
ние, обусловленное эмоциональным состоянием, 
физический компонент качества жизни (табл. 2).

То есть наличие у пациентов МС ухудшало 
подвижность и привычную повседневную деятель-
ность.

Таким образом независимо от наличия заболе-
ваний, для которых МС является ФР и ухудшение 
КЖ при которых является доказанным (АГ, ИБС, 
СД 2 типа) он сам приводит к снижению таких 
показателей, как физическое функционирование, 
ролевое функционирование, обусловленное фи-
зическим состоянием, ролевое функционирова-
ние, обусловленное эмоциональным состоянием, 
физический компонент качества жизни согласно 
опроснику SF-36 и ухудшению подвижности и 
привычной повседневной деятельности согласно 
опроснику ЕQ-5D.
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The paper presents the possibility of teaching distance learning as a component of the integration of pedagogical and 
information technologies in the training of teachers of vocational education. 
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У статті наведені дидактичні можливості дистанційних засобів навчання як компонента інтеграції педагогічних та 
інформаційних технологій в процесі підготовки викладачів професійного навчання.
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В статье приведены дидактические возможности дистанционных средств обучения как компонента интеграции пе-
дагогических и информационных технологий в процессе подготовки преподавателей профессионального обучения. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, коммуникация, информационные технологии, дистанционное 
обучение, педагог. 

Under the influence of informatization process 
now emerging new social structure the information 
society. It is characterized by a high level of informa-
tion technology, infrastructure development, ensuring 
the production of information resources and access 
to information, acceleration process automation of 
all branches of production and management, radical 
changes in social structures, which is a consequence of 
the expansion of information activities. 

To date, however, questions remain insufficiently 
developed using modern technology training in the 
theory and practice of vocational education. One of the 
main factors of the problem should be recognized as 
the deepening conflict between the standard model and 
mechanism for the training of professional and ped-
agogical staff and the increased requirements to pro-
fessional education in the information production and 
society in the modern market relations. 

The leading cause of this situation the lack of theo-
retical studies aimed at understanding the pedagogical 
basis of wide application integration of teaching and 
information technology as the basis for preparation of 
the teacher training. 

Effective integration of teaching and learning of in-
formation technology can be achieved if: learning tech-
nologies will be presented as a system design method 
(from goals to the learning outcomes), the implemen-
tation of correction and subsequent reproduction of the 
learning process; information technology training will 
focus on all of its components, and not only the intro-
duction of new (computer) training tools; information 
technology training will focus not only on the needs 
and the specific content of the subject, but, above all, 
on the development of the individual student. 

Communication (lat. communicatio, from commu-
nico do general, associate, talk) a way of communi-
cation one place to another; communication, transmis-
sion of information from person to person a specific 
form of human interaction in the process of cognitive 
work, carried out mainly by means of language and 
other symbolic systems. 

Telecommunications transmission of information 
over a distance by electronic means. Computer tele-
communications the transmission of information from 
one computer to another anywhere in the world. Huge 
opportunities for finding the necessary information, 

the exchange of information with the world provides 
Internet. 

It has long been one of the most important func-
tions of pedagogy and didactics as practical spheres 
of human activity was communication. Opportunity, 
capability and the ability to communicate with a wide 
range of people in the course of informative and educa-
tional activities to the most efficient organization of the 
activities: (a teacher, a mentor and students, students 
and their peers and teachers, educators among them-
selves and society as a whole in the broader context 
issues, including the acquisition and comprehension of 
the social and cultural experience, education for them-
selves and certain other rules, regulations, culture, 
communication). Communication one of the central 
problems of pedagogy also because it is in it has great 
opportunities for intellectual development of young 
people. However, mostly, communication takes place 
in a closed society in which so much depends on the 
general cultural, moral level of its constituent people. 

The rapid development of computer telecommuni-
cation and information systems, multimedia has led to 
the emergence of new educational technologies, one of 
which is distance learning. 

Some foreign researchers have a special role in 
the telecommunications distance learning, define it as 
tele-education (tele-training) – a complex system that 
includes planning, distribution, and management train-
ing programs are used for this advanced means of dis-
tance communication. 

Europeans understand by distance learning process in 
which teachers and students are at a considerable physical 
and technology spaced, educational purposes communi-
cate through various communication means [4]. 

Under the distance education refers to a set of edu-
cational services provided to the general public in the 
country and abroad with the help of specialized educa-
tional environment based on the means of exchanging 
information over a distance learning (satellite TV, ra-
dio, computer networks, etc.) [2]. 

It is proposed to make a distinction between the 
definitions of «distance education» and «distance 
learning». Distance education in the broadest sense is 
seen as a way to implement the idea of open education 
with all the consequences and methodological impli-
cations [3]. 
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Distance learning a new kind of learning charac-
terized by multi functionality of educational services, 
specific methods of training, a high degree of activa-
tion of educational process [1]. 

In our work with respect to distance learning train-
ing will be considered as the inclusion in the educa-
tional process information and educational system of 
remote access based on modern information technol-
ogies. The aim of distance learning is the organization 
of independent work of students regardless of whether 
they use teaching software on paper, diskette, or work 
with them in a computer network. 

Distance learning how to further develop the 
system of distance learning involves the active ex-
change of information between students and teach-
ers, as well as among learners, which determines its 
effectiveness and great potential for use in the edu-
cation system. 

Today, distance learning should be considered, on 
the one hand, the general system of education, while 
assuming the continuity of its individual units. How-
ever, distance learning is necessary to distinguish as 
a system and as a process. In other words, as in other 
forms of education, provision shall be made and the-
oretically comprehend the way of pedagogical design 
of this activity, its content and teaching (in terms of 
educational technologies, methods, forms of learning) 
components. Creation of e-learning courses, electronic 
textbooks, teaching aids systems, development of edu-
cational technologies of the learning process all these 
tasks pedagogical design phase. 

In recent years, more and more widespread are 
three types of distance learning based on interactive 
television (two-way TV); computer telecommunica-
tions networks (regional, global) with different didac-
tic possibilities depending on the configuration (text 
files, multimedia technology, video conferencing); The 
combination of CD and network Internet [2]. 

Education, which is based on an interactive televi-
sion (two-way TV) enables direct eye contact with the 
audience, located at different distances from the teach-
er. The greatest effects have classes, which attracted 
well-known experts in the field, demonstrated unique 
methods, laboratory experiments. In this form of dis-
tance learning students can become not just bystand-
ers, but active participants in the use of new knowl-
edge, methods, new information technologies, to take 
part in discussions, etc. 

The use of computer telecommunications mode 
e-mail, teleconferences, other information resources of 
regional networks and network Internet the most com-
mon way of distance learning. Such an arrangement 
provides for the possibility of the use of the latest tools 
of telecommunication technologies, including mul-
timedia, all information resources Internet, including 
video and audio conferencing. 

Another way would be to use the CD-ROM as the 
base of the electronic textbook, carries huge didactic 
opportunities for vocational education. The CD-ROM 
is an interactive, multimedia, may contain a large 
amount of information and in that capacity can signifi-
cantly streamline the process of distance learning. 

The most promising technologies in distance learn-
ing are considered computerized training and technol-
ogy use of interactive videodisc. 

Computerized training combines the technological 
advantages provided by computer-based training (for 
example, a variety of training programs, trainers, com-
puter models) with unique capabilities of telecommu-
nications. This implies two options work of students. 
The first the use of various computer training programs 
through home study any issues course at the workplace 
of the student, followed by an exchange of information 
with the teacher on the telecommunications network. 
The second option involves the use of Internet oppor-
tunities for students to access any computer program 
or educational training materials that are stored on a 
remote computer, which is located in the Internet. In 
this case, the student is connected via a network to a 
remote computer and launches its interesting program. 
Here the telecommunications are not used as a postal 
service, and as a means of access to information re-
sources and work with them. 

Interactive videodisc combines CD, computer and 
telephone equipment for the establishment of a sound 
and visual connection between the points. 

Control of the communication lies with the teacher 
who decides what kind of pre-prepared information is 
transmitted in one time or another. 

This form of training creates an environment for 
direct communication between all participants in the 
learning process. 

Merge same advantages of distance learning and 
telecommunications allows: to solve the problem of in-
teractive communication in the interaction of the teach-
er and the students, the teacher and the training group, 
the individual student and group learning; provide con-
tinuous monitoring of the degree of Learning; provide 
trainees with training materials and training informa-
tion stored on servers and a variety of information in 
databases of telecommunication networks; develop stu-
dents’ independent learning skills, personal "informa-
tion navigation; provide varies the training of students 
using unmodulated course material; provide flexible 
training with the possibility of individually construct-
ed course; effective use of existing students at work (or 
home) by means of new information technologies as an 
integral part of education; integration of domestic and 
foreign education system, providing students with op-
portunities to receive education in their own country and 
abroad; learn everything and always (regardless of their 
age, qualifications, health status, working conditions, 
distance from the center of learning, etc.). 

Depending on the level of knowledge and identi-
fy the degree of repetition of similar errors computer 
gives advice, which states that it is correct or trainee 
must take into account in this situation. In the most 
difficult situations, the computer sends the advice of a 
trained teacher. In addition the student can provide cer-
tain supplementary information required for the analy-
sis and correction of the results. The degree of expan-
sion of this information, the power is determined by 
the result of tips earlier work and employment goals. 

Trainee at any stage can choose the level of diffi-
culty of the task and methods of presentation of edu-
cational material. At the same characteristics rakter aid 
issued by the student, is determined by the objectives 
of training, their level of training, especially training. 
The general principle is the student is not given new 
information, until he learns the «old» media. 
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Each time it is necessary to look for the most ap-
propriate forms of work and realize that new pedagog-
ical and information technologies do not fit clearly into 

traditional forms and methods of teaching. Therefore, 
you should constantly look for ways and forms of their 
integration into the educational process. 
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АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТ

Проведено ретроспективний аналіз розповсюдженості та структури алергопатології у хворих на цукровий діабет 
за період 2010-2014рр. на Буковині.
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Проведен ретроспективный анализ распространённости и структуры аллергопатологии у больных сахарным 
диабетом за период 2010-2014гг. на Буковине.
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Analysis of prevalence & structure of allergopathy in patients with insular diabetes (diabetes mellitus) was conducted in 
Bukovina region for the period of 2010-2014.

Key words: allergopathy, insular diabetes.

Рисунок 1. Кількість хворих  
на цукровий діабет із різним ступенем важкості

Рисунок 2. Етіологічна структура  
алергопатології у хворих на цукровий діабет

Проблема коморбідних станів є однією з важли-
вих і неоднозначних в медичній практиці. Постійні 
психоемоційні перенавантаження, шкідливі звич-
ки, гіподинамія, нераціональне харчування, стрім-
ке погіршення екологічної ситуації створюють 
умови з постійною наднапругою адаптаційних ме-
ханізмів організму сучасної людини і як результат –  
формування одночасно декількох захворювань. 
Поширеність коморбідної патології серед пацієн-
тів становить, в середньому, 78,6%, причому даний 
стан у жінок зустрічається в 82% випадків, у чоло-
віків – в 72%. Число коморбідних захворювань у 
одного пацієнта істотно підвищується з віком. Так, 
дослідниками відзначено, що мультиморбідність 
збільшується з 10% у віці, що не перевищує 19 ро-
ків, до 80% – у осіб 80 років і старше [5, c. 54].

Питання алергії та цукрового діабету залиша-
ються одними з найбільш актуальних в структурі 
поєднаної патології. Це зумовлено розповсюдже-
ністю діабету (приріст поширеності діабету в світі, 
за даними міжнародної діабетичної федерації, за 
2003–2013 рр склав +62,7%) і високою частотою 
алергічних реакцій у населення (до 30%). Серед 
причин, що негативно впливають на терапію поєд-
наної патології, алергічні реакції займають вагоме 
місце, вивчення їх та сплановані адекватні еліміна-
ційні заходи вплинуть на результативність лікуван-
ня [4, c. 8., 6, c. 15].

Нами проведено ретроспективний аналіз за 5 ро-
ків історій хвороб та амбулаторних карт 127 пацієн-
тів на цукровий діабет з епізодами алергії (основна 
група) та 98 пацієнтів з аналогічними процесами без 
діабету. Давність захворювання діабетом була від 8 
місяців до 20 років. Чоловіків було 78 (61,4%), жі-
нок -49 (38,6%) у віці 17 до 65 років. Інсулінзалеж-
ний діабет був діагностований у 104 хворих (81,9%) 
та інсулін незалежний – у 23 (18,1%): важка форма 
діабету у 92 (72,4%), середня – у 25 (19,7%) і легка 
визначена у 10 (7,9%). Діабетичні ускладнення діа-
гностовано у 25 хворих (19,6%).

Проблеми з переноси-
містю лікарських засобів та 
харчова алергія виявлена у 
хворих з поєднаною пато-
логією з інсулінзалежним 
діабетом в 2,7 разів частіше, 
що корелювало із давністю 
захворювання. У структурі 
алергічних реакцій значну 
частку становила харчова 
алергія (ХА)- до 35% та ме-
дикаментозна алергія – 27%.

Наявність подібних за 
клінічними проявами IgE-
опосередкованих і не IgE-
опосередкованих реакцій 
гіперчутливості до різних 
антигенів, а також можли-
вість їх поєднання у одного 
хворого ускладнює діагнос-
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Рисунок 3. Розподіл алергічних реакцій  
у хворих на цукровий діабет  

за клінічними проявами

Рисунок 4. Розподіл виявленої харчової сенсибілізації  
за кількістю випадків підвищенних IgE та IgG4 

тичний пошук. Між тим, успіх дієтотерапії при 
ХА залежить, в першу чергу, у виявленні причин-
но-значущих алергенів. Згідно сучасних уявлень, 
діагностика ХА базується на аналізі анамнестич-
них даних, результатах оцінки клінічних проявів, 
специфічного алергологічного обстеження, ефек-
ту діагностичної елімінаційної дієти. Як і раніше, 
найважливіше значення надається алергологічно-
му анамнезу. Ретельна оцінка його, в більшості ви-
падків, дозволяє виявити зв’язок наявної клінічної 
симптоматики з прийомом певного продукту. У 
складних випадках допомогу надає ведення харчо-
вого щоденника. Іноді анамнестичних даних може 
бути достатньо для постановки діагнозу, однак у 
випадках хронічного рецидивуючого перебігу за-
хворювання, визначити причинно-значимий про-
дукт на підставі даних анамнезу вдається тільки в 
30-40% випадків. Прийнято вважати, що проаналі-
зувавши алергоанамнез і особливості клінічної кар-
тини захворювання, лікар може зробити висновок 
про можливі причиннозначущі алергени та тригер-
ні фактори, а також про патофізіологічні механізми 
(IgE-опосередковані або не IgE-опосередковані ре-
акції). Серед обстежених хворих у 15 (11,8%) осіб 
виявлено підвищений вміст сироваткового загаль-
ного ІgЕ (від 120 до 430 МО).

На першому етапі обов’язкового алергологічно-
го обстеження проводиться клініко-анамнестична 
діагностика МА. Її слід застосовувати в усіх випад-
ках використання лікарськіх засобів (ЛЗ).

На основі даних анамнезу виділяють такі кон-
тингенти:

1) з підвищеною ймовірністю виникнення 
алергічних реакцій на ЛЗ. До них належать: хво-
рі з побічними реакціями на ЛЗ у минулому, які 
мали вищенаведені прояви МА; хворі з алергічни-
ми захворюваннями немедикаментозного ґенезу 
(бронхіальна астма, алергічний риніт, кропив’янка, 
дерматити, інсектна алергія тощо); категорії, що 
мають (чи мали) постійний професійний контакт із 
ЛЗ: медичні та фармацевтичні працівники, робіт-
ники підприємств хімічної промисловості тощо; 
хворі з аутоімунними захворюваннями, а також ті, 
які часто й тривало приймають ЛЗ.

Окрім цього, на наступному етапі збирання 
анамнезу слід відділити МА від токсичних і псев-
доалергічних реакцій на лікарські препарати, тобто 
від найбільш подібних.

При оцінці клінічних проявів ХА та МА в за-
лежності від її тривалості, було виявлено, що у 

більшості обстежених мали місце ураження ізольо-
вані ШКТ (12%) та шкіри (67%), в 9,5% випадків 
– респіраторні ознаки (алергічний риніт, бронхос-
пазм) (рисунок 3). 

За літературними даними, взагалі, гастроінтес-
тинальні прояви харчової алергії займають друге 
місце серед патологій, які викликає харчова алергія 
[3, c. 15].

До IgE-залежних і/або клітинноопосередко-
ваних належать еозинофільна гастроентеропатія, 
яка часто поєднується із алергічними ураженнями 
шкіри, до клітинноопосередкованих – ентеропатія, 
еозинофільний коліт, проктит внаслідок алергії до 
білків їжі; а також целіакія. До гастроінтестиналь-
них проявів харчової алергії належать: афтозні ви-
разки в роті, географічний язик, синдром оральної 
алергії, гастрит, коліт, гастроезофагеальний реф-
люкс і навіть виразка шлунка та дванадцятипалої 
кишки і дискінезія кишечника [3,c.14].

Аналіз залежності підвищеного рівня ІgЕ та 
IgG4 від продуктів харчування дозволив отримати 
діагностичну інформацію про характер харчової 
сенсибілізації (ХС) у обстежених хворих. Підви-
щені рівні антитіл класу IgG4 виявлено у 9 хворих 
(7,09%). Поєднання ІgЕ і IgG4 гіперчутливості за-
значалося у 7 пацієнтів (17,5% випадків). Перше 
місце серед харчових алергенів займали цитрусові 
(23,3%), друге – злаки та томати (20,17%), третє – 
ягоди – 17,03%, на четвертому – морепродукти (7% 
позитивних результатів).

У 34,5% пацієнтів із позитивними результатами 
на специфічні IgE харчова алергія поєднувалася з 
іншими видами гіперчутливості. Серед них у 70% 
ХА поєднувалася з підвищеною чутливістю до 

фармпрепаратів, в 23% ви-
падків до інгаляційних алер-
генів (пилок рослин, побуто-
ві алергени, шерсть тварин). 

Хоча існує широкий 
спектр методів дослідження 
індивідуальної чутливості 
організму на лікарські засо-
би, оптимально прийнятним, 
стандартизованим, інфор-
мативним та можливим до 
виконання в усіх закладах 
охорони здоров’я є прик-
тест. Превентивні ж заходи 
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можуть суттєво покращити ситуацію з можливого 
виникнення та несприятливих наслідків негайних 
побічних реакцій типу В в Україні.

Частіше за все алергічні реакції при цукрово-
му діабеті (ЦД) пов’язані з прийомом аналогових 
препаратів інсуліну, а точніше – препаратів з дея-
кими домішками, що в них містяться. Встановле-
но, що алергію в хворих на цукровий діабет часто 
викликають безпосередньо молекули препаратів 
тваринного походження, що використовуються 
для уповільнення дії інсуліну (цинк). Основна 
причина алергій – високий ступінь антигенності 
білкових домішок свинячого інсуліну та інсуліну 
великої рогатої худоби. Людський та синтетич-
ний інсуліни мають набагато меншу антигенну 
активність, тому є менш алергенними [2, c. 166]. 
Раніше нами було показано, що значний відсоток 
пацієнтів, хворих на діабет, отримують у резуль-
таті введення інсуліну шкірні реакції та часто такі 
реакції мінімальні та через якийсь час минають. 
Проте в пацієнтів-діабетиків антитіла до інсуліну 
з’являються зазвичай через декілька тижнів після 
початку лікування. 

Оскільки інсулін є життєво важливим препара-
том, лікарі повинні знати особливості застосування 
інсуліну в пацієнтів з обтяженим алергологічним 
анамнезом. На щастя, зараз стають доступними 
декілька типів інсуліну, що можна рекомендувати 
хворим, які мають алергію на певний тип інсуліну. 
Етапна алергодіагностика може також допомогти 
обрати оптимальний препарат інсуліну [1, c. 164].

Серед всіх фармпрепаратів, на які виявлена під-
вищена чутливість, або є анамнестичні відомості 
про них, частотний розподіл виглядає наступним 
чином: препарати інсулінів – 57%, засоби, які впли-
вають на систему травлення і метаболічні процеси 
– 17%, антибіотики – 7%, нестероїдні протизапаль-
ні препарати – 4%, вітаміни різних груп – 5%, інші 
групи препаратів (в тому числі анестетики, йодов-
місні, рентгенконтрастні, гіпотензивні) – 10%. 

Отримані нами дані дозволили зробити наступ-
ні висновки:

1. Частота алергічних реакцій у хворих з інсу-
лінзалежним діабетом в 2,7 разів частіше ніж в за-
гальній популяції та прямо пропорційна давності 
та важкості ендокринологічного захворювання.

2. Найбільш етіологічно значущими алергена-
ми для пацієнтів в діабетології є лікарські препара-
ти та харчові продукти. 

3. Діагностику МА та ХА залежно від рівня медич-
ної установи слід здійснювати за допомогою клініко-
анамнестичного, лабораторного методів досліджень. 

4. Окрім IgЕ, субкласи IgG беруть діагностично 
значущу участь у патогенезі харчової гіперчутли-
вості. Визначення рівня специфічних антитіл класу 
G до харчових білків, зокрема підкласу G4 можна 
рекомендувати при плануванні елімінаційних дієт 
для хворих із цукровим діабетом.

5. Програма терапевтичних заходів щодо па-
цієнтів з цукровим діабетом окрім специфічного 
лікування, повинна включати дієтологічну освіту 
хворих та комплекс елімінаційних заходів, щодо 
можливих сенсибілізуючих факторів. 

Рисунок 5. Розподіл виявленої  
лікарської алергії за кількістю випадків
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ВПЛИВ ПЕНТОСАНУ ПОЛІСУЛЬФАТУ SP 54 НА ПОКАЗНИКИ АГРЕГАЦІЇ  
У ХВОРИХ З КАРДІОЕМБОЛІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ

У статті наведені дані дослідження клінічної ефективності препарату Пентосану полісульфату SP 54 у хворих 
із кардіоемболічним інсультом, його вплив на гострий перебіг захворювання, запобігання розвитку ускладнень у 
ранній відновний період та лабораторні показники. Доведено, що застосування Пентосану полісульфату SP 54 в 
комплексному лікуванні кардіоемболічного інсульту сприяє нормалізації показників системи гемостазу, а саме по-
довження АЧТЧ, зниження рівня РФМК. Пентосан полісульфат SP 54 позитивно впливає на показники агрегації тром-
боцитів, тому може застосовуватись як для вторинної профілактики, так і в гострий період інсульту в разі аспірино-
резистентності.

Ключові слова: кардіоемболічний інсульт, вторинна профілактика, етіологія, патогенез, комплексне лікування, 
Пентосан полісульфат SP 54.

В статье приведены данные исследования клинической эффективности препарата Пентосана полисульфата SP 
54 у больных с кардиоэмболическим инсультом, его влияние на острое течение болезни, предотвращение развития 
осложнений в ранний восстановительный период и лабораторные показатели. Доказано, что применение Пенто-
сана полисульфата SP 54 в комплексном лечении кардиоэмболического инсульта способствует нормализации по-
казателей системы гемостаза, а именно удлинение АЧТВ, снижение уровня РФМК. Пентосан полисульфат SP 54 
положительно влияет на показатели агрегации тромбоцитов, поэтому может применяться как для вторичной про-
филактики, так и в острый период инсульта при аспиринорезистентности.

Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, вторичная профилактика, этиология, патогенез, комплексное 
лечение, Пентосан полисульфат SP 54.

The article presents research data of clinical efficacy of the drug pentosan polysulphate SP 54 patients with cardioem-
bolic stroke, its impact on the course of acute stroke, prevention of complications in the early recovery period and laboratory 
parameters. It is proved that the use of pentosan polysulphate SP 54 in treatment of cardioembolic stroke promotes normal-
ization of hemostatic system such as prolonged APTT, reducing RFMK. SP 54 pentosan polysulphate positive impact on the 
performance of platelet aggregation, so it can be used for secondary prevention and in the acute phase of stroke in case of 
resistance to aspirine.

Key words: cardioembolic stroke, secondary prevention, etiology, pathogenesis, complex treatment, pentosan  
polysulphate SP 54.

В останні роки судинні захворювання стають 
все більш поширеними, що обумовлено збільшен-
ням частоти гострих порушень мозкового крово-
обігу. Серед всіх судинних захворювань ішемічний 
інсульт (ІІ) супроводжується високою летальністю і 
є найчастішою причиною інвалідності. Це не лише 
медична, а й соціальна проблема, оскільки уражає 
людей усіх вікових категорій. Етіологічні і патоге-
нетичні механізми розвитку інсульту є різноманіт-
ними. Згідно сучасним класифікаціям, розрізняють 
три основні етіопатогенетичні варіанти ішемічного 
інсульту: кардіоемболічний (КЕІ), атеротромботич-
ний і лакунарний. Крім того, існує цілий ряд більш 
рідкісних підтипів ішемічного інсульту, проте їх 
сумарна частота невисока (менше 5%) [9, 11].

КЕІ має більш тяжкий перебіг і частіше при-
зводить до летального наслідку порівняно з ате-
ротромботичним і лакунарним підтипами. Одним 
з основних критеріїв КЕІ вважається наявність 

потенційного емболічного джерела в серці за від-
сутності ознак стенозуючого ураження екстра- та 
інтракраніальних артерій або інших етіологічних 
чинників [4]. 

Проблема КЕІ, який за оцінкою різних авторів 
становить близько 18–20% від їх загальної кіль-
кості, вважається однією з актуальних у кардіо-
неврології. Широке впровадження в клінічну ан-
гіоневрологічну практику кардіологічних методів 
обстеження сприяє вдосконаленню діагностики 
патогенезу ішемічних інсультів кардіоемболічного 
генезу.

Серед причин виникнення КЕІ провідне місце 
посідає пароксизмальна форма фібриляції перед-
сердь (ФП), помітно випереджаючи постінфарктні 
зміни, ревматичні вади і постійну форму ФП. Про-
те встановлено, що серед хворих, які перенесли 
інсульт, вищий показник смертності визначається 
при постійній формі ФП. Причиною смерті хворих 
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на ішемічний інсульт є набряк мозку, пневмонія, 
набряк легень, тромбоемболія легеневої артерії 
(ТЕЛА) як наслідок тромбозу глибоких вен (ТГВ) 
[3, 8].

При пароксизмальній формі миготливої аритмії 
умови, що сприяють емболізації, відбуваються, як 
правило, після відновлення синусового ритму, коли 
відновлення скоротливої активності вушка лівого 
передсердя сприяє відриву тромботичного матері-
алу, який там знаходиться, та його надходження до 
кровотоку. У випадку постійної форми миготливої 
аритмії, яка характеризується постійною акінезі-
єю вушка лівого передсердя, відсутній механічний 
вплив. КЕІ виникає за повної або часткової заку-
порки емболом артерії мозку [10]. 

ФП може призвести до прогресуючого збіль-
шення коагуляційного потенціалу крові, стійкої гі-
перкоагуляції, після чого, безумовно, назріває зрив 
протизгортальних механізмів, який обумовлений 
дисбалансом системи гемостазу загалом. Цей ме-
ханізм посідає важливе місце в патогенезі утворен-
ня тромбів і, відповідно, тромбоемболій при ФП. 
Тромбоемболія в судинах великого кола крово-
обігу відбувається у випадку утворення ембола в 
лівій половині серця або артерії великого калібру. 
Тромбоемболи, що мають кардіальне походження, 
переносяться в артерії різних органів. Внаслідок 
особливостей анатомії аорти серцеві емболи часті-
ше попадають в нижні кінцівки або в русло пра-
вої внутрішньої сонної артерії, ніж в інші артерії 
великого кола кровообігу, спричинюючи в одному 
з випадків інфаркт мозку. У зв’язку з анатомічною 
будовою судин головного мозку кардіальні емболи 
частіше спричинюють закупорку середньої мозко-
вої артерії на різних рівнях залежно від розміру ем-
болу. Це призводить до механічного закриття про-
світу судини та спричинює рефлекторний спазм як 
основної судинної магістралі, так і її колатералей, 
що спричиняє тяжкі дисциркуляторні порушення. 
Спазм судин головного мозку спричинюють біо-
логічно активні речовини (серотонін, тромбоксан, 
гістамін, простагландин, ейкозаноіди), що вивіль-
няються з активованих тромбоцитів, які покрива-
ють фібриновий згусток. Одночасно разом з цим 
активується фібринолітична система крові, що 
спрямована на розчинення фібринового згустку. 
Ключевим проферментом системи фібринолізу є 
плазміноген, який після активації ендогенними 
або екзогенними активаторами перетворюється на 
активний фермент – плазмін. Плазміноген активу-
ється судинними та тканинними активаторами на 
поверхні фібринового згустку, де знаходяться всі 
компоненти необхідні для цього процесу. Регулю-
вання процесу фібринолізу відбувається на рівні 
інгібіторів активаторів плазміногену 1, 2, 3-го ти-
пів або а2-антиплазміном, які є інгібіторами сери-
нових протеїназ [3].

Початок КЕІ, як правило, раптовий, у стані ба-
дьорості людини. У дебюті захворювання невроло-
гічний дефіцит найбільш виражений. Найчастіше 
інсульт локалізується в ділянці кровопостачання 
середньої мозкової артерії, розміри вогнища серед-
ні або великі, характерним є геморагічній компо-
нент. В анамнезі можливі емболії інших органів. 
Залежно від локалізації і розміру морфологічніх 

змін мозку, отриманих при інсульті, клінічна карти-
на і рухові розлади можуть суттєво варіювати. По-
ряд із типовими паралічами і парезами при уражен-
ні пірамідного шляху, може спостерігатися також 
зміна чутливості, порушення мовлення, відхилення 
у психічному статусі (розгубленість, емоційна ла-
більність, депресія, підвищена дратівлівість) [5]. 

Важливим клінічним симптомом кардіоемболіїї 
судин головного мозку є афазія Верніке чи тотальна 
афазія, так як частіше відмічається ураження лівої 
середньої мозкової артерії. Великі емболи у зв’язку 
з більшою масою інертніші до різкої зміни траєкто-
рії руху, тому вони рідше потрапляють у плечого-
ловний стовбур і праву каротидну систему. Права 
середня мозкова артерія (СМА) частіше емболізу-
ється невеликими за розміром емболами, що рідше 
призводить до утворення великого вогнищевого 
ішемічного ураження головного мозку. Водночас 
ліва СМА однаковою мірою емболізується дрібни-
ми та великими за розмірами емболами. Саме тому 
вогнищеве ураження її басейну формується най-
частіше. В задньому циркулярному басейні КЕІ, 
як правило, призводить до виникнення синдрому 
Валлєнберга-Захарченка та інфаркту мозочка. Про-
те, інші клінічні симптоми, такі як головний біль, 
судоми під час нападу та початок нападу під час 
активності вважаються неспецифічними для КЕІ.

Відомості про те, що фактори згортання крові 
приймають участь в ініціації судинних ускладнень 
не нові. Але інтерес до цього питання відродився 
через нове розуміння процесів і механізмів гостро-
го тромбоутворення. Росте число доказів підтри-
муючих гіпотезу, що фактори гемостазу відіграють 
роль коагуляційних тригерів цереброваскулярних 
подій. В низці епідеміологічних досліджень під-
тверджено існування зв’язку окремих факторів 
згортання крові з ризиком артеріального тромбозу.

У зв’язку з вищевикладеним, нашу увагу при-
вернув препарат Пентосан полісульфат, що на-
лежить до фармакологічної групи гепариноїдів –   
сульфатованих мукополісахаридів (глікозаміноглі-
канів і пентасахаридів), за структурою близьких 
до гепаринів, але відмінних за механізмом дії –  
Пентосан полісульфат інактивує фактор Ха неза-
лежно від АТ-ІІІ. Цей препарат має багатоспря-
мовану дію –  антикоагулянтну, фібринолітичну й 
гіполіпідемічну. Незаперечною й унікальною пере-
вагою препарату є АТ-ІІІ-незалежний механізм дії, 
що дозволяє проводити ефективну антикоагулянт-
ну терапію і профілактику у випадках дефіциту  
АТ-ІІІ, коли застосування НФГ і НМГ неефективне. 
Застосування пентосану полісульфату не супрово-
джується виснаженням АТ-ІІІ, а, навпаки, спосте-
рігається підвищення його активності, що дозволяє 
тривалий час (протягом декількох місяців) застосо-
вувати цей препарат без формування штучної АТ-
ІІІ-залежної тромбофілії. Також він є єдиним низь-
комолекулярним прямим антикоагулянтом, який має 
ін’єкційну та таблетовану форму випуску. Його здат-
ність знижувати адгезію й агрегацію тромбоцитів і 
таким чином покращувати реологічні властивості 
крові дає можливість проводити про- філактику та 
лікування таких важливих ускладнень цукрового ді-
абету, як непроліферативна діабетична ретинопатія, 
синдром діабетичної стопи [1, 6, 7].
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Згідно з рекомендаціями Американської колегії 
кардіологів, Американської асоціації кардіологів і 
Європейського товариства кардіологів вибір так-
тики ведення хворих з ФП може достатньо вільно 
варіювати між антитромбоцитарними й антикоагу-
лянтними препаратами. Вважається, що пентосан 
полісульфат є перспективним засобом для профі-
лактики й лікування цієї категорії пацієнтів [2]. 

Крім базової терапії ішемічного інсульту, що 
полягає у застосуванні дезагрегантів в дозі 160-325 
мг, статинів, гіпотензивних середників, нейропро-
текторів (церебролізин, цераксон), хворим, які в 
анамнезі мали ішемічний інсульт, були знерухом-
лені або тим, які страждали на цукровий діабет, 
ожиріння, з метою профілактики ТЕЛА додатково 
призначають непрямі антикоагулянти до 4-6 тиж-
нів. Через 14 днів залежно від типу інсульту за 
критеріями TOAST (Trial of Org 10172), дозу ас-
пірину знижують до 100 мг при атеротромботич-
ному інсульті, а при кардіоемболічному інсульті 
переходять на непрямі антикоагулянти (варфарин, 
синкумар) або прямі таблетовані антикоагулянти 
(рівароксабан, дабігатран), а при неможливості їх 
застосування – аспірин.

Мета дослідження: вивчити вплив гепариної-
ду пентосану полісульфату SP 54 на показники сис-
теми гемостазу в хворих з КЕІ у ранній відновний 
період на фоні прийому аспірину 100 мг.

Матеріали і методи. На базі неврологічного 
відділення МКЛ №1 м. Івано-Франківська обсте-
жено 27 хворих з КЕІ, які спостерігались з 22-26 
дня після перенесеного інсульту впродовж 10 днів. 
Середній вік хворих становив 64,3±1,72 років. 
У 7 (25,9%) хворих спостерігався ЦД 2 типу, 11 
(40,7%) хворих страждали ожирінням, 8 (29,6%) 

хворих мали ІІ в анамнезі, 2 хворих (7,4%) були 
лежачими. Всім хворим призначався пентосан по-
лісульфат SP 54 25 мг по 2 таб 3 р/д на фоні при-
йому аспірину 100 мг/д. Контроль системи гемос-
тазу проводився за показниками: АЧТЧ, РФМК, 
агрегаційно-адгезивним властивостям тромбоци-
тів до лікування та по закінченню курсу терапії 
в стаціонарі. 

Отримані результати: до лікування у 8 (29,6%) 
хворих за даними агрегатограми зареєстровано ас-
піринорезистентність. У 22 (81,5%) хворих на фоні 
прийому пентосану спостерігалося подовження 
АЧТЧ на 6,12±1,24 од. У 16 хворих (59,3%) рівень 
РФМК, які є маркерами фібриноутворення розчин-
ного згустку до лікування був вище норми, а піс-
ля лікування у 18 (66,7%) пацієнтів спостерігало-
ся зниження рівня РФМК на 4,2±0,23, що суттєво 
відрізнялося від показників до лікування (р<0,05). 
При дослідженні агрегатограми у 13 (48,1%) хво-
рих до лікування спостерігалося пригнічення агре-
гації, у 6 (22,2%) виявлено дезагрегацію. На фоні 
проведеної терапії у 16 (59,2%) хворих показники 
агрегатограми покращилися до норми із сповільне-
ною швидкістю агрегації, у 11 (40,7%) хворих ви-
явлено пригнічення 1 фази агрегації. 

Висновки. Дане дослідження показує позитив-
ний вплив препарату Пентосан полісульфат SP 54 
на систему гемостазу, а саме подовження АЧТЧ, 
зниження рівня РФМК, що попереджую ТГВ, а від-
так і ТЕЛА, а також вплив на показники агрегації 
тромбоцитів, що є досить цінною його властивістю 
для вторинної профілактики інсульту, чим підтвер-
джує можливість застосування пентосану хворим і 
в гострий період інсульту в разі аспіринорезистент-
ності, визначити яку не завжди можливо. 
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ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 
У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ПІД ВПЛИВОМ ТЕЛМІСАРТАНУ 

ТА БІСОПРОЛОЛУ В УМОВАХ РОБОТИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

У 30 хворих на ГХ, з яких у 15 була і ступінь ГХ і у 15 – ІІ ступінь ГХ було вивчено вплив телмісартану та телмісар-
тану у сполученні з бісопрололом на показники добового моніторингу артеріального тиску. Курс лікування складав 6 
місяців. Проведені дослідження показали, що терапія телмісартаном та бісоп-рололом призводила до стійкого зни-
ження артеріального тиску, ефект якого наростав на протязі курсу лікування. При цьому відмічався багатоплановий 
ко-регуючий вплив на параметри добового профілю АТ, внаслідок чого істотно знижувалась швидкість ранкового 
підйому АТ.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, телмісартан, бісопролол.

У 30 больных ГБ, из которых в 15 была и степень ГБ и у 15 – II степень ГБ было изучено влияние телмисартана и 
тельмизартана в сочетании с бисопрололом на показатели суточного мониторинга артериального давления. Курс 
лечения составлял 6 месяцев. Проведенные исследования показали, что терапия телмисартаном и бисоп-рололом 
приводила к стойкому снижению артериального давления, эффект которого нарастал на протяжении курса лече-
ния. При этом отмечался многоплановый корегуючий влияние на параметры суточного профиля АД, вследствие 
чего существенно снижалась скорость утреннего подъема АД.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, телмисартан, бисопролол.

At 30 patients with essential hypertension from which at 15 was I a degree of hypertonic illness and at 15 – II degree 
influence telmisartan and in combination with bisoprolol on parameters of daily monitoring of arterial pressure has been 
studied. Course of treatment has made 6 months. Carried out researches have shown, that therapy telmisartan led to proof 
decrease in arterial pressure which effect accrued during course of treatment. Thus it was marked multiplane correction 
influence on parameters of a daily structure of arterial pressure owing to what speed of morning rise of arterial pressure 
essentially decreased.

Key words: essential hypertension, telmisartan, bisoprolol.

Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія 
(АГ) – це одне з найбільш поширених хронічних 
захворювань, що зумовлює значні соціальні та 
економічні проблеми. У зв’язку з цим проблема 
діагностики, лікування та АГ включає розробку 
найбільш сучасних і раціональних методів діа-
гностики та лікування АГ, застосування нових 
лікарських засобів для запобігання уражень ор-
ганів-мішеней та збільшення тривалості життя 
хворих, що є досить важливим для проведення 
первинної і вторинної профілактики серцево-су-
динних захворювань [2, с. 1]. При всьому роз-
маїтті підходів до лікування АГ приорітетним 
вважають застосування блокаторів рецепторів 
ангіотензину ІІ (сартанів) і бета-адреноблокато-
рів [1, с.1] та ефективний і адекватний контроль 
артеріального тиску (АТ) і нормалізацію його 
добового профілю [6, с. 1], так як головною ме-
тою антигіпертензивної терапії згідно з реко-
мендаціями ВООЗ та Міжнародного товариства 
гіпертензії (МТГ) є нормалізація АТ [7, с. 1].

Як свідчать дані літератури виникає необхід-
ність застосування таких лікарських засобів, що 
відповідають критеріям для довгодіючих антигі-
пертензивних препаратів [3, c. 1]. одним з яких 
є телмісартан [10, c. 1], який є відповідальними 

за активність ангіотензину II; селективно зв’язує 
АТ1 рецептор; знижує рівні альдостерону в 
плазмі, не блокує ренін у плазмі людини, не бло-
кує йонні канали, не інгібує ангіотензинперет-
ворюючий ензим (кініназа II), ензим, що також 
руйнує брадикінін; у дозі 80 мг майже повністю 
інгібує ангіотензин II, який викликає підвищен-
ня артеріального тиску (АТ). Разом з тим, аналіз 
останніх публікацій свідчить [11, c. 2], що анти-
гіпертензивні ефекти телмісартану вивчені не-
достатньо.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та формування цілей: розробка ефективних 
методів діагностики та лікування артеріальної 
гіпертензії (аг) та її наслідків в умовах роботи сі-
мейного лікаря повинна відіграти ключову роль у 
подоланні епідемії артеріальної гіпертензії в укра-
їні [8, c. 1]. В останні роки прийняті важливі захо-
ди по ряду питань і, перш за все, національна про-
грама по боротьбі з АГ в Україні [2, c. 2, 8, c. 2]. у 
зв’язку з цим наукова робота виконана відповідно 
до завдань національної програми профілактики і 
лікування АГ в Україні [3, c. 2, 4, c. 2].

Метою дослідження явилась оцінка анти-
гіпертензивної ефективності телмісартану шля-
хом добового моніторингу АТ.
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Таблиця 1
Зміни показників вазоактивної функції плечової артерії  

в процесі лікування під телмісартану та бісопрололу у хворих на  гіпертонічну хворобу

Показники Здорові  ГХ І ст. (1-а група) ГХ ІІ ст. (2-а група)
До лікування Після лікування До лікування Після лікування

D0 (мм) 4,1±0,2 4,0±0,1 4,1±0,1 3,9±0,1 4,0±0,1
D1 (мм) 4,7±0,3 4,4±0,2 4,7±0,3 4,1±0,1 4,4±0,3

ΔD1/ ΔD (%) 11,5±0,2 10,0±0,2* 14,6±0,4** 5,1±0,3* 11,0±0,5**
ΔD1- ΔD (мм) 0,6±0,1 0,4±0,1 0,6±0,1 0,2±0,1* 0,4±0,1

V0 (см/с) 32,7±2,1 33,0±1,5 32,2±1,2 30,1±1,0 31,2±1,3
V1 (см/с) 94,0±3,7 69,3±2,4* 86,5±2,9** 45,8±3,3* 70,2±2,1**

K 0,091 ± 0,003 0,072±0,002* 0,087±0,003** 0,060±0,002* 0,078±0,001**
Примітка: * – розбіжності достовірні (p<0,05 – 0,001) відносно до даних контрольної групи здорових; 
** – розбіжності достовірні (p<0,05 – 0,001) відносно до даних до лікування.

Виклад основного матеріалу. Вплив телмі-
сартану і бісопрололу на показники добового 
моніторингу АТ був вивчений у 30 хворих на АГ, 
з яких у 15 була І ступінь АГ (1-а група) і у 15 –  
ІІ ступінь АГ (2-а група). Телмісартан призна-
чався один раз на добу в дозі 20 -40 мг, а при 
його недостатній ефективності в комплекс ліку-
вання включався бісопролол в добовій дозі 5-10 
мг. Курс лікування складав 6 місяців.

Дослідження добового моніторингу АТ про-
водилось шляхом його моніторингу. Вивчали по-
казники середньодобового, средньоденного і се-
редньонічного систолічного і діастолічного АТ.

Матеріал оброблений методами варіаційної 
статистики на персональному комп’ютері по 
стандартних програмах.

Як показали проведені дослідження зміни 
показників добового моніторингу АТ під впли-
вом телмісартану та телмісартану у поєднанні 
з бісопрололом (табл.1) свідчили про досить іс-
тотний їх антигіпертензивний ефект. Як свідчать 
наведені дані на тлі лікування телмісартаном 
спостерігалось зниження показників середньо-
добового, середньоденного та середньонічного 
систолічного і діастолічного АТ, що, відповід-
но, у обстежених з АГ І ступеня становило: для 
систолічного тиску – 10,3%, 7,8% і 10,4%; для 
діастолічного − 7,6%, 9,0% і 7,0%. У пацієнтів з 
АГ ІІ ступеня зниження АТ було більш істотним 
і його середньоденні значення для систолічного 
тиску відносно даних до лікування знижувались 
на 10,1%, середньонічні – на 13,6% і середньо-
добові – на 11,1%. Зниження діастолічного АТ в 
даній групі складало, відповідно, 11,3%, 12,0% і 
12,3%. Водночас зберігався природний фізіоло-
гічний добовий ритм АТ.

При аналізі змін показників добового моні-
торингу АТ на тлі лікування телмісартаном було 
відмічено, що водночас вірогідно знижувались 
і денні та нічні індекси часу (ІЧ) гіпертензії, 
які відображали перевантаження надлишковим 
тиском на протязі доби. Так середньоденний ІЧ 
систолічного АТ у пацієнтів з ГХ І та ІІ ступеня 
знижувались на 19,6% і 20,1%, середньонічний – 
на 17,4% і 18,4%, середньодобовий – на 18,4% і 
19,0%, а для діастолічного тиску зміни даних по-

казників, відповідно, складали: для денних зна-
чень – 20,4% і 21,9%, для нічних значень – 19,1% 
і 20,6, для середньодобових – 19,8% і 20,8%. 

 Позитивним фактом в лікуванні хворих 
телмісартаном було і зниження варіабельності 
(STD) АТ, яка свідчить про гіперреактивність та 
відображає стан дезадаптації серцево-судинної 
системи і, як наслідок, високий ризик ураження 
органів-мішенів. Слід зазначити, що під впли-
вом лікування телмісартаном і бісопрололом 
відмічалось достовірне зниження варіабельнос-
ті нічних значень діастолічного АТ: 1-а група – 
18,1%, 2-а група – 20,8%. Істотно знижувалась 
також варіабельність денних та середньодобо-
вих показників діастолічного тиску, відповідно 
по групах: 16,5% і 18,7% та 18,1% і 20,0%. Варіа-
бельність систолічного АТ під впливом телмісар-
тену також істотно знижувалась як у пацієнтів з  
АГ ІІ ступеня, що для денних показників склада-
ло 15,0%, для нічних – 21,2%, для середньодобо-
вих – 18,3%, так і у обстежених з ГХ І ступеня, 
відповідно: 16,9%, 14,1% та 16,9%.

Таким чином, проведені дослідження показа-
ли, що під впливом телмісартану по даних добо-
вого моніторингу АТ в процесі курсового шести-
місячного лікування відмічався багатоплановий 
корегуючий вплив на параметри добового про-
філю АТ, внаслідок чого істотно знижувались 
показники систолічного і діастолічного АТ, «на-
вантаження тиском» як в денний, так і, особли-
во, в нічний період, що давало рівномірний ан-
тигіпертензивний ефект і знижувало швидкість 
ранкового підйому АТ.

Висновки.
1. Поєднана терапія має виражену антигіпер-

тензивну дію і може застосовуватись як варіант 
монотерапії телмісартаном при АГ І ступеня і у 
сполученні з бісопрололом в комплексному лі-
куванні хворих на АГ ІІ ступеня, не спричиня-
ючи ускладнень та маючи високу ефективність 
лікування.

2. Застосування поєднаної терапії телмісарта-
ном і бісопрололом в лікуванні хворих на АГ має 
багатоплановий корегуючий вплив на параметри 
добового профілю АТ, внаслідок чого істотно 
знижувалась швидкість ранкового підйому АТ.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОДЖУВАННЯ  
НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ  

З ЕКСТРЕМАЛЬНО МАЛОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ НАРОДЖЕННІ

У статті наведені клініко-анамнестичні особливості перебігу періоду новонародженості та раннього дитячого віку 
у недоношеного новонародженого з екстремально малою масою тіла при народженні в терміні гестації 26 тижнів. 
Визначені значущі клінічні детермінанти, що сприяють порушенню хиткої рівноваги транзиторних станів періоду но-
вонародженості. Відображено зміни в органах і системах, які асоціюються із формуванням бронхолегеневої диспла-
зії у недоношених новонароджених дітей. 

Ключові слова: глибоконедоношені діти, фактори ризику, бронхолегенева дисплазія.

В статье приведены клинико-анамнестические особенности хода периода новорожденности и раннего детского 
возраста у недоношеного новорожденного с экстремально малой массой тела при рождении в сроке гестації 26 не-
дель. Определены значимые клинические детерминанты, которые способствуют нарушению шаткого равновесия 
транзиторных состояний периода новорожденности. Отображены изменения в органах и системах, которые ассо-
циируются с формированием бронхолегочной дисплазии у недоношенных новорожденных детей. 

Ключевые слова: глубоко недоношенные дети, факторы риска, бронхолегочная дисплазия.

In the article clinico-anamnestic peculiarities of run of period of new-bornness and early child’s age at a preterm new-
born with extreme small body weight at birth with a period of gestation of 26 weeks have been presented. The important 
clinical determinants that influence on precarious balance of transitory states of neonatal period have been determined. The 
changes in organs and systems associating with bronchopulmonary dysplasia for preterm newborns have been displayed.

Key words: very preterm infants, risk factors, bronchopulmonary dysplasia.

За даними ВООЗ щорічно у світі реєструється 
5-6% передчасних пологів. Знаковою проблема за-
вчасно народжених дітей є і для нашої країни. На 
тепер, з-поміж п’яти ста тисяч новонароджених, 
близько 23 тисяч немовлят народжується недоно-
шеними, 3800 – з дуже малою масою тіла, в тому 
числі – 1300 з надзвичайно малою масою тіла. 
Народження глибоко недоношених немовлят асо-
ціюється із комплексом важливих медичних, со-
ціальних та етичних проблем [1, с. 14]. Проте, за-
вдяки залученню світових сучасних перинатальних 
технологій та впровадженню на теренах України 
національного проекту «Нове життя – нова якість 
охорони материнства та дитинства», поліпшують-
ся показники виживання у цій категорії немовлят  
[6, с. 22; 9, с. 25]. Природно, на сьогодні наступ-
ним етапом розбудови системи охорони здоров’я 
передчасно народжених малюків має стати мережа 
катамнестичного спостереження за новонародже-
ними із дуже малою і екстремально малою масою 
тіла (ЕММТ) при народженні, перинатальною пато-
логією, перенесеними критичними станами у нео-
натальному віці, асоційованими із недоношеністю, 
морфо-функціональною незрілістю та потребою у 
інтенсивній терапії [3, с. 156]. Катамнестичне спо-
стереження за кордоном проводиться із кінця 70-х 
років ХХ століття, тоді як в Україні відбувається 
становлення перинатальної допомоги, питання 
ранніх та віддалених наслідків постнатального он-
тогенезу дітей високого перинатального ризику ви-
світлюються у поодиноких роботах, пресвячених 
даній тематиці [10, с. 135]. Відтак педіатри та лікарі 
загальної практики сімейної медицини позбавлені 
можливості сформувати якісну сучасну картину 
результатів виходжування та перспектив завчасно 
народжених немовлят і обрати ефективну тактику 

лікарського супроводу на етапі первинної медико-
санітарної допомоги дитячому контингенту насе-
лення [1, с. 15; 5, с. 25]. Разом з тим, беззаперечною 
аксіомою залишається той факт, що відсутність ор-
ганічної патологій у глибоко недоношенного немов-
ляти на момент виписки із стаціонару не убезпечить 
від відстрочених ушкоджень органів і систем з роз-
витком патологічних станів у ранньому дитячому 
віці [12, с. 673]. Тому кожен клінічний випадок ви-
ходжування завчасно народжених дітей є вартісною 
цеглиною, з яких розбудовується досвід і клінічне 
мислення фахівців педіатричного напрямку та ін-
тегрована медицина загалом, де командна робота 
професіоналів різних спеціальностей приносить 
найкращі результати в інтересах пацієнта.

Метою дослідження було проаналізувати осо-
бливості постнатального онтогенезу завчасно на-
родженої дитини з екстремально малою масою тіла 
при народженні, визначити фактори ризику та за-
ходи профілактики несприятливих наслідків перед-
часного народження. 

Матеріали та методи. Було проаналізовано іс-
торію розвитку та історію хвороби дитини П., що 
народилася з масою тіла 890 г в терміні гестації 
26 тижнів та перебувала на етапах виходжування 
і лікування у міській лікарні «Центр матері і дити-
ни» (МЛ «ЦМіД») м. Вінниці. Диференційно-діа-
гностичний пошук та лікування здійснювалося на 
підставі чинних протоколів діагностики і лікування 
новонароджених дітей затверджених МОЗ України 
та локальних протоколів. Параклінічні досліджен-
ня проводилися за стандартними загальноприйня-
тими методиками у клінічній лабораторії міської лі-
карні. Нейросонографію виконували за допомогою 
діагностичної системи Philips HDІ-4000 (США) за 
клінічними показаннями. 
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Результати та обговорення. Дитина народила-
ся шляхом кесарського розтину у гестаційному віці 
26 тижнів від ІІ-ої вагітності, що протікала у термі-
ні 11-12 тижнів на тлі формування ретрохоріальної 
гематоми, а також була діагностована гіперплазія 
плаценти. Мав місце передчасний розрив плід-
ного міхура, агідроамніон, плацентит. Безводний 
проміжок тривав 5 діб 12 год. Навколоплідні води 
світлі. Антенатальна профілактика респіраторного 
дистрес-синдрому (РДС) плода не проводилася. 
Рання постнатальна профілактика РДС була прове-
дена у пологовій залі куросурфом ендотрахеально 
із розрахунку 1,25 мл/кг. Оцінка за шкалою Апґар 
на 1-й хвилині склала 3 бали, на 5-й – 4 бали. Ви-
явлені анамнестичні детермінанти перекликають-
ся із відомими факторами перинатального ризику 
у глибоконедоношених немовлят: антенатальна 
загибель плода в анамнезі у породіллі 16,6%  
[ДІ: 5,9-32,7%], слабкість пологової діяльнос-
ті 27,1% [ДІ: 13,1-44,5%], анемія вагітних 39,6%  
[ДІ: 17,6-64,8%], загроза переривання вагітності 
31,3% [ДІ: 11,8-56,8%], передчасні пологи 12,5%  
[ДІ: 0,79-20,7%], пологорозрішення шляхом ке-
сарського розтину 6,3% [ДІ: 0,71-18,7%] (р<0,05)  
[7, с. 28; 11, с. 108].

Реанімаційні загоди, згідно наказу № 225 від 
28.03.2014 «Уніфікований клінічний протокол 
«Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна до-
помога новонародженим в Україні»», включали 
послідовне виконання усіх елементів теплового 
ланцюжка, оцінку наявності дихання і забезпечен-
ня дихальної підтримки засобами штучної венти-
ляції легень із параметрами PIP – 20 см H2O, PEEP 
– 5 см H2O, FiO2 – 30% з наступною профілактикою 
РДС екзогенним сурфактантом, забезпечення ста-
білізації центральної гемодинаміки за допомогою 
пресорних амінів та інфузійну терапію з метою ко-
рекції водно-електролітного балансу та часткового 
парентерального харчування.

 Стан після народження був оцінений як важкий 
з високим ризиком реалізації внутрішньоутробно-
го інфікування. Маса тіла при народженні склада-
ла 890 грам, огружність голови 24 см, окружність 
грудей 21 см, зріст 36 см, оцінка за шкалою Ballard 
склала 5 балів, що відповідає гестаційному віку 26 
тижнів. Попередній діагноз, на етапі відділення ін-
тенсивної терапії новонароджених, був наступним 
– дихальні розлади важкого ступеня: РДС, внутріш-
ньоутробна пневмонія, дихальна недостатність ІІІ 
ступеня у недоношеної дитини з ЕММТ в терміні 
гестації 26 тижнів, високий ризик реалізації вну-
трішньоутробного інфікування. 

На першому етапі виходжування недоношеного 
новонародженого були проведені наступні діагнос-
тично-лікувальні заходи: розгорнуте загальноклі-
нічне (визначення лейкоцитарного індекса, рівня 
тромбоцитів, гематокриту), біохімічне (загальний 
білок, ниркові, печінкові проби, електроліти, цукор 
крові), імунологічне (IgM, IgG TORCH – комплек-
су матері і дитини) дослідження крові, визначен-
ня групи та резус-фактора крові, загальноклінічне 
дослідження сечі та інструментальне обстедення 
(ультразвукове дослідження органів черевної по-
рожнини, серця, нейросонографія, електрокарді-
ографія, рентгенографія органів грудної клітки і 

черевної порожнини). Лікувальна програма перед-
бачала, в першу чергу, налагодження теплового за-
хисту, толерованого ентерального вигодовування, 
часткового парентерального харчування та інфу-
зійної терапії, підтримку гемодинаміки та антибак-
теріальну терапію з постійним бактеріологічним та 
клінічним моніторингом. Вагомою часткою ліку-
вання також була респіраторна підтримка, що на-
давалася згідно з «Протоколом надання допомоги 
новонародженій дитині з дихальними розладами» 
№484 від 21.08.2008 р. і передбачала заходи про-
філактики вторинного ураження легень та форму-
вання хронічної легеневої патології.

Загальний аналіз крові, виконаний за стандарт-
ною методикою, на 5 добу життя продемонстрував 
збереження лейкоцитозу і відстрочення першо-
го перехресту білої крові. Лейкоцити 18х109 /л, 
формула: п – 10%, н – 65%, л – 15%, мон. – 6%, 
еоз.- 2%, баз. – 2%, Нb – 148 г/л, Нt – 0,4, ер.- 
3,0х1012 /л, КП – 0,85. Загальний аналіз сечі: колір –  
солом’яно-жовтий, питома вага – 1010, білок – 
0,45мг/л, цукор – не виявлено, мікроскопія осаду: 
епітелій плоский – 1-2 в п/з, епітелій нирковий 1-2 
в п/з, лейкоцити – 4-6 в п/з, ер. – 1 в п/з, циліндри –  
не виявлено, солі – урати ++, слиз +. Біохімічне 
дослідження крові: загальний білірубін за методи-
кою Єндрашика склав 150 мкмоль/л, прямий – 36, 
непрямий – 114 мкмоль/л, АлТ – 1,25ммоль/л/год, 
АсТ – 1,33ммоль/л/год. Електроліти крові: К+ – 5,2 
ммоль/л, Nа+ – 130 ммоль/л, Са0 – 1,6 мкмоль/л. Ко-
програма: колір – жовто-зелений, неоформлений, 
перетравлений, слиз у невеликій кількості, мила±, 
нейтральний жир ++, м’язові волокна – , крохмаль ++,  
яйця глистів, найпростіші, йодофільна флора – не 
виявлено. ЕКГ: чсс – 180-200 за хвилину, ЕВС – від-
хилена вправо, правограма, QRS – 0,1´´, QT – 0,26´´ 
PQ – 0,11´´, у грудних відведеннях відмічалася не-
значна депресія сегменту ST, неповна блокада пра-
вої ножки пучка Гіса. Ультразвукове дослідження 
органів черевної порожнини засвідчило підвищен-
ня ехогенності паренхіми печінки і нирок. Наднир-
ники – помірно збільшені у розмірах, порушення 
ехогенності. Нейросонографія у першу добу життя 
дала наступні результати: малюнок звивин і боро-
зен збіднений. Справа субепендимальне ехогенне 
вогнище без чітких контурів помірно-неоднорід-
ної ехоструктури 5,5х4,0 мм. В порожнині правого 
бічного шлуночка ехогенний вміст без чітких меж 
помірно-неоднорідної ехоструктури. Зліва субе-
пендимально вогнище підвищенної ехогенності 
без чітких меж 3,9х2,2 мм. Ехогенність паренхі-
ми мозку знижена. Субарахноїдальний простір не 
розширений 1,6 мм. Міжпівкульова щілина не роз-
ширена 2,5 мм. Порожнина прозорої перетинки ви-
значається 6,3 мм. Перивентрикулярні ділянки під-
вищеної ехогенності, симетричні. Бокові шлуночки 
не розширені: лівий – 2,2 мм, правий – 1,9 мм. ІІІ 
шлуночок не розширений 1,9 мм. IV шлуночок три-
кутної форми. Отвір Монро 1,2 мм. Лікворні шляхи 
прохідні не розширені. Судинні сплетення не си-
метричні, помірно неоднорідні, контури не чіткі. 
Ехогенність звичайна. Пульсація базальних судин 
збережена. Висновок: ультразвукова картина субе-
пендимальної гематоми зліва. Пери-, інтравентри-
кулярний крововилив ІІ ступеня важкості за Papile. 
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Ознаки незрілості структур головного мозку. Під-
вищення ехогенності перивентрикулярних ділянок. 

Згідно з існуючими уявленнями про етіопатоге-
нез та морфологію ураження центральної нервової 
системи у недоношених дітей значущими чинни-
ками є морфо-функціональні особливості структур 
головного мозку (відсутність м’язевої оболонки у 
судинах зародкового матриксу, порушення ауторе-
гуляції мозкового кровообігу, зростання москового 
кровообігу та підвищення венозного тиску) та ре-
акція системної запальної відповіді на ішемічно-
геморагічне ураження тканин [7, с. 26]. Виділені 
предиктори неврологічного дефіциту: термін гес-
тації менше 32 тижнів, асфіксія, РДС, внутрішньо-
утробна інфекція, гіпотермія, судоми, сепсис, пнев-
моторакс, відкрита аортальна протока, струминне 
введення рідини, високий внутрішньогрудний тиск 
[11, с. 110].

На оглядових рентгенограмах органів грудної 
клітки у прямій проекції у ранньому неонаталь-
ному віці візуалізувалося посилення судинного 
малюнка на тлі підвищеної пневматизації легень 
та формування інфільтративних вогнищ вздовж до-
льових та сегментарних бронхів. 

На підставі даних анамнезу та результатів 
об’єктивного та додаткових лабораторно-інстумен-
тальних методів дослідження був виставлений клі-
нічний діагноз: генералізована внутрішньоутробна 
інфекція нез’ясованої етіології з враженням органів 
дихання – пневмонія на фоні РДС важкого ступеня, 
дихальна недостатність ІІІ ступеня; серця – кардит, 
недостатність кровообігу ІІА; печінки – гепатит; 
нирок – нефрит у недоношеного новонародженого 
з ЕММТ в терміні гестації 26 тижнів. Гіпоксично-
геморагічне пошкодження ЦНС: внутрішньошлу-
ночковий крововилив справа ІІ ступеня.

У постконцептуальному віці (ПКВ) 32 тижні у 
дитини залишалася потреба у оксигенотерапії. Се-
рія оглядових рентгенографій органів грудної кліт-
ки у прямій проекції вказувала на розвиток брон-
холегеневої дисплазії, описаної W. Northway та 
співавторами. Було виявлено поєднання ділянок з 
підвищеною прозорістю і затемнень, спричинених 
колапсом легеневої тканини. Таким чином, довго-
тривалі тяжкі дихальні розлади трансформувалися 

у важку бронхолегеневу дисплазію (БЛД) з кисне-
вою залежністю. 

Народження таких дітей пов’язане із багато-
факторними чинниками, серед яких захворювання 
матері (інфекційні і соматичні), патологія вагіт-
ності (загроза переривання, внутрішньоутробні ін-
фекції), соціальні фактори. БЛД – одне із найваж-
ливіших хронічних захворювань у дітей з ЕММТ, 
частота якого досягає 70% і визначає підвищений 
ризик малюкової смертності. Важка БЛД форму-
ється у близько 10% дітей. БЛД – поліетіологічне 
захворювання, пов’язане із материнсько-феталь-
ною інфекцією, ураженням легень за рахунок окси-
дантного стресу (характер і тривалість додаткової 
дихальної підтримки, затяжний перебіг пневмонії). 
Ключовими взаємопов’язаними ланками розвитку 
БЛД є запалення та порушення розвитку незрілих 
легень [4, с. 1].

Результати динамічного нейровізуалізуючого 
дослідження вказували на еволюцію внутрішньош-
луночкового крововиливу – формування кіст та 
розвиток постгеморагічної гідроцефалії (див. та-
блицю 1) [2, с. 23; 8, с. 28].

У віці 1 міс.: субарахноїдальний простір роз-
ширений – 3,9 мм; бічні шлуночки не розширені: 
ПБШ – 3,8 мм, ЛБШ – 3,6 мм.

У віці 2 міс.: субарахноїдальний простір роз-
ширений – 6,3-6,7 мм; ПБШ розширений – 5,2 мм; 
ЛБШ розширений – 5,4 мм; ІІІ шлуночок розшире-
ний – 4,8 мм. Лікворні шляхи розширені. Висно-
вок: розширення зовнішніх лікворних просторів, 
бічних та ІІІ шлуночків. Помірні ознаки незрілості 
структур головного мозку. Субепендимальна кіста 
зліва. Клінічно у віці 2 місяців (ПКВ 34 тижні) у 
дитини з боку неврологічного статусу було діа-
гностовано синдром порушення ліквородинаміки 
та синдром рухових порушень через гіпоксично-ге-
морагічне ураження ЦНС. 

У відділенні інтенсивної терапії постійно про-
водився моніторинг вітальних функцій та загаль-
ного стану дитини за стандартними протоколами 
інтенсивної терапії, респіраторної терапії, про що 
свідчать дані листів інтенсивної терапії та щоден-
ників що 3 години чергових лікарів. Дитина обсте-
жена лабораторно та інструментально, консульто-

Таблиця 1

Вік
Правобічне 

субепендимальне 
вогнище (СЕВ) 

Характеристика вмісту 
ПБШ

Лівобічне субепен-
димальне вогнище 

(СЕВ) 
Примітка 

1 день 5,5х4,0 Ехогенний вміст 3,9х2,2 -
6 день 7,9х5,7 Ехогенний вміст до 4 мм 6,6х3,6 -
12 день 6,2х4,8 Ехогенний вміст до 5 мм 6,0х3,7 -

19 день 6,7х5,2 Ехогенний вміст
4,6х2,5 з ознаками 

кістозної трансфор-
мації 2,3х2,8

 у верхній третині лівого 
судинного сплетення (ЛСС) 

утворення 3,2х2,8мм;

1 міс 6,5х5,3 Ехогенний вміст 5,3 мм 4,3х3,8мм У верхній третині ЛСС 
утворення 3,6х2,7мм

1 2 3 4 5

2 міс - - 4,8х3,8 У верхній третині ЛСС 
утворення 4,2х3,3мм
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вана вузькими спеціалістами відповідно до рівня 
надання медичної допомоги. 

В динаміці стан дитини оцінювався як вкрай 
важкий, нестабільний за рахунок неврологічної 
симптоматики (за даними МРТ головного мозку 
у ПКВ 34 тижнів та 40 тижнів мало місце форму-
вання енцефаломаляційних кіст обох гемісфер і 
геморагія в проекції обох гемісфер, найбільша у 
скронево-лобно-тім’яних ділянках, ймовірно за ра-
хунок кровоточивості на тлі судинної мальформа-
ції), а також недоношеності, морфо-функціональ-
ної незрілості, дихальної недостатності, котра дала 
можливість сформуватися хибному патофізіологіч-
ному колу (респіраторна, циркуляторна, гемічна 
гіпоксія – порушення ауторегуляції тиску судин 
головного мозку на тлі анатомо-фізіологічних осо-
бливостей будови судин – гіпоксично-геморагічне 
пошкодження ЦНС – неврологічний дефіцит, полі-
органна недостатність). 

Таким чином на підставі клініко-параклінічно-
го дослідження у ПКВ 42-43тижні був поставлений 
клінічний діагноз: Бронхолегенева дисплазія важ-
кого ступеня, дихальна недостатність ІІІ ступеня. 
Тотальна енцефаломаляція внаслідок важкої асфік-
сії при народженні. Множинні крововиливи вна-
слідок розриву мальформованих судин головного 
мозку у дитини з ЕММТ при народженні. Судом-
ний синдром, спастичний тетрапарез. Ателектази 
легень. Пневмопатія. РДС-синдром. Субатрофія зо-
рових нервів обох очей. Двобічні пахово-калиткові 
кили. 

У віці 5 місяців 18 діб (ПКВ 48-49 тижнів) ди-
тина померла. Патологоанатомічний діагноз був 
сформульований наступним чином:

1 Набуті множинні кісти головного мозку вна-
слідок перенесеної постгіпоксичної лейкомаляції 
у дитини з бронхолегеневою дисплазією важкого 
ступеню.

2 Дистрофія паренхіматозних органів. Атрофія 
зорових нервів (за клінічними даними). Лівобічний 
внутрішньошлуночковий крововилив головного 
мозку. Набряк та дислокація головного мозку. Ак-
цидентальна інволюція тимусу ІІІ-ІV фаз.

3 Множинні вроджені вади розвитку: ангіома-
тоз м’якої мозкової оболонки, проста кортикальна 
дисплазія нирок, двобічні пахово-калиткові кили. 
Надзвичайно мала вага при народженні в терміні 
гестації 26 тиж. 

На тепер найважливішим чинником ризику 
формування БЛД у дітей з ЕММТ є наявність хорі-
оамніоніту у роділлі, дистрес плода в пологах, на-
явність важкого РДС, підтримка гемодинаміки пре-
сорними амінами в першу добу життя. Майже всі, 
відомі на сьогодні, фактори ризику несприятливих 
наслідків передчасного народження мали місце у 
даному клінічному випадку, що згубно вплинуло 
на постнатальний онтогенез завчасно народженої 
дитини з екстремально малою масою тіла. 

Дієвими заходи профілактики несприятливих 
наслідків передчасного народження можуть слугу-
вати пролонгація вагітності та елімінація відомих 
факторів ризику. 

Висновки та перспективи подальших роз-
робок:

1. Аналіз історії розвитку дитини підтвердив 
основні чинники формування БЛД у завчасно на-
роджених дітей: перинатальна інфекція, загроза 
переривання вагітності, морфо-функціональна не-
зрілість новонародженого, характер і тривалість 
респіраторної підтримки, постнатальна інфекція, 
застосування пресорних амінів у першу добу життя. 

2. Поєднання анатомо-фізіологічних особли-
востей та морфо-функціональної незрілості завчас-
но народженої дитини з гіпоксично-геморагічним 
ураження ЦНС та тривалими важкими дихальними 
розладами формує хибне коло гіпоксичного ура-
ження органів і систем з маніфестацією усіх видів 
гіпоксії (циркуляторної, гемічної, тканинної, респі-
раторної), що призводить до незворотних неспри-
ятливих наслідків. 

3. Профілактичні заходи мають охоплювати як 
пренатальний період – це свідоме батьківство, за-
планована вагітність, диспансерний нагляд за вагіт-
ною та пологорозрішення, первинна антенатальна 
профілактика РДС синдрому, так і постнатальний 
період – це адекватна реанімаційна і постреаніма-
ційна допомога новонародженому та диференцій-
но-діагностичний і лікувальний процес на ІІ етапі 
виходжування недоношених новонароджених. 

Перспектива подальших досліджень скерована 
на поглиблення вивчення особливостей постна-
тального розвитку недоношених новонароджених з 
метою вчасної якісної корекції патологічних станів 
та розробки профілактичних заходів росту малюко-
вої захворюваності та смертності за рахунок част-
ки недоношених новонароджених. 

Література:
1. Актуальные вопросы выхаживания и вскармливания недоношенных детей на современном этапе //  

Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. – № 4(445). – С. 14-15
2. Аронскинд Е.В. Клинико-нейросонографические характеристики формирования перивентрикулярной 

лейкомаляции у недоношенных детей / Е.В. Аронскинд, О.П. Ковтун, В.Н. Шершнев // Росс. вестник перина-
тологии и педиатрии. – 2006. – № 5. – С.22-24.

3. Бельская Г.Н. Оптимизация амбулаторно-поликлинического этапа диспансерного наблюдения детей 
раннего возраста, перенесших критическое состояние в раннем неонатальном периоде / Г.Н. Бельская,  
И.Н. Зайцева // Педиатрия. – 2011. – Т. 90, № 5. – С. 154-159.

4. Борисюк О.П. Клініко-патогенетичні особливості, діагностика і профілактика бронхолегеневої дисплазії 
у глибоконедоношених немовлят: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец.14.01.10 «Пе-
діатрія» / О.П.Борисюк.-Львів, 2012. – 20 с.

5. Власенко Д.Ю. Психомоторний та соціально-емоційний розвиток глибоко недоношених дітей /  
Д.Ю. Власенко // Перинатология и педиатрия. – 2014. – № 2(58). – С. 25-29



42

№ 5 (05) / 2015 р. Частина І
♦

6. Гойда Н.Г. Нормативно-правове забезпечення державної політики України щодо охорони материнства 
і дитинства / Н.Г. Гойда, Р.О. Моісеєнко // Педіатрія: національний підручник за редакцією В.В. Бережного. – 
Київ, 2013. – C. 21-39.

7. Знаменська Т.К. Сучасні аспекти виходжування недоношених новонароджених / Т.К. Знаменська,  
Т.В. Куріліна // Журнал практичного лікаря : спеціалізоване інформаційне видання. – 2003. – № 6. – С. 27-31.

8. Марквальд И.А. Ультразвуковое исследование головного мозга у новорожденных детей (нейросоногра-
фия) / И.А.Марквальд, Е.А.Зубарева, А.Р.Зубарев // Чебоксары, 2006. – с. 40

9. Пучков В.А. Стан плода та новонародженого в термінах гестації 25–28 тижнів при тривалому безводному 
проміжку/ В.А. Пучков, Ю.Я. Круть, О.Д. Кирилюк, І.О. Першакова // Перинатология и педиатрия.- 2014. –  
№ 2(58). – С. 21-24

10. Сергета Д.П. Комплексна оцінка морфофункціонального стану організму новонароджених дітей на під-
ставі використання процедур факторного аналізу/ Д.П. Сергета // Педіатрія, акушерство та гінекологія. Мате-
ріали VІІ конгресу педіатрів України. – 2011. – № 4. – С. 135-136 

11. Шунько Є.Є. Фактори перинатального ризику і актуальні питання сучасної неонатології // Медичний 
всесвіт. – 2002. – Т. 2, № 1-2. – С. 106-110

12. Adverse Neurodevelopmental Outcomes Among Extremely Low Birth Weight Infants With a Normal Head 
Ultrasound: Prevalence and Antecedents / A.R. Laptook, T.M. O’Shea, S. Shankaran [et al.] // Pediatrics. – 2012. – 
Vol. 115. – P. 673–680.



43

Медичний форум
♦

Ізюмець С.О.,
лікар гінеколог-ендокринолог

Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру
Бурдейний С.А.,

дитячий лікар-отоларинголог
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні

Ізюмець О.І.,
кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих хвороб № 2

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова,
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

Биковська О.А.,
кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячих хвороб № 1

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова,
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

Мурашко Т.В.
магістрант кафедри дитячих хвороб № 2

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, 
лікар-інтерн педіатр

Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні

СКРИНІНГОВИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ПАТОЛОГІЇ СЛУХУ  
У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Особливо гострою є проблема порушень слуху та глухоти серед дитячого населення, оскільки це впливає на по-
дальший психоемоційний розвиток дитини та формування її комунікаційних навиків. Майже половина всіх порушень 
слуху серед дітей має вроджений характер.

Ключові слова: новонароджені, слух, аудіологічний скринінг, отоакустична емісія.

Особо актуальной является проблема нарушений слуха и глухоты среди детского населения, так как это влия-
ет на дальнейшее психоэмоциональное развитие ребенка и формирование его коммуникационных способностей. 
Почти половина всех нарушений слуха среди детей имеет врожденный характер.

Ключевые слова: новорожденные, слух, аудиологический скрининг, отоакустическая эмисия. 

The problem of hear malfunction and deafness is topical problem among children population because it influences 
further mental and emotional development of the child, and forming of his communicational abilities. Almost half of all hear 
loss incidents are innate.

Key words: newborns, hearing, audiology screening, optoacoustic emission.

Актуальність теми. По статистичним даним, 
серед 1000 нормальних пологів є одна дитина з 
вираженим ступенем туговухості. При виявленні 
факторів ризику (ФР+) в перинатальному анам-
незі, аудіометрія проводиться у віці 3 місяців [4].  
В США до 95% новонароджених дітей підлягають 
скринінговому обстеженню щодо вроджених пору-
шень слуху (скринінг всіх новонароджених до віку 
1 місяця, діагностичне обстеження тих дітей, які за 
певних умов не підлягали скринінгу до 3-місяного 
віку, та комплексне обстеження дітей з туговухіс-
тю чи глухотою перед початком лікування, але не 
пізніше 6-місячного віку) [5]. В таких країнах як 
Канада, США, Мексика, Англія, Данія, Японія час-
тота вродженої туговухості знаходиться в межах 
0,8-15,5 на 1000 новонароджених дітей.

Усі батьки мають бути насторожені з приводу 
можливої глухоти у дитини в разі відсутності ре-
акції на звук голосу або звичайні побутові шуми. 
Дитина, у якої є дефіцит слуху, має виражені від-
хилення в психічному розвитку. 

Розрізняють вроджену глухоту або ранню ту-
говухість. Порушення слуху у новонароджених 
дітей може бути стійким або мати транзиторний 
характер. 

Часто в етіології уражень слуху може бути де-
кілька факторів, які діють у різні періоди розвитку 
дитини. Слуховий апарат найбільш чутливий до 
дії цих факторів з 4 тижня вагітності до 4-5 років, 
але особливо небезпечним є період 3-4-го місяців 
вагітності, коли відбувається закладка слухового 
аналізатора та проходять диференціювання його 
структури. Серед причин порушення слуху виді-
ляють: спадковий генез, що призводить до розви-
тку спадкової туговухості, ендогенні або екзоген-
ні патологічні впливи на орган слуху плода, що 
обумовлюють вроджену туговухість, та вплив на 
орган слуху у дитини, здорової від народження, у 
критичні періоди її розвитку, що обумовлює роз-
виток набутої туговухості. Іншим патогенетичним 
компонентом розвитку нейросенсорної туговухості 
у дітей є дія токсичних факторів та гіпоксії в ан-
тенатальному, інтранатальному та постнатальному 
періодах, які впливають на кровообіг у внутріш-
ньому вусі, що призводить до ішемії нейросенсор-
ної області лабіринта з подальшим порушенням мі-
кроциркуляції та ліквородинаміки цих ділянок [3].

Антенатальними факторами ризику, що сприя-
ють розвитку порушень слуху у дітей є: патологіч-
ний перебіг вагітності (токсикози І та ІІ половини 
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вагітності, загроза переривання вагітності, анемія, 
нефропатія, резус-сенсибілізація); лікування в пе-
ріод вагітності ототоксичними препаратами (анти-
біотиками аміноглікозидового ряду, діуретиками, 
саліцилатами); інфекційні або соматичні хвороби 
матері (цитомегаловірусна чи герпесвірусна інфек-
ції, грип, краснуха, токсоплазмоз; захворювання 
серцево-судинної системи, хвороби нирок, цукро-
вий діабет, холестеринемія); спадкові захворюван-
ня у батьків з ураженням слухового аналізатора 
(синдром Альпорта, Ущера, Стіклера, Ваарден-
бурга, Пендреда); вживання алкоголю, наркотиків, 
паління, вплив сільськогосподарських чи промис-
лових речовин, радіації під час вагітності; та інші. 

Серед інтранатальних факторів ризику розріз-
няють: передчасні або затяжні пологи; сідничне, 
тазове або лицьове передлежання плоду; вплив не-
гативних факторів під час пологів, що призводить 
до асфіксії новонародженого або спричиняють вну-
трішньочерепну пологову травму; використання 
допоміжних інструментів у пологах (вакуум-екс-
тракція плоду, акушерські щипці, кесарів розтин); 
кровотеча в пологах, передчасне відшарування 
нормально розташованої плаценти, загроза розри-
ву матки; затримка внутрішньоутробного розвитку 
плоду; та інші.

Постнатальними факторами ризику патологій 
слуху у дітей є: гіпербілірубінемія; інфекції; сеп-
сис; менінгіти; менінгоенцефаліти; запальні захво-
рювання середнього та внутрішнього вуха; екзо-
генні ототоксини; недоношеність; грип; та інші [4].

Доля дитини з порушеннями слуху визнача-
ється такими факторами, як вік, в якому виникло 
порушення слухової функції, терміни визначення 
дефекту, ступінь ураження слуху та правильність 
оцінки потенційних можливостей залишкової слу-
хової функції, а також від своєчасності початку лі-
кувальних заходів [4]. Діагностика порушень слуху 
у новонароджених та дітей раннього віку базується 
на анкетуванні для виявлення груп ризику та вико-
ристанні скринінгових методів об’єктивного аудіо-
логічного обстеження. 

Проведення аудіологічного скринінгу ново-
народжених дітей заключається в реєстрації ви-
кликаної отоакустичної емісії (ВОАЕ). Діагнос-
тика зазвичай займає не більше ніж 5-15 хвилин. 
Отоакустична емісія – це дуже слабкий звук, який 
викликається у вусі в результаті механічних рухів 
зовнішніх волоскових клітин у равлику. Її можна 
зареєструвати при постановці мініатюрного чутли-
вого мікрофона в зовнішній слуховий прохід. Для 
реєстрації використовується зонд, який вводиться 
в зовнішній слуховий прохід, в корпусі якого розмі-
щений мініатюрний телефон та мікрофон. В якос-
ті стимулів виступають широкополосні акустичні 
щиглі з частотою проведення від 20 до 50 секунд. 
Сигнал, який відображається від мікрофона підси-
люється та направляється в комп’ютер через анало-
гово-цифровий перетворювач, та відразу підлягає 
комп’ютерній обробці [1]. 

Виправлення дефектів слуху серед дитячого на-
селення залежить від причин туговухості чи глухо-
ти, а також від давності діагностованого дефекту.

Мета роботи: реєстрація порушень слуху у но-
вонароджених дітей шляхом проведення скринін-

гового методу – реєстрації викликаної отоакустич-
ної емісії. 

Об’єкти та методи дослідження. В ході дослі-
дження обстежено 440 новонароджених дітей про-
тягом 2 років, віком 3-4 тижні у відділенні патології 
новонароджених на базі Вінницької обласної ди-
тячої клінічної лікарні. Обстеження дітей з групи 
ризику проводилося вранці після годування, увісні. 
Використовувалася реєстрація викликаної отоа-
кустичної емісії (ВОАЕ) на основі інформаційного 
листка «О проведении аудиологического скринин-
га» Міністерства охорони здоров’я та соціального 
розвитку Російської Федерації від 30.12.2008 р.  
№ 10329-ВС – цей метод обстеження абсолютно 
безболісний та нешкідливий, запис не потребує 
значної звукоізоляції приміщення [2].

Алгоритм виявлення глухоти та туговухості 
включав 4 етапи: 

І. Заповнення лікарем-неонатологом анкети та, 
беручи до уваги дані, отримані при виписці дити-
ни, робився висновок про наявність факторів ризи-
ку – характер перебігу вагітності, пологів та ран-
нього постнатального періоду. 

ІІ. Для виключення патології зовнішнього та 
середнього вуха проводився комплексний огляд 
новонароджених з наявними факторами ризику 
лікарем-сурдологом разом з отоскопічним дослі-
дженням, а в разі виявлення патології проводилося 
відповідне лікування. 

ІІІ. Реєстрація лікарем-аудіологом ВОАЕ за 
допомогою скринінг-тесту з метою об’єктивного 
підтвердження наявності чи відсутності ВОАЕ. В 
разі реєстрації ВОАЕ – слух соціально адекватний 
– новонароджений виписувався зі стаціонару та у 
віці 1 року повторно обстежувався за місцем про-
живання.

IV. Повторне обстеження дітей проводилося че-
рез 3 місяці при наявності ВОАЕ. В разі відсутнос-
ті реєстрації ВОАЕ діти були направлені на етап 
аудіологічного обстеження методом короткола-
тентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) 
та при нормальній реєстрації повторно обстежува-
лися у віці 1 року. При підозрі на патологію слухо-
вого аналізатора (пороги зниження слуху – 1, 2, 3, 
4, 5) проводиться роз’яснювальна бесіда з матір’ю 
стосовно необхідності подальшого обстеження та 
проведення реабілітаційних заходів спрямованих 
на відновлення функції слухового аналізатора або 
адекватної компенсації дефіциту звукосприйняття 
та формування мови.

Результати та обговорення. На I етапі було об-
стежено 440 дітей, з них у 273 (62%) новонародже-
них виявлені фактори ризику: інфекційні та вірус-
ні хвороби матері, зокрема цитомегаловірусна та 
герпесвірусна інфекції, гестози під час вагітності, 
прийом антибіотиків аміноглікозидного ряду під 
час вагітності, вік матері старше 35 років, гіпербі-
лірубінемія у новонародженого. 

На II етапі з 273 дітей з встановленими факто-
рами ризику у 19 дітей (6,95%) виявлені епідер-
мальні пробки, які були видалені. 

На III етапі – ВОАЕ (слух соціально адекват-
ний) була зареєстрована у 210 (82,7%) дітей, яких 
виписали зі стаціонару, не зареєстрована – у 44 
(17,3%) дітей, з них функціональна незрілість слу-
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хового апарату була у 39 (90%) дітей, а вроджена 
патологія – у 5 (10%) дітей. 

На IV етапі через 3 місяці (після корекції слу-
ху) лікарем-аудіологом проводилось повторне об-
стеження 44 дітей з можливим порушенням слуху 
скринінг-тестом – ВОАЕ. Після чого, у 33 (75%) 
дітей підтверджена нормальна реєстрація ВОАЕ, а 
у 11 (15%) – не підтверджена, тому вони направ-
лялись на етап аудіологічного обстеження методом 
КСВП. Нормальна реєстрація КСВП виявлена у 2 
детей, котрі у віці 1 року направлялись на повторне 
обстеження. Підозра на патологію слухового аналі-
затора (пороги зниження слуху – 1, 2, 3, 4, 5 (глухо-
та)) виявлена у 9 дітей.

Висновки: 1) Метод реєстрації викликаної ото-
акустичної емісії (ВОАЕ) залишається найбільш 
перспективним методом аудіологічного скринінгу, 
що в перинатальному періоді сприяє зниженню чи-
сельності дітей з туговухістю та глухотою, а також 
дає можливість проведення ранньої діагностики 
порушень слуху у дітей першого року життя. 

2) Надзвичайно необхідно проводити заходи, 
направлені на об’єднання професійної активності 
неонатологів, педіатрів та сурдологів для макси-
мального охоплення популяції новонароджених 
аудіологічним скринінгом, з метою раннього вияв-
лення, профілактики та реабілітації дітей з пору-
шеннями слуху.
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КАРДІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ  
З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ

Метою даного огляду є висвітлення кардіологічних аспектів ведення пацієнтів з НАЖХП з акцентом на існуючі су-
часні діагностичні та терапевтичні стратегії, які засновані на даних доказової медицини. Аналіз досліджень останніх 
років дозволяє сформулювати принципи ведення пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки. Лікування 
пацієнта із НАЖХП – багатовекторне; лікар загальної практики, ендокринолог, гастроентеролог повинен враховува-
ти супутні артеріальну гіпертензію, порушення толерантності до глюкози, інсулінорезистентність та дисліпідемію. 
Терапевтична стратегія у випадку поєднання НАЖХП із факторами кардіоваскулярного ризику передбачає, пере-
дусім, модифікацію способу життя та призначення медикаментозних препаратів із нейтральними або позитивни-
ми метаболічними ефектами задля контролю глікемії, артеріального тиску, ліпідного профілю пацієнта. Своєчасне 
комплексне лікування пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки дозволить модифікувати як прогноз 
щодо виникнення кардіоваскулярних подій, так і клінічні наслідки захворювання печінки.

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, діагностика, серцево-судинний ризик, профілактика.

Целью данного обзора является освещение кардиологических аспектов ведения пациентов с неалкогольной 
жировой болезнью печени (НАЖБП) с акцентированием существующих диагностических и терапевтических стра-
тегий, которые основаны на данных доказательной медицины. Анализ исследований последних лет позволяет 
сфрормулировать принципы ведения пациентов с НАЖБП. Лечение пациента с НАЖБП многовекторно; врач общей 
практики, эндокринолог, гастроэнтеролог должны принимать во внимание соспутствующие артерариальную гипер-
тензию, нарушение толерантности к глюкозе, инсулинорезистентность, дислипидемию. Терапевтическая страте-
гия в случае сочетания НАЖБП с факторами кардиоваскулярного риска предполагает, прежде всего, модификацию 
образа жизни и назначение медикаментозных препаратов с нейтральными или положительными метаболическими 
эффектами с целью контроля гликемии, артериального давления, липидного профиля. Своевременное и комплекс-
ное лечение пациентов с НАЖБП позволяет модифицировать как прогноз относительно развития кардиоваскуляр-
ных событий, так и клинические последствия заболевания печени. 

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, диагностика, сердечно-сосудистый риск, профилактика. 

Current review aimed to highlight cardiological aspects of non-alcoholic fatty liver disease management, including exist-
ing modern, evidence-based strategies of diagnosis and treatment. Latest research results analysis allows to conclude gen-
eral principles of NAFLD patients management. NAFLD treatment is always versatile; general practitioner, endocrinologist, 
gastroenterologist should note concomitant hypertension, impaired glucose tolerance, insulin resistance, dyslipidaemia. 
Therapeutic strategy in case of NAFLD, associated with cardiovascular risk factors, suggests foremost lifestyle modification 
and prescription of medications with neutral or positive metabolic effects. General treatment goals are: glycemic control, 
antihypertensive treatment, lipid profile target levels. Appropriate and complex treatment of NAFLD patient helps to modify 
both cardiovascular risk and liver disease clinical results. 

Key words: non-alcoholic fatty liver disease, diagnosis, cardiovascular risk, prevention. 

Актуальність. Неалкогольна жирова хворо-
ба печінки (НАЖХП) – найбільш розповсюджене 
хронічне захворювання печінки, що має тісний 
взаємозв’язок із інсулінорезистентністю, оксида-
тивним стрессом, ендотеліальною дисфункцією. 
НАЖХП включає широкий спектр печінкових за-
хворювань, починаючи із власне ізольованого стеа-
тозу печінки (зазвичай доброякісного стану, що не 
схильний до прогресії), до неалкогольного стеато-
гепатиту (НАСГ), який здатний прогресувати до пе-
чінкового фіброзу та цирозу [1, p. 13306]. НАЖХП 
розглядається в якості печінкової маніфестації ме-
таболічного синдрому, хоча результати нещодавніх 
досліджень демонструють, що НАЖХП асоцію-
ється із високим ризиком кардіоваскулярних подій 
незалежно від численних факторів ризику, з яких 
складається метаболічний синдром [2, p. 147].

Зростаючий обсяг спостережень за пацієнта-
ми з НАЖХП демонструє, що клінічна значущість 
НАЖХП не обмежується лише захворюваністю та 
смертністю від хвороб печінки, оскільки превалю-
ючими причинами смертності в даній категорії па-
цієнтів є серцево-судинні ускладнення [3, p. 1348; 
4, p. 886].

Ретроспективні та проспективні дослідження 
показують сильну асоціацію між НАЖХП та суб-
клінічними проявами атеросклеротичного процесу 
(потовщення комплексу інтима-медіа, ендотелі-
альна дисфункція, жорсткість артеріальної стінки, 
порушення функції лівого шлуночка та кальциноз 
коронарних артерій). В великій мультинаціональ-
ній когорті пацієнтів з НАСГ було виявлено значну 
асоціацію між рівнями прозапального цитокіну –  
інтерлейкіну-6, С-реактивного протеїну та про-
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центним вмістом жиру в тканині печінки за даними 
комп’ютерної томографії [5, p. 5]. Це свідчить про 
те, що пацієнти із НАСГ мають вищий ризик кар-
діоваскулярних подій, ніж пацієнти з ізольованим 
стеатозом, та підкреслюють роль хронічного за-
палення в патогенезі атеросклерозу в даній когорті 
хворих [6, p. 1354; 7, p. 1700; 8, p. 509]. 

В недавньому дослідженні було показано більш 
значне розповсюдження НАЖХП серед пацієнтів 
із фібриляцією передсердь. Порушення ритму та 
дисциркуляторні порушення були частково асоці-
йовані із вираженістю лобулярного запаленням та 
фіброзу печінки [9, p. 5-6].

Множинні фактори ризику асоціюються із на-
явністю НАЖХП: ожиріння, особливо централь-
ного фенотипу, дисліпідемія, гіпертригліцериде-
мія, гіперурикемія, порушення толерантності до 
вуглеводів, цукровий діабет (ЦД) 2 типу, інсулі-
норезистентність (ІР). ІР має сильну асоціацію із 
НАЖХП як у східних, так й у західних етнічних 
популяціях. Висока розповсюдженість НАЖХП 
у родинах, члени яких хворіють на дане захворю-
вання, може бути пояснена низкою генетичних та 
зовнішніх факторів, наприклад, малорухомим спо-
собом життя [10, p. 12185-6]. Дуже схоже, що різні 
механізми, залучені в патогенез атеросклерозу у 
хворих із НАЖХП, мають різну значущість відпо-
відно до індивідуальної генетичної пре диспозиції 
[1, p. 13314]. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, 
що оцінювали різноманітні терапевтичні стратегії 
та інтервенції при НАЖХП, не існує жодного кон-
сенсусу щодо діагностичного чи терапевтичного 
втручання з метою профілактики серцево-судин-
них наслідків цього захворювання [10, p. 12183].

Метою даного огляду є висвітлення кардіо-
логічних аспектів ведення пацієнтів з НАЖХП з 
акцентом на існуючі сучасні діагностичні та тера-
певтичні стратегії, які засновані на даних доказової 
медицини. 

Питання діагностики НАЖХП та НАСГ. 
Важливо підкреслити, що більшість пацієнтів із 
НАЖХП мають надмірну вагу або ожиріння, без-
симптомний перебіг захворювання та нормальні 
результати функціональних печінкових тестів. 

Оскільки НАЖХП має доброякісний та без-
симптомний перебіг та, зважаючи на відсутність 
консенсусу щодо можливої медикаментозної інтер-
венції, рекомендації щодо скринінгових методів 
виявлення хвороби в загальній популяції відсутні. 
Типовим діагностичним підходом при НАЖХП 
є її діагностика у пацієнтів, у яких при рутинній 
оцінці біохімічних печінкових тестів виявляють 
помірне підвищення аланінової та аспарагінової 
трансаміназ (АлАТ та АсАТ). Звичайним патер-
ном підвищення печінкових ферментів є домі-
нуюче підвищення АлАТ, що допомагає в дифе-
ренційній діагностиці із алкогольним ураженням 
печінки. Крім того, у пацієнтів із НАЖХП доволі 
часто спостерігається помірне підвищення гама-
глутамілтранспептидази (ГГТ). Для АлАТ та ГГТ 
в перехресних дослідженнях виявлено асоціацію 
із стеатозом печінки за даними ультрасонографії 
та вмістом жиру в тканині печінки за даними маг-
нітно-резонансної (МР) спектроскопії, в той час як 

рівень АсАТ не продемонстрував такої асоціації. 
Інший метод дослідження, що широко використо-
вується для діагностики НАЖХП – ультразвукове 
дослідження (УЗД) органів черевної порожнини. 
Однак УЗД має низьку чутливість для діагностики 
НАЖХП, і більшість пацієнтів, що мають вираже-
ний стеатоз за даними гістологічного дослідження, 
не демонструють достовірних ознак при УЗД. 

Таким чином, біохімічні дослідження та УЗД є 
недосконалими методами для діагностики НАЖХП 
[11, p. 1-2]. При сонографічному дослідженні сте-
атоз виявляється лише при вмісті жиру в печінці 
близько третини, але зважаючи на широке розпо-
всюдження ультрасонографії та її відносно невисо-
ку вартість, УЗД залишається діагностичним мето-
дом першої лінії [12, p. 6821].

Більш достовірними методами є магнітно- 
резонансна томографія (МРТ) та МР-еластрографія. 
В Україні можливість виконання ультразвукової та 
МР-еластографії печінки обмежена, зважаючи на 
низьку економічну доступність.

Сучасними вимогами до достовірного діагнозу 
НАЖХП є наступні критерії: а) наявность жирової 
дистрофії печінки при візуалізації або гістології;  
б) відсутність зловживання алкоголем; в) відсут-
ність конкуруючих причин жирової дистрофії пе-
чінки; г) відсутність співіснуючих причин для хро-
нічного захворювання печінки. 

Важливим чинником прогресування НАЖХП 
є інсулінорезистентність (ІР). Її визначають за 
допомогою тесту HOMA (Hоmeostasis Model 
Assessment). Пацієнти вважаються інсулінорезис-
тентними, коли значення HOMA перевищує 1,64. 
Використовується також тест на толерантність до 
глюкози (75 г) з визначенням 1- та 2-годинної кон-
центрації інсуліну крові. Доказом інсулінорезис-
тентності є її значення більш, ніж 20 мкОд/мл. 

На даний час немає однозначних поглядів на 
місце біопсії в діагностиці НАЖХП. Загально-
визнано, що біопсія печінки дає можливість точно 
встановити даний діагноз, відрізнити стеатоз від 
стеатогепатиту та виявити схожі за перебігом пато-
логічні процеси. Проте біопсія печінки малоінфор-
мативна на початкових стадіях процесу та має свої 
обмеження. До них відносять помилку вибірки, 
суб’єктивність патологоанатомічної оцінки, ризик 
ускладнень та існування різних критеріїв діагнос-
тики. Помилка вибірки трапляється через те, що 
при заборі матеріалу береться лише 1/50 000 ткани-
ни печінки, тому в біоптаті зміни можуть бути від-
сутніми. Суб’єктивність оцінки не впливає на оцін-
ку жирових змін та фіброзу, проте значно впливає 
на оцінку ступеня активності процесу, що створює 
певні проблеми в оцінюванні швидкості прогре-
сування патологічних процесів. Ризик ускладнень 
при проведенні біопсії невеликий та складає 0,3–
0,57%, ризик смерті – 0,01%. Проте це залежать від 
досвіду лікаря, який проводить біопсію, та може 
значно варіювати. До негативних характеристик 
біопсії слід додати й неприємні відчуття з боку па-
цієнта. Спостерігається певна невизначеність щодо 
єдиних критеріїв оцінки даних біопсії для поста-
новки діагнозу. Найбільш визнаними з них є крите-
рії Matteoni (1999), система NAS (2005) та критерії 
Younossi (2011). Також слід зазначити що вартість 
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біопсії є досить високою. Висока розповсюдже-
ність НАЖХП (близько 30% дорослого населення) 
робить очевидним те, що проведення біопсії такій 
кількості пацієнтів неможливо. На теперішній час 
вважається, що біопсія печінки показана лише тим 
з пацієнтів з НАЖХП, які мають високий ризик 
стеатогепатиту та фіброзу з метою раціонального 
вибору терапевтичної стратегії [13, p.482].

Таким чином, низька специфічність та чут-
ливістю існуючих методів діагностики, висо-
ка вартість методик еластометрії та потенційні 
ускладненнями при процедурі біопсії обумовлю-
ють активний пошук неінвазивних скринінгових 
методів діагностики стеатозу та фіброзу печінки 
[14, p.618]. До неівазивних скринінгових методів 
відносяться NAFLD Fibrosis Score (шкала фіброзу 
при НАЖХП) [15, p.846], Enhanced Liver Fibrosis 
панель (панель ELF) [16, c.24] і перехідна еласто-
графія [16, c.25]. NAFLD Fibrosis Score (Шкала фі-
брозу при НАЖХП) заснована на шести доступних 
для клінічної оцінки параметрах (вік, індекс маси 
тіла (ІМТ), гіперглікемія, рівень тромбоцитів, аль-
буміну, співвідношення АсАТ/АлАТ). Для розра-
хунку використовують опубліковану на сайті http://
nafldscore.com формулу. Згідно мета-аналізу 13 до-
сліджень, що містили дані 3064 пацієнтів, шкала 
фіброзу має високу чутливість та специфічність 
щодо виявлення печінкового фіброзу. ELF панель 
враховує рівні трьох матричних білків плазми (гі-
алуронова кислота, TIMP-1, PIIINP), має 80% чут-
ливістю та 90% специфічність щодо діагностики 
фіброзу.

Крім вищезазначених тестів також використо-
вується Steatotest™, який є комбінацією шести по-
казників FibroTest з ІМТ, холестерину, тригліцери-
дів (ТГ), рівнем глюкози, віком та статтю. 

Циркулюючі рівні фрагментів цитокератину-18 
(CK18) були широко досліджені, як нові біомарке-
ри наявності стеатогепатиту у пацієнтів з НАЖХП 
[16, c.24]. Wieckowska і співавт., проводили вимі-
рювання фрагментів CK18 в плазмі, які були отри-
мані від 44 пацієнтів з підозрою на НАЖХП під час 
біопсії печінки, та порівнювали отримані дані з да-
ними печінкової імуногістохімії. Рівні фрагментів 
плазмового CK18 були помітно збільшені у паці-
єнтів з НАСГ у порівнянні з пацієнтами з простим 
стеатозом або нормальними показниками біопсії. 
Хоча це дуже перспективні результати, в даний 
час цей аналіз не є доступним в реальній клінічній 
практиці [17, p.32]. 

Безсумнівно доцільною є тактика раннього ви-
явлення та модифікації факторів кардіоваскулярно-
го та метаболічного ризику у хворих на НАЖХП та 
НАСГ. Але обмежена доступність діагностичних 
тестів, відсутність прогностичних шкал та також 
висока вартість первинного скринінгу є причина-
ми того, що останній дотепер не рекомендується 
на первинному рівні надання медичної допомоги  
[18, с. 13; 19, р. 212].

На нашу думку доцільним є включення доступ-
них неінвазивних методів діагностики НАЖХП у 
пацієнтів з високим та дуже високим кардіоваску-
лярним ризиком, насамперед тих, хто проходить 
обстеження та лікування з діабету, ожиріння, муль-
тифокального атеросклерозу.

Сучасні терапевтичні підходи до лікування 
хворих на НАЖХП та НАСГ.

Терапевтична стратегія для пацієнтів із НАЖХП 
залежить від стадії захворювання та базується на 
індивідуальній стратифікації ризику. Чотири голо-
вні стратегії складають основу лікування НАЖХП: 
модифікація способу життя у вигляді дієти, від-
мови від алкоголю та тютюнопаління, боротьби із 
гіподинамією, таргетний вплив на компоненти ме-
таболічного синдрому, терапія НАСГ у пацієнтів 
високого ризику та терапія ускладнень, пов’язаних 
із фіброзом та цирозом печінки [20, p. 8411]. Без-
сумнівним є той факт, що дієтичні обмеження, фі-
зичні навантаження та зниження ваги є наріжними 
каменями в лікуванні та профілактиці НАЖХП  
[21, p. 642]. Традиційна для Середземномор’я дієта, 
із високим вмістом овочів, фруктів, злаків та низь-
кою долею насичених жирів та легкозасвоюваних 
вуглеводів у недавньому дослідженні продемон-
струвала низку переваг для пацієнтів із НАЖХП. 
Пацієнти мають більшу прихильність до даного 
типу дієтичних обмежень, зважаючи на різноманіт-
тя та повноцінність раціону, хворим вдається до-
сягнути комплементарного зниження ваги та інших 
факторів кардіоваскулярного ризику (компенсації 
вуглеводного обміну, дисліпідемії тощо) [22, p. 140].

В тих випадках, коли не вдається знизити вагу 
пацієнта за допомогою модифікації образу життя 
можливе використання фармакотерапії. Зокрема, 
було доведено, що використання орлістату (інгібі-
тор кишківникової ліпази) у пацієнтів з НАЖХП 
призводить до зниження ваги в середньому на 10,3 
кг та зниження рівнів сироваткових трансаміназ 
[21, p. 641-642]. Не рекомендовано використовува-
ти в даних цілях сибутрамін, через те, що таке ліку-
вання часто супроводжується серцево-судинними 
ускладненями [23, p. 915].

Близько 70% пацієнтів із НАЖХП мають ар-
теріальну гіпертензію (АГ), тому ефективний 
контроль артеріального тиску є важливим. При АГ 
пацієнтам слід призначати антигіпертензивні пре-
парати 1 ряду для досягення цільового рівня АТ. 
Патогенетично доцільним є призначення блока-
торів ренін-ангіотензин-альдостеронової (РААС), 
зважаючи на патогенетичну роль її ефекторів та 
альдостерону в фіброгенезі, в тому числі й про-
гресуванні печінкового фіброзу [24, p. 329]. Дослі-
дження в групі пацієнтів із НАСГ продемонстру-
вало, що телмісартан в дозі 20 мг та валсартан в 
дозі 80 мг на добу знижували рівні сироваткових 
трансаміназ та чутливість до інсуліну, а також по-
казали зниження активності запалення за шкалою 
NASH Activity Score та печінкового фіброзу на тлі 
застосування телмісартану [25, p. 948]. Потрібні 
подальші проспективні клінічні дослідження для 
підтвердження вище наведених даних. Проте ін-
гібітори ефектів РААС (інгібітори ангіотензинпе-
ретворюючого ферменту (ІАПФ) та блокатори ре-
цепторів ангіотензину ІІ 1 типу (БРА)) є найбільш 
логічним вибором при лікуванні АГ у пацієнтів з 
НАЖХП. Додатковою перевагою призначення цих 
класів препаратів може бути потенційне знижен-
ня частоти виникнення нових випадків ЦД 2 типу. 
Попередній мета-аналіз більше ніж 100 000 паці-
єнтів продемонстрував зниження частоти вперше 
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діагностованого ЦД 2 типу на 20% у пацієнтів, які 
приймали ІАПФ та БРА [26, p. 453].

Дисліпідемія у хворих на НАЖХП характеризу-
ється проатерогенним ліпідним профілем з низьким 
рівнем холестерину ліпопротеїдів високої щіль-
ності (ХС ЛПВЩ), високим рівнем тригліцеридів 
(ТГ), дрібних щільних часток ліпопротеїнів низької 
щільності (ЛПНП) та аполіпопротеїну В. Ефектив-
не лікування дисліпідемії відіграє ключову роль в 
модифікації кардіоваскулярного ризику пацієнтів 
із НАЖХП та метаболічним синдромом. Доказові 
дані, на яких ґрунтується необхідність статиноте-
рапії при НАЖХП та супутній дисліпідемії, носять 
суперечливий характер. Так, масштабні досліджен-
ня демонструють переваги статинотерапії у вигляді 
нормалізації печінкових ферментів та покращенні 
прогнозу кардіоваскулярних подій у пацієнтів із 
НАЖХП [27, p. 1920]. Водночас, беззаперечною 
є класова здатність статинів до підвищення рівнів 
печінкових трансаміназ, яку більшість дослідників 
схильні пов’язувати із недіагностованою НАЖХП. 
Клінічна настанова, що заснована на доказах, міс-
тить інформацію про безпечність застосування ста-
тинів у хворих із захворюваннями печінки та від-
сутність доказів серйозного пошкодження печінки 
на фоні терапії статинами [28, p. 472]. Окремі до-
слідження показали, що статини можуть поліпши-
ти не лише біохімічні печінкові показники, але й 
гістологічну картину у пацієнтів з НАСГ. Але ці 
дослідження складалася з невеликої кількості паці-
єнтів і не були ретельно розроблені. Рандомізовані 
клінічні дослідження (РКД), що ґрунтувалися б на 
аналізі даних гістологічних досліджень, відсутні. 
До проведення РКД з уніфікованим гістологічним 
контролем ефективності лікування статинами да-
ний клас препаратів не рекомендовано використо-
вувати при лікуванні НАСГ. Але вони є показаними 
для лікування супутньої дисліпідемії у пацієнтів з 
НАЖХП. 

Обґрунтованим підходом до фармакологічного 
лікування НАЖХП є включення в терапію гіпо-
глікемічних засобів та препаратів, які підвищують 
чутливість до інсуліну [29, p. 1219]. Метформін та 
тіазолідіндіони (піоглітазон та розіглітазон) впли-
вають на нормалізацію рівня амінотрансфераз у 
50% пацієнтів, знижують стеатоз (за даними УЗД 
та МР-спектроскопії), частково зменшують некроз 
та запалення. Але функціональний стан печінки 
повертався до рівня, що спостерігався до лікуван-
ня, після припинення терапії [30, p. 771; 31, p. 104; 
32, p. 1262].

Вважається, що основним механізмом пошко-
дження гепатоцитів та прогресування захворюван-

ня є оксидантний стрес. Саме тому патогенетично 
доцільним є використання антиоксидантів в схемі 
лікування пацієнтів з НАСГ. В масштабному клі-
нічному дослідженні PIVENS було доведено, що 
використання 800 мг вітаміну Е на добу на протязі 
2 років у пацієнтів з НАСГ та відсутньому ЦД до-
зволяє покращити гістологічну структуру печінки 
та знизити рівні сироваткових амінотрансфераз 
[33, p. 7].

Доведено, що омега-3-поліненасичені кисло-
ти здатні зменшувати кількість жиру в печінці у 
хворих з НАЖХП, проте на даний час немає чітко 
встановленої дози, рекомендованої для викорис-
тання [34, p. 949-950].

Враховуючи те, що антиоксиданти використо-
вуються як для профілактики, так і для лікування 
серцево-судинних захворювань, їх використання у 
хворих з НАЖХП з точки зору ризику серцево-су-
динних подій є виправданим.

Важливе місце в лікуванні хворих НАСГ за-
ймають гепатопротектори. Дія гепатопротекторів 
направлена на відновлення гомеостазу в печінці, 
нормалізацію функціональної активності та стиму-
ляцію репаративно-регенераторних процесів. Од-
ним із ефективних при НАЖХП гепатопротекто-
рів, що також має плейотропний гіполіпідемічний 
ефект, є S-аденозилметіонин. Використання даного 
гепатопротектора обґгунтоване з точки зору ліку-
вання хворих із НАЖХП та дисліпідемією, проте 
прогностичне значення даного лікарського засобу 
належить довести у проспективних дослідженнях 
[35, c. 46].

Висновки: 
1. Лікарям загальної практики, кардіологам та 

ендокринологам слід акцентувати увагу на високо-
му ризику розвитку атеросклерозу та асоційовано-
му з ним ризику виникнення серцево-судинних по-
дій при ведені пацієнтів з неалкогольною жировою 
хворобою печінки.

2.  Існує нагальна необхідність подальшого по-
шуку ефективних неінвазивних доступних для клі-
нічної практики методик скринінгу виявлення не-
алкогольної жирової хвороби печінки. 

3. Неінвазивні методи діагностики субклінічно-
го атеросклерозу (ехокардіоскопія, ультразвукове, 
дуплексне та допплерографічне дослідження бра-
хіоцефальних судин) мають адекватно використо-
вуватися у цієї категорії хворих. 

4. Своєчасне комплексне лікування пацієнтів 
із неалкогольною жировою хворобою печінки до-
зволить модифікувати як прогноз щодо виникнен-
ня кардіоваскулярних подій, так і клінічні наслідки 
захворювання печінки.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕСТАЦІЙНОГО  
ТА ПОЛОГОВОГО ПРОЦЕСУ У ВАГІТНИХ  

З ДОКЛІНІЧНИМИ ФОРМАМИ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

Проведено аналіз даних літератури та трьох систематичних оглядів Кокранівської бази, які присвячені проблемі 
безсимптомної бактеріурії у вагітних. Визначено основні тенденції щодо питань переважного етіологічного чинни-
ка, можливих патогенетичних механізмів виникнення безсимптомної бактеріурії у вагітних, сучасних підходів до діа-
гностики даного ускладнення та принципів вибору оптимальних засобів медикаментозного впливу, схем їх призна-
чення, акушерських та перинатальних наслідків даного патологічного стану.

Ключові слова: вагітність, пологи, безсимптомна бактеріурія.

Проведено анализ даных литературы и трех систематических обзоров Кокрановской базы, которые посвящены 
проблеме бессимптомной бактериурии у беременных. Определено основные тенденции относительно вопросов 
преимущественного этиологического фактора, возможных патогенетических механизмов возникновения бессим-
птомной бактериурии у беременных, современных подходов к диагностике даного осложнения и принципов выбора 
оптимальних средств медикаментозного воздействия, схем их назначения, акушерских и перинатальных послед-
ствий даного патологического состояния.

Ключевые слова: беременность, роды, бессимптомная бактериурия.

The analysis of literary data and three systematic reviews of the Cochrane data base dealing with the problems of asymp-
tomatic bacteriuria in the pregnant has been conducted. The main tendencies concerning the questions of prevailing etio-
logic factor, possible pathogenetic mechanisms causing asymptomatic bacteriuria in the pregnant, up-to-date approaches 
to the diagnostics of the given complication and principles of selecting optimal pharmaceutical agents, the schemes of their 
administration, obstetrical and perinatal consequences of this pathological condition have been detected.

Key words: pregnant, delivary, asymptomatic bacteriuria.

Визначення бактерій у сечових шляхах вагітних 
у більшості випадків ототожнюється з їх мікробно-
запальним ураженням з огляду на те, що бактері-
альний фактор загальновизнаний як етіологічний 
ініціатор такого характеру захворювання [4, 12, 22]. 
Однак, ще в 1956 році E. Kass звернув увагу дослід-
ників на те, що інфекція є лише ключем у реалізації 
процесу запалення в сечових шляхах людини. На 
його думку, механізми, що призводять до бактері-
урії, можуть принципово відрізнятися від тих, які 
забезпечують інвазію нирок [23]. Таким чином, 
більше 50 років тому була висловлена думка про 
існування безсимптомної бактеріурії і поставлене 
питання про правомірність визнання бактеріально-
го чинника як етіологічного в патогенезі запальних 
захворювань органів сечової системи.

Безсимптомна бактеріурія (ББ) – це такий стан, 
коли, за відсутності симптомів інфекції сечових 
шляхів, із сечі, взятої без катетера, висівають 105 
або більше колоній будь-якого мікроорганізму в 1 мл 
[3, 5, 11]. Особливого значення ця проблема набу-
ває у вагітних, оскільки створює серйозну загрозу 
для здоров’я матері і плода [8, 17]. Переконливими 
є факти, які свідчать, що під час вагітності безсимп-
томна бактеріурія у випадках пізньої діагностики 
чи неадекватного лікування в 40% випадків реа-
лізується в гестаційний пієлонефрит [12, 14, 20].  
Також безсимптомна бактеріурія належить до ка-
тегорії патологічних форм, які є чинниками ви-

никнення такого серйозного та навіть загрозливого 
для плода стану, як внутрішньоутробне його інфі-
кування – однієї з основних причин перинатальної 
захворюваності та смертності [2, 3, 6]. За даними 
Макарова О.В. (2004), найбільше значення у ви-
никненні та розвитку внутрішньоутробного інфі-
кування плода відіграють інфекції сечостатевого 
тракту [9].

На сьогодні відсутній єдиний погляд на пере-
важний мікробний спектр ураження, характер яко-
го принципово залежить від механізмів виникнен-
ня безсимптомної бактеріурії під час вагітності. 
За даними Туманової Л.Є. (2002), основною при-
чиною її виникнення у вагітних є міхурово-сечо-
водний рефлюкс, як результат дії прогестерону на 
гладеньком’язовий компонент різних органів та 
систем [16]. Базуючись на цьому, автор висловлю-
ється за переважний висхідний шлях інфікування 
сечових шляхів у вагітних, коли мікробний агент 
потрапляє в це середовище інтраканалікулярним 
(по просвіту) варіантом розповсюдження з ниж-
ніх відділів урогенітального тракту. До речі, такої 
думки на сьогодні дотримується більшість дослід-
ників даної наукової проблеми [4, 12, 24]. З іншого 
боку, Бердичевський Б.А. та співавт. (1993) мають 
підстави стверджувати той факт, що безсимптомна 
бактеріурія – це прояв автоагресії власних мікро-
бних середовищ, яскравим прикладом яких є ки-
шечник [1], а дана думка не зовсім узгоджується 
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з висхідним шляхом колонізації сечових шляхів у 
вагітних.

Отож, єдиного погляду ні на механізми ви-
никнення, ні на переважних збудників, ні на мож-
ливості реалізації впливу даного патологічного 
стану на плід у вигляді його внутрішньоутробного 
інфікування немає. Велика кількість досліджень, 
присвячених вивченню даної проблеми, з одного 
боку, свідчить про її актуальність для практично-
го акушерства, а з іншого, – не відображає сис-
темного підходу, а лише містить окремі наукові 
елементи, які переважною більшістю торкаються 
вивчення та апробації антимікробних препаратів, 
призначених для лікування даного ускладнення 
вагітності. 

Тому аналіз систематизованих оглядів щодо ре-
зультатів когортних мультицентрових рандомізова-
них досліджень, які проведені у багатьох країнах 
світу і висновки яких базуються на десятках тисяч 
обстежень, має на меті відобразити основні тен-
денції щодо безсимптомної бактеріурії у вагітних 
з позицій доказової медицини.

Пошук у Кокранівскій базі систематизованих 
оглядів за ключовими словам «інфекції сечови-
відних шляхів у вагітних» дав три огляди (Smaill, 
2007; Guinto, 2010; Widmer, 2011). 

Перший огляд (Smaill, 2007) [28] оцінив вплив 
антибіотиків для лікування безсимптомної бак-
теріурії під час вагітності у порівнянні з плацебо 
або відсутністю лікування стійкої бактеріурії під 
час вагітності, розвиток пієлонефриту та ризик 
народження дітей з малою вагою і передчасних 
пологів. Другий огляд (Guinto, 2010) [29] вивчав 
вплив різної тривалості лікування безсимптомної 
бактеріурії під час вагітності, хоча при цьому не 
враховувався переважний агент антибактеріаль-
ного впливу. Третій огляд (Widmer, 2011) [30] був 
присвячений пошуку найбільш ефективного засобу 
терапевтичного впливу при вагітності, щоправда 
при симптоматичних сечових інфекціях, що не по-
вною мірою дає можливість екстраполіювати його 
висновки на ББ. 

ББ зустрічається від 2 до 10% вагітностей, роз-
повсюдження інфекції тісно пов’язане з соціально-
економічним статусом та різко чисельно відрізня-
ється серед популяції невагітних та вагітних жінок 
з суттєвим переважанням останніх [12,19,30]. За 
даними мультицентрового рандомізованого до-
слідження, проведеного у 2000 році, звіт про яке 
міститься у Кокранівських оглядах, частота без-
симптомної бактеріурії у Нігерії склала 86,6% [28]. 
До чинників, пов’язаних з підвищеним ризиком 
виникнення безсимптомної бактерурії відносяться 
рецидивуючі інфекції сечовівідних шляхів у анам-
незі, цукровий діабет та анатомічні аномалії сечо-
вих шляхів [3, 6, 23].

Основний діагностичний критерій ББ – це наяв-
ність більше 100000 бактеріальних одиниць будь-
якого мікроорганізму в 1 мл сечі, взятої двократно з 
інтервалом не менше як в 24 години (оптимально –  
3-7 діб) [11, 13]. Обов’язковою умовою для поста-
новки діагнозу є ідентифікація одного і того ж збуд-
ника в обох пробах сечі. Виявлення збудника в сечі 
при проведенні однократного бактеріологічного 
дослідження діагностує ББ у 80%, при проведенні 

двократного бактеріологічного контролю – до 95% 
[20, 24].

Золотим стандартом в діагностиці ББ у вагіт-
них є культуральний метод дослідження з іден-
тифікацією збудника та оцінкою його рівня ко-
лоніального навантаження, оскільки швидкісні 
тести, особливо під час вагітності, дають значний 
відсоток хибно- як негативних, так і позитивних 
результатів [7, 17]. Однак, якщо засів сечі не може 
бути виконаний (враховуючи фактор доступності 
у проведенні клінічних досліджень), то тести (мі-
кроскопія свіжої сечі – лейкоцитурія більше 10 
лейкоцитів у полі зору; нітритний тест) можуть 
бути використані [18].

Механізми, що створюють сприятливі умови 
для колонізації сечовивідних шляхів у вагітних, 
обумовлені в першу чергу самою вагітністю. Це і 
порушення пасажу сечі по сечовивідних шляхах за 
рахунок збільшеної в розмірах вагітної матки, це і 
дія прогестерону на гладеньком’язовий компонент 
стінки сечоводу, підвищення осмоляльності та рН 
сечі, викликані вагітністю глюкоз- та аміноациду-
рія [5,19,29].

Щодо ускладнень перебігу вагітності, загально 
відомий переважний напрямок їх реалізації – це 
гестаційний пієлонефрит, передчасні пологи та 
мала вага при народженні. Однак, дані цитованого 
мета-аналізу, що базуються на 25844 перебігах ва-
гітності/пологів, стверджують, що зв’язок частоти 
передчасних пологів та ББ має місце лише у випад-
ках реалізації останньої в гестаційний пієлонеф-
рит. Окремо слід зауважити, що така реалізація має 
місце за відсутності лікування ББ в межах від 30% 
до 50% вагітностей [3, 5, 6, 9].

Результати мета-аналізу 17 когортних дослі-
джень показали, що мав місце чіткий зв’язок між 
ББ та низькою вагою новонароджених при наро-
дженні, однак не вирішеним залишилось питання 
чи не була ББ в даному випадку просто маркером 
низького соціально-економічного статусу когорти 
обстежених пацієнток [29].

Скринінг та лікування безсимптомної бактеріу-
рії під час вагітності стали стандартом антенаталь-
ного спостереження у переважній більшості країн 
світу. Основні клініки Європи вважають, що скри-
нінг на ББ має бути рутинним, як і її лікування з 
використанням засобів антрибактеріального впли-
ву [25, 27, 29].

Оптимальним терміном обстеження вагітних на 
ББ визначене перше відвідування, але не пізніше 
20 тижнів вагітності, оскільки з поля зору випадає 
близько 50% вагітних з ББ через пізнє обстеження 
і відповідно експоненційне зростання частоти гес-
таційного пієлонефриту [11, 25]. Профілактична 
Цільова група (США) рекомендує проводити скри-
нінг вагітних жінок на ББ в терміни 12-16 тижнів 
[29,30]. Проведене протягом двох років проспек-
тивне досілдження у клініках Канади відмітило, 
що частота госпіталізації з приводу гострого піє-
лонефриту під час вагітності знизилась на 7,9% у 
порівнянні з періодом, коли обстеження на ББ не 
було скринінговим [28].

Щодо тривалості антибактеріальної терапії, то в 
дослідженнях аналізувалися різні за тривалістю схе-
ми їх призначення: 7 досліджень (країни Африки) – 
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антибіотики призначались до строку родорозрішення, 
21 дослідження – шеститижневий курс, а переважна 
більшість – курс тривалістю 3-7 днів. Як безперервне 
лікування, так і короткий курс терапії суттєво знизи-
ли частоту пієлонефриту, однак між собою за ефек-
тивністю суттєво не відрізнялись. Не є доцільним ви-
користання терапії більше 10 днів [25,29].

Вибір антибіотика має керуватись чутливістю 
збудника до атимікробних засобів, хоча дане за-
вдання з часом реалізувати стає все складніше че-
рез зростання стійкості збудників до антибіотиків, 
що призначаються часто [7, 13, 27].

При виборі антимікробного засобу слід також 
звертати увагу на можливість негативного (навіть 
тератогенного) впливу на плід та новонароджено-
го [11]. Так наприклад, сульфаніламіди, у випадку, 
коли на момент пологів в достатній кількості при-
сутні в крові, пов’язані з ризиком виникнення жов-
тухи новонародженого. При використанні триме-
топриму є небезпека пригнічення синтезу фолієвої 
кислоти у плода, а даний вітамін відіграє важливе 
значення у поділі клітин та профілактиці аномалій 
нервової системи. Хінолонів краще уникати під час 
вагітності через їх нефротоксичність для плода. 
Не дивлячись на появу резистентності збудників 
до ампіциліну, його актуальність у лікуванні ББ не 
втрачається через гарний терапевтичний ефект та 
можливість створення високої концентрації у сечі. 
Напівсинтетичні пеніциліни залишаються препа-
ратами вибору при лікуванні грампозитивних ін-
фекцій сечі (кокова група). Цефалоспорини та ні-
трофурантоін мають гарний терапевтичний ефект і 
переваги у зв’язку з високою концентрацією у сечі 
та низькою концентрацією у плазмі крові. Похідні 
налідіксової кислоти попри високу набуту резис-
тентність до них збудників, віднгосяться також до 
розряду тератогенів, а тому не можуть використо-
вуватися в акушерській практиці [15, 21, 25, 29].

Вибір антибактеріального препарату також має 
свої переваги в різних країнах світу. Так, опиту-

вання лікарів Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції 
показало, що В-лактамний антибіотик у поєднанні 
з нітрофурантоіном є комплексом першої лінії за-
стосування для лікування ББ. В США звичним яви-
щем у даному випадку є застосування амоксицилі-
ну в той час, як у Канаді більша перевага надається 
триметоприму та нітрофурантоіну. Лікарі Велико-
британії виступають за використання з даною ме-
тою пеніцилінів та цефалоспоринів [30].

Рекомендовані схеми застосування:
1. Амоксицилін 500мг всередину тричі на день 

протягом 3-7 днів.
2. Амоксицилін-клавуланат 500мг всередину 

двічі на день протягом 3-7 днів.
3.Нітрофурантоін 50мг чотири рази на добу 3-7 

днів.
4. Цефалоспорини, наприклад цефподоксим 

проксетил 100мг через 12 год протягом 3-7 днів.
5. Фосфоміцина трометамол 3г перорально в 

якості однократної дози.
Третій Кокранівський огляд, який був проведе-

ний у 2011 році і включав у себе близько 30 тис. 
досліджень, не виявив жодних переваг у якогось 
конкретного засобу антибактеріального впливу 
чи схемі його призначення у порівнянні з іншими 
щодо ефективності лікування ББ та профілакти-
ки ускладнень, пов’язаних з нею. Єдине, що було 
доведено, – немає необхідності у проведенні кур-
су лікування більше 10 діб та немає необхідності 
при проведенні даного лікування госпіталізувати  
вагітну у стаціонар (виключно амбулаторнирй 
етап) [30].

Також експертами ВООЗ при проведенні ана-
лізу економічної ефективності заходів щодо зни-
ження материнської та перинатальної смертності 
доведено, що скринінг та лікування безсимптом-
ної бактеріурії у вагітних дуже економічно  
ефективний, особливо у випадках, коли має міс-
це повноцінний доступ до клінічних послуг [7, 8,  
17, 28].
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ МІКРОБІОТИ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ  
У ВАГІТНИХ З БЕЗСИМПТОМНОЮ БАКТЕРІУРІЄЮ

Проведено вивчення видового складу та популяційного рівня мікрофлори порожнини товстої кишки у вагітних з 
безсимптомною бактеріурією у зрівнянні з практично здоровими вагітними. Встановлено, що у вагітних із безсимп-
томною бактеріурією має місце суттєве порушення якісного та кількісного складу мікрофлори вмісту порожнини тов-
стої кишки, що у поєднанні з фізіологічними чинниками, пов’язаними з вагітністю, може призвести до виникнення 
безсимптомної бактеріурії.

Ключові слова: мікрофлора товстої кишки, безсимптомна бактеріурія, вагітність.

Проведено изучение видового состава и популяционного уровня микрофлоры полости толстой кишки у бере-
менных с бессимптомной бактериурией в сравнении с практически здоровыми беременными. Установлено, что у 
беременных с бессимптомной бактериурией имеет место существенное нарушение количественного и качествен-
ного состава микрофлоры полости толстой кишки, что в совокупности с физиологическими факторами, связанными 
с беременностью, может привести к возникновению бессимптомной бактериурии.

Ключевые слова: микрофлора толстой кишки, бессимптомная бактериурия, беременность.

The study of species content and population level of the colon microflora in the pregnant women with asymptomat-
ic bacteriuria have been performed in comparison with practically healthy pregnant women. A substantial disorder of the 
qualitative and quantitative content of the colon microflora has been found to occur in pregnant women with asymptomatic 
bacteriuria, which in combination with physiological factors connected with pregnancy may result in occurring of asymp-
tomatic bacteriuria. 

Key words: colon microflora, asymptomatic bacteriuria, pregnant.

Вступ. Товста кишка значною мірою піддається 
дії екзогенних факторів, контакт з якими при три-
валому проходженні травним трактом є надзвичай-
но тісним і може призвести до формування гострих 
або хронічних захворювань мікробної етіології, 
екзогенної та ендогенної інтоксикації, сенсибіліза-
ції до певних антигенів та гаптенів, толерантності 
до них та до формування локальної та системної 
імунної відповіді [3, 5]. При цьому зміни можуть 
розвиватися як у самій товстій кишці, так і в інших 
органах, тканинах, системах. За певних умов може 
відбуватися транслокація патогенної та умовно па-
тогенної мікрофлори у інші органи, порожнини та 
тканини [4, 7].

Як свідчать результати дослідження, прове-
деного на попередньому етапі [6], у вагітних із 
безсимптомною бактеріурією (ББ) провідними 
мікроорганізмами, що персистують у сечі, є ен-
теробактерії, які охоплюють близько 83% від усіх 
виявлених уропатогенів. Інші 17% мікроорганізмів 
відносяться до різних таксономічних груп, але не-
рідко також виявляються в порожнині товстої киш-
ки. Все це наводить на думку, що сеча може конта-
мінуватись мікрофлорою товстої кишки. 

Мета дослідження. Вивчити видовий склад та 
популяційний рівень автохтонної, облігатної ана-
еробної, факультативної анаеробної та аеробної 
мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки при 
безсимптомній бактеріурії.

Матеріал і методи дослідження. Проведено 
бактеріологічне дослідження вмісту товстої кишки 
у 93 вагітних з безсимптомною бактеріурією (осно-
вна група) у зрівнянні з результатами відповідно-

го обстеження у 37 практично здорових вагітних 
(контрольна група). Стан порожнинної мікрофлори 
товстої кишки оцінювали шляхом бактеріологічно-
го дослідження фекалій відповідно до методичних 
рекомендацій із діагностики, сучасної фармако-
терапії та профілактики дисбіозів. Стан мікробі-
оценозу кишечника характеризували за індексом 
постійності та показником частоти зустрічання мі-
кроорганізму. Оцінку важкості дисбіотичних пору-
шень проводили згідно класифікації Куваєвої І.Б., 
Ладодо К.С. [2].

Результати дослідження та їх обговорення. 
Для розкриття механізмів персистенції, колонізації 
та контамінації мікроорганізмами вмісту порожни-
ни товстої кишки у вагітних із ББ нами використа-
ний екологічний метод, який дозволяє охарактеризу-
вати співіснування резидентів екологічної системи 
«макроорганізм-мікробіота» і визначити спрямова-
ність мікроекологічних змін у мікробіоценозі по-
рожнини товстої кишки вагітних із безсимптомною 
бактеріурією. На основі виділення та ідентифікації 
компонентів мікробіоценозу, їх індексу постійності, 
частоти зустрічання та індексу домінування Сімпсо-
на встановлено, що константними (домінуючими) 
мікроорганізмами порожнини товстої кишки прак-
тично здорових жінок є найважливіші за представ-
ництвом у товстокишковому біоценозі людини та за 
мультифункціональністю у підтримці мікроеколо-
гічного гомеостазу, біфідобактерії, а також фізіоло-
гічноцінні у мікробіоценозі даного середовища лак-
тобактерії. Значне місце у порожнинній мікрофлорі 
товстої кишки практично здорових вагітних нале-
жить облігатним анаеробним бактероїдам, а також 
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бактеріям роду Escherichia та Peptostreptococcus. Ці 
мікроорганізми у порожнині товстої кишки прак-
тично здорових дорослих людей формують основу 
мікрофлори товстої кишки. До додаткової мікро-
флори товстої кишки у практично здорових вагітних 
відносяться бактерії родів Enterococcus, Proteus і 
Staphylococcus. 

У вагітних із безсимптомною бактеріурією до 
константних мікроорганізмів, що персистують у 
порожнині товстої кишки, відносяться облігатні 
анаеробні бактерії родів Bifidobacterium, Lactoba-
cillus, Bacteroides, Escherichia та Peptococcus; до 
додаткової мікрофлори – пептострепотококи, па-
тогенні (ентеротоксичні ешерихії) та умовно пато-
генні ентеробактерії (протей); до випадкових – кло-
стридії, ентерококи, стафілококи, умовно патогенні 
ентеробактерії (ентеробактер, цитробактер, гафнії, 
клебсіели). Перераховане вище засвідчує про різ-
нобічні зміни видового складу мікрофлори порож-
нини товстої кишки у вагітних із ББ.

Порушення видового складу порожнини тов-
стої кишки обумовлені контамінацією біотопу па-
тогенними (ентеротоксичні ешерихії) та умовно 
патогенними (ентеробактер, цитробактер, гафнії, 
клебсіели) ентеробактеріями, клостридіальними 
формами анаеробних бактерій та дріжджоподібни-
ми грибами роду Candida.

Таким чином, у вагітних із безсимптомною 
бактеріурією формуються порушення видового 
спектру мікрофлори порожнини товстої кишки за 
рахунок змін таксонів, що формують додаткову і 
випадкову мікрофлору, видовий склад базової мі-
крофлори практично не змінюється і залишається 
стабільним.

Одним із найбільш достовірних та інформатив-
них показників мікрофлори та відносин її пред-
ставників між собою є кількісний склад мікрофло-
ри біотопу [1]. У практично здорових вагітних за 
популяційним рівнем, коефіцієнтом кількісного 
домінування, кількісної полідомінантності домі-
нуючими мікроорганізмами у порожнині товстої 
кишки є бактерії роду Bifidobacterium, Lactobacil-
lus, Bacteroides та Escherichia. Інші бактерії відігра-
ють несуттєву роль у мікробіоценозі. Але ці мікро-
організми при порушенні фізіологічного балансу 
між основними компонентами (представниками 
головної мікробіоти) мікробіоценозу можуть при-
звести до транслокації їх із товстої кишки у кров та 
внутрішні органи, особливо це стосується умовно 
патогенних ентеробактерій, які мають виражені ін-
вазивні властивості з подальшим розвитком різних 
інфекційно-септичних ускладнень.

У вагітних із ББ встановлено дефіцит біфідобак-
терій на 20,55%, лактобактерій на 17,88% та ентеро-
коків на 11,87%. Фізіологічна значущість біфідобак-
терій для організму людини та їх виняткове значення 
у функціонуванні та стабільності мікробної екосис-
теми доведені багаточисельними дослідженнями і 
не викликають сумнівів. Зменшення їх популяцій-
ного рівня у кишковому мікробіоценозі та, виходячи 
з цього, їх біологічної активності порушують про-
цеси всмоктування поживних речовин; знижується 
активність низки ферментів та біологічно активних 
речовин, розвиваються гіпопротеінемія, гіпо- чи аві-
таміноз і бактеріемія, що є надто суттєвим. Дефіцит 
біфідобактерій та лактобактерій призводить до зни-
ження стійкості травного тракту до контамінації та за-
селення його умовно патогенними мікроорганізмами, 
сприяє розвитку інфекційно-запальних захворювань.

На фоні дефіциту біфідобактерій і лактобак-
терій зростає популяційний рівень бактероїдів 
на 12,13% (один порядок), кишкової палички на 
12,80% (один порядок), пептокока, стафілококів 
і протеїв. Крім того, мікроорганізми, які контамі-
нували порожнину товстої кишки у вагітних із ББ, 
досягають помірного (дріжджоподібні гриби роду 
Candida) та високого популяційного рівня (бакте-
рії роду Clostridium, патогенні та умовно патогенні 
ентеробактерії). Патогенні та умовно патогенні мі-
кроорганізми у процесі життєдіяльності в порож-
нині товстої кишки продукують ентеротоксини та 
при їх руйнуванні звільняються ендотоксини. Про-
дуковані умовно патогенними мікроорганізмами 
екзо- та ендотоксини суттєво знижують дезінток-
сикаційну здатність печінки, порушують проник-
ність кишкової стінки, пригнічують регенерацію 
слизового шару, призводять до розвитку диспепсії, 
діареї, транслокації мікроорганізмів із порожни-
ни товстої кишки у внутрішні органи та до інших 
морфофункціональних порушень. У вагітних із ББ 
кількість факультативних анаеробних та аеробних 
мікроорганізмів переважає над облігатними анае-
робами на 43,90%. У практично здорових вагітних 
облігатні анаеробні бактерії переважають аеробні і 
факультативно анаеробні на 77,78%.

Таким чином, у вагітних із безсимптомною 
бактеріурією має місце порушення видового скла-
ду додаткової та випадкової мікрофлори товстої 
кишки. Ці зміни призводять до кількісних пору-
шень представників мікроекологічного складу мі-
кробіоти, що призводить до формування дефіциту 
автохтонних облігатних анаеробних фізіологічно 
корисних біфідобактерій і лактобактерій, які віді-
грають виняткову роль у функціонуванні мікро-

Таблиця 1
Ступінь порушень якісного і кількісного складу мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки  

у вагітних із безсимптомною бактеріурією у зрівнянні з контролем (M±m)

Ступінь кишкового  
дисбактеріозу/дисбіозу

Основна група (n=93) Контрольна група (n=37) рабс. % абс. %
Нормофлора 6 6,45±0,97 26 70,27±1,05 <0,001

І ступінь 39 41,94±0,42 11 29,73±1,05 <0,05
ІІ ступінь 36 38,71±0,49 0 - -
ІІІ ступінь 12 12,90±0,89 0 - -
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бної екосистеми «макроорганізм-мікрофлора», що 
призводить до порушення фізіологічних процесів 
у кишечнику і у всьому організмі, сприяє розви-
тку бактеріемії і може призвести до бактеріурії за 
рахунок порушення проникності кишкової стінки 
під впливом ендо- та екзотоксинів умовно патоген-
них мікроорганізмів і, в першу чергу, патогенних та 
умовно патогенних ентеробактерій.

При вивченні якісних та кількісних показників 
мікрофлори товстої кишки вагітних із безсимп-
томною бактеріурією (основна група) у зрівнянні 
з контролем (практично здорові вагітні) майже в 

кожному випадку констатовано наявність кишко-
вого дисбактеріозу/дисбіозу. Результати встанов-
лення ступеня порушень мікрофлори порожнини 
товстої кишки у вагітних із ББ наведені у таблиці 1.

Висновок. Таким чином, у вагітних із ББ має 
місце суттєве порушення якісного (додаткової 
та випадкової мікрофлори) та кількісного складу 
(головної, додаткової та випадкової мікрофлори) 
вмісту порожнини товстої кишки, що у поєднанні з 
фізіологічними чинниками, пов’язаними з вагітніс-
тю, може призвести до виникнення безсимптомної 
бактеріурії.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ІМУННОГО СТАТУСУ ВАГІТНИХ  
ІЗ БЕЗСИМПТОМНОЮ БАКТЕРІУРІЄЮ  

ЗА ОЦІНКОЮ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ

Проведено оцінку показників імунного статусу вагітних із безсимптомною бактеріурією порівняно з вагітними без 
будь-яких лабораторних та клінічних ознак інфекції сечовивідних шляхів, а також без ознак наявності джерел інфіку-
вання іншої локалізації. Встановлено, що у вагітних із безсимптомною бактеріурією формуються різні форми імунної 
відповіді, що підвищує резистентність організму вагітних, а також в окремих пацієнток зберігається прирожений імуні-
тет щодо умовно-патогенних ентеробактерій та інших мікроорганізмів. Такий стан неспецифічного протиінфекційного 
захисту компенсує захисні фактори, які не дають можливості умовно-патогенним мікроорганізмам швидко рости і роз-
виватися, що спонукає останніх до персистенції в середовищах організму без клінічної маніфестації.

Ключові слова: імунний статус, безсимптомна бактерурія, вагітність.

Проведено оценку показателей иммунного статуса беременных с бессимптомной бактериурией в сравнении с 
беременными без лабораторных и клинических признаков инфекции мочевыводящих путей, а также без признаков 
наличия источников инфицирования другой локализации. Установлено, что у беременных с бессимптомной бакте-
риурией формируются разные формы иммунного ответа, что повышает резистентность организма беременных, а 
также, у отдельных пациенток, сохраняется врожденный иммунитет к условно-патогенным энтеробактериям и дру-
гим микроорганизмам. Такое состояние неспецифической противоинфекционной защиты компенсирует защитные 
факторы, которые не дают возможности условно патогенным микроорганизмам быстро расти и развиваться, что 
приводит к персистенции последних в средах организма без клинической манифестации.

Ключевые слова: иммунный статус, бессимптомная бактериурия, беременность.

The indices of the immune status of the pregnant with asymptomatic bacteriuria as compared to the pregnant without 
any laboratory or clinical signs of urinary infection as well as any availability of infectious source of other localizations have 
been estimated. Various forms of immune response have been found to occur in the pregnant with asymptomatic bacteri-
uria, which increases resistance of the body. Certain patients preserve their innate immunity against opportunistic entero-
bacteria and other microorganisms. Such condition of non-specific anti-infectious defense compensate protective factors 
preventing quick growth and development of opportunistic microorganisms, which induces them to persistency in the body 
media without clinical manifestation. 

Key words: immune status, asymptomatic bacteriuria, pregnant.

Вступ. Екстрагенітальна патологія, як фоновий 
стан, на якому проходить вагітність, з кожним ро-
ком зростає як за частотою, так і за різноманітністю 
нозологічних форм, створюючи серйозні проблеми 
у виношуванні плода та перебігу гестаційного і по-
логового процесу [6]. Інфекції сечовивідних шля-
хів у її структурі займають стабільно високий по-
казник за поширеністю та тяжкістю пов’язаних з 
ними ускладнень [1], що окреслює проведення на-
укових досліджень у цій сфері як надто актуальне. 

Відповідно до сучасних уявлень, визначення 
бактерій у сечових шляхах вагітних у більшості 
випадків ототожнюється з їх мікробно-запальним 
ураженням з огляду на те, що бактеріальний фак-
тор загальновизнаний як етіологічний ініціатор 
такого характеру захворювання. Разом із тим, ще 
в 1956 р. E.Kass звернув увагу дослідників на те, 
що інфекція є лише ключем у реалізації процесу за-
палення в сечових шляхах людини. На його думку, 
механізми, що призводять до бактеріурії, можуть 
принципово відрізнятися від тих, які забезпечують 
інвазію нирок [5]. 

Захист організму людини від генетично чужо-
рідних речовин, клітин, живих тіл та тканин, що 
несуть на собі ознаки генетичної чужорідності, 

здійснюється за рахунок факторів і механізмів не-
специфічного протиінфекційного захисту (приро-
дженого імунітету) та специфічного імунного за-
хисту (набутого адаптивного імунітету) [4].

Еволюція системи імунітету тісно пов’язана зі 
становленням системи кровотворення. Морфоло-
гічні границі кровотворної тканини і системи іму-
нітету повністю збігаються. Сьогодні не викликає 
сумніву той факт, що у процесах неспецифічного і 
специфічного імунного протиінфекційного захисту 
бере участь вся кровотворна тканина із своїми клі-
тинними ростками [3].

Мета дослідження. Оцінити основні показни-
ки стану системного імунітету у вагітних із без-
симптомною бактеріурією.

Матеріал і методи дослідження. Для реалізації 
мети та виконання поставлених завдань когорту об-
стежених вагітних (130 осіб), згідно з дизайном до-
слідження, розподілено на основну та контрольну 
групи. Основну групу склали 93 вагітні з діагнос-
тованою безсимптомною бактеріурією. Контроль-
ною групою слугували 37 вагітних без будь-яких 
лабораторних та клінічних ознак інфекції сечови-
відних шляхів, а також без ознак наявності джерел 
інфікування іншої локалізації.
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Оцінку окремих показників імунного статусу ва-
гітних груп обстеження проводили за характеристи-
кою імунокомпетентних клітин у периферичній кро-
ві вагітних, отриманою шляхом вивчення загального 
аналізу крові з лейкоцитарною формулою та оцінки 
розрахункових параметрів: лейкоцитарний індекс 
інтоксикації, індекс інтоксикації за Кальф-Каліфа, 
індекс інтоксикації за Рейсом, ядерний індекс сту-
пеня ендотоксикозу, індекс алергізації, ефекторний 
індекс, імунорегуляторний індекс [2].

Результати дослідження та їх обговорення. 
Першим етапом проведеного нами дослідження 
було встановлення абсолютної і відносної кількос-
ті імунокомпетентних клітин у периферичній крові 
вагітних із безсимптомною бактеріурією.

Аналіз даних, наведених у табл.1, виявив на-
ступні закономірності. У вагітних із безсимп-
томною бактеріурією у периферичній крові на 
16,50% знижувався порівняно з контролем рівень 
гемоглобіну (120,42±4,72 г/л проти 140,37±5,17 г/л, 

Таблиця 1
Абсолютна та відносна кількість імунокомпетентних клітин  

у периферичній крові вагітних із безсимптомною бактеріурією (M±m)

Показник Основна група (n=93) Контрольна група (n=37) р
Еритроцити, ×1012/л 3,98±0,87 4,76±0,97 p>0,05
Гемоглобін, г/л 120,42±4,72 140,37±5,17 p<0,05
Лейкоцити, ×109/л 7,46±0,15 6,20±0,10 p<0,01
Нейтрофільні лейкоцити, % 70,17±1,61 56,83±1,12 p<0,01
– паличкоядерні, % 3,67±0,09 3,16±0,008 p<0,05
– сегментоядерні, % 66,50±3,11 53,67±2,14 p<0,05
Еозинофільні лейкоцити, % 1,40±0,11 1,52±0,06 p>0,05
Лімфоцити, % 24,92±1,07 29,73±1,87 p<0,05
×109/л 1,86±0,19 1,84±0,17 p>0,05 
Моноцити, % 2,75±0,17 6,31±0,23 p<0,001
×109/л 0,21±0,03 0,39±0,04 p<0,05
ШОЕ, мм/год 9,25±0,47 3,61±0,21 p<0,001

Таблиця 2
Оцінка проявів клітинної реактивності за основними інтоксикаційними індексами  

у вагітних груп обстеження (M±m)

Показники Основна гру-
па (n=93)

Контрольна група 
(n=37)

Ступінь 
імунних  

порушень
р

Лейкоцитарний індекс інтоксикації, у.о. 1,11±0,02 0,66±0,02 ІІ p<0,001
Індекс інтоксикації за Кальф-Каліфа, у.о. 1,10±0,03 0,66±0,02 ІІ p<0,001
Індекс інтоксикації за Рейсом, у.о. 2,41±0,12 1,51±0,13 ІІ p<0,05
Ядерний індекс ступеня ендотоксикозу, у.о. 0,055±0,005 0,058±0,004 ІІ p>0,05
Показник інтоксикації, у.о. 0,077±0,011 0,015±0,009 ІІІ p<0,05

Таблиця 3
Характеристика реактивної відповіді нейтрофілів  

периферичної крові вагітних основної та контрольної груп (M±m)

Показники
Основна 

група 
(n=93)

Контрольна група 
(n=37)

Ступінь 
імунних  

порушень
р

Відношення нейтрофілів і моноцитів, у.о. 25,62±0,21 9,01±0,12 ІІІ p<0,001
Нейтрофільно-лімфоцитарний коефіцієнт, у.о. 2,82±0,16 1,91±0,11 ІІ p<0,05
Індекс зсуву лейкоцитів, у.о. 2,59±0,17 1,62±0,15 ІІ p<0,05
Ядерний індекс зсуву, у.о. 0,055±0,005 0,059±0,004 ІІ p>0,05
Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс, у.о. 3,48±0,14 5,10±0,12 ІІ p<0,001
Відношення лейкоцитів і ШОЕ, у.о. 0,81±0,07 1,72±0,12 ІІІ p<0,001
Реактивна відповідь нейтрофілів, у.о. 0,06±0,02 0,02±0,01 ІІІ p<0,05
Індекс неспецифічної реактивності, у.о. 37,47±1,27 55,37±3,17 ІІ p<0,001
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p<0,05); на 85,71% – абсолютна (0,21±0,03×109/л 
проти 0,39±0,04×109/л, p<0,05) та у 2,29 раза – 
відносна кількість моноцитів (2,75±0,17% проти 
6,31±0,23%, p<0,001). Останній факт може вказу-
вати на можливе зниження захисної функції фаго-
цитозу у вагітних із безсимптомною бактеріурією 
(ББ), а також, опосередковано, може свідчити про 
порушення процесів розпізнавання.

На тлі зазначених вище змін у периферичній 
крові вагітних із ББ на 20,32% порівняно з контр-
олем підвищувалася загальна кількість лейкоцитів 
(7,46±0,15×109/л проти 6,20±0,10×109/л, p<0,01), 
на 23,47% – відносна кількість нейтрофільних лей-
коцитів (70,17±1,61% проти 56,83±1,12%, p<0,01), 
причому за рахунок зростання відносної кількості 
як паличкоядерних (на 16,13%, p<0,05), так і сег-
ментоядерних (на 23,91%, p<0,05) їх форм. Також 
у дослідженні встановлено вірогідне зростання  
(у 2,56 раза) ШОЕ у вагітних із ББ порівняно з ва-
гітними контрольної групи (9,25±0,47 мм/год про-
ти 3,61±0,21 мм/год, p<0,001).

Зміни абсолютної та відносної кількості імуно-
компетентних клітин сприяють розвитку клітинної 
реактивності, яка характеризується формуванням 
екзогенної та ендогенної інтоксикації (табл. 2). 

Аналізуючи наведені у табл.2 дані, нами вста-
новлено, що у вагітних із ББ порівняно з вагітни-
ми контрольної групи на 68,18% зростає лейкоци-
тарний індекс інтоксикації (1,11±0,02 у.о. проти 
0,66±0,02 у.о., p<0,001) та індекс інтоксикації за 
Я.Я.Кальф-Каліфа (1,10±0,03 у.о. проти 0,66±0,02 
у.о., p<0,001), на 59,60% – індекс інтоксикації за 
Б.А.Рейсом (2,41±0,12 у.о. проти 1,51±0,13 у.о., 
p<0,05) та в 5,13 раза – показник інтоксикації 
(0,077±0,011 у.о. проти 0,015±0,009 у.о., p<0,05). 
Такі вірогідні зміни зазначених показників інток-
сикації засвідчують факт формування інтоксикації 
середнього ступеня.

У неспецифічному протиінфекційному захисті 
суттєву роль відіграють поліморфноядерні лейкоци-
ти (нейтрофіли). Тому нами проаналізована реактив-
на відповідь нейтрофілів у вагітних із ББ (табл. 3).

Наведені у табл.3 дані вказують на те, що у ва-
гітних із ББ порівняно з контролем нейтрофільні 

лейкоцити формують виражену реактивну відпо-
відь за рахунок зростання нейтрофільно-лейкоци-
тарного коефіцієнта (на 47,64% порівняно з контр-
ольною групою, p<0,05) та реактивної відповіді 
нейтрофілів (практично у три рази стосовно контр-
олю, p<0,05). При цьому в основній групі відміче-
но суттєве (у 2,84 раза) зростання співвідношен-
ня нейтрофілів і моноцитів за рахунок зростання 
відносної кількості нейтрофільних лейкоцитів та 
суттєвого зниження відносної кількості моноцитів 
(p<0,001), а також зростання індексу зсуву лейко-
цитів (на 59,88% порівняно з контролем, p<0,05). 
Поряд з цим відмічено зниження лімфоцитарно-
гранулоцитарного індексу (на 46,55%, p<0,05) пе-
реважно за рахунок суттєвого зниження відносної 
кількості лімфоцитів у вагітних основної групи 
обстеження. Констатоване зниження показника 
співвідношення лейкоцитів та ШОЕ у вагітних із 
ББ мало місце за рахунок прискореного ШОЕ у 
пацієнток даної групи (p<0,05). Зниження показ-
ників неспецифічного протиінфекційного захисту, 
вочевидь, зумовлене переорієнтацією захисної ак-
тивності організму вагітних із ББ на адаптивний 
(набутий) імунітет.

Дані щодо характеристики імунологічної реак-
тивності організму вагітних обстежуваних груп на-
ведені в таблиці 4.

Як свідчать дані табл.4, у вагітних із ББ на 
93,33% зростає індекс імунної реактивності порів-
няно з вагітними контрольної групи (4,95±0,07 у.о. 
проти 2,57±0,15 у.о., p<0,001), що за рівнем імун-
них порушень відповідає ІІІ ступеню. Формуван-
ня імунної реактивності пов’язане зі зростанням 
індексу зсуву лейкоцитів на 59,88% (2,59±0,17 у.о. 
проти 1,62±0,15 у.о., p<0,05), нейтрофільно-лім-
фоцитарного коефіцієнта на 47,64% (2,82±0,16 
у.о. проти 1,91±0,11 у.о., p<0,05), співвідношення 
нейтрофілів до моноцитів у 2,84 раза (25,62±1,97 
у.о. проти 9,01±0,10 у.о., p<0,001) та зниження 
відношення лімфоцитів і моноцитів на 92,36% 
(2,06±0,11 у.о. проти 4,71±0,07 у.о., p<0,001). На 
цьому тлі також знижуються індекс відношення 
лімфоцитів та еозинофілів на 9,89% (17,80±0,19 
у.о. проти 19,56±0,18 у.о., p<0,01), лімфоцитарний 

Таблиця 4
Імунологічна реактивність організму вагітних  

із безсимптомною бактеріурією порівняно з контролем (M±m)

Показники Основна група 
(n=93)

Контрольна група 
(n=37)

Ступінь 
імунних 

порушень
р

Індекс зсуву лейкоцитів, у.о. 2,59±0,17 1,62±0,15 ІІ p<0,05
Нейтрофільно-лімфоцитарний коефіцієнт, у.о. 2,82±0,16 1,91±0,11 ІІ p<0,05
Відношення нейтрофілів і моноцитів, у.о. 25,62±1,97 9,01±0,10 ІІІ p<0,001
Відношення лімфоцитів і моноцитів, у.о. 2,06±0,11 4,71±0,07 ІІІ p<0,001
Відношення лімфоцитів та еозинофілів, у.о. 17,80±0,19 19,56±0,18 І p<0,01
Лімфоцитарний індекс, у.о. 0,36±0,04 0,52±0,04 І p<0,001
Відношення еозинофілів і лімфоцитів, у.о. 0,06±0,01 0,05±0,0,01 І p>0,05
Відношення агранулоцитів і ШОЕ, у.о. 2,99±0,17 9,98±0,10 ІІІ p<0,001
Індекс алергізації, у.о. 0,67±0,07 0,87±0,08 І p>0,05
Індекс імунної реактивності, у.о. 2,57±0,15 4,95±0,07 ІІІ p<0,001
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індекс на 44,44% (0,36±0,04 у.о. проти 0,52±0,04 
у.о., p<0,001) та відношення агранулоцитів і ШОЕ –  
практично у 3,5 раза порівняно з контролем 
(2,99±0,17 у.о. проти 9,98±0,10 у.о., p<0,001), що 
пов’язане зі суттєвим зростанням ШОЕ у вагітних 
основної групи обстеження.

Висновок. У вагітних із безсимптомною бак-
теріурією формуються різні форми імунної від-
повіді, що підвищує резистентність організму ва-

гітних, а також, в окремих пацієнток, зберігається 
природжений імунітет щодо умовно-патогенних 
ентеробактерій та інших мікроорганізмів. Такий 
стан неспецифічного протиінфекційного захисту 
компенсує захисні фактори, які не дають можли-
вості умовно-патогенним мікроорганізмам швидко 
рости і розвиватися, що спонукає останніх до пер-
систенції в середовищах організму без клінічної 
маніфестації. 
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СУДИННО-ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ 
ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПОЄДНАНІ  

З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2

У статті виявлені порушення ендотелійзалежної вазодилатації плечової артерії та зниження чутливості плечової 
артерії до напруження зсуву у хворих на виразкову хворобу і ще більш виражені порушення у хворих на виразкову 
хворобу, поєднану з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу. В свою чергу, невід’ємною части-
ною у дисфункціїї судин є десквамація їх клітин, підтверджує ускладнений перебіг виразкової хвороби, поєднаної з 
артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 та супроводжується вираженою судинно-ендотеліальною 
дисфункцією.

Ключові слова: пептична виразка шлунка, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2, дисфункція, ендотеліаль-
ні клітини.

В статье выявленные нарушения ендотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии и снижения чувстви-
тельности плечевой артерии к напряжению сдвига у больных язвенной болезнью и еще более выраженными на-
рушениями у больных язвенной болезнью, соединенной с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 
2. В свою очередь, неотъемлемой частью в дисфункции сосудов является десквамация их клеток, подтверждает 
усложненное течение язвенной болезни, соединенной с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 2 и 
сопровождается выраженной сосудисто-эндотелиальной дисфункцией.

Ключевые слова: пептическая язва желудка, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2, дисфункция, эн-
дотелиальные клетки.

In the article patients with have the educed violations of endothelial vasodilatation of humeral artery and decline of 
sensitiveness of humeral artery to tension of change ulcerous illness and yet more expressed violations for patients with the 
ulcerous illness connected with ahyperpiesis and diabetes mellitus of 2th type. In turn, disfunction vessels have a desqua-
mation of their cages, inalienable part confirms the complicated flow of the ulcerous illness connected with a hyperpiesis 
and diabetes mellitus as 2 and accompanied by expressed vascular-endothelial disfunction.

Key words: gastric ulcer, hyperpiesis, diabetes mellitus 2, disfunction, endothelial cages.

Актуальність теми. Судинний ендотелій яв-
ляє собою активну динамічну структуру, контр-
олюючу безліч важливих функцій. Порушення 
рівноваги між вазодилататорами і вазоконстрик-
торами в бік останніх сприяє формуванню вазос-
пазму і вносить істотний внесок у прогресування 
судинних порушень. Це дозволило розцінювати 
ендотелій не тільки як селективний бар’єр на шля-
ху проникнення в тканини різних речовин з крово-
току, але і як ключова ланка в регуляції вазомотор-
ного тонусу [2, с. 63].

Ендотеліальна дисфункція (ЕД) характеризу-
ється порушенням у роботі ендотелію у бік змен-
шення вазодилатації, прозапального стану і про-
тромботичних властивостей [6, с. 55].

ЕД є результатом різних захворювань, напри-
клад, цукрового діабету, септичного шоку, вираз-
кової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки 
та гіпертонічної хвороби [3, с. 41].

Невід’ємною частиною в розвитку ендотелі-
альній дисфункції є порушення вмісту ендотелі-
альних клітин. 

Ендотеліальні клітини виконують багато фізіо-
логічних функцій включаючи регуляцію судинного 
тонусу, гемостазу і фібринолізу, запальних проце-
сів і підтримання бар’єру проникності для забезпе-
чення обміну та активного транспорту субстанцій в 
артеріальну стінку [7, с. 777]. Порушення структу-
ри ендотеліальних клітин призводить до локальних 
змін в активності ендотелію, що включають підви-
щену проникність для плазмових ліпопротеїдів та 
дисбалансу локальних тромбогенних субстанцій 
[5, с. 645].

Проте, при пептичній виразці шлунка та два-
надцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною 
гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 розви-
вається швидше і є мало вивченою при такій по-
єднаній патології.

Метою нашого дослідження є визначення су-
динно-ендотеліальної дисфункції шляхом визна-
чення чутливості плечової артерії до напруження 
зсуву на ендотелії та вмістом десквамованих ендо-
теліальних клітин.

Матеріали та методи. Для досягнення постав-
леної мети за допомогою сучасних біохімічних та 
інструментальних методів дослідження було обсте-
жено 50 хворих, які знаходились на стаціонарному 
лікуванні в гастроентерологічному відділенні ОКУ 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» та Черні-
вецький обласний ендокринологічний диспансер 
м. Чернівці.

З них: 15 – склали практично здорові особи, що 
увійшли до групи №1; 18 хворих на ПВШ та ДПК –  
група №2; 17 хворих на ПВШ та ДПК, поєднаної 
з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 
типу 2 – група №3.

Діагностику пептичної виразки шлунка визна-
чали за допомогою ендоскопії шлунка, а дванад-
цятипалої кишки проводилась за допомогою фі-
брогастроскопу фірми “Olimpus” (Японія) згідно 
із загальноприйнятою методикою. Характеристика 
ендоскопічних змін слизової оболонки шлунка та 
дванадцятипалої кишки здійснювалася із застосу-
ванням мінімальної стандартної термінології. Ар-
теріальну гіпертензію підтверджували згідно рівня 
артеріального тиску (Європейське товариство гіпер-



63

Медичний форум
♦

Таблиця 1
Показники чутливості плечової артерії до напруження зсуву  

на ендотелії у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки,  
поєднану з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2

Показники Практично здорові  
особи (група 1) (n=15)

Хворі на ПВШ та ДПК 
(група 2) (n=20)

Хворі на ПВШ та ДПК  
у поєднані з АГ і ЦД 

типу 2 (група 3) (n=30)
τ0 дин/см2 40±2 39±2 38±2
τ1 дин/см2 88±7 71±6 52±5*/**

К 0,069±0,012 0,04±0,011 0,005±0,013*/**
Примітка: τ0 – вихідне напруження зсуву, 
τ1 – напруження зсуву у відповідь на реактивну гіперемію, 
К – чутливість плечової артерії до напруження зсуву.
* – відмінності достовірні (p<0,05) у порівнянні з групою здорових осіб;
** – відмінності достовірні (p<0,05) між показниками в 2-й та 3-й групах.

3,68

6,47*

9,52*/**

0 2 4 6 8 10

Практично
здорові особи

Хворі на ПВШ
та ДПК

Хворі на ПВШ
та ДПК із АГ та

ЦД типу 2

Рис. 1. Показник кількості десквамованих 
ендотеліальних клітин в крові при пептичній 
виразці шлунка та дванадцятипалої кишки,  

поєднаній з артеріальною гіпертензією  
і цукровим діабетом типу 2

Примітка:
* – достовірність відмінностей (р<0,05)  

між показниками в 1-ій та 2-ій, 1ій та 3-ій групах;
** – достовірність відмінностей (р<0,05)  

між показниками в 2-ій та 3-ій групах.

тензії, Європейське товариство кардіологів, 2003 
і Українського наукового товариства кардіологів 
(УНТК, 2004)), а цукровий діабет – глюкози в крові.

Судинно-ендотеліальну дисфункцію визнача-
ли за допомогою визначення чутливості плечової 
артерії до напруження зсуву на ендотелії. З допо-
могою ультразвуку високого розрішення (7 МГц) 
– кольорова допплерографія судин верхньої кін-
цівки, були виміряні діаметр плечової артерії та 
швидкість кровотоку у спокої та при реактивній 
гіперемії. Для оцінки ендотелійзалежної вазодила-
тації розраховували зміну напруження зсуву та діа-
метра плечової артерії при реактивній гіперемії та 
чутливість артерії до напруження зсуву. Ендотелій-
незалежну вазодилатацію для контролю перевіряли 
за допомогою прийому обстежуваним таблетки ні-
трогліцерину та виміру тих самих показників.

Ендотеліальні клітини визначали за допомогою 
методики Н.Н. Петрищева, О.А Берковича, оціню-

ючи кількість десквамованих ендотеліальних клі-
тин в крові, як показник дисфункції ендотелію у 
хворих із різними захворюваннями.

Статистичний аналіз проводили з ви-
користанням програми SPSS Statistics 17 
Multilanguage. Результати у вигляді таблиць та 
діаграм переводили в базу даних. В процесі ста-
тистичної обробки результатів дослідження ви-
значали тип розподілу даних, дескриптивні по-
казники, вірогідність отриманих результатів та 
інші види аналізу.

Вірогідності різниці між отриманими даними 
оцінювали за коєфіцієнтом Стьюдента (t). За віро-
гідну приймали різницю при р< 0,05. 

Рис. 2. Показник антитромбіну III в крові при 
пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої 
кишки, поєднанії з артеріальною гіпертензією 

та цукровим діабетом типу 2
Примітка:
* – достовірність відмінностей (р<0,05)  

між показниками в 1-ій та 2-ій, 1ій та 3-ій групах;
** – достовірність відмінностей (р<0,05)  

між показниками в 2-ій та 3-ій групах.
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Результати та обговорення. Результати кольо-
рової допплерографії судин верхньої кінцівки у 
хворих на ПВШ та ДПК залежно від наявності АГ 
та ЦД типу 2 наведені в табл. 1.

Встановлено, що у хворих на виразкову хворо-
бу, поєднану з артеріальною гіпертензією та цукро-
вим діабетом типу 2, напруження зсуву на реактив-
ну гіперемію є істотно меншим, ніж у хворих на 
виразкову хворобу без супровідної патології та у 
здорових осіб. Ці зміни підтверджують і показники 
коефіцієнта К, який вказує на чутливість плечової 
артерії до напруження зсуву. Незважаючи на те, що 
ендотелійнезалежна дилатація (реакція судини на 
прийом нітрогліцерину) не страждала у жодній з 
груп, нами за допомогою ультразвуку високої роз-
дільної здатності були виявлені порушення ендоте-
лійзалежної вазодилатації плечової артерії та зни-
ження чутливості плечової артерії до напруження 
зсуву у хворих на виразкову хворобу і ще більш ви-
ражені порушення у хворих на виразкову хворобу, 
поєднану з артеріальною гіпертензією та цукровим 
діабетом 2-го типу.

На рис. 1 виявлено, що достовірно підвищуєть-
ся кількість десквамованих ендотеліальних кліти у 
хворих на ПВШ та ДПК з АГ і ЦД2. 

Оцінюючи групу хворих на ПВШ та ДПК із АГ 
і ЦД типу 2, встановлено підвищення ендотеліаль-
них клітин на 32,04% у порівняні з групою хворих 
на ПВШ та ДПК без АГ та ЦД типу 2 та на 43,12% –  
з групою практично здорових осіб.

За даними досліджень виявлено, що антитром-
бін III (АТ III), достовірно зменшився у всіх групах. 
Проте у групі хворих на ПВШ та ДПК АТ III змен-
шився на 15,37%, у хворих на ПВШ та ДПК з АГ і 
ЦД 2 – на 36,58% у порівнянні з практично здоро-
вими особами. Водночас, у хворих на ПВШ та ДПК 
з наявністю супутньої патології даний показник 
зменшився на 21,53% у порівняні з групою хворих 
на ПВШ та ДПК без супутньої патології (рис. 2.).

Висновки.
У хворих на пептичну виразку шлунка та дванад-

цятипалої кишки поєднаної з артеріальною гіпер-
тензією та цукровим діабетом типу 2 судинно-ендо-
теліальна дисфункція супроводжується збільшення 
кількості десквамованих ендотеліальних клітин у 
плазмі крові (на 32,04% (p<0,05)) та напруження 
зсуву на реактивну гіперемію (на 35,18% (p<0,05)) 
та АТ ІІІ (на 21,53% (p<0,05)), що свідчить про по-
рушення компенсаторних можливостей організму та 
є важливим чинником прогресування захворювання.
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ВІКОВА СТРУКТУРА ХРОНОРИТМІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ 
В БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ЇХНЬОМУ СВИНЦЕВОМУ ОТРУЄННІ

Досліджено хроноритми показників вільнорадикального гомеостазу в еритроцитах статевозрілих та старих білих 
щурів. Виявлено, що внаслідок дії свинцю хлориду відбувається десинхроноз у діяльності про- та антиоксидантної 
систем, який є більш вираженим у тварин старшої вікової групи.

Ключові слова: хроноритми, свинцю хлорид, еритроцити, вільнорадикальний гомеостаз, вікові зміни. 

Исследованы хроноритмы показателей свободнорадикального гомеостаза в эритроцитах половозрелых и ста-
рых белых крыс. Обнаружено, что в результате действия свинца хлорида происходит десинхроноз в деятельности 
про- и антиоксидантной систем, который является более выраженным у животных старшей возрастной группы.

Ключевые слова: хроноритмы, свинца хлорид, эритроциты, свободнорадикальное гомеостаз, возрастные из-
менения.

In experiment was investigated the chronorhythms of the free radicals indicis of homeostasis in RBC of mature and old 
albino rats. It is proved, that under influence of lead chloride occure desynchronosis in activity of pro- and antioxidation 
systems, which is more pronounced in older animals.

Key words: lead chloride, erythrocytes, free radical homeostasis, chronorhythms, age changes.

Вступ. Одним із важливих напрямків сучасних 
досліджень є вікові аспекти наслідків впливу на ор-
ганізм ксенобіотиків довкілля, а також виявлення 
ранніх ознак патологічних реакцій в організмі за 
умов отруєння важкими металами [2, 9]. 

Встановлено, що при дії на організм різних па-
тогенних чинників виникають порушення мемб-
ранного апарату його клітин. Така дестабілізація 
призводить до функціональних порушень як самих 
клітин, так і організму в цілому. Одним із най-
важливіших механізмів руйнування мембранних 
структур є посилення процесів пероксидного окис-
нення ліпідів (ПОЛ), яке відіграє суттєву роль у ге-
незі різних патологічних процесів [1, 3, 5]. 

У фізіологічних умовах у кожній тканині на-
явна рівновага між системами анти- та проокси-
дантів. Система антиоксидантного захисту (АОЗ) 
являє собою сукупність ферментативних та нефер-
ментативних чинників, які захищають мембрани 
клітин, тканин і органів від пошкодження вільними 
радикалами та пероксидними сполуками [7, 8].

Мета дослідження. Визначити структуру хро-
норитмів показників вільнорадикального гомеос-
тазу в еритроцитах статевозрілих та старих білих 
щурів за умов фізіологічної норми, а також при дії 
свинцю хлориду.

Матеріали і методи досліджень. Експеримен-
ти проведено на 48 статевозрілих білих щурах-сам-
цях віком 6 місяців та на такій же кількості старих 
щурів 18-місячного віку. Всіх тварин утримували 
за стандартних умов віварію при сталій темпера-
турі та вологості повітря, у звичайному світловому 
режимі, з вільним доступом до води та їжі. 

Дослідним групам щурів обох вікових груп 
впродовж 14 діб внутрішньошлунково уводили 
водний розчин свинцю хлориду в дозі 50 мг/кг, 
контрольним групам – водопровідну воду.

Щурів забивали шляхом декапітації відповідно 
до вимог Європейської конвенції щодо захисту екс-
периментальних тварин, під легким ефірним нар-
козом о 8-й, 12-й, 16-й та 20-й годинах. Кров ста-
білізували гепарином, центрифугували 15 хвилин 
при 3000 об/хв, відокремлювали плазму від форме-

них елементів. Суспензію еритроцитів отримували 
триразовим промиванням фізіологічним розчином 
натрію хлориду у співвідношенні 1:10.

Стан ПОЛ оцінювали за вмістом в еритроцитах 
малонового альдегіду (МА) та дієнових кон’югатів 
(ДК) [4], системи АОЗ – за рівнем каталази [6].

Статистичну обробку результатів проводили 
методом варіаційного аналізу з визначенням крите-
рію Стьюдента.

Отримані результати. Внаслідок проведених 
досліджень виявлено, що показники вільноради-
кального гомеостазу в еритроцитах як статевозрі-
лих, так й старих білих щурів впродовж дослідже-
ної частини доби періодично змінюються. 

Разом з цим величини ПОЛ у старих тварин за 
умов фізіологічної норми, а також при свинцевій 
інтоксикації переважали відповідні показники ста-
тевозрілих щурів (табл. 1, 2).

Мезор ритму МА у статевозрілих щурів зростав 
з 43,60±1,9994 до 59,71±2,158 мкмоль/л (p<0,001), 
амплітуда коливань збільшувалася на 32,2% від-
носно такої в інтактних тварин. У старих тварин 
ці показники також збільшилися (відповідно з 
48,43±1,128 до 73,75±2,469 мкмоль/л (p<0,001) та 
на 43,6%).

Середній рівень ритму ДК як у статевозрілих, 
так й у старих щурів також достовірно змінювався. 
У першої групи – з 2,17±0,023 до 3,58±0,205 Е232/
мл, p<0,001, у другої – з 2,39±0,046 до 3,52±0,158 
Е232/мл, p<0,001. Амплітуда у статевозрілих щурів 
зростала в 5,3 раза, у старих – у 2,4 раза. 

Такі зміни в обох дослідних групах тварин су-
проводжувалися зниженням активності ферменту 
системи АОЗ каталази. Впродовж всього досліджу-
ваного періоду активність каталази у статевозрілих 
та старих щурів порівняно з групами інтактних щу-
рів відповідної вікової категорії була вірогідно мен-
шою. Мезор ритму у тварин першої групи змен-
шувався з 2,08±0,032 до 1,38±0,068 мкмоль/хв•мл 
(p<0,001), у другої – з 1,93±0,046 до 1,15±0,134 
мкмоль/хв•мл (p<0,001). Амплітуда коливань хро-
нограми в першому випадку зростала в 2,8 раза, у 
другому – в 4,1 раза.
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Таблиця 1
Хроноритми вільнорадикального гомеостазу  

в еритроцитах статевозрілих білих щурів при дії свинцю хлориду (x ± Sx)

Показники

Гр
уп

а Години
8-00 12-00 16-00 20-00
n=6 n=6 n=6 n=6

Малоновий альдегід, 
мкмоль/л

І 39,23 ± 0,917 40,07 ± 0,920 45,19 ± 0,970 49,99 ± 0,126

ІІ 72,30 ± 0,523 
p < 0,001

71,92 ± 1,099 
p < 0,001

86,69 ± 1,409 
p < 0,001

59,71 ± 2,158 
p < 0,01

Дієнові кон’югати, Е232/мл
І 2,16 ± 0,012 2,23 ± 0,009 2,09 ± 0,018 2,20 ± 0,012

ІІ 3,22 ± 0,019 
p < 0,001

3,12 ± 0,036 
p < 0,001

4,27 ± 0,049 
p < 0,001

3,71 ± 0,025 
p < 0,001

Каталаза, мкмоль/хв•мл
І 2,11 ± 0,051 2,14 ± 0,028 1,95 ± 0,058 2,11 ± 0,013

ІІ 1,50 ± 0,018 
p < 0,001

1,52 ± 0,023 
p < 0,001

1,22 ± 0,023 
p < 0,001

1,26 ± 0,028 
p < 0,001

Примітки: І – інтактні тварини; ІІ – тварини, які одержували розчин свинцю хлориду; n – кількість тварин;  
р – коефіцієнт вірогідності змін між показниками дослідних та інтактних тварин.

Таблиця 2 
Хроноритми вільнорадикального гомеостазу  

в еритроцитах старих білих щурів при дії свинцю хлориду (x ± Sx)

Показники

Гр
уп

а Години
8-00 12-00 16-00 20-00
n=6 n=6 n=6 n=6

Малоновий альдегід, 
мкмоль/л

І 50,58 ± 0,925 46,87 ± 0,250 50,78 ± 0,692 45,47 ± 0,333

ІІ 79,70 ± 0,683 
p < 0,001

67,60 ± 0,483 
p < 0,001

70,03 ± 0,950 
p < 0,001

77,68 ± 0,858 
p < 0,001

Дієнові кон’югати, Е232/мл
І 2,33 ± 0,030 2,53 ± 0,028 2,27 ± 0,029 2,44 ± 0,014

ІІ 3,72 ± 0,023 
p < 0,001

3,02 ± 0,013 
p < 0,001

3,39 ± 0,083 p < 
0,001

3,95 ± 0,027 
p < 0,001

Каталаза, мкмоль/хв•мл
І 2,09 ± 0,049 1,78 ± 0,058 1,90 ± 0,027 1,96 ± 0,032

ІІ 1,40 ± 0,035 
p < 0,001

1,44 ± 0,092 
p < 0,05

0,98 ± 0,027 p < 
0,001

0,79 ± 0,046 
p < 0,001

Примітки: І – інтактні тварини; ІІ – тварини, які одержували розчин свинцю хлориду; n – кількість тварин; 
р – коефіцієнт вірогідності змін між показниками дослідних та інтактних тварин.

Таким чином, аналіз хроноритмів показників 
про- та антиоксидантної систем еритроцитів щурів 
за умов свинцевої інтоксикації виявив в обох вікових 
групах щурів активацію ПОЛ на фоні недостатності 
АОЗ, що супроводжується ознаками десинхронозу. 

Разом з цим вказані вище зміни у старих щурів 
є більш виражені, ніж у статевозрілих. У зв’язку з 
цим можна стверджувати, що внаслідок старіння 
відбувається поступова розбалансованість систем 
вільнорадикального гомеостазу, яка призводить до 
зниження адаптаційно-компенсаторних можливос-
тей організму.

Висновки:
1. Показники вільнорадикального гомеостазу у 

статевозрілих та старих білих щурів за умов фізі-
ологічної норми впродовж досліджуваної частини 
доби періодично змінюються. 

2. При свинцевій інтоксикації у старих щурів 
порушення структури хроноритмів показників 
про- та антиоксидантної систем є більш виражені, 
ніж у статевозрілих, що є наслідком вікових змін у 
діяльності адаптаційно-компенсаторних та деком-
пенсаторних систем.
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ЦИРКАДІАННІ ХРОНОРИТМИ ГОРМОНІВ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ  
БІЛИХ ЩУРІВ У НОРМІ ТА ЗА УМОВ ОТРУЄННЯ КАДМІЄМ

У статті проаналізовано наслідки впливу кадмію хлориду на циркадіанні хроноритми гормонів надниркових залоз 
білих щурів. Встановлено, що отруєння кадмієм призводить до порушення гормональної активності наднирників та 
розвитку десинхронозу їхньої діяльності.

Ключові слова: кадмію хлорид, циркадіанні хроноритми, надниркові залози, десинхроноз.

В статье проанализированы последствия воздействия хлорида кадмия на циркадианные хроноритмы гормонов 
надпочечников белых крыс. Установлено, что отравление кадмием приводит к нарушению гормональной активно-
сти надпочечников и развитию десинхроноза их деятельности.

Ключевые слова: хлорид кадмия, циркадианные хроноритмы, надпочечники, десинхроноз.

The effects of the action of cadmium chloride on the circadian chronorythms of albino rats adrenal hormones was ana-
lyzes. Found that cadmium poisoning leads to violation of adrenal gland hormonal activity and development of desynchro-
nosis of their activities.

Key words: cadmium chloride, circadian chronorythms, adrenal hormones, desynchronosis.

Вступ. Участь гормонів надниркових залоз у 
реакції організму на різні несприятливі впливи ста-
ла предметом активного вивчення. Зокрема, дослі-
джуються добові, сезонні та інші хроноритми фі-
зіологічних функцій в адреналектомованих тварин 
[1]. Водночас відомості щодо циркадіанних змін 
функціонування надниркових залоз мають фраг-
ментарний характер [2, 3].

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-
ня виконані на 96 статевозрілих нелінійних білих 
щурах-самцях масою тіла 0,20-0,25 кг. Утримували 
тварин за звичайних умов віварію на стандартному 
харчовому раціоні з вільним доступом до води та 
їжі, при температурі приміщення 20-22ºС. 

Під час досліджень дотримувалися Директиви 
ЄЕС №609 (1986) та наказу МОЗ України № 281 
від 01.11.2000 р. «Про заходи щодо подальшого 
вдосконалення організаційних норм роботи з ви-
користанням експериментальних тварин». Досліди 
проведені відповідно до вимог комісії з біоетики 
Буковинського державного медичного університе-
ту (протокол №3 від 16.02.2005 р.). 

Проведено дві серії експериментів: І серія – ви-
значення показників циркадіанних ритмів функціо-
нального стану надниркових залоз в інтактних щу-
рів; ІІ серія – визначення показників циркадіанних 
ритмів функціонального стану надниркових залоз 
в умовах отруєння кадмієм хдориду. Тварини обох 
серій розподіляли на шість груп по вісім щурів у 
кожній. Для встановлення циркадіанних особли-
востей функціонування надниркових залоз у кож-
ній з серій експериментів проводили дослідження 
о 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 24.00 та 04.00 год.

Кадмієве отруєння моделювали шляхом вну-
трішньошлункового уведення тваринам дослідної 
групи водного розчину кадмію хлориду в дозі 5 мг/
кг, тоді як щурам контрольної групи уводили водо-
провідну воду.

Дослідження вмісту адреналіну та норадреналі-
ну в плазмі крові виконували за допомогою імуно-
ферментного аналізу з використанням набору ре-
агентів «CatCombi ELISA» фірми IBL (Hamburg); 
рівень кортикостерону в плазмі крові щурів вста-

новлювали за допомогою радіоімунного методу з 
використанням набору реагентів «Corticosterone 
RIA (for rats and mice)» фірми IBL (Hamburg). 

Отримані цифрові дані обробляли методами ва-
ріаційної статистики за допомогою пакету програм 
«Biostat» та «Excel» з використанням для оцінки 
вірогідності різниць окремих груп даних критерію 
Стьюдента. За статистично вірогідні вважали зміни 
при р≤0,05. 

Отримані результати. Внаслідок проведених 
досліджень встановлено, що катехоламінам та 
кортикостероїдам характерна добова секреторна 
динаміка, причому фазова структура циркадіан-
них ритмів адреналіну та норадреналіну виявилася 
однаковою. Пік секреції катехоламінів припадає на 
денні години доби: о 12.00 год концентрація адрена-
ліну в плазмі крові була рівною 16,5±0,74 нмоль/л, 
а норадреналіну – 55,8±1,03 нмоль/л. Батифаза 
вмісту цих гормонів у плазмі крові спостерігала-
ся о 04.00 год, в цей час рівень адреналіну стано-
вив 11,1±0,20 нмоль/л, норадреналіну – 33,8±1,10 
нмоль/л. Амплітуда секреції норадреналіну склала 
43,1±3,17%, адреналіну – 17,5±4,35%

Отримані нами дані збігаються з відомостями 
літератури щодо добових ритмів секреції катехола-
мінів [4, 5], а також корелюють з морфометрични-
ми дослідженнями. В останніх саме в нічних серіях 
дослідів відмічено посилення обмінних та синте-
тичних процесів у тканині, що проявлялося збіль-
шенням розмірів ядер, виявленням великої кількос-
ті еухроматину в них, розширенням ядерних пор, 
збільшенням числа мітохондрій та рибосом. У цей 
час реєстрували різке зростання в цитоплазмі чис-
ла та розмірів секреторних гранул, наповнених ка-
техоламінами [6, 7].

У результаті проведених експериментів вста-
новлено, що чіткі циркадіанні характеристики має 
й концентрація у плазмі крові основного гормону 
пучкової зони кори надниркових залоз щурів – кор-
тикостерону. Але його добова динаміка має інші 
характеристики, ніж циркадіанні хроноритми ка-
техоламінів. Так, його максимальна концентрація 
у плазмі крові контрольних тварин спостерігалася 
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в ранковий період доби й о 08.00 год дорівнювала 
119,2±9,70 нмоль/л. Батифаза ритму припадала на 
20.00 год (42,3±3,84 нмоль/л). Амплітуда секреції 
кортикостерону склала 43,5±3,17%.

Одноразове внутрішньошлункове уведення щу-
рам дослідної групи розчину кадмію хлориду у всіх 
досліджених часових проміжках доби призводило 
до активації секреторної діяльності клітин мозко-
вої речовини надниркових залоз, що супроводжу-
валося збільшенням викиду катехоламінів у кров. 

Акрофазу концентрації адреналіну у плазмі 
крові реєстрували, як і у групі інтактних тварин, о 
12.00 год (23,4±0,65 нмоль/л, р˂0,001), батифазу –  
о 04.00 год (11,1±0,20 нмоль/л, р˂0,001). Макси-
мальну величину норадреналіну зафіксовано також 
о 12.00 год – 74,7±1,12 нмоль/л, р˂0,001; мінімаль-
ну – в нічні години (28,6±0,88 нмоль/л, р˂0,01). 

Амплітуда ритму секреції адреналіну в щурів 
дослідної групи знизилася з 17,5% до 14,6%, но-
радреналіну – з 43,1% до 38,8%. Хоча такі зміни 
не мали вірогідного характеру, вони є свідченням 
певного функціонального виснаження клітин, від-
повідальних за секрецію катехоламінів.

Кадмієве отруєння тварин викликало й підви-

щення концентрації кортикостерону в плазмі крові 
впродовж доби. Разом з цим архітектоніка ритму 
цього показника у щурів дослідної групи не від-
різнялася від інтактних – акрофаза припадала на 
08.00 год, батифаза – на 20.00 год. О 08.00 год кон-
центрація кортикостерону в плазмі крові складала 
184,3±6,33 нмоль/л (р˂0,001). О 20.00 год цей по-
казник у дослідних тварин суттєво зменшувався і 
складав 78,2±4,32 нмоль/л (р˂0,001). Амплітуда 
секреції кортикостерону знижувалася з 43,5% до 
32,3%, що вказує на напружене функціонування 
відповідної тканини надниркових залоз в умовах 
іммобілізаційного стресу. 

Висновки:
1. Кадмієве отруєння призводить до порушення 

гормональної активності надниркових залоз та роз-
витку десинхронозу їхньої діяльності.

2. Ступінь дисбалансу в діяльності наднирників 
залежить від періоду доби, в якому організм підда-
ється шкідливому екологічного впливу.

3. Зрушення у функціонуванні надниркових за-
лоз у нічний період менш виражені, що пояснюєть-
ся, ймовірно, збільшенням у цей час доби концен-
трації мелатоніну в плазмі крові.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЗДОВЖНІХ ПАРАМЕТРІВ ТІЛА 
ЧОЛОВІКІВ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ПЕРІОДУ, МЕШКАНЦІВ  

РІЗНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Вивчені соматометричні показники повздовжніх розмірів тіла у практично здорових чоловіків першого зрілого 
періоду, мешканців різних адміністративних регіонів України. На основі отриманих даних встановлено відсутність 
значимої різниці більшості середніх, мінімальних та максимальних показників для мешканців північного, південного, 
західного, східного та центрального регіонів України.

Ключові слова: повздовжні параметри, чоловіки першого зрілого періоду, адміністративні регіони.

Изучены соматометрические показатели продольных размеров тела у практически здоровых мужчин первого 
зрелого периода, жителей различных административных регионов Украины. На основе полученных данных установ-
лено отсутствие значимой разницы большинства средних, минимальных и максимальных показателей для жителей 
северного, южного, западного, восточного и центрального регионов Украины. 

Ключевые слова: продольные параметры, мужчины первого зрелого периода, административные регионы.

Study somatometric indicators of longitudinal body size in healthy men of the first mature period, the inhabitants of dif-
ferent administrative regions of Ukraine. On the basis of the data found no significant differences of most average, minimum 
and maximum rates for residents of northern, southern, western, eastern and central regions of Ukraine.

Key words: longitudinal parameters, men of the first mature period, administrative regions.

Індивідуальні особливості організму характе-
ризуються статтю, віком, конституцією, обміном 
речовин, типом нервової системи та іншим [4, с. 
78]. Одним із можливих факторів, які впливають 
на соматотип у чоловіків першого зрілого періоду 
є територіальна належність. Тому вивчення осо-
бливостей інтегративних показників тотальних та 
парціальних розмірів тіла з метою встановлення 
територіальних відмін української популяції є ак-
туальним. В останні роки все частіше стає питан-
ня адекватності застосування антропометричних 
показників здорової людини, що отримані при 
вивченні окремих популяційних груп, для всього 
населення України, чи є необхідність мати норма-
тивні критерії на регіональному рівні. В сучасний 
період на території України дослідження показни-
ків фізичного розвитку були проведенні на контин-
генті осіб дитячого, підліткового та юнацького віку, 
разом з тим, в літературі рідко зустрічаються робо-
ти, в яких би висвітлювалися особливості повздов-
жніх параметрів чоловіків першого зрілого періоду, 
які народились та проживають у різних регіонах 
України [1, с. 6].

Метою нашого дослідження є визначення від-
мін повздовжніх параметрів практично здорових 
чоловіків першого зрілого періоду, які мешкають 
на території різних адміністративних регіонів 
України.

Матеріали та методи. Обстежено 500 чоловіків 
першого зрілого періоду, міських мешканців різних 
адміністративних регіонів України [3, с. 125], пред-
ставників української етнічної групи, що у третьо-
му поколінні проживають на території відповід-
ного регіону України, які не мали скарг на стан 
здоров’я на момент дослідження та хронічних за-
хворювань в анамнезі. Розподіл обстежених на гру-
пи: 98 – північний регіон України, 103 – південний 
регіон, 103 – західний регіон, 105 – східний регіон, 
91 – центральний регіон. Визначали 7 повздовжніх 
параметрів за методикою В.В. Бунака [5, с. 20].  

Аналіз антропометричних параметрів прове-
дено за допомогою програми STATISTICA–6,1 
(StatSoft) з використанням непараметричних 
та параметричних методів оцінки показників  
[2, с. 199]. Оцінювали правильність розподілення 
ознак за кожним з отриманих варіаційних рядів, 
середні значення за кожною ознакою, що вивча-
лася та їх стандартні відхилення. Визначення від-
мінностей між вибірками проводили за допомогою 
U критерію Уітні-Мана (коли вибірка не має всіх 
ознак нормального розподілу та однакових вели-
чин дисперсій) та t-критерію Стьюдента.

Результати та їх обговорення. Середнє зна-
чення довжини тулуба для всієї вибірки дорівнює 
(61,5±3,0) см, мінімальне – 53,0 см, максимальне – 
70,0 см, при Сv = 4,9%. Для мешканців північного 
регіону середнє значення становить (61,5±3,6) см, 
мінімальне – 54,0 см, максимальне – 70 см, Сv = 
5,9%, для південного – середня величина довжини 
тулуба дорівнює (61,4±2,7) см, мінімум – 53,0 см, 
максимум – 69,0 см, Сv = 4,4%, для західного –  
(61,7±2,9) см, мінімум 56,0 см, максимум 69,0 
см, Сv = 4,7%, для східного – (62,1±2,7) см, міні-
мум 57,0 см, максимум 69,0 см, Сv = 4,4% і для 
центрального регіону становить (61,0±2,9) см,  
54,0 см, 68,0 см та Сv = 4,8% відповідно.  
Довжина тулуба мешканців західного та східного 
регіонів є недостовірно більшою на 0,7 см порів-
няно із центральним регіоном (t =1,8; при р<0,05) 
(U(Уітні-Манна)=4210,5).

Середня величина довжини стегна для всієї ви-
бірки становить 40,9 см ± 2,5 см, Сv = 6,2% при мі-
німальному та максимальному значенні 29,5 і 50,5 
см, відповідно. Для мешканців північного регіону –  
середнє значення 41,2 см ± 2,3 см, мінімум 37,0 см, 
максимум 50,5 см, при Сv = 5,7%. Для південного –  
середнє значення 40,8 см ± 2,4 см, мінімум 35,0 см, 
максимум 47,0 см, Сv = 5,9%. Для західного – се-
реднє значення – 40,8 см ± 2,6 см, мінімум 35,0 см, 
максимум 47,5 см, Сv = 6,3%. Для східного – се-
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реднє значення – 40,8 см ± 2,7 см, мінімум 29,5 см, 
максимум 46,5 см, Сv = 6,7%. Для центрального – 
середнє значення – 40,7 см ± 2,7 см, мінімум 36,0 
см, максимум 50,0 см, Сv = 6,6%.

Середнє значення довжини гомілки всіх об-
стежених чоловіків першого зрілого періоду ста-
новить (38,2±2,4) см, мінімальний показник 29,0 
см, максимальний 44,5 см, Сv = 6,3%. Середнє зна-
чення для мешканців північного регіону дорівнює 
(38,3±2,5) см, при мінімальному та максимальному 
показниках 32,0 і 44,0 см, Сv = 6,1%. Для півден-
ного – (38,2±2,3) см, найменше значення 34,0 см, 
найбільше 44,0 см, Сv = 6,5%. У жителів західного 
регіону (38,0±2,2) см, мінімум – 33,0 см, максимум 
– 44,5 см, Сv =6,8% Для східного регіону середнє 
значення (38,0±2,4) см, Сv = 6,4% з мінімальним 
та максимальним показниками 29,0 і 44,0 см. Для 
мешканців центрального регіону України дорівнює 
(38,3±2,5) см, Сv = 6,5%, мінімальний та макси-
мальний показники 31,0 і 44,0 см відповідно.

Середнє значення довжини стопи для всієї ви-
бірки дорівнює 25,9 см ± 1,2 см, Сv = 4,5%, при 
мінімальному та максимальному показниках 22,0 
і 30,0 см. Відповідні показники в мешканців пів-
нічного регіону коливаються від 23,5 до 29,5 см з 
середнім значенням 26,0 см ± 1,2 см, Сv = 4,7%, в 
південному від 23,5 до 29 см, середнє значення 25,9 
см ± 1,1 см, Сv = 4,2%, на заході від 23,0 до 29,0 
см, середнє значення 25,9 см ± 1,1 см, Сv = 4,3%, 
на сході від 23,5 до 29,5 см, середнє значення 25,9 
см ±1,2 см, Сv = 4,5% і в мешканців центрального 
регіону середній показник становить 25,9 см ± 1,2 
см, Сv = 4,7%, мінімальний 22,0 см, максимальний 
30,0 см.

Середні значення довжини стегна, гомілки, сто-
пи для мешканців різних регіонів України значущої 
різниці не мають.

Середня величина довжини плеча для всієї ви-
бірки становить 33,1 см ± 2,4 см, Сv = 7,2%, мі-
німальне значення дорівнює 25,0 см, максимальне 
39,5 см. У мешканців північного регіону середнє 
значення складає 33,6 см ± 2,6 см, Сv = 7,6%, най-

менша довжина 25,0 см, найбільша сягає 39,0 см. 
Для південного регіону середній показник 33,0 см 
± 2,4 см, мінімальний 25,5 см, максимальний 39,5 
см, при Сv = 7,2%. Середнє значення довжини пле-
ча для мешканців західного регіону становить 33,2 
см ± 2,3 см, при мінімальному та максимальному 
показниках 25,5 і 39,0 см, Сv = 6,9%. У східному 
регіоні середнє значення дорівнює 32,7 см ± 2,3 см, 
з мінімальним та максимальним значеннями 27,0 і 
37,5 см, Сv = 7,0%, У мешканців центру України 
середнє значення складає 33,2 см ± 2,4 см, міні-
мальний та максимальний показники 27,0 і 39,0 см 
відповідно при Сv = 7,2%. Довжина плеча мешкан-
ців північного регіону є достовірно більшою на 0,9 
см порівняно лише із східним регіоном (t =2,7; при 
р<0,05) (рис. 1).

Середнє значення довжини передпліччя для 
мешканців північного регіону України дорівнює 
(26,3±1,4) см, Сv = 5,3%, мінімальний показник 
22,5 см, максимальний 30,0 см, для південного ста-
новить (26,1±1,6) см, Сv = 5,9%, мінімум 20,0 см, 
максимум 29,5 см, для західного – (26,1±1,4) см, 
найменший 19,5 см, найбільший 29,5 см, Сv = 5,5%, 
для мешканців сходу – (26,2±1,3) см, Сv = 5,0%, мі-
німальний та максимальний показники 23,0 та 29,5 
см і в жителів центрального регіону розмах крайніх 
значень знаходиться у межах від 22,5 до 36 см, а 
середнє значення дорівнює 26,4 см ± 1,7 см, при 
Сv = 6,5%. Дані значення для всієї вибірки мають 
найменший показник 19,5 см та найбільший – 36,0 
см, середній показник 26,2 см ± 1,5 см, Сv = 5,6%. 
Довжина передпліччя мешканців центрального ре-
гіону є недостовірно більшою на 0,5 см порівняно 
із західним регіоном (t =1,5; при р<0,05) (рис. 2).

Найбільше значення довжини кисті мешканців 
північного регіону становить 23,0 см, найменше 
17,5 см, середнє 19,9 см ± 1,0 см, Сv = 4,9%, для 
мешканців південного регіону середній показник 
дорівнює 19,5 см ± 1,0 см, мінімум 17,0 см, макси-
мум 22,0 см, при Сv = 5,1%, для західного регіону 
– 19,8 см ± 1,6 см з мінімальним та максимальним 
значеннями 19,0 та 30,0 см, при Сv = 7,9%, для жи-

Рис. 1. Порівняльна характеристика  
довжини плеча мешканців  
адміністративних регіонів

Рис. 2. Порівняльна характеристика  
довжини передпліччя мешканців  

адміністративних регіонів
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телів східного регіону найменший показник стано-
вить 17,0 см, найбільший – 22,0 см, середнє значен-
ня – 19,7см ± 1,1 см, при Сv = 5,6%, у мешканців 
центрального регіону середнє значення дорівнює 
19,8 см ± 1,2 см, мінімальний показник – 17,5 см, 
максимальний – 22,5 см, при Сv = 6,0%. Середня 
довжина кисті для всієї вибірки становить 19,7 см 
± 1,2 см, мінімальний показник 17,0 см, максималь-
ний 30,0 см, Сv = 6,0%.

Довжина кисті мешканців північного регіону є 
достовірно більшою на 0,4 см порівняно із півден-
ним регіоном (t =2,4; при р<0,05) та не має досто-
вірних відмін із центральним, західним та східним 
регіонами (t =1,6; при р<0,05).

Висновки. Вперше проведено співставлення 
повздовжніх параметрів у чоловіків першого зрі-
лого періоду, мешканців різних адміністративних 
регіонів України.

Виявлено, що 2 із 7 поздовжніх розмірів мають 
міжрегіональні значущі відмінності, що стано-
вить 2,8% від всіх можливих відмінностей даних 
параметрів: довжина плеча мешканців північного 
регіону є більшою на 0,9 см порівняно із східним, 
а довжина кисті є більшою на 0,4 см порівняно з 
південним регіоном.

Всі інші середні значення поздовжніх розмірів 
тіла мешканців різних регіонів України значуще не 
відрізняються.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕЖИМУ ВЕНТИЛЯЦІЇ З ДВОМА ФАЗАМИ 
ПОЗИТИВНОГО ТИСКУ (BIPAP) У ХВОРИХ З ДИХАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

В даній статті розглянуті питання щодо ефективності застосування режиму вентиляції з двофазним позитивним 
тиском в дихальних шляхах (BIPAP) у хворих з важкими формами дихальної недостатності на різних етапах респіра-
торної терапії.

Ключові слова: рекруїтмент, вентиляція з двома фазами позитивного тиску, дихальна недостатність.

В данной статье рассмотрены вопросы эффективности применения респираторной поддержки в режиме двух-
фазной вентиляции легких (BIPAP) у больных с тяжелыми формами дыхательной недостаточности на разных этапах 
респираторной терапии.

Ключевые слова: рекруитмент, вентиляция с двумя фазами положительного давления, дыхательная недоста-
точность.

This article questions the effectiveness of respiratory support in a Biphasic positive airway pressure ventilation (BIPAP) 
in patients with severe respiratory failure at various stages of respiratory therapy.

Key words: recruitment, biphasic positive airway pressure, respiratory failure.

Респіраторна терапія є важливим компонен-
том лікування хворих, які знаходяться у важко-
му і критичному станах. Протезування газо-
обмінної функції легень при гострій дихальній 
недостатності і сучасні можливості проведення 
респіраторної підтримки сприяють зменшенню 
летальності і покращенню результатів лікування  
[5, с. 285].

Проведення респіраторної терапії у хворих 
з важкою дихальною недостатністю часто стає 
складною справою. Вибір режимів і параметрів 
вентиляції залежить від багатьох факторів, зо-
крема: важкості ураження легеневої тканини, 
фази перебігу процесу, стану легеневої тканини, 
комплайнсу легеневої тканини, стану серцево-су-
динної системи, наявності органної дисфункції. 
Так звана протективна вентиляція з дотриманням 
певних значень основних респіраторних показ-
ників (ДО-6 мл/кг імт, Піковий тиск не ≤ 35 см. 
водн. ст. Чи тиск плато ≤ 30 см. водн. ст.) показа-
ла переваги щодо тривалості перебування в ста-
ціонарі, зменшення летальності у хворих з ГРДС 
[7, с. 94].

Мета штучної вентиляції легень (ШВЛ) поля-
гає не лише у покращенні газообміну і біомехані-
ки легень, але і зниженні пошкоджуючої дії самої 
ШВЛ. Доведено, що ШВЛ може потенціювати 
механізми системної запальної реакції, виклика-
ної основною патологією. Цитокіни, ендотокси-
ни, бактерії при проведенні ШВЛ, проникаючи 
в системну циркуляцію, запускають вентиля-
тор-асоційоване ушкодження легень (Ventilator-
Associated Systemic Inflammation – VASI), що 
призводить до системної запальної реакції і по-
ліорганної недостатності [1, с.186].

Серед завдань респіраторної терапії, поряд з 
оптимізацією показників газообміну (SpO2≥90%, 
PaO2≥60 мм.рт.ст., PaСO2 35-42 мм.рт.ст, рH>7,3), 
зменшення роботи дихання, зниження спожи-
вання О2, забезпечення адаптації до респірато-
ра, є рання ініціація і збереження самостійного 
дихання [4, с. 185]. Попередні роботи показали, 
що ШВЛ з виключенням дихальної мускулатури 

більше 18-ти годин призводить до атрофії м’язів 
діафрагми [4, с.187]. В результаті збереження 
самостійного дихання відбувається зменшення 
внутрішньолегеневого шунтування, відбуваєть-
ся вентиляція найбільш перфузованих ділянок, 
тоді як дихальний об’єм при проведенні ШВЛ 
розподіляється у зонах зі зниженим кровотоком  
[2, с. 57].

Респіратори середнього класу дають змогу 
проводити примусово-допоміжну вентиляцію з 
можливістю самостійного дихання без диском-
форту для хворого. Одним з таких режимів є 
вентиляція з двома фазами позитивного тиску в 
дихальних шляхах. Даний режим був розробле-
ний з метою нівелювати негативні ефекти при 
вентиляції постійного позитивного тиску в ди-
хальних шляхах (СРАР): проблему гіперкапнії і 
дозволити хворому дихати самостійно [6, с. 600].

BIPAP – режим спонтанної вентиляції на двох 
рівнях СРАР (постійного позитивного тиску в 
дихальних шляхах), з переключенням з одного 
на інший рівень через заданий часовий інтервал. 
BIPAP як режим підвищує мотивацію пацієнта 
дихати спонтанно і дає можливість робити це  
[2, с. 58].

За рекомендаціями міжнародних протоколів ре-
жим BIPAP показаний хворим з важким перебігом 
гострого респіраторного дистрес синдрому [4].

При даній вентиляції задаються значення 
верхнього і нижнього тисків, а також їх трива-
лість. Саме частотою перемикань з верхнього на 
нижній рівень тисків визначається частота при-
мусових дихань. Примусовий дихальний об’єм 
(ДО) є похідною величиною і залежить від різни-
ці тисків і величини комплайнсу легень.

ДО примусовий = (Phigh – Plow) • С, де Phigh 
тиск верхнього рівня, який забезпечує ДО на рів-
ні 6-7 мл/кг ідеальної маси тіла, проте не вище 
30-35 см. Водн. Ст. Plow – тиск нижнього рівня, 
який дорівнює позитивному тиску в кінці видоху 
(ПТКВ). С – комплайнс легень [2, с. 59].

Загальна вентиляція є сумою примусового 
дихання за рахунок роздування і здування легень 
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при переході з одного рівня на інший і спонтан-
ного дихання на заданих рівнях тиску. Сама кон-
цепція двофазної вентиляції полягає у поступо-
вому зменшенні частоти примусових вдихів по 
мірі зростання частки самостійного дихання і 
переходу на повністю самостійне дихання. При-
хильники режиму BIPAP подають його як уні-
версальний, який може застосовуватись на всіх 
етапах респіраторної терапії (ранню фазу, у фазу 
фібропроліферації, при відлученні від респірато-
ра); інші вважають, що даний режим не має осо-
бливих переваг перед вентиляцією, контрольова-
ною за тиском [1, с. 189].

Мета дослідження. Оцінка клінічної ефек-
тивності застосування режиму інвазивної BIPAP 
вентиляції у хворих з важким гострим респіра-
торним дистрес синдромом (ГРДС), дихальною 
недостатністю. 

Матеріал і методи дослідження. Три групи 
пацієнтів вентилювались в режимі BIPAP апара-
том «Carina» фірми Dräger в різні терміни від по-
чатку респіраторної терапії. В усіх групах контр-
олювали наступні показники: дихальний об’єм 
(ДО), хвилинний об’єм дихання (ХОД), середній 
тиск в дихальних шляхах (РСР), показник наси-
чення крові киснем (Sp O2). Оцінювали графічне 
зображення кривих потоку і тиску.

7 пацієнтів, клініко-рентгенелогічна картина 
яких відповідала гострому респіраторному дис-
трес синдрому важкому і середньому перебігу 
за Берлінськими критеріями були переведені у 
режим BIPAP через 24-48 годин після початку 
вентиляції. Попередні режими вентиляції: VC-
SIMV (Volum control-Synchronized Intermittent 
Mandatory Ventilation), PC-AC (Pressure Control/
Assist Control), (ПТКВ=8-12-14 см. водн. ст., 
FiO2=0,4-0,6, з забезпеченням Sp O2≥90%). Для 
досягнення адекватного рівня дихального об’єму 
(ДО) в даній хворих були обрані наступні значен-
ня Phigh =20-28 см. водн. Ст., Plow = ПТКВ=8-
12-14 см. водн. ст. В даній групі режим BIPAP 
не відрізнявся від вентиляції, контрольованої за 
тиском (самостійне дихання відсутнє на верхньо-
му і нижньому тисках). Через 6-12 годин само-
стійне дихання з’являлось на нижньому тиску, 
що робило режим BIPAP подібним на PC-SIMV; 
Pcр =12-16 см. водн. ст., далі 9-12 см. водн. ст.

В другій групі пацієнтів (7 хворих з критері-
ями ГРДС середнього і легкого ступеню) режим 
BIPAP було розпочато пізніше, через через 4- 6 діб 
після початку ШВЛ та зменшення седації. Паці-
єнти вимагали наступних значень: Phigh=16-20 
см. водн. ст., Plow = ПТКВ=8-10 см. водн. ст. По-
ступово зменшували частоту дихань від 12 до 6 
за 1 хвилину з подовженням часу вдиху. Режим 
BIPAP не відрізнявся від PC-SIMV, надалі, по мірі 

зменшення ЧД примусових дихань, збільш Ті і Те 
дихання і самостійне дихання з’явилось і на верх-
ньому тиску (мінімальна седація). Поява само-
стійного дихання на верхньому і нижньому тисках 
відповідала істинному режиму BIPAP. Також від-
мічено зменшення необхідних значень Phigh, який 
складав 14-16 см. Водн. Ст., Plow – 6-8 см. Водн. 
Ст. Pcр =7-10 см. водн. ст., далі 7-9 см. водн. ст 

Третю групу склали хворі в післяоперацій-
ному періоді, з ожирінням, з ателектазами, з су-
путньою органною дисфункцією, яким було про-
довжено вентиляцію в режимі BIPAP. Початкові 
адекватні значення ДО і ХОД були досягнуті на 
рівнях тиску: Phigh=16-20 см. водн. Ст., Plow = 
ПТКВ=5-6 см. водн. ст. При поступовому змен-
шенні примусових ЧД до 8, самостійне дихання 
з’являлось на нижньому і верхньому тисках, що 
відповідало істинному режиму BIPAP. Через 24-
48 годин при подальшому зменшенні значення 
Phigh Режим BIPAP перейшов у CPAP 4-5 см. 
водн. Ст.

При проведенні вентиляції BIPAP не відміче-
но суттєвих ускладнень. Короткотривале знижен-
ня АТ з тахікардією, що не потребувало медика-
ментозної корекції спостерігалось у 2 хворих. 
При переході на істинний BIPAP у хворих ви-
никало помірне зростання частоти дихань(ЧД), 
яке швидко, через 3-5 хвилин зникало: ЧД з 26 
зменшувалась до 20-18 за 1 хвилину. Надалі ди-
хальний дискомфорт був відсутній. Із седативних 
препаратів хворим був залишений тільки сибазон 
0,5% 2 мл двічі або тричі на добу довенно. Показ-
ник Sp O2 утримувався в межах 95-98%.

Отже, перевагами застосування режиму 
BIPAP є збереження роботи дихальних м’язів, зо-
крема діафрагми, зменшення ателектазування за 
рахунок покращення вентиляції задньо-базаль-
них відділів, менша вираженість гемодинамічних 
порушень, менша потреба у седативній терапії.

За результатами наших спостережень, режим 
вентиляції з двофазним позитивним тиском в ди-
хальних шляхах можна застосовувати на різних 
етапах респіраторної терапії. При відсутності 
самостійного дихання даний режим не відрізня-
ється від тиск контрольованої вентиляції, тому 
його використання є безпечним. Істинний BIPAP 
передбачає наявність самостійного дихання у па-
цієнта, що власне і показали результати нашого 
дослідження. Для оцінки здатності хворого до 
самостійного дихання необхідно Зменшити час-
тоту примусових вдохів і подовжити інспіратор-
ний час. При збереженні спонтанного дихання 
кращі умови для притоку крові у легеневе русло 
і з одночасним поступленням дихальної суміші в 
альвеоли. При відсутності самостійного дихання 
BIPAP виконує функції примусової ШВЛ.
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АЕРОБНА ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ, БІОЛОГІЧНИЙ ВІК  
І СИНДРОМ ГЛОБАЛЬНОЇ ГІПОДИНАМІЇ У МОЛОДИХ НЕТРЕНОВАНИХ ОСІБ

Висвітлені нові підходи до визначення і оцінки загальної аеробної фізичної працездатності, в тому числі через ви-
значення синдрому гіподинамії і функціонального біологічного віку практично здорових, фізично нетренованих лю-
дей. Обстежено 285 студентів-медиків за розробленим авторами способом. Встановлено, що лише 34,8% чоловіків 
і 25,1% жінок мали нормальну функцію кардіо-респіраторної системи і їхній біологічний вік відповідав паспортному. 
Результати співставлення даних про наявність синдрома гіподинамії і біологічного віку виявили високу пряму коре-
ляцію між цими показниками у чоловіків і жінок. Темпи старіння чоловіків були більш високими. 

Ключові слова: загальна аеробна фізична працездатність, біологічний вік, синдром гіподинамії.

Освещены новые подходы к определению и оценке общей аэробной физической работоспособности, в том чис-
ле через определение синдрома гиподинамии и функционального биологического возраста практически здоровых 
физически нетренированных людей. Обследовано 285 студентов-медиков по разработанному авторами способу. 
Установлено, что лишь 34,8% мужчин и 25,1% женщин имеют нормальную функцию кардио-респираторной систе-
мы и их биологический возраст соответствует паспортному. Результаты сопоставления данных о наличии синдрома 
гиподинамии и биологического возраста выявили высокую прямую корреляцию между этими показателями как у 
мужчин так и у женщин. Темпы старения мужчин были более высокими. 

Ключевые слова: общая аэробная физическая работоспособность, биологический возраст, синдром гиподи-
намии.

In the paper new methods of the definition and evaluation of overall physical working capasity, including by identifying 
physical inactivity syndrome and functional biological age healthy, physically untrained people are highlighted. The research 
involved 285 medical students by the way,that was developed by the authors. It was found that only 34.8% of male and 
25.1% of female had normal function of the cardio-respiratory system and their biological age corresponded passport. The 
results matching the evidence of physical inactivity syndrome and biological age are revealed in a high direct correlation 
between these parameters within both males and females. The pace of male aging was definitely higher. 

Key words: total aerobic physical performance, biological age, syndrome of physical inactivity.

Актуальність. Зміст терміну «загальна аероб-
на фізична працездатність» є тотожним поняттю 
функціональні можливості кардіо-респіраторної 
системи, тобто величини фізичної працездатності 
(ФП) слугують об’єктивним критерієм визначен-
ня ефективності діяльності цієї основної системи 
життєзабезпечення організму. 

Взаємозв’язок між аеробними можливостями 
і станом здоров’я людини вперше був встановле-
ний американським лікарем К.Купером. Він по-
казав, що у людей, які мають середні або більш 
високі рівні аеробних можливостей, визначаються 
нормальні величини артеріального тиску (АТ) та 
практично не зустрічаються захворювання серця. 
Було також показано, що між рівнем ФП і поши-
реністю серцево-судинних захворювань існує тіс-
на негативна кореляційна залежність: тобто кон-
тингент хворих, що страждають на захворювання 
серця поповнюється, в першу чергу, за рахунок 
осіб, які є слабо фізично підготовленими і ведуть 
малорухомий спосіб життя [1, 2, 3].

Зниження ФП у молодих, практично здорових 
нетренованих людей частіше за все є наслідком 
хронічної глобальної гіподинамії. Як відомо, при 
гіподинамії спостерігаються атрофічні і дегенера-
тивні зміни у м’язах, в тому числі і в серцевому 
м’язі, що знижує скорочувальну функцію серця. 
У таких людей зростає пульс у стані спокою, і 
неадекватно збільшується цей показник при фі-

зичних навантаженнях [4, 5, 6]. Це обумовлює 
актуальність визначення і оцінки ФП у молодих, 
практично здорових людей, а її рівень може слу-
жити прогностичною ознакою ризику.

Відомо, що з віком показник ФП прогресивно 
знижується, що може бути причиною обмеження 
професійної придатності людей у багатьох про-
фесіях уже навіть у середньому віці. Визначено 
також, що навіть у високо розвинених економіч-
но країнах, зниження ФП виникає навіть раніше, 
ніж очікуване за віком, що свідчить за прискорені 
темпи старіння [7]. Це дозволяє використовувати 
показник ФП, як маркер здоров’я і оцінювання 
функціонального біологічного віку людини

Методи тестування загальної аеробної ФП по-
винні відповідати певним вимогам: вони мають 
бути безпечними, неінвазивними, простими у 
використанні. У нетренованих людей при визна-
ченні ФП слід уникати проб з максимальними фі-
зичними навантаженнями, які несуть підвищений 
ризик ускладнень. Відомо, що визначення фізич-
них можливостей індивідуума може здійснюва-
тись з використанням педагогічних тестів, напри-
клад тестів К.Купера, де критерієм оцінювання є 
відстань, яку досліджуваний долає при бігу про-
тягом 12 хвилин, або час проходження відстані в 
1,5 милі.

Однак ці тести є малоінформативними у прак-
тиці лікаря.
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Більш надійними способами визначення функ-
ціонального стану організму є тести з фізичними 
навантаженнями, які здійснюються з реєстра-
цією діяльності серцево-судинної системи. До 
них належить Гарвардський степ-тест, при якому 
оцінюється реакція пульсу у відновчому періоді 
після виконання стандартного навантаження. І 
відповідно чим швидше відновлюється пульс, тим 
більш високий показник ІГСТ і більш високий рі-
вень тренованості, а значить відповідно і фізич-
ної працездатності обстеженого[3]. Гарвардський 
степ-тест має ряд недоліків. По – перше, цей спо-
сіб визначення ФП є лише орієнтовним, не несе 
інформацію про кількісні величини роботи і базу-
ється на оцінюванні умовних кількісних величин. 

Відомо, що навіть у молодих тренованих осіб 
пульс при Гарвардському степ-тесті може досягати 
максимальних величин. Як показали наші дослі-
дження , у нетренованих осіб пульс нерідко пере-
вищує максимально допустимі значення і досягає 
навіть 240 уд/хв. зразу після навантаження, а АТ 
систолічний -230 мм рт.ст., що виходить за межі 
безпечних значень і свідчить за те, що навантажен-
ня при цьому тесті часто перевищує функціональні 
можливості організму. Як правило у такому випад-
ку спостерігаються і патологічні реакції АТ [8].

Велоергометричний тест із зростаючою по-
тужністю навантажень (тест PWC 170), реко-
мендований ВООЗ для широкого використання в 
практиці, є загальновизнаною моделлю для тес-
тування аеробної ФП. Він проводиться шляхом 
виконання на велоергометрі двох навантажень 
зростаючих за потужністю, з вимірюванням лише 
пульсу на останній хвилині кожного навантажен-
ня. PWC170 розраховується за загальновідомою 
формулою або визначається за графіком і являє 
собою величину потужності навантаження у Вт 
або кГм/хв, яку досліджуваний міг би виконати, 
досягаючи пульсу 170 уд/хв. [3].

Однак до теперішнього часу невирішеною 
проблемою залишаються і способи оцінювання 
отриманих результатів проби. Вони, як правило, є 
недостатньо інформативними. Оцінювання ФП за 
відносною величиною показника PWC170, тобто 
на 1кг маси тіла, яке рекомендоване рядом авторів 
[9], заслуговує на критичне ставлення, оскільки в 
широкому діапазоні можливих величин маси тіла 
у чоловіків і жінок при одних і тих самих абсо-
лютних значеннях показника PWC170 якісні оцін-
ки рівнів ФП можуть коливатись від низького до 
вищого за середній, що, безперечно, знижує точ-
ність визначення ФП. Проведені нами досліджен-
ня показали, що у молодих нетренованих осіб ко-
реляційна залежність між масою тіла і величиною 
PWC170 була практично відсутня – коефіцієнти 
кореляції становили у чоловіків лише +0,156, у 
жінок +0,07.

В оцінці абсолютних значень PWC170 одні 
джерела указують на те, що ФП у молодих не-
тренованих чоловіків коливається в межах 142-
184 Вт, у жінок – 75 -142 Вт. Як видно діапазон 
коливань величини PWC170 достатньо великий і 
тому він не дає можливості об’єктивно визначати 
нормальні рівні ФП(високий, вищий за середній, 
середній), або ступінь її зниження.

Враховуючи результати епідеміологічних до-
сліджень про поширеність явної і прихованої 
артеріальної гіпертензії в популяції, під час вико-
нання проб з фізичними навантаженнями доціль-
но вести контроль не лише за показником пульсу, 
а вимірювати і оцінювати величини артеріального 
тиску. У осіб з гіпертонічною гемодинамічною 
реакцією у відповідь на навантаження критичне 
зростання тиску до максимально можливих ве-
личин, як правило, випереджає зростання пульсу 
до порогових значень, що, безумовно, насправді 
знижує рівень ФП і суттєво впливає на точність і 
інформативність указаного способу її визначення.

Постановка проблеми.
Метою дослідження було запропонування но-

вого підходу до проведення і оцінці велоергоме-
тричного навантаження (PWC170), який дозволяє 
визначити і оцінити ФП, в тому числі і за функці-
ональним біологічним віком, тип реагування АТ, 
а також діагностувати наявність чи відсутність 
гіподинамії. 

Нами був запропонований спосіб визначення 
ФП, який базується на урахуванні змін обох гемо-
динамічних показників ( пульсу і АТ) при вико-
нанні обстежуваними навантаження безпечної по-
тужності, що суттєво підвищує інформативність 
указаного стрес-тесту [10, 11].

Спосіб оцінки реакції АТ базується на вико-
ристанні його змін, характерних для динамічного 
навантаження на велоергометрі в безпечному для 
обстежуваного діапазоні значень АТ. Тобто, оцін-
ка реакції АТ досягається шляхом виконання на 
велоергометрі навантажень не тільки гранично 
допустимого, а й більш низьких рівнів [12]. 

Ні анамнестичний підхід в діагностиці гіподи-
намії, ні хронометраж добової і тижневої рухової 
активності людини не здатні точно оцінити сту-
пінь вираженості гіподинамії і. Враховуючи на-
укову актуальність та високий практичний запит, 
нами був розроблений і запатентований спосіб діа-
гностики гіподинамії, який базується на визначен-
ні адаптаційних можливостей серцево-судинної 
системи до фізичних навантажень при велоерго-
метричному тесті(PWC170) у практично здорових 
людей[13]. Запропонований нами підхід дозволяє 
значно підвищити чутливість і інформативність 
способу діагностики гіподинамії, об’єктивізувати 
її внесок і прогнозувати можливий вплив на по-
дальший розвиток серцево-судинних захворювань 
і передчасне старіння.

Виклад основного матеріалу. Дослідження і 
оцінка ФП проводилась у 158 практично здорових 
чоловіків і 127 жінок віком 20-30 років. Загаль-
ну аеробну ФП визначали шляхом використання 
тесту PWC170 за модифікованою нами методи-
кою [10,11] , а саме: досліджувані виконували два 
зростаючих за потужністю стандартних наванта-
ження 50 і 100 Вт – чоловіки і 25 і 75 Вт – жінки. 
Крім визначення пульсу проводилось вимірюван-
ня АТ у стані спокою та в кінці кожної сходинки 
навантаження. Величину ФП у обстежених розра-
ховували за загальновідомою формулою [3]. При 
наявності гіпертонічної реакції у відповідь на на-
вантаження використовували наступну формулу 
для визначення ФП. ФП= (297,5 x W) : ПД факт. 
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Таблиця 1
Градації оцінювання фізичної працездатності  

у молодих нетренованих чоловіків і жінок за абсолютними величинами PWC170

Стать 
Рівні ФП, Вт

Високий Вищий  
за середній Середній Нижчий  

за середній Низький Дуже низький 

Чоловіки 207 і більше 176-206 145-175 114-144 83-113 <83
Жінки 160 і більше 138-159 116-137 94-115 72-93 <72

Таблиця 2
Абсолютні величини PWC170  

у обстежених чоловіків і жінок з різними рівнями фізичної працездатності

Рівні фізичної працездатності Чоловіки , n=158 Жінки, n =127
N M± m % N M± m %

Високий 1 237,0 0,6 7 161,7 ± 3,2 5,5
Вищий за середній 29 189,7±1,36 18,4 7 149,7±1,84 5,5
Середній 25 153,0±1,31 15,8 17 125,3±1,25 14,1
Нижчий за середній 56 127,3±0,89 35,4 36 102,1±0,82 28, 1
Низький 39 100,0±1,1 24,7 47 83,9±0,69 36,7
Дуже низький 8 53,6±4,4 5,1 13 60,9±1,74 10,1

Таблиця 3
Біологічний вік чоловіків і жінок з різними рівнями загальної аеробної фізичної працездатності 

Рівні фізичної  
працездатності

Чоловіки Жінки

N БВ M± m 
(роки)

перевищення 
паспортного 
віку(роки)

N БВM± m 
(роки)

перевищення 
паспортного 

віку роки
Нижчий за середній 56 30,3±0,66 8,7±0,33 36 29,3 ±0,51 5,7±0,39
Низький 39 42,6±0,82 21,5±0,64 47 38,0±0,51 16,4±0,34
Дуже низький 8 62,1±2,3 41,3±1,93 13 49,0±1,21 27,5±0,91

W – потужність другого навантаження, яка 
складає 100 Вт для чоловіків, 75 Вт – для жінок, 
ПД факт. – добуток пульсу на АТ систолічний при 
цих навантаженнях, поділений на 100[12].

Кількісні показники були оброблені методами 
варіаційної статистики з розрахунком середньої 
величини варіаційного ряду (М), середньої похиб-
ки ряду ( m), довірчого інтервалу, середньоквадра-
тичного відхилення, парної кореляції, коефіціенту 
достовірності. 

Кількісні величини PWC170 оцінювали, спів-
ставляючи їх з установленими нами градаціями 
(табл. 1).

Абсолютні значення та частота зустрічаємості 
обстежених з різними рівнями фізичної працез-
датності за тестом PWC170 серед нетренованих 
чоловіків та жінок молодого віку представлені в 
таблиці 2.

Як видно із даних таблиці 2, лише у 34,8% чо-
ловіків і 25,1% жінок фізична працездатність, тоб-
то функція кардіо-респіраторної системи була нор-
мальною (рівні ФП високий, вищий за середній, 
середній).

Високий та вищий за середній рівні ФП, тоб-
то такі рівні, що найбільше відповідають за добре 

фізичне здоров’я, зустрічались лише відповідно у 
19,0 % чоловіків та 11,0 % жінок.

Абсолютні значення ФП склали в середньому 
191,3±2,68 Вт у чоловіків і 145,6±2,5 Вт у жінок і 
різнилися високо достеменно ( р < 0,001).

Привертає на себе увагу той факт, що серед об-
стежених із зниженою ФП значно погіршені функ-
ціональні можливості серцево-судинної системи 
(низький та дуже низький рівні ) мали 29,8 % чо-
ловіків і 46,8 %

У цих групах обстежених абсолютні значен-
ня ФП склали лише в середньому 76,8±2,3 Вт і 
72,4±2,2 Вт відповідно і суттєво не відрізнялись у 
чоловіків і жінок( р < 0,05). Однак у чоловіків за-
значених груп показник ФП був знижений в біль-
шій мірі: у 2,3 рази, а у жінок – у 2 рази у порівнян-
ні із обстеженими, що мали середні і більш високі 
функціональні можливості кардіо-респіраторної 
системи. Іще більш вираженою була означена від-
мінність в групах чоловіків і жінок з дуже низь-
кими показниками ФП (відповідно у 3,3 рази і 2,4 
рази), тобто у чоловіків зазначених груп показник 
ФП був знижений в більшій мірі, ніж у жінок.

При значеннях абсолютних величин PWC170, 
які є нижчими за нижню межу середнього, розра-
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ховували функціональний біологічний вік за фор-
мулами: для чоловіків БВ= паспортний вік +(145 – 
PWC170 фактична): 2; для жінок БВ = паспортний 
вік +(116 – PWC 170фактична): 2.

Визначення функціонального біологічного віку 
в групах обстежених із зниженими можливостями 
кардіо-респіраторної системи показали, що вони 
характеризувались значним ступенем постаріння, 
особливо особи з низькими і дуже низькими показ-
никами ФП ( табл.ь 3)

Різниця в перевищенні паспортного віку є висо-
ко достеменною між у всіх групах обстежених як 
серед чоловіків, так и серед жінок (p<0,01-0,001).

Оскільки відхилення БВ в сторону його збіль-
шення в межах 5 років за даними дослідників [14] 
оцінюється, як нормальне, з метою уникнення гі-
пердіагностики у виявленні передчасного старіння, 
особи, які мали. перевищення БВ в межах 5 років 
нами враховувались, як такі, БВ яких відповідає 
паспортному. В групах обстежених з нижчим за се-
редній рівнем ФП таких серед чоловіків було 14%, 
серед жінок – 9%. Передчасне суттєве старіння, 
тобто збільшення БВ більше, як на 5 років було ви-
явлено у 50,6% чоловіків і 65,5% жінок. Біологіч-
ний вік чоловіків в середньому перевищував пас-
портний на 23,8 роки, жінок – на 16,5 років. У всіх 
досліджуваних групах з різним ступенем зниження 
показника ФП біологічний вік чоловіків був досто-
вірно вищим порівняно із жінками, що характери-
зує більш високі темпи старіння у осіб чоловічої 
статі. 

Зниження функціональних можливостей осно-
вних систем життєзабезпечення, які визначають 
тривалість і якість життя у практично здорових 
осіб, можуть бути пов’язані, в першу чергу, зі зни-
женням скорочувальної функції серця, що є, часті-
ше за все, наслідком хронічної глобальної гіподи-
намії. Тому при нормотонічному типі реакції АТ у 
відповідь на навантаження, додатково визначали 
відсутність або наявність синдрому глобальної гі-
подинамії та ступінь її вираженості [13]. Робили 
це шляхом обчислення відсоткового відношення 
фактичного і верхньої межі нормального значення 
подвійного добутку на 1 Вт останньої сходинки на-
вантаження (ПД/Вт) до верхньої межі нормального 
значення ПД/Вт за формулами: для чоловіків – (ПД 
факт/Вт – 2,0)х 50; для жінок – (ПД факт/Вт – 2,6) 
х 38. Верхня межа нормального значення ПД/Вт 
складає 2,0 ум.од/Вт для чоловіків і 2,6 ум.од/Вт 
для жінок. При значенні відсоткового співвідно-
шення ПД/Вт в межах 1 – 15% діагностували гіпо-
динамію середнього ступеня , 16- 30% – вищого за 

середній ступінь, 31 – 45% – високого ступеня, 46% 
і вище – дуже високого ступеня. При нульовому чи 
негативному значенні засвідчували відсутність гі-
подинамії .

При визначенні поширеності синдрому гіпо-
динамії із досліджень нами цілеспрямовано були 
вилучені особи з патологічними типами реакції 
гемодинаміки (гіпер-, гіпо- і дистонічним) з метою 
уникнення гіпердіагностики. 

Синдром хронічної глобальної гіподинамії був 
виявлений у 63,9 % обстежених чоловіків і 67% 
жінок з нормальною гемодинамічною реакцією у 
відповідь на навантаження. Гіподинамія середньо-
го та вищого за середній ступеня була зареєстрова-
на відповідно у 19,5 % і 14,8 % чоловіків і 23,2 % 
і 25,8 % жінок. Водночас гіподинамію високого і 
дуже високого ступеня визначали частіше у чолові-
ків, ніж у жінок (у 29,5% проти 18,5%).

Результати співставлення даних про наявність 
синдрому гіподинамії і біологічного віку виявили 
високу кореляцію між цими показниками у осіб 
обох статей. Так, в групі осіб без синдрому гіпо-
динамії БВ відповідав паспортному або навіть 
був менший за нього. По мірі зростання ступе-
ня гіподинамії лінійно збільшується БВ. Коефі-
цієнт кореляції між БВ і ступенем вираженості  
синдрому гіподинамії склав 0,716 у чоловіків і 
0,771 у жінок [15].

Раннє виявлення синдрому гіподинамії і перед-
часного старіння з використанням функціональної 
проби на визначення загальної аеробної ФП дозво-
лить об’єктивізувати вираженість цих ризик-фак-
торів, намітити та провести комплекс реабілітацій-
них заходів і оцінити їх ефективність.

Висновки:
1. Загальна аеробна ФП, як показник функ-

ції кардіо-респіраторної системи, була знижена у 
65,2% чоловіків і 74,9% жінок .

2. Встановлено, що більше половини чоловіків і 
жінок ( відповідно 50,6% і 65,5%)характеризують-
ся прискореними темпами постаріння.

3. Більша частота виявлення прискорених 
темпів старіння спостерігалась у жінок, але ви-
раженість постаріння була достовірно вищою у 
чоловіків. Перевищення паспортного віку в групі 
чоловіків в середньому становило 23,8 роки, у жі-
нок – 16,5 років.

4. Виявлена висока пряма кореляційна залеж-
ність між БВ і вираженістю синдрома гіподинамії 
у осіб обох статей.

5. Лише у третини чоловіків і жінок синдром 
гіподинамії і передчасне старіння не визначались. 
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ТРАХЕОБРОНХОМАЛЯЦИЯ У ПАЦИЕНТА 2-Х ЛЕТ  
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

В статье приводится описание клинического случая: врожденной патологии трахеобронхиального дерева у 
мальчика 2-х лет (трахеобронхомаляция) на фоне хронической соматической патологии других органов и пораже-
ния эндокринной системы.

Ключевые слова: трахеобронхомаляция, пороки развития легких, дети.

У статті даний опис клінічного випадку: уродженої патології трахеобронхіального дерева у хлопчика 2-х років 
(трахеобронхомаляція) на тлі хронічної соматичної патології інших органів і ураження ендокринної системи.

Ключові слова: трахеобронхомаляція, вади розвитку легень, діти.

The description of a clinical case: congenital abnormalities of the tracheobronchial tree at the boy 2 years (traheobron-
homalyatsiya) in combination with the presence of chronic somatic pathology of other organs and disorders of endocrin 
system are considered in the article.

Key words: tracheobronchomalacia, congenital lung malformations, children.

Пороки развития легких известны давно, но до 
середины XX века они описывались преимуще-
ственно как казуистические наблюдения. По мере 
накопления опыта было установлено, что врожден-
ные аномалии легких встречаются нередко, их рас-
пространенность в детской популяции составляет 
от 4,6 до 20% [2, 7, 10]. Врожденные пороки раз-
вития – это стойкие морфологические изменения 
органа или организма, выходящие за пределы вари-
аций их строения и возникающие внутриутробно 
в результате нарушений развития зародыша, плода 
[3]. Подавляющее большинство пороков развития 
связано с наследственной патологией. С действи-
ем тератогенных факторов связано лишь 3-5% всех 
пороков развития [2, 10]. Пороки легких и бронхов 
могут быть результатом отклонений в развитии на 
всех стадиях формирования органа: между 3-й и 
6-й неделями эмбрионального развития, когда на 
первичной кишке появляется дивертикул трахеи, 
между 6-й и 16-й неделями, когда происходит бы-
строе деление бронхов, после 16-й недели, когда 
начинается активное формирование альвеолярного 
аппарата [3, 8]. В пользу врожденного генеза брон-
холегочного поражения свидетельствуют аномалии 
и пороки других органов, а также явные аномалии 
в том же или другом легком. Особую группу со-

ставляют множественные пороки развития, инду-
цированные численными и структурными мутаци-
ями хромосом. 

Согласно международной классификации по-
роков развития ВОЗ и МКБ-10, пороки развития 
дыхательной системы делятся на пороки развития 
гортани, трахеи, бронхов и легких, классификация 
которых изложена далее [4]:

1. Распространённые пороки развития стенки 
трахеи и бронхов:

1. трахеобронхомегалия (синдром Мунье-Куна);
2. трахеобронхомаляция;
3. синдром Уильямса-Кемпбелла (синдром бал-

лонирующих бронхоэктазов);
4. бронхомаляция;
5. бронхиолоэктатическая эмфизема.
2. Ограниченные пороки развития стенки тра-

хеи и бронхов.
3. Кисты лёгких.
4. Секвестрации лёгких.
5. Синдром Картагенера.
6. Пороки развития лёгочных артерий, вен и 

лимфатических сосудов:
Трахеобронхомаляция (ТБМ) – врожденная 

слабость стенки трахеи и (или) крупных бронхов, 
связанная с патологической мягкостью их хряще-
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вого каркаса [2]. В отличие от трахеобронхоме-
галии при трахеобронхомаляции не наблюдается 
резкого расширения трахеи и бронхов. Различают 
диффузную и локальную ТБМ. При локальной 
форме наблюдаются только функциональные сте-
нозы трахеи. Диффузные формы не имеют четко 
очерченной клинической картины. Редко могут 
наблюдаться симптомы стеноза трахеи и главных 
(чаще левого) бронхов. При стертых в клиническом 
отношении формах имеющаяся трахеобронхиаль-
ная дискинезия может привести к хроническому 
воспалению дыхательного тракта и формирова-
нию стойких бронхолегочных изменений [4, 5, 7]. 
ТБМ может сочетаться с другими врожденными 
поражениями легких. У детей первого года жизни 
описана обратимая форма этой патологии, клини-
чески проявляющаяся в виде стридорозного дыха-
ния, при которой одновременно обнаруживается 
мягкость хрящей гортани и ушных раковин. Сим-
птомы болезни при такой форме исчезают на 1-2-
м году жизни [11]. Трахеобронхоскопия позволяет 
выявить патологическую подвижность стенок тра-
хеи и (или) главных бронхов; на выдохе возникает 
резкое сужение просвета трахеи, который может 
принимать различную форму (щелевидную, серпо-
видную и др.) [9].

Для иллюстрации вышеизложенного приво-
дим выписку из истории заболевания мальчика Р.,  
2-х лет, который находился на обследовании и ле-
чении в пульмонологическом отделении многопро-
фильного стационара, с жалобами на малопродук-
тивный кашель, одышку, дистанционные хрипы, 
субфебрильную температуру, вялость.

Из анамнеза жизни и заболевания известно, 
что ребенок от шестой беременности, протекавшей 
на фоне анемии, ДЦП, инфицированности туберку-
лезом, у биологической мамы. Роды пятые в сроке 
гестации 39 недель. Масса тела при рождении 3500 
граммов, на искусственном вскармливании с рож-
дения. Мальчик до года наблюдался у невролога 
с диагнозом: гипоксически-ишемическая энцефа-
лопатия, синдром гипервозбудимости, гипертен-
зионно-ликворный синдром. В возрасте 1 года 4 
месяцев ребенку оформлена инвалидность по по-
воду органического поражения ЦНС (атонически-
астатический синдром со стойкими выраженными 
двигательными нарушениями, задержка этапов 
развития). Среди перенесенных заболеваний – по-
вторные ОРВИ, обструктивные бронхиты (до 10 
раз), пневмонии (3 раза). Ребенок до 1,5 лет воспи-
тывался в доме ребенка (полных данных о биологи-
ческой матери и наследственности нет), в возрасте 
1 года 7 месяцев усыновлен в приемную семью.

При поступлении в клинику: состояние ре-
бенка тяжелое за счет выраженных проявлений 
бронхообструктивного синдрома. Мальчик отста-
ет в психомоторном разитии: стоит неустойчиво, 
ходит с поддержкой, произносит отдельные слоги, 
пытаясь соединить их в слова, понимает обращен-
ную к нему речь. При осмотре обращает внима-
ние фенотип ребенка: макросомия, выступающий 
лоб, широкая переносица, короткая шея, низкора-
сположенное пупочное кольцо, короткие пальцы, 
остаточные проявления перенесенного рахита в 
виде «браслетов», »реберных четок». Не лихора-

дит. Масса тела 16 кг. Рост 84 см. ИМТ – 22,8 кг/м2. 
Физическое развитие дисгармоничное, ожирение. 
Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно, 
распределена неравномерно, с преобладанием на 
груди, животе, бедрах. Отеков нет. Тонус мышц и 
тургор тканей удовлетворительный. Кожные по-
кровы бледные, свободные от высыпаний. Периор-
битальные тени. Слизистая зева розовая, влажная, 
чистая. Пальпируются подчелюстные лимфатиче-
ские узлы – до 0,7-0,9 см в диаметре, подвижные, 
безболезненные. Носовое дыхание затруднено, 
слизистое отделяемое. Дистанционные хрипы. 
Тахипное до 40 в минуту. Участие вспомогатель-
ной мускулатуры в акте дыхания. Перкуторно над 
легкими коробочный оттенок легочного звука, ау-
скультативно ослабленное дыхание, выдох удли-
нен, сухие свистящие и разнокалиберные влажные 
хрипы с обеих сторон. Область сердца без видимых 
деформаций. ЧСС 110-120 в минуту. Тоны сердца 
ритмичные, умеренно приглушены, короткий си-
столический шум на верхушке. Язык влажный, 
чистый. Живот мягкий, доступен глубокой паль-
пации. Печень +2,5 см ниже края реберной дуги, 
край эластичный, безболезненный. Селезенка не 
пальпируется. Стул оформлен, без патологических 
примесей. Мочеиспускание свободное, безболез-
ненное. Диурез адекватный.

Данные дополнительных исследований.
В клиническом анализе крови: относитель-

ная лимфопения (38%), умеренный лейкоцитоз 
(13,5*109/л).

Клинический анализ мочи – в норме.
В мазке из зева на флору и чувствительность к 

антибиотикам: S. viridans значительный рост (107), 
грибы рода Candida 5*104 КОЕ, N.haemolyticum 
значительный рост (107). 

В носоглоточном смыве на вирусы выявлен РС –  
вирус.

Биохимическое исследование крови:
креатинин крови – 55,9 (N 27-62 мкмоль/л), мо-

чевина крови – 5,38 (N 1,8 – 6,4ммоль/л); фосфор –  
1,58 (N 1,45-1,78 ммоль/л); магний – 1,0 (N 0,7 – 
0,95ммоль/л); кальций – 2,2 (N 2,02-2,6 ммоль/л); Г

глюкоза крови – 5,5 ммоль/л.
Печеночные пробы: АЛТ-24,2 МЕ/л (N 5-30 

МЕ/л), АСТ-21,6 МЕ/л (N 7-40 МЕ/л), общий били-
рубин 9,9 мкмоль/л (N 8,6-20,5 мкмоль/л), связан-
ный – 3,3 мкмоль/л (N до 5,1 мкмоль/л), свободный –  
6,6 мкмоль/л(N до 15,4 мкмоль/л).

Пилокарпиновая проба: Na+– 27,2 ммоль/л.
Иммунограмма: Лейкоциты 13,5*109/л (N 7,9-

8,5*109/л), лимфоциты- 30% (N 34-38,5%), лим-
фоциты абс.ч -4,1 (N 2,6-3,2*109/л), СД3 -68% (N 
66-76 %), СД3 абс.ч -2,79 (N 1.4-2.0*109/л), СД22 –  
28% (N 17-31), СД22 абс.ч – 1,15 (N 0.13-0.87*109/
л), СД4 -41% (N 33-41%), СД8 -26% (N 27-35%), 
СД4/СД8 – 1,57 (N1.1-1.4), СД16 – 22% (N 9-16 
%), Ig A -0,90г/л (N 1.24±0.45 г/л), Ig M -1,26 г/л 
(N 0,65± 0,25 г/л), Ig G -6,8 г/л (N 9,23 ± 2,56 г/л), 
Ig E – 64,76МЕ/мл (N 50 МЕ/мл), 44 % фагоцитир. 
нейтроф (N 40-90%), Фагоцит. кол-во 1,7 (1-2), 
Комплемент СН 50 -68 (N 40-80 ), НСТ-тест спонт 
-27 % (N 8-12 %).

Анализ крови на гормоны: Т4 свободный – 10,6 
пмоль/л (при норме 10-23,2); Тиреотропный гор-
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мон – 5,03 мкМЕ/мл (при норме 0,23-3,4); антитела 
к ТПО – 12 (в норме до 30 МЕ/мл); 

инсулин (ИФА) – 24,65 мкМЕ/мл (при норме 
3-15).

ИФА суммарные антитела к гельминтам: лям-
блии, токсокары, аскариды АТ IgG отрицательный; 

ИФА: Ig M: ЦМВ (0.12), Chlamydia pneumonia 
(0.10), Mycoplasma pneumonia (0,07) отрицатель-
ный;

Ig G: ЦМВ (0,97 – положительный), Chlamydia 
pneumonia (0.08), Mycoplasma pneumonia (0,05) от-
рицательный;

Рентгенография органов грудной клетки: ле-
гочные поля повышены в прозрачности. Легочный 
рисунок усилен, обогащен с обеих сторон. Корни 
расширены, малоструктурны. Синусы свободны. 
Сердце – в пределах нормы. Заключение: рентген 
данные в пользу обструктивного бронхита.

Ультразвуковое исследование: печень увеличе-
на (вертикальный косой размер 96 мм (N- до 85)), 
край острый, контуры острые, структура однород-
ная, эхогенность не изменена. Желчный пузырь: 
46×16мм, перегиб дна и шейки, стенка не утолще-
на, холедох норма, камней нет. Поджелудочная же-
леза – без особенностей. Селезенка: 71×32 мм, не 
увеличена. Почки – правая 61×26 мм, левая 63×35 
мм, паренхима 13 мм, однородная, ЧЛС не расши-
рена, камней нет. Мочевой пузырь норма. 

ЭКГ: синусовая брадикардия. ЧСС = 72 уд. в 
минуту. Неполная блокада правой ножки пучка 
Гиса.

ДПЭХОКГ: выявлен лево-правый шунт (d 2,5 
мм) в средней трети МПП. Функционирующее 
овальное окно. Аномальная хорда левого желу-
дочка.

Ультразвуковое исследование щитовидной же-
лезы. Объем щитовидной железы несколько пре-
вышает нормативные значения, но не является 
гиперплазией для данного физического развития, 
эхоструктура не изменена.

ЭхоЭГ: Мэхоd=Мэхоs=70 мм. Ширина М-эхо 
6,5. Смещеня не выявлено. Признаки ликворной 
гипертензии.

Нейросонография. Декомпенсированная вну-
тренняя гидроцефалия (Дбж – 53-55 мм, Д 3ж – 23 
мм, МП щель 3-4мм) Субатрофия вещества полу-
шарий в перивентрикулярных зонах. Симметрия в 
норме.

Бронхоскопия: Заключение: Трахеобронхомаля-
ция. Двусторонний диффузный катарально-гной-
ный эндобронхит.

При компьютерной томографии органов груд-
ной клетки, проведенной в спиральном режиме ша-
гом 3 мм, и на мультипланарных реконструкциях 
очаговых и инфильтративных изменений в легких 
не выявлено. Имеют место субплевральные уплот-
нения паренхимы легких, больше справа. Трахея 
и крупные бронхи проходимы. Просвет трахеи в 
форме вытянутого овала. Легочной рисунок не-
сколько усилен за счет сосудистого компонента. 
Корни легких не расширены. Медиастинальные и 
бронхопульмональные лимфоузлы не увеличены. 
свободной жидкости в плевральных полостях нет. 
Тень средостения не расширена. Костно-деструк-
тивных изменений не выявлено. Заключение: опи-

санные изменения паренхимы легких, вероятно, 
поствоспалительного генеза.

Консультации специалистов:
Невролог: Врожденная патология ЦНС, субком-

пенсированная гидроцефалия с нижним парапаре-
зом, задержкой психомоторного развития.

Эндокринолог: Гипоталамическое ожирение. 
Субклинический гипотиреоз. Гиперинсулинизм.

Иммунолог: у ребенка имеет место аномалия 
строения трахеобронхиального дерева: трахео-
бронхомаляция. Хронический бронхит, период 
обострения (РС-вирусная инфекция).

Офтальмолог. Ангиопатия сетчатки по гипер-
тоническому типу обои глаз.

Фтизиатр. Мальчик не инфицирован МБТ – 
реакция Манту с 2 ТЕ от 12.03.15 – отрицательна. 
В настоящее время данных за активный туберку-
лезный процесс нет. 

Таким образом, на основании проведенного об-
следования был установлен клинический диагноз: 
Врожденная аномалия строения трахеобронхиаль-
ного дерева: трахеобронхомаляция. Вторичный 
хронический бронхит с синдромом бронхообструк-
ции, период обострения. РС-вирусная инфекция. 
Дыхательная недостаточность 1 ст. 

сопутствующий диагноз: Врожденная патоло-
гия ЦНС, субкомпенсированная гидроцефалия с 
нижним парапарезом, задержкой психомоторного 
развития. Гипоталамическое ожирение. Субклини-
ческий гипотиреоз. Гиперинсулинизм. Ангиопатия 
сетчатки по гипертоническому типу обоих глаз. 
Функционирующее овальное окно. Аномальная 
хорда левого желудочка. Аномалия строения желч-
ного пузыря.

Ребенку проведено лечение: стол «детский»; 
учитывая тяжесть и затяжной характер заболева-
ния ребенок получил 2 курса антибактериальной 
терапии (цефограм + амикацин, затем левоцин); 
противовирусная терапия (виферон); дезинтокси-
кационная терапия; с целью улучшения дренаж-
ной функции легких ребенок получал внутривен-
ную инфузию с эуфиллином и дексаметазоном, 
лазолекс внутривенно, в-адреномиметики инга-
ляционно (вентолин, беродуал), ингаляционные 
стероиды (фликсотид, пульмикорт); антигиста-
минная терапия (лоратадин); противогрибковую 
терапию (флуконазол); пробиотики (флувир); 
физиотерапия – КУФ носа и зева, ЭВТ на груд-
ную клетку, спелеотерапия, цуботерапия, мас-
саж, ЛФК.

В динамике проявления бронхообструктив-
ного синдрома купированы, общее состояние 
ребенка стабилизировалось. Продолжено наблю-
дение. Ребенок выписан под наблюдение педиа-
тра, пульмонолога, невролога, эндокринолога по 
месту жительства с рекомендациями: диета № 8, 
1200 ккал/сут, ограничить легко усвояемые угле-
воды; контроль анализа крови на ТТГ, Т4 св., а/т 
к ТПО через 1 месяц с повторной консультацией 
эндокринолога; повторная консультация невролога 
через 2 недели с целью решения вопроса о прове-
дении МРТ головного мозга и поясничного отде-
ла спинного мозга, с последующей консультацией 
нейрохирурга; плановое обследование у генетика; 
противопоказан прием кардоната, пирацетама и его 
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аналогов. Медикаментозное лечение: ингаляцион-
но через небулайзер: беродуал по 5 капель + физ. 
раствор 2 мл * 2 раза в день, пульмикорт 250 мкг + 
физ. раствор 2 мл * 2 раза в день на 3 месяца; per 
os: азитромицин (200 мг – 5 мл) по 4мл * 1 раз в 3 
дня – 1 месяц, затем бисептол 5 мл * 2 раза в день –  
1 месяц; L-тироксин 12,5 мкг * 1 раз в день – 10 
дней, затем 25 мкг * 1 раз в день – постоянно утром 
до завтрака; бронхомунал 3,5 мл 1 раз в день – 10 
дней, затем 20 дней перерыв – курс 3 месяца; эдем 

2,5 мл * 1 раз в день – 1 месяц; флувир ½ пакетика* 
1 раз в день – в дни приема антибиотика; Магне В6 
¼ таблетки * 2 раза в день – 1 месяц; армадин 0,125 
по 1/3 табл * 2 раза в день – 1 месяц; внутримышеч-
но кортексин 5 мг * 1 раз в день – №10.

Трудности ведения данного пациента обуслов-
лены сочетанием врожденной аномалии строения 
трахеобронхиального дерева у ребенка с хрониче-
ской соматической патологией других органов и 
поражением эндокринной системы.

Литература:
1. Волков И. К., Лукина О. Муколитическая терапия у детей с пороком развития бронхов / И. К. Волков,  

О. Лукина // Врач. – 2006. – № 12. – С. 65-69. 
2.  Закиров И.И., Сафина А.И. Врожденные пороки трахеобронхиального дерева у детей //Вестник совре-

менной клинической медицины. Том 7, вып. 6 – 2014. – с. 77-81
3. Косарев В.В., Бабанов С.А. Справочник врача-пульмонолога /Ростов н/Д. Изд-во Феникс, 2011. – 448 с.
4. М.В. Костюченко Рентгенодиагностика хронических заболеваний легких у детей// Журнал «Трудный 

пациент», № 9-2008
5. Нестеренко З.В. Новые аспекты в лечении рецидивирующих атипично протекающих пневмоний у детей 

с врожденной дисплазией соединительной ткани // Перинатология и педиатрия. – 2007. – № 4(32). – С. 85-87.
6. Anton-Pacheco JL, Garcia-Hernandez G, Villafruela MA. The management of tracheobronchial obstruction in 

children// Minerva Pediatr. Feb. – 61(1) – 2009.– pp. 39-52. 
7. Carden KA, Boiselle PM, Waltz DA, Ernst A. Tracheomalacia and tracheobronchomalacia in children and adults: 

an in-depth review.// Chest. Mar. –127(3) – 2005.– pp. 984-1005. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15764786.
8. Kandaswamy C, Bird G, Gill N, Math E, Vempilly JJ. Severe tracheomalacia in the ICU: identification of diagnostic 

criteria and risk factor analysis from a case control study// Respir Care. – 58(2) – 2013.– pp. 340–347. http://dx.doi.
org/10.4187/respcare.01866 

9.  Lee EY, Litmanovich D, Boiselle PM. Multidetector CT evaluation of tracheobronchomalacia.//Radiol Clin N 
Am. – 47(2) – 2009.– pp. 261–269. http://dx.doi.org/10.1016/j.rcl.2008.11.007 

10.  Shanmugam G., MacArthur K., and Pollock J. C., «Congenital lung malformations—antenatal and postnatal 
evaluation and management» //European Journal of Cardio-thoracic Surgery, vol. 27, № 1. – 2005. – pp. 45–52. 

11. Olívia Meira Dias, Eduardo Leite Vieira Costa, Daniel Antunes Silva Pereira, Caroline Nappi Chaves. 
Tracheobronchomalacia in a patient on invasive mechanical ventilation: the role of electrical impedance tomography 
in its detection and positive end-expiratory pressure titration// J Bras Pneumol. Mar-Apr; 41(2) – 2015.– pp. 203–205.



85

Медичний форум
♦

Якименко О.О.,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

Одеського національного медичного університету,
заслужений діяч науки і техніки України

Бондар В.М.,
кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики 

внутрішніх хвороб та терапії
Одеського національного медичного університету,

лікар-кардіолог вищої категорії
Чумаченко Н.В.,

аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії
Одеського національного медичного університету,

лікар-кардіолог
Сидоренко І.О.,

кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб та терапії

Одеського національного медичного університету,
лікар-кардіолог, лікар-кардіолог вищої категорії

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО КАРДІОЦИТОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ  
У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

ПІСЛЯ ПЛАНОВОЇ ТРАНСЛЮМІНАРНОЇ КОРОНАРОАНГІОПЛАСТИКИ 

У статті оцінюється доцільність довготривалої терапії препаратом триметазидіну у пацієнтів з ішемічною хворо-
бою серця (ІХС) та цукровим діабетом (ЦД), що перенесли планову черезшкірну транслюмінарну коронарну ангіо-
пластику (ЧТКА) з приводу стабільної стенокардії напруги. Виявилося, що додавання триметазидину в дозі 35 мг 2 
рази на добу на тривалий період (не менше 15 міс) після планового ПТКА пацієнтам з ІХС та супутнім ЦД сприяє по-
ліпшенню прогнозу, зменшенню кількості госпіталізацій з приводу ОКС іQ-ІМ, зниження тривалості епізодів больової 
і безбольової ішемії міокарда , частоти прийому короткодействующих нітратів.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, черезшкірна транслюмінарна коронарна ангіоплас-
тика, триметазидін. 

В статье оценивается целесообразность длительной терапии препаратом триметазидину у пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом (СД), перенесших плановую чрескожную транслюминарну 
коронарную ангиопластику (ЧТКА) по поводу стабильной стенокардии напряжения. Оказалось, что добавление три-
метазидина в дозе 35 мг 2 раза в сутки на длительный период (не менее 15 мес) после планового ПТКА пациентам 
с ИБС и сопутствующим СД способствует улучшению прогноза, уменьшению количества госпитализаций по поводу 
ОКС иQ-ИМ, снижение продолжительности эпизодов болевой и безболевой ишемии миокарда, частоты приема 
короткодействующих нитратов.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, чрескожная транслюминарна коронарная 
ангиопластика, триметазидин.

The paper assessed the feasibility of long-term therapy with trimetazidine in patients with coronary heart disease (CHD) 
and diabetes mellitus (DM) undergoing percutaneous transluminal elective coronary angioplasty (PTCA) for stable angina. 
It was found that the addition of trimetazidine 35 mg 2 times a day for a long period (not less than 15 months) after elective 
PTCA in patients with coronary heart disease and related diabetes improves prognosis, reducing the number of hospital ad-
missions for acute coronary syndrome and Q-MI, reduced the duration of episodes of pain and silent myocardial ischemia, 
the reception frequency of short nitrates.

Key words: ischemic heart disease, diabetes, percutaneous transluminal coronary angioplasty, trimetazidine.

Актуальність.
Не дивлячись на успіхи, що були досягнуті в лі-

куванні пацієнтів з серцево-судинною патологією, 
на сьогодні, нажаль, ця проблема залишається од-
ною з перших серед причин летальності дорослого 
населення країни та світу. Кожний четвертий укра-
їнець вмирає до 60 років. В середньому, за даними 
2012-2014 років, в Україні помирає близько 700 
тис. осіб на рік, серед них: 65.8% – від захворювань 
систем кровообігу [6]. За оцінкою ВООЗ, в 2012р 
в світі через серцево-судинні захворювання (ССЗ) 
пормерло17.5 млн., що склало 31% усіх випадків 
смерті; серед них 7.4 млн. – від ішемічної хвороби 
серця (ІХС) [7]. 

Цукровий діабет (ЦД), як коморбідний стан, 
погіршує перебіг ССЗ і одночасно стає початко-
вою ланкою для їх раннього розвитку. Троє з чоти-
рьох хворих помирають від причин, що пов’язані з 
атеросклерозом, в більшості випадків (75%) – від 
ІХС.У хворих на ЦД ІХС діагностується в 2-4 рази 
частіше, ніж у людей того ж віку без діабету [4, 22]. 

Сучасні стратегії надання допомоги хворим на 
ІХС включають превентивну модифікацію факто-
рів ризику, медикаментозну терапію, реваскуляри-
заційну інтервенцію, хірургічне втручання. Хво-
рі з супутнім ЦД схильні до дифузної та швидко 
прогресуючої форми атеросклерозу, що значно 
збільшує вирогідність хірургічної реваскуляріза-
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ції міокарду [2]. Нажаль, вторинна профілактика 
серцево-судинних ускладнень щороку стає молод-
шою, а досягнення цільової прихільності до ліку-
вання пацієнтів потребує від лікаря часу та щохви-
линного врахування факторів «ризик-користь», які 
у пацієнтів із супутнім ЦД дуже хиткі [1]. 

Терапія стабільної стенокардії передбачає, на-
самперед, покращення якості життя та прогнозу 
пацієнтів. Вчені світу сподівалися, що вчасно про-
ведена планова інтервенція, вирішіть ці довгостро-
кові задачі, але, як свідчать результати останніх 
клінічних досліджень з цього приводу (FREEDOM, 
SYNTAX, CARDia), ані черезшкірне коронарне 
втручання (ЧКВ), ані аорто-коронарне шунтування 
(АКШ) не можуть без комплексної фармакотерапії 
досягти необхідного комплаенсу в тактиці ведення 
хворих на ІХС із ЦД [8, 11, 18]. 

Унікальна патофізіологія атеросклерозу у па-
цієнтів з ЦД змінює відповідь на пошкодження 
артерії при ЧКВ. Багаточисленні клінічні випро-
бування показали, що ЦД є незалежним фактором 
ризику розвитку рестенозу , що підвищує потребу 
в повторній реваскулярізації та погіршує клінічні 
результати [9]. Окрім того, ускладнюється проті-
кання раннього та пізнього реабілітаційного пері-
оду [2, 20].

Враховуючи щорічне зростання пацієнтів на 
ЦД, яке вже сьогодні має характер епідемії, збіль-
шення доступності та розширення показань до 
проведення ЧКВ, результати лікування та особли-
вості вдалої тактики ведення «сучасних» хворих 
необхідно враховувати спеціалісту в повсякденній 
практиці.

Мета дослідження. 
Оцінити доцільність довготривалої терапії пре-

паратом триметазидіну у пацієнтів з ІХС та ЦД, що 
перенесли планову черезшкірну транслюмінарну 
коронарну ангіопластику (ЧТКА). 

Матеріали та методи.
Під нашим ретроспективним наглядом зна-

ходилося 57 пацієнтів з ІХС та ЦД, що перенесли 
планову ЧТКА з приводу стабільної стенокардії 
напруги 2-4 функціонального класу (ФК) в період 
2011-2013р. В дослідження не залучалися пацієнти 
з хронічним захворюванням нирок (ХЗН) 3 і більше 
стадії (тобто СКФ складала ≥60 кг/хв/1.73м2), під-
вишенням рівнів АЛТ, АСТ більш ніж в три рази, 
кандидати, що мали дані в анамнезі захворювання 
щодо гострого коронарного синдрому (ГКС) чи го-
строго порушення мозкового кровообігу (ГПМК), 
з наявністю ознак хвороби Паркінсона (після кон-
сультації невролога), хворі на онкологічні захво-
рювання, віком старші 80 років на час проведення 
ЧТКА, наявність значущого стенозу більше ніж 2 
гілок коронарних судин, інсулінзалежний цукро-
вий діабет, АКШ чи ЧКВ в анамнезі.

Серед обстежених пацієнтів чоловіки склали 
63.1%; середній вік хворих – 63.5±9.2 роки. Всі 
хворі мали дані коронаровентрикулоангіографії 
(КВАГ) щодо стенозуючого атеросклерозу коро-
нарних судин. 36.8% хворів мали односудинне 
захворювання коронарних судин: 52.3% – пере-
дня міжшлуночкова гілка лівої коронарної артерії 
(ПМГ – LAD), 4.8% – стовбур ЛКА (LM), 33.7% 
– огинаюча гілка ЛКА (RCx), 9.5%- права коронар-

на артерія (ПКА – RCA). В 63.2% пацієнтів було 
діагностовано значущий стеноз двох коронарних 
судин: 66.7% – LAD, 30.6% – RCx, 16.7% – RCA. 
Всім пацієнтам були імплантовані стенти з лікар-
ським покриттям з результативним кровотоком- 
TIMI-III. 

Пацієнти були рандомізовані в 2 групи. В пер-
шій (основній) групі (n=26), в додання до стандарт-
ної терапії згідно протоколам МОЗ та міжнарод-
ним рекомендаціям після ЧТКА хворі починаючи 
з 2.4±0.61 доби отримували препарат триметази-
дін у дозі 35 мг 2 рази на добу не менше 15 міс 
(в середньому 26.3 міс ± 9.1 міс). Пацієнти другої 
(контрольної) групи (n=31) приймали стандартну 
медикаментозну терапію в повному обсязі. Серед-
ній період нагляду склав 33.3±12.9 міс.

Хворі були активно запрошені до клініки в 
період март-май 2015р. Був проведений аналіз 
смертності від серцево-судинних причин, кількості 
госпіталізацій у зв’язку з розвитком гострого ко-
ронарного синдрому (ГКС), Q-інфаркту міокарду 
(Q-ІМ), декомпенсації хронічної серцевої недо-
статності (ХСН); розрахунок кратності прийому ко-
роткодіючих нітратів, сумарної тривалості епізодів 
больової та безбольової ішемії міокарду при прове-
денні добового моніторингу ЕКГ, суб’єктивна оцін-
ка якості життя (заповнення опитника EQ-5D-3L). 

Результати були оброблені шляхом варіаційної 
статистики, достовірність відмінностей була оціне-
на за t-критерієм Ст’юдента.

Результати та їх обговорення.
Одною з найважливіших особливостей патоге-

незу ЦД у пацієнтів з ІХС є формування так званої 
«діабетичної кардіоміопатії». Гіперглікемія висту-
пає тим обтяжуючим фактором, що призводить до 
дисфункції ендотелію, посилення адгезії та агре-
гації тромбоцитів, пригнічення фібринолітичних 
властивостей плазми крові. У хворих на ЦД мета-
болічні зміни в кардіоміоцитах ведуть до зменшен-
ня швидкості гліколізу, збільшується роль жирних 
кислот, як джерела ацетил коензиму А [5]. Ці зміни 
провокують підвищення чутливості міокарду до 
ураження та пошкодження, в тому числі інтервен-
ційного.

Складні патогенетичні механізми потребують 
скоригованого підходу до пацієнтів. В нашому ар-
сеналі є велика кількість кількість ліків з кардіо-
метаболічними властивостями, однак не всі з них 
мають доказово корисні та безпечні механізми при 
супутній діабетичній кардіоміопатії.

У хворих на ЦД, процес гліколізу поступово 
зміщується з аеробного механізму в бік анаероб-
ного, з накопиченням лактату і недоокислених 
метаболітів, які, в свою чергу посилюють ішемію 
та пошкодження серцевого м’язу [13]. Зниження 
продукції АТФ, що має місце при дисметаболічній 
кардіоміопатії, порушує взаємодію між білковими 
субстанціями й призводить до транзиторного по-
гіршення систолічної скорочувальної функції та 
діастолічної релаксації міокарду. Триметазидін, 
як відомо, досягає своєї антіішемічної дії шляхом 
селективного блокування довголанкової 3-кетоа-
цил-КоА-тіолази і прямої стимуляції піруват-дегі-
дрогенази, які забезпечують перехід енергетичного 
обміну в серцевому м’язі з окислення жирних кис-
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лот на окислення глюкози. В результаті, тримета-
зидин підтримує необхідний рівень АТФ в кардіо-
міоцитах, сприяє зниження внутрішньоклітинного 
ацидозу і запобігає внутрішньоклітинному пере-
вантаженню кальцієм. Це зменшує пошкодження 
міокарду, викликані вільними радикалами, моду-
лює запальні реакції , прискорює ремоделювання 
лівого шлуночку. Цей ефект стає особливо корисно 
в період реперфузії, коли через відновлення кро-
воточу до раніше ішемізованих ділянок міокарду, 
різко прискорене окислення β-окислення жирних 
кислот і пірувату значно зменшується [14, 24].

Серцево-судинні ускладнення, в тому числі су-
динні пошкодження і серцева недостатність є осно-
вною причиною смертності у хворих з ЦД. Леталь-
ність при ГКС у хворих з цукровим діабетом вища на 
10-15%, ніж у пацієнтів без метаболічних порушень. 
Окрім того, при ЦД вдвічі частіше Q-ІМ ускладню-
ється набряком легенів, кардіогенним шоком, го-
строю аневризмою лівого шлуночка, формуванням 
тяжкої хронічної серцевої недостатності [3]. Вивче-
ні типові особливості в електрофізіологічних влас-
тивостях міокарду у хворих на діабет. Подовження 
інтервалу QT, як найбільш типічна зміна на ЕКГ, 
пов’язане з високим ризиком фатальних аритмій і 
раптової смерті у хворих на діабет [12]. Частково це 
пов’язано з присутнім у більшості випадків багато-
судинним та мікросудинним ураженням артерій, в 
тому числі коронарних, а також умовами гіпергліке-
мії, які призводять до дисбалансу між білками крові 
та міжклітинним матриксом і, як наслідок, порушен-
ням функції іннервації серцевого м’язу.

За нашими даними, смертність серед обстеже-
них склала 2 випадки (6.4%) в контрольній групі 
(пацієнти померли через 28 міс і 25 міс після про-
ведення ЧТКА у зв’язку з розвитком гострої сер-
цевої недостатності). Велика кількість окисних ра-
дикалів, що утворюються під час хронічної ішемії 
призводить до накопичення кальцію та його над-
лишкового потрапляння до кардіоміоцитів, тобто 
виникає електрична нестабільність міокарду, яка 
розвивається одразу після реперфузії та може по-
силитися, призводячи до фібриляції шлуночків і, 
знову ж таки, раптової смерті [20]. Кращі показни-
ки строків життя у групі пацієнтів, що приймали 
триметазидін, мабуть, пов’язані з особливостями 
дії його на ушкоджений міокард, як потужного ан-
тиоксиданту, який зменшує кількість вільних нео-
кислених радикалів, стабілізуючи мітохондріальну 
цілісність [15, 17, 23].

У пацієнтів з цукровим діабетом значно збіль-
шується відсоток виникнення рестенозів після 
ЧКВ. Так, за даними різних авторів [2, 10], частота 
виникнення рестенозів складає до 71% і пов’язана 
з наявністю супутніх захворювань, діаметром 

ушкодженої судини, довжиною стентованого сег-
менту, генетичним поліморфізмом, поколінням 
стентів. У пацієнтів, що досліджувалися під на-
шим наглядом рестенозів не було зареєстровано. 
Частково, мабуть, це пов’язано з недостатньо до-
вгим періодом обстеження за пацієнтами (до 4 
років після ЧКВ), однак всім пацієнтам були імп-
лантовані drug-eluting-стенти на фоні повноцінної 
[19] двойної антітромбоцитарної терапії, що була 
дотримана хворими в повному обсязі та виключена 
категорія інсулінозалежних хворих, яка сама скла-
дає значний ризик рестенозів [25].

 Кількість госпіталізацій з приводу ГКС за час 
спостереження склала 16.4% в групі, що прийма-
ла додатково триметазидін і 26.9% в групі контр-
олю (р = 0.042), з них з приводу Q-ІМ 4.5% і 7.0%, 
відповідно (р = 0.036). Питома вага госпіталізацій 
щодо декомпенсації ХСН в групах достовірно не 
відрізнялася (10.4% і 11.9%, відповідно) (р = 0.063). 
Середня кількість балів оцінки суб’єктивного ста-
ну за шкалою опитувальника EQ-5D-3L на момент 
візиту склала 83.82 ± 6.81 в 1 групі і 57.79 ± 10.69 
у 2 групі (р = 0.026). Середня частота прийому ко-
роткодіючих нітратів склала 2.1 ± 0.34 доз / тиж. та 
4.5 ± 0.51 доз / тиж. (р = 0.001), відповідно. За да-
ними добового моніторингу ЕКГ в основній групі 
була зареєстрована достовірно менша сумарна три-
валість епізодів больової (164.2 ± 21.1 хв і 236,9 ± 
23.2 хв, відповідно) (р = 0.031) і безбольової (44.1 ± 
5.09 хв і 63.3 ± 7.6 хв, відповідно) (р = 0.042) ішемії 
міокарда.

Збільшення тривалості та покрашення якості 
життя, зменшення періодів ішемії міокарду є важ-
ливими та значущими критеріями при виборі те-
рапії. Кілька клінічних випробувань показали, що 
призначення триметазидіну перед ЧКВ та АКШ 
призводить до більш швидкої стабілізації сегмен-
ту ST, раннього зниження маркерів оксидантного 
стресу (лактат, малондіальдегід), некрозу міокарду 
(тропонін, креатинфосфокіназа) післяопераційно-
му періоді Q-ІМ [21].

Додання триметазидіну в плановій комплексній 
терапії стенокардії напруги дає можливість отри-
мати антіангінальні ефекти, покращити насосну 
функцію лівого шлуночку [6, 16].

Висновки. Наявність ЦД у пацієнтів погіршує 
перебіг ІХС, збільшує частоту виникнення усклад-
нень після інтервенційних втручань. Додання та-
ким хворим препарату триметазидіну в дозі 35 мг 
2 рази на добу на довготривалий період (не менше 
15 міс.) сприяє покращенню прогнозу, зменшенню 
частоти госпіталізацій з приводу ГКС, в тому числі 
Q-ІМ, зниженню загального часу тривалості больо-
вої та безбольової ішемії міокарду протягом доби, 
потреби в короткодіючих нітратах.
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В статті проведено огляд літературних даних щодо факторів, що впливають на розвиток непсихотичних психіч-
них розладів у студентів вищих навчальних закладів.
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В статье проведен обзор литературных данныхотносительно факторов, которые влияют на развитие непсихоти-
ческих психических расстройств у студентов высших учебных заведений.
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The review of published dictates of the factors that influence on the development of non-psychotic mental disorders of 
the higher educational establishments students is analyzed in the article.

Key words: non-psychotic mental disorders, students.

Вирішення завдань пошуку закономірностей і 
механізмів пристосування студентів до навчання у 
ВНЗ, динаміки їхнього психічного стану неминуче 
приводить до необхідності аналізу всього комплек-
су факторів, що визначають особливості навчаль-
ної діяльності [1-7]. Специфіка навчання у вищій 
школі, може бути чинником, що знижує рівень со-
матичного й психічного здоров’я студентів, що до-
зволяє говорити про студентство, як про особливу 
професійно-виробничу групу, об’єднану специфіч-
ними умовами праці й життя [8–10].

За даними літератури, поширеність розладів 
психіки й поведінки серед підлітків досягає 3227,6 
на 100000 населення, причому розлади непсихо-
тичного регістру за різним даними становлять від 
27-45% до 58,4% від числа хворих з нервово-пси-
хічними порушеннями [11, 12].

До специфічних особливостей розумової праці 
студентів відносять одночасне вивчення багатьох 
навчальних дисциплін, що супроводжується час-
тим і швидким переключенням з одного предме-
ту на іншій; необхідність переробки інформації й 
прийняття відповідальних рішень в умовах гостро-
го дефіциту часу, що характеризується почуттям 
підвищеної відповідальності за прийняті рішення 
й часте виникнення станів нервово-психічної на-
пруги. Як правило, значний обсяг розумової ро-
боти студенти виконують у вечірній і нічний час, 
що приводить до порушення режиму сну та пере-
шкоджає повноцінному відпочинку. Крім того, 
навчальний процес у більшості вузів поєднаний з 
гіподинамією, тому що основний обсяг розумово-
го навантаження виконується сидячи, а заняття по 
фізичній підготовці передбачені лише на молод-
ших курсах. При цьому загальний обсяг навчаль-
ного навантаження в студентів може становити до 
12 годин на добу, зростаючи в сесійний період до  
15-16 годин на добу, що дозволяє віднести працю 
студентів по показнику напруженості до 4-й кате-
горії (дуже напружена праця) [9, 13–15].

Важливими факторами, що підвищують ризик 
розвитку психічних розладів у студентів, є нездат-
ність впоратися з навчальним навантаженням; від-
чуття ворожості з боку педагога, зміна навчального 
колективу, міжособистісна конфліктність, висока 
мотивація, що не дозволяє ухилятися від розумо-
вого навантаження [16-18]. Особливого значення 
зазначені фактори набувають у студентів спеціаль-
ностей, заснованих на системі міжособистісних 
стосунків (лікарі, педагоги, психологи, юристи)  
[3, 19, 20].

Розумова діяльність багатьох працівників ви-
ражається в реалізації інтелектуальних здатностей 
при рішенні різних виробничих і наукових завдань, 
у студентів вона визначається процесом навчання й 
полягає в засвоєнні зростаючого обсягу навчально-
го матеріалу, тобто в нагромадженні знань та роз-
витку інтелектуально-емоційної сфери [3, 4, 6, 7, 
14, 21, 22].

Початок навчально-трудової діяльності 
пов’язаний з переходом організму студентів на но-
вий рівень функціонального стану, що забезпечує 
можливість виконання цієї діяльності. Даний пері-
од цікавить багатьох авторів, які, розглядаючи осо-
бливості розумової праці студентів, зупиняються 
на стресогенних психологічних і соціальних факто-
рах, що характеризує особливості навчання саме на 
молодших курсах. До них належать також випускні 
іспити в школі, підготовка й поступлення в інсти-
тут, які відбуваються за короткий строк і пов’язані 
з більшою розумовою напругою й навантаженням 
на центральну нервову систему. У той же час пе-
рехід від шкільного типу навчання до вузівського 
типу самонавчання характеризується відсутністю 
регулярного контролю за ходом навчання, наяв-
ністю нових форм навчання (лекцій, практичних, 
семінарських занять); труднощами адаптації в но-
вому навчальному колективі, зростанням кількості 
викладачів і відсутністю індивідуального підходу 
з їх боку. Часто навчання у вузі супроводжується 
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відривом від родини, переїздом в інше місто й про-
живанням у гуртожитку [21, 23, 24].

Вважається, що основним етапом формування 
адаптації до навчання у вузі є молодші курси, і стій-
ка адаптація наступає на 2-му або 3-му курсі [14]. 
Перехід на вузівські форми навчання є найбільш 
відчутним для студентів першого курсу (труднощі 
виникають у 70% опитаних), другого (55%) і тре-
тього курсу (53%) [19, 24]. У той же час виявлене 
погіршення стану здоров’я студентів за час навчан-
ня: прогресування артеріальної гіпертензії, зрос-
тання частоти гіпотоній і інших серцево-судинних 
порушень [1, 25].

Важливими є також виявлені особливості діа-
гностики психічних і соматичних розладів у сту-
дентів, що пояснюють різну частоту патології: 
встановлено, що студенти старших курсів набага-
то рідше, ніж на молодших курсах, звертаються за 
медичною допомогою в студентські поліклініки, 
віддаючи перевагу самолікуванню або консуль-
таціям на клінічних кафедрах, що приводить до 
заниження даних щодо реальної захворюваності 
студентів [14].

У віці 17-25 років спостерігається оптимізація 
в розвитку майже всіх функцій і систем організму: 
швидкі реакції аналізаторів на зовнішні подразни-
ки, підвищена лабільність нервової системи й ана-
лізаторних систем, висока швидкість розумових 
процесів запам’ятовування й перемикання уваги з 
одного виду діяльності на іншій, підвищена пізна-
вальна діяльність, успішність і швидкість рішення 
вербально-логічних завдань, підвищений інтерес 
до новизни [21]. У той же час віковий фактор є ви-
значальним при виникненні навчальної дезадап-
тації: чим старше студенти молодших курсів, тим 
більше труднощів вони відчувають при переході на 
вузівські форми навчання [14].

Нерідко об’єктом вивчення психіатрів і психо-
логів стають психологічні особливості юнацького 
вікового періоду – нестійкість нервової системи, 
відсутність сформованих позитивних життєвих 
установок і труднощі адекватного самовираження, 
що може приводити до замкнутості, безініціатив-
ності, невмотивованим пропускам занять, знижен-
ню академічної успішності [16, 26, 27]. У той же 
час вивченню динаміки стану здоров’я студентів і 
факторів, що впливають на нього протягом усього 
періоду навчання у ВНЗ, а не тільки на молодших 
курсах, присвячена значно менша кількість робіт, 
причому вони в основному стосуються проблем гі-
гієни розумової праці й профілактики соматичних 
розладів [1, 22, 24, 28].

Важливим є визначення не тільки факторів ри-
зику, але й груп ризику, періодів ризику, а також 
середньостатистичної “норми” і прогнозу здоров’я 
студентів. Так, на молодших курсах до числа фак-
торів ризику, що приводять до зниження рівня пси-
хічного здоров’я студентів, належать: зростання 
рівня психоемоційного й інформативного наванта-
ження; конфліктні ситуації у групі, у спілкуванні; 
відсутність у студентів самостійних навичок ра-
ціонального розподілу часу й матеріальних засо-
бів; порушення гігієнічних норм поведінки; недо-
тримання режиму і якості харчування, навчання, 
відпочинку; несвоєчасне звернення за медичною 

допомогою, самолікування; поява «моди» паління, 
прийому алкоголю. У той же час на старших курсах 
приєднуються гіподинамія, ріст необґрунтованих 
матеріальних потреб і, як наслідок, поєднання на-
вчання з роботою заради заробітку, проблеми побу-
ту й формування студентської родини, закріплення 
стереотипу неправильного харчування, режиму на-
вчання, підготовки до іспитів, відпочинку. Зали-
шається недостатнім рівень гігієнічних навичок і 
вмінь [1, 25, 29].

Особливу увагу багато авторів приділяють пи-
танням вивчення психічних, соматичних і фізіоло-
гічних змін в організмі студентів, що перебувають 
в умовах екзаменаційного стресу, що часто харак-
теризується дефіцитом часу й підвищеною відпо-
відальністю за результати іспиту. Під час екзаме-
наційної сесії до інтелектуально-емоційної сфери 
студентів пред’являються підвищені вимоги, при-
чому ступінь напруги в період іспитів залежить як 
від готовності студента, так і від його особистісних 
особливостей [21, 26, 30].

Доведено можливості виникнення інформацій-
ної нервово-емоційної напруги й розумової втоми 
у осіб напруженої розумової праці, та переходу 
цієї перенапруги в невротичний стан під впливом 
хронічного інформаційного перевантаження мозку  
[8, 16, 17, 21, 31].

У ряді робіт проводиться спроба виділення 
факторів, що впливають на ймовірність розвитку 
психічних і соматичних розладів у студентів. Роз-
глядаючи особливості раціонального харчування 
студентів, що включає в себе якісний склад їжі, ре-
гулярність і кратність її прийому, Кресова Г.А., Чу-
хутина Н.В. [32] повідомляють, що від 10 до 60% 
студентів харчуються 2 рази на день, нерідко (від 30 
до 70% студентів) відмовляючись від сніданку, що 
сприяє зсуву основних прийомів їжі на пізніші го-
дини. Автори провели вивчення режиму харчуван-
ня на стан деяких психічних процесів (розумової 
працездатності, уваги, швидкості сенсомоторних 
реакцій), а також рівні фізичної працездатності. 
Отримані матеріали показали, що багаторазове 
харчування супроводжується оптимальними по-
казниками, що характеризують розумову й фізичну 
працездатність.

Вивчення ролі різних факторів у визначенні 
рівня психічного й соматичного здоров’я студентів 
пропонується проводити в рамках системного під-
ходу у взаємозв’язку з вивченням способу життя: 
режимів праці й відпочинку, емоційного й функ-
ціонального стану організму, матеріальної забез-
печеності, бюджету часу й плановому регулюванні 
трудової діяльності студентів [14, 25].

Серед факторів, що визначають стійкість сту-
дентів до дії несприятливих умов навчання, не-
обхідно виділити спадково-конституціональні, 
генотипічні особливості, що пояснюють психофі-
зіологічні зміни, що виникають в екстремальних 
ситуаціях у різних осіб, зокрема наявність консти-
туційно обумовленої вегетативної лабільності [33]. 
Серед психологічних факторів найбільший вплив 
на рівень стресостійкості чинять: наявність ак-
центуації особистості, нейротизм, підвищена кон-
фліктність, агресивність, тривожність, інтроверто-
ваність, особливе поєднання таких особистісних 
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якостей, як підвищена сенситивність, тривожність, 
імпульсивність [34].

До соціально-психологічних факторів, що ви-
значають стійкість студентів до стресу навчальної 
діяльності, відносять соціальні зміни, підвищену 
відповідальність у роботі, постійний дефіцит часу, 
хронічну втому, порушення режиму праці й відпо-
чинку, відсутність елементів творчості в навчан-
ні або роботі, часті зміни робочого стереотипу із 
тривалими очікуваннями в процесі роботи, нічні 
чергування або підготовку до занять у нічний час, 
нестачу вільного часу для задоволення особистих 
потреб, зниження рухової активності, порушення 
якості нічного сну, нераціональне й незбалансова-
не харчування, паління й систематичне вживання 
алкоголю [35].

Таким чином, до основних факторів, що викли-
кають перевтому в студентів, належать: великий 
обсяг навчального матеріалу, недостатня органі-
зація навчального процесу, неритмічність роботи, 
особливо під час відсутності регулярного контр-
олю підготовки студентів до занять, неправильний 
режим праці й відпочинку, робота в нічний час. У 
вивченій нами літературі показані специфічні осо-
бливості розумової праці студентів, що дозволяють 
розцінювати її як особливий вид діяльності, що ха-
рактеризується наявністю несприятливих соціаль-
но-психологічних факторів, сумарний вплив яких 
може приводити до зниження рівня психічного й 
соматичного здоров’я та розвитку предхворобли-
вих і хворобливих психічних розладів.
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