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РАЗВИТИЕ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СФИНКТЕРНЫХ СЕГМЕНТОВ
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА
Закладка венозных сосудов билиарной системы обнаружена у эмбрионов конца четвертого – начале пятого недель внутриутробного развития в виде широких щелей, определенных одним рядом ядер. В конце зародышевого –
начале предплодового периода внутриутробного развития в строении артерий и вен происходит дифференциация
(по сравнению с артериями, стенка вен значительно тоньше и не имеет гистологической структуры). В начале плодного периода внутриутробного развития вены по диаметру начинают превышать артерии. В конце плодного периода и у новорожденных четко прослеживаются особый характер и различия в ангиоархитектоники артериальных и
венозных сплетений в сфинктерных сегментах билиарной системы, что может свидетельствовать важной функциональной роли сосудов в деятельности замыкателей, которые обеспечивают билиарною систему.
Ключевые слова: желчные протоки, внутриутробное развитие, человек.
Закладка венозних судин біліарної системи виявлена у ембріонів кінця четвертого - початку п'ятого тижнів
внутрішньоутробного розвитку у вигляді широких щілин, визначених одним рядом ядер. Наприкінці зародкового початку предплодового періоду внутрішньоутробного розвитку в будові артерій і вен відбувається диференціація
(порівняно з артеріями, стінка вен значно тонше і не має гістологічної структури). На початку плодового періоду
внутрішньоутробного розвитку вени по діаметру починають перевищувати артерії. Наприкінці плодового періоду та
у новонароджених чітко простежуються особливий характер і відмінності в ангиоархитектоники артеріальних і венозних сплетінь в сфінктерних сегментах біліарної системи, що може свідчити важливою функціональної ролі судин
у діяльності замикачів, які забезпечують біліарною систему.
Ключові слова: жовчні протоки, внутрішньоутробний розвиток, людина.
The development of medical diagnostic and therapeutic surgical techniques requires comprehensive scientific evidence
about the features of the structure of the sphincter apparatus of the extrahepatic bile ducts. Figuring features of blood supply extrahepatic bile ducts and participate in the functioning of the vascular component of the locking device from the point
of view of the dynamics of prenatal human development is an urgent task of morphology, the solution of which will improve
existing and develop new technologies of surgical treatment of diseases of the biliary system, reduce intraoperative complications and risks. The study revealed a lack of scientific publications and contradictory information about the features of the
blood supply to the extrahepatic bile ducts. Research of features of development and spatial structure of the veins of their
sphincter segments will clarify part of the vascular component in the functioning of the locking device of the biliary system.
Key words: bile ducts, prenatal development, human.

Введение. Развитие медицинских диагностических и лечебных хирургических технологий требует исчерпывающих научно обоснованных данных
об особенностях строения сфинктерного аппарата
внепеченочных желчных протоков (ВЖП). Выяснение особенностей кровоснабжения ВЖП и участия сосудистого компонента в функционировании
их замыкающих устройств с точки зрения динамики пренатального развития человека является
актуальной задачей морфологии, решение которой
позволит усовершенствовать действующие и разработать новые технологии оперативного лечения
заболеваний билиарной системы, снизить интраоперационные осложнения и риски [1, 4]. Изучение
научных публикаций выявило недостаточность и
противоречивость сведений об особенностях кровоснабжения ВЖП [2, 3, 5]. Исследование особенностей развития и пространственного строения
венозных сосудов их сфинктерных сегментов позволит выяснить участие сосудистого компонента
в функционировании запирающих устройств билиарной системы [6, 7, 8, 9].
Цель исследования. Изучить строение венозной системы внепеченочных желчных протоков в

динамике пренатального развития, выявить особенности кровоснабжения их запирающих устройств.
Материал и методы. Исследовано 104 препараты зародышей, предплодов, плодов и новорожденных человека 4,5-370,0 мм теменно-копчиковой длины (ТКД). Применяли комплекс методов
морфологического исследования: антропометрию,
морфометрию внепеченочных желчных протоков и
сосудов, инъекцию сосудов, макроскопию, микроскопию, графическое и 3D-реконструкции, статистический анализ.
Результаты и их обсуждение. В эмбрионов
4,5–7,0 мм ТКД конца 4-го – начале 5-й недели внутриутробного развития обнаружены две пупочные
артерии и одна пупочная вена, поскольку вторая
вена в этот возрастной период уже облитерирована. Пупочная вена имеет вид широкой щели, очерченной одним рядом ядер, и является крупнейшей
сосудом эмбриона (рис. 1). Она сливается с узкой
воротной печеночной веной, образуя широкий
резервуар и дугообразный изгиб при переходе к
пупочной вены, и появляется краниальнее от двенадцатиперстной кишки (ДПК) с закладкой поджелудочной железы, которая ответвляется от нее.
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Узкая нижняя полая вена расширяется в месте
впадения в нее двух печеночных вен, стенки которых полностью отделены друг от друга. Печеночные вены впадают в нижнюю полую вену вблизи
сердца, поскольку она из-за отсутствия диафрагмы
непосредственно прилегает к плоской верхней поверхности печени.
В зародышей 9,0 мм ТКД воротная печеночная
вена вместе с пупочной образуют единый мощный
ствол, несколько сужен по направлению к устью
воротной печеночной вены.
В конце зародышевого – начала предплодового периода внутриутробного развития (объекты

13,0-20,0 мм ТКД) закладки вен все еще имеют
вид широких щелей, окаймленных одним слоем
ядер, тогда как в артериальной системе появляются
первые магистральные артериальные стволы, еще
очень короткие и не доходят до стенок органов. В
строении артерий и вен прослеживается дифференциация. По сравнению с аортой и пупочными артериями, в нижней полой, воротной печеночной и пупочной венах просвет значительно шире, но стенка
тонкая и не имеет гистологической структуры. В
стенке аорты заметны ядра эндотелия, мышечноэластичные элементы, внешняя оболочка.
Во время роста длины эмбриона и увеличение
объема печени сосуды плацентарного круга кровообращения обрастают ее тканью и относительно
уменшаются в диаметре. Хорошо прослеживается
разделение воротной печеночной вены на две ветви
– правую и левую. Печеночные вены относятся к
портального кровообращения, поэтому появляются у эмбрионов ранних стадий и опережают в своем развитии пупочную артерию, только в предплодов 20,0-25,0 мм ТКД подрастает к печени.
Начиная с предплодового периода внутриутробного развития хорошо прослеживается пупочная вена, которая размещается в паренхиме левой
доли печени, достигает ее дорсальной поверхности
и сливается с нижней полой и воротной печеночной венами (рис. 2). Диаметр ее просвета составляет 325,0 мкм.
В начале 8-й недели развития в предплодов уже
хорошо выраженный переход ДПК в будущую то-

Рис. 1. Сагиттальный срез зародыша 4,5 мм
ТКД. Гематоксилін-эозин. Микрофото.
Об. × 10 ок. × 7:
1 – зачаток печени; 2 – пупочная вена; 3 – аорта;
4 – зачаток сердца

Рис. 3. Трехмерная компьютерная
реконструкция серии сагиттальных зрезов
органокомплекса верхнего этажа брюшной
полости 3-месячного предплода (35,0 мм ТКД).
Переднеправый вид. Ув. х7:
1 – желчный пузырь;
2 – пузырный пролив, печеночные протоки;
3 – желудок; 4 – селезенка;
5 – двенадцатиперстная кишка;
6 – позвоночный столб;
7 – воротная печеночная вена;
8 – нижняя полая вена;
9 – пупочная вена;
10 – аорта;
11 – петли тонкой кишки;
12 – верхняя брыжеечная вена;
13 – поджелудочная железа.

Рис. 2. Трехмерная компьютерная реконструкция серии горизонтальных срезов органов
брюшной полости предплодов мужского пола
15,0 мм ТПД (2-й месяц развития). Вид спереди.
Ув. х8:
1 – печень; 2 – пищевод; 3 – желудок;
4 – двенадцатиперстная кишка;
5 – желчный пузырь; 6 – пупочная вена.
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ходит сообщения екстра- и интраорганных сосудов
и осложнения пространственного строения венозного русла ВЖП.
В плодовом периоде внутриутробного развития
венозная система интенсивно развивается и претерпевает пространственные преобразования. На
контрастированных препаратах органокомплексах
верхнего этажа брюшной полости плодов и новорожденных человека хорошо прослеживаются магистральные вены, екстра- и интраорганные вены,
а также венозные сплетения в виде сосудистой
сетки, которая окружает желчный пузырь, ВЖП и
ДПК (рис. 4).
В строении сосудистой системы 4-месячных
плодов начинают прослеживаться признаки, присущие ее дефинитивной топографии. В сфинктерных участках ВЖП (вокруг пузырного протока и
терминального отдела общего желчного протока
(ОЖП)) топография и пространственное строение венозных сплетений отличаются от такой
артериальных структур. Сопровождая ОЖП, артерии образуют анастомозы в виде цепочки продольных сосудов, размещаясь вплотную к стенке
протока. Эти анастомотичние веточки напоминают артериальные дуги, соединяющие верхние и
нижние поджелудочно–дванадцятипалокишковые
артерии. В свою очередь, одноименные вены образуют сплетения вокруг ВЖП в виде сетки, которая размещается латеральнее от артерий. Вокруг внутренне-стенковой части ОЖП и в стенке
ДПК ангиоархитектоника меняется. Конечные
разветвления артериальных сосудов имеют перпендикулярное направление оси ДПК, словно охватывают кишку, начиная с медиального края, и
отдают веточки во все слои органа. Венозные сосуды образуют сплетения в самой стенке ДПК. На
реконструкциях сосудистой системы ВЖП и ДПК
прослеживается продольная ось кишки направление венозных сплетений на присредней стенке
нисходящей части ДПК.
Итак, в плодовом периоде внутриутробного
развития происходят осложнения строения и пространственные преобразования сосудистой системы ВЖП. В конце плодного периода и у новорожденных четко прослеживается особый характер и
различия в ангиоархитектонике артериальных и
венозных сплетений в сфинктерных сегментах билиарной системы. Поэтому можно предположить,
что они играют важную функциональную роль в
деятельности сфинктеров, которые обеспечивают
билиарную динамику.
Выводы. 1. Закладка венозных сосудов билиарной системы обнаружена на препаратах эмбрионов
конца 4-го – начале 5-й недели внутриутробного
развития в виде широких щелей, определенных одним рядом ядер. 2. В конце зародышевого – начале
передплодового периода внутриутробного развития
в строении артерий и вен прослеживается диференциация (по сравнению с артериями, стенка вен значительно тоньше и не имеет гистологической структуры). 3. В начале плодного периода пренатального
развития в строении вен начинается тенденция к
преобладанию по диаметру артерий. 4. В конце
плодного периода и у новорожденных четко прослеживаются особый характер и различия в ангио-

Рис. 4. Трехмерная компьютерная реконструкция
серии фронтальных срезов органов брюшной полости плода женского пола 290,0 мм ТПД
(6-й месяц развития). Вид спереди. Ув. х5:

1 – внутренняя оболочка желчного пузыря; 2 – общая
желчный проток; 3 – мышечная оболочка медиальной
стенки нисходящей части двенадцатиперстной кишки; 4 – собственная печеночная артерия; 5 – воротная
печеночная вена; 6 – верхняя брыжеечная артерия; 7
– поджелудочный проток (Вирзунга); 8 – правая желудочно-сальниковая вена; 9 – желудочно-двенадцатиперстнокишечная артерия; 10 – передняя верхняя поджелудочно-двенадцятиперстнокишечная вена; 11 – задняя
верхняя
поджелудочно-двенадцятиперстнокишечная
вена; 12 – венозные сплетения двенадцатиперстной кишки

щую кишку, которая находится на границе между
пупочным кольцом и пупочным канатиком. Пупочная вена, расположенная в паренхиме печени, отдает ветвь к воротной печеночной вены, затем достигает дорсальной поверхности органа и вливается в
нижнюю полую вену.
На препаратах 9-недельных предплодов (32,040,0 мм ТКД) хорошо заметное слияние пупочной
и нижней полой вен (рис. 3). Диаметр просвета в
месте их слияния достигает 240,0 мкм. Верхняя
брыжеечная вена залегает в дорсальной брыжейки,
имеет относительно широкий просвет (540,0 мкм),
граничит с одноименной артерией и закладкой поджелудочной железы.
В начале пренатального развития человека
интенсивнее развиваются сосуды, которые обслуживают плацентарный кровоток и портальную систему. Остальные венозные сосуды, на ранних стадиях развития имеют вид щелевидных, овальных и
округлых образований лакунарного типа, отстают
в своем развитии от соответствующих артерий, и
только в предплодовом периоде начинают превышать их по диаметру. Также в этот период проис-
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архитектоники артериальных и венозных сплетений
в сфинктерных сегментах билиарной системы, что
может свидетельствовать о важнейшей функциональной роли сосудов в деятельности сфинктеров,
которые обеспечивают билиарнкю динамику.

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

Вступ. Серед найважливіших проблем сучасного акушерства одне з перших місць посідає
проблема невиношування вагітності. Частота даної патології становить, у середньому, від 10-12%
до 20-35% від загальної кількості вагітностей.
В Україні питома вага невиношування в загальн
ій кількості вагітностей становить 15-23% усіх
встановлених випадків вагітності [3], і не має тенденції до зниження. Основною ланкою в процесі
гестації є імунна та судинна адаптація до вагітності. У процесі розвитку фізіологічної вагітності
відбувається зміна спіральних артерій: настає поступова заміна ендотелію судин клітинами трофобласта, а також заміна гладеньком’язових клітин
матриксом, клітинами трофобласта та фібрином
[2, 5]. Недостатня інвазія трофобласта в ділянці
плацентарного ложа веде до оклюзії спіральних та
матково-плацентарних артерій, що зумовлює переривання вагітності у вигляді викидня, або розвиток
дисфункції плаценти в пізніших термінах гестації.
При ускладненні перебігу вагітності загрозою невиношування гіпоксія та затримка розвитку плода
трапляються відповідно з частотою 18,1% і 14,5%,
у стані асфіксії народжується 17,5% немовлят [8].
Мета дослідження. Вивчити зміни показників
гемостазу, фібринолітичної та протеолітичної систем крові в жінок, вагітність яких була обтяжена
загрозою викидня в І триместрі, розробити патогенетично обґрунтоване лікування виявлених змін.
Матеріал і методи. Нами обстежено 49 вагітних із клінікою загрози невиношування в І триме-

стрі гестації, які склали основну групу. Відбирали
вагітних з чіткою клінікою загрози викидня в І триместрі, яка включала наступні групи скарг: біль у
нижніх відділах живота, кров’янисті виділення із
статевих шляхів мажучого характеру (або кровомазання), ультразвукові ознаки загрози переривання
вагітності (сегментарні скорочення матки). Жінки,
які страждали тяжкою екстрагенітальною патологією, мали верифіковану істміко-цервікальну недостатність, ізосенсибілізацію за АВ0 і Rh системами
крові, TORCH-інфекції, були виключені з числа
обстежених. Групу контролю склали 30 вагітних із
нормальним перебігом гестації.
Основна група розподілена на дві паритетні
підгрупи. Так, 25 жінок склали підгрупу з традиційним лікуванням, які отримували комплексну
зберігаючу терапію [1,4], зокрема, гормональне
лікування (дуфастон у дозі 20-40 мг/добу), спазмолітики, седативні, гемостатичні препарати, вітаміни. Іншим 24 жінкам, які увійшли до підгрупи корекції, разом із традиційною терапією призначали
розроблений нами лікувальний комплекс у складі:
екстракт гінкго білоба, що має дезагрегантну дію
(капсули по 40 мг), по 1 капсулі тричі на день та донатор оксиду азоту ериніт (таблетки по 10 мг) по 1
таблетці 3 рази на день. Щодо застосування гінкго
білоба при вагітності, у світовій літературі немає
даних про ембріотоксичність або тератогенність
препарату, проте рекомендується відмінити препарат за кілька тижнів до пологів задля уникнення
розвитку кровотечі [7]. Курс лікування, за винят-
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ком дуфастону, складав 10-12 днів і призначався
з 6-го – 8-го тижня вагітності. Курс повторювали
три рази з інтервалом 7-10 днів, із закінченням до
12-го тижня гестації. Вплив запропонованої тера-

пії спрямований на покращання кровопостачання
трофобласта. У вагітних із підгрупи корекції нами
досліджено загальний коагуляційний потенціал,
тромбоцитарно-судинний гемостаз та стан фібри-

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

ЧР, с
ПТЧ, с
ТЧ, с
АТ- ІІІ,%

Група корекції
після І курсу лікування
(n=25)
92,15±2,15
18,50±0,38
16,80±0,31
88,85±3,98

Група
з традиційним лікуванням
(n=24)
94,80±1,29
19,45±0,61
17,45±0,56
86,14±4,83

Контрольна група (n=30)
95,03±1,44
19,50±0,45
16,30±0,38
85,47±2,74

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

Характеристика загального коагуляційного потенціалу крові вагітних
при лікуванні невиношування у 12-13 тижнів вагітності (M±m)

ЧР, с
ПТЧ, с
ТЧ, с
АТ- ІІІ,%

Група корекції
після повторного лікування
(n=25)
99,94±1,01
20,05±0,45*
18,90±0,35*
90,25±4,86

Група
з традиційним лікуванням
(n=24)
91,95±1,71
17,95±0,51**
16,85±0,66
82,14±3,82

99,50±1,03
21,47±0,44
17,37±0,36
90,60±1,60

Характеристика первинного гемостазу у вагітних
при лікуванні невиношування в 6-8 тижнів вагітності (M±m)
Група корекції після
І курсу лікування
n=25)
301,10±4,36
43,45±0,58**

Група з традиційним
лікуванням
(n=24)
297,15±4,65
43,59±0,65**

4,68±0,27**

5,22±0,30**

Таблиця 2

Контрольна група
(n=30)

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

К-ть тромбоцитів, тис/мл
Адгезивні тромбоцити,%
Індекс спонтанної агрегації
тромбоцитів,%

Таблиця 1

Таблиця 3

Контрольна група
(n=30)
268,87±3,00
40,60±0,47
3,03±0,17

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

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

К-ть тромбоцитів, тис/мл
Адгезивні тромбоцити,%
Індекс спонтанної агрегації
тромбоцитів, %

Група корекції після
повтор. лікування
(n=25)
274,45±1,48*
38,73±0,60*,**

Група з традиційним
лікуванням
(n=24)
300,55±3,63
43,25±0,43

3,50±0,14*

4,67±0,25**

Примітка. *– p<0,05 порівняно з групою з традиційним лікуванням,
** – p<0,05 порівняно з групою контролю
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Таблиця 4

Контрольна група
(n=30)
277,40±2,13
42,32±0,43
3,19±0,11
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нолітичної системи крові. Проведено порівняння
отриманих показників із результатами обстеження
жінок підгрупи, що отримувала традиційне лікування, та здорових вагітних групи контролю. Дослідження системи гемостазу, фібринолітичної та
протеолітичної активності плазми крові здійснювали за допомогою реактивів фірми «Simko LTD»
(м. Львів). Кров для досліджень набирали двічі:
протягом 6-8 і 12-13 тижнів вагітності.
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати дослідження загального коагуляційного потенціалу крові у вагітних відповідних груп
представлено в табл. 1 і 2.
Як показали отримані результати, вірогідних
відмінностей між групами у показниках, що характеризують загальний коагуляційний потенціал у
6-8 тижнів гестації, не встановлено (табл. 1). На-

томість, у 12-13 тижнів (табл. 2) протромбіновий
час та тромбіновий час у жінок групи корекції були
вірогідно довшими, порівняно з групою жінок, які
отримували традиційне лікування (p<0,05), і наближалися до значень, встановлених у групі контролю. Суттєвої різниці в активності антитромбінуІІІ виявлено не було.
Також здійснено вивчення тромбоцитарносудинного гемостазу у вагітних обстежених груп
(табл. 3 та 4).
У жінок обох груп із ознаками загрози викидня
в 6-8 тижнів спостерігається тенденція до активації тромбоцитарно-судинного гемостазу, у першу
чергу, адгезивного потенціалу тромбоцитів. У терміні 12-13 тижнів у вагітних, що отримували призначену нами терапію, спостерігалося вірогідне
зменшення, порівняно з групою з традиційною ко-

Характеристика фібринолітичної та протеолітичної системи крові вагітних
при лікуванні невиношування в 6-8 тижнів вагітності (M±m)

Таблиця 5

Група корекції
після І курсу лікування
(n=25)

Група з традиційним
лікуванням
(n=24)

Контрольна група
(n=30)

1,46±0,08*

1,18±0,11

1,27±0,04

0,68±0,04*

0,45±0,06

0,58±0,02

0,80±0,04*, **

0,67±0,05

0,69±0,02

34,89±0,84**
68,95±3,12
3,31±0,17*
3,53±0,18
4,31±0,11**
0,79±0,07

30,50±1,19
67,50±3,73
2,60±0,12
3,39±0,27
4,01±0,11
0,87±0,10

26,37±0,59
71,57±1,93
2,69±0,10
3,44±0,13
3,54±0,13
0,53±0,03

Сумарна фібринолітична
активність, Е440/мл/год
Неферментативна фібринолітична активність, Е440/мл/год
Ферментативна фібринолітична активність, Е440/мл/год
Хагеман-залежний фібриноліз, хв
Активність ХІІІ фактору,%
Фібриноген, г/л
Лізис азоказеїну,Е440/мл/год
Лізис азоальбуміну, Е440/мл/год
Лізис азоколу, Е440/мл/год

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

Характеристика фібринолітичної та протеолітичної системи крові вагітних
при лікуванні невиношування у 12-13 тижнів вагітності (M±m)
Група корекції після
повторного лікування
(n=25)
Сумарна фібринолітична
активність, Е440/мл/год
Неферментативна фібринолітична
активність, Е440/мл/год
Ферментативна фібринолітична
активність, Е440/мл/год
Хагеман-залежний фібриноліз, хв
Активність ХІІІ фактору,%
Фібриноген, г/л
Лізис азоказеїну, Е440/мл/год
Лізис азоальбуміну, Е440/мл/год
Лізис азоколу, Е440/мл/год

Таблиця 6

Група з традиційним
Контрольна група
лікуванням
(n=30)
(n=24)

1,34±0,07*

1,06±0,06

1,27±0,07

0,61±0,03*

0,47±0,03

0,56±0,03

0,71±0,04*

0,56±0,04

0,72±0,03

33,45±0,63**
68,15±1,85
2,82±0,18
3,60±0,12
3,82±0,16
0,77±0,06

29,72±1,10
62,28±2,57
3,16±0,23
3,20±0,21
3,96±0,10
0,63±0,07

26,17±0,70
81,37±1,93
2,80±0,12
3,50±0,11
3,91±0,08
0,70±0,06

Примітка. *– p<0,05 порівняно з групою з традиційним лікуванням,
** – p<0,05 порівняно з групою контролю
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рекцією невиношування, кількості тромбоцитів на
1 мл крові, відсотка активних тромбоцитів та індексу спонтанної агрегації тромбоцитів (p<0,05). На
нашу думку, це сприяє зменшенню в’язкості крові
та покращанню кровопостачання трофобласту.
Показники активності фібринолітичної та протеолітичної систем крові жінок обстежених груп
представлені нами в таблицях 5 та 6.
Таким чином, у терміні вагітності 6-8 тижнів,
як і у 12-13 тижнів гестації, фібринолітична активність плазми крові в групі корекції була дещо
вищою, порівняно з групою з традиційним лікуванням, на тлі певного уповільнення Хагеман-залежного фібринолізу (p<0,05). Протеолітична ж
активність плазми крові в жінок різних груп вірогідно не відрізнялась. Слід зазначити, що в групі
жінок, які отримували розроблену нами терапію,
середній рівень фібриногену зменшився на 14,24%
(p<0,05), тоді як у групі з традиційним лікуванням
він навпаки, зріс на 21,54% (p<0,05).

Висновок.
Зміни в системі згортання крові при загрозі переривання вагітності стосуються, в першу чергу,
тромбоцитарно-судинного гемостазу, що, у свою
чергу, викликає підвищення загального коагуляційного потенціалу крові на тлі певного зниження
фібринолітичної активності та активності протизгортальної системи, а також нормальних показників системи протеолізу. Застосування розробленого нами лікувального комплексу з включенням
екстракту гінкго білоба та ериніту дозволяє нормалізувати функціональний стан вказаних систем
крові, і, як наслідок, покращити кровопостачання
трофобласта/плаценти.
Перспективи подальших досліджень полягають
у відстеженні впливу розробленого лікувального
комплексу на функціональний стан фето-плацентарної системи в ІІ-ІІІ триместрах вагітності в жінок, які перенесли загрозу викидня в ранніх термінах гестації.
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОМЕТРІЇ ПЛАЦЕНТ
У ЖІНОК З ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ,
МЕШКАНОК ПРОМИСЛОВИХ ЗОН ТА СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
Проведено морфометричне дослідження плацент 60 жінок з клінічними проявами плацентарної дисфункції,
32 – мешканки міста (ІІ група), 28 – мешканки села (ІІІ група). Контрольну групу (І) склали жінки з фізіологічним перебігом вагітності. Вивчені органометричні показники: форма, площа, об'єм, максимальна товщина плаценти. Аналіз
макроскопічних особливостей плацент показав, що у жінок з ПД, мешканок міста і села, плаценти відрізняються
за формою, серед яких переважає овальна. У них же частіше зустрічається ексцентричне прикріплення пуповини
і проміжний з магістральним типи розгалуження судин. У сільських жінок спостерігається тенденція до стоншення
плацент і збільшення їх площі.
Ключові слова: плацента, плацентарна дисфункція, морфометричне дослідження.
Проведено морфометрическое исследование плацент 60 женщин с клиническими проявлениями плацентарной
дисфункции, 32 – жительницы города (ІІ группа), 28 – жительницы села (ІІІ группа). Контрольную (І группу) составили женщины с физиологическим течением беременности (n=22). Изучены органометрические показатели: форма,
площадь, объъем, максимальная толщина плаценты. Анализ макроскопических особенностей плацент показал, что
у женщин с ПД, жительниц города и села, плаценты отличаются по форме, среди которых преобладает овальная. У
них же чаще встречается эксцентрическое прикрепление пуповины и промежуточный с магистральным типы разветвления сосудов. У сельских женщин наблюдается тенденция к истончению плацент и увеличению их площади.
Ключевые слова: плацента, плацентарная дисфункция, морфометрические исследования.
It was conducted a morphometric research of placenta from 60 women with clinical displays of FP insufficiency, 32 of
which live in the city (II group), 28 live in the village (III group), (I) control group entered women with physiological pregnancy.
It were studied organometric indexes of placenta: form, area, volume, maximal thickness. Аnalysis of macroscopic features
of placenta, showed that in women with PD insufficiency placenta differs after a form, among what mainly oval. In they, more
frequent is observed eccentric attachment of the umbilical cord and intermediate and main type of fork of vessels. In women
which live in rural locality is observed a tendency to thinning of placenta and their area.
Key words: placenta, placental dysfunction, morphometric study.

Порушення функції фето-плацентарного комплексу сьогодні є однією з основних причин, що
призводять до росту перинатальної захворюваності та смертності, тому дослідження його стану
у вагітних заслуговує на особливу увагу [1, 3, 11].
Плацентарна дисфункція (ПД) – синдром, зумовлений морфофункціональними змінами, що виникає
в результаті складної реакції плаценти і плода у
відповідь на різні патологічні стани материнського організму (урогенітальні інфекції, ендокринопатії, супутня екстрагенітальна патологія тощо).
В основі даного синдрому лежать патологічні зміни в плодово-та /або матково-плацентарному комплексах з порушенням компенсаторно-пристосувальних механізмів на молекулярному, клітинному
і тканинному рівнях. В умовах порушених кореляцій між матір’ю та фето-плацентарним комплексом
у морфологічних елементах плацентарного бар’єру
відбувається ряд гістохімічних перебудов, що в
кінцевому результаті призводить до виключення із
кровообігу окремих зон плаценти [2, 4, 7, 12]. При
цьому порушуються транспортна, трофічна, ендокринна, метаболічна, антитоксична функції плаценти [1, 2, 3, 10].
Плацентарна дисфункція може формуватись
як на ранніх етапах її розвитку (первинна ПД)
під впливом різноманітних факторів, які діють на
статеві клітини батьків, зародок, репродуктивний

тракт жінки, так і в другій половині вагітності, коли
плацента вже сформована. Причиною її є фактори,
пов'язані з акушерськими та екстрагенітальними
ускладненнями, антропогенним навантаженням
середовища [5, 6, 8].
В залежності від того, в яких структурних одиницях плаценти первинно виникають патологічні
зміни, розрізняють декілька основних механізмів
патогенезу ПД:
– недостатня інвазія трофобласту в децидуальну оболонку і відсутність гестаційних змін спіральних артерій;
– зменшення притоку крові в міжворсинковий
простір у результаті артеріальної гіпотензії у матері або спазму маткових судин при підвищенні артеріального тиску;
– утруднення венозного відтоку внаслідок тривалих маткових скорочень;
– порушення капілярного кровотоку в ворсинках хоріону;
– зміна реологічних і коагуляційних властивостей крові матері і плода;
– ендокринна дисфункція.
Дослідження останніх років показали, що лікування ПД є ефективним лише на ранніх стадіях
розвитку даного синдрому. В ІІІ триместрі можна лише покращити стан компенсаторно-пристосувальних механізмів плода, патологічні зміни
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в плаценті при цьому, як правило, подолати не
вдається.
З метою встановлення певних патогенетичних
ланок ПД, проведено морфометричне дослідження
плацент від 60 жінок з клінічними проявами плацентарної дисфункції, 32 з яких мешканки міста (ІІ
група), 28 – мешканки села (ІІІ група). Контрольну
(І групу) склали жінки з фізіологічним перебігом
вагітності (n=22). Вивчалися органометричні показники плаценти – форма, площа, об’єм, максимальна товщина плаценти. З боку материнської поверхні плаценти оцінювалися ступінь відкладень
кальцинатів в тканині плаценти за 3-х бальною
шкалою: 1 бал – відсутність або поодинокі ледве
помітні кальцинати, 2 бали – чіткі кальцинати розміром до 0,1 см, 3 бали – множинні кальцинати
розмірами 0,1 см і більше. Паралельно візуально
вивчалися наявність інфарктів, крововиливів, кіст
та зон жирового переродження в тканині плаценти.
При оцінці форми плацент, нами встановлено, що
у сільських жінок, перебіг вагітності яких ускладнювався плацентарною дисфункцією, плаценти мали
округлу форму у 30,8±7,8% випадків та у 31,7±3,3%
мешканок міста, що не мало вірогідної різниці, у той
час як у жінок з фізіологічним перебігом вагітності
цей морфологічний показник становив 59,6±10,3%
(n=82; p<0,001). 65,5±10,3% та 59,8±8,3% (відповідно
ІІ та ІІІ групи) досліджуваних плацент мали овальну
форму, що майже у 2 рази перевищувало аналогічний
показник у контролі (30,8±9,9%), (n=82; p<0,001).
В поодиноких випадках у жінок всіх 3-х груп плаценти набували аномальної форми (5,5±1,6%, 4,7±1,4%
та 5,2±1,5% відповідно І, ІІ та ІІІ групи), що не мало
вірогідної різниці.
При вивченні варіантів прикріплення пуповини
нами встановлено, що у мешканок промислових зон
з плацентарною дисфункцією центральне її прикріплення мало місце лише у 30,8±7,8%, мешканок
села у 32,8±7,7%, а у жінок з фізіологічним перебігом вагітності воно становило 58,5±9,6% (n=82;
p<0,001), бокове прикріплення пуповини спостерігалось у 48,6±9,3% вагітних основної (ІІ) групи
та у 51,6±9,3%, тоді як при фізіологічному перебізі
вагітності даний варіант прикріплення фіксувався
лише у кожної третьої жінки (34,4±10,3%), (n=82;
p<0,001). Звертає на себе увагу високий відсоток
крайового прикріплення плаценти у жінок з ПД
у порівнянні з контрольною групою (18,6±7,3%,
17,6±6,3% та 10,1±3,1% відповідно І, ІІ та ІІІ групи; p<0,001).

Аналіз типів розгалуження судин у плацентах дозволив зробити висновок, що у жінок з фізіологічним
перебігом вагітності і пологів у 54,5±10,6% випадках
він був розсипним, що у 1,7 раза перевищувало дану
морфологічну ознаку у жінок з ПД, що мешкають у
селі (31,3±7,8%) та у 1,6 раза у порівнянні з міськими жінками. У 56,3±9,8% та 60,3±9,8% жінок ІІ та
ІІІ груп та 31,8±9,9% контролю тип розгалуження
судин був проміжним (n=82; p<0,001). Магістаральний тип зустрічався приблизно з однаковою частотою
(13,6±7,3%, 12,4±5,3%та 13,4±5,3%).
При зовнішньому огляді материнскої поверхні ми
оцінювали вираженість кордонів між котиледонами і
кількість кальцифікатів напівкількісним методом по
трьохбальній шкалі. У більшості плацент контрольної групи (87,4±9,3%) котиледони розділялись чітко
(3 бали і більше). У жінок, перебіг вагітності яких
ускладнювався ПД, чітке розділення котиледонів
також мало місце у більшості випадків (у 62,1±7,4%
мешканок міста та 65,1±7,3% мешканок села), проте
спостерігалось значно рідше, ніж у контрольній групі
(n=82; p<0,001). Слід зауважити, що при візуальній
оцінці стану плацент жінок основної групи, більше,
ніж у половині випадків (55,4±6,3% та 52,1±5,4%,
відповідно ІІ та ІІІ групи) спостерігались ділянки
кальцинозу, в той час, коли у контролі дана ознака мала місце тільки у 1/5 (18,2±8,2%) досліджених
плацент (n=82; p<0,001). Маса плацент у міських
жінок з ознаками ПД від контрольних величин вірогідно не відрізнялась (542,5±22,8г), у мешканок села
вона становила 590,5±32,8г, проте у сільських жінок
спостерігалася тенденція до потоншання плацент
(1,87±0,2см) та збільшення їх площі (248±21,3см3).
Таким чином, аналіз макроскопічних особливостей плацент показав, що у жінок з плацентарною дисфункцією, мешканок міста та села, плаценти відрізняються за формою, серед яких переважає
овальна. У них же частіше спостерігається ексцентричне прикріплення пуповини і проміжний з
магістральним типи розгалуження судин. У сільських жінок спостерігається тенденція до потоншання плацент та збільшення їх площі. Вивчення
морфометричних показників плацент (мешканок
промислових зон та села) з недостатністю її функціонування у комлексі з параклінічними методами
дослідження дозволить оптимізувати корекцію деяких патологічних станів, пов’язаних з даною нозологією. Отримані дані допоможуть диференційовано підходити до тактики ведення вагітних групи
ризику, мешканок міста та сільської місцевості.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОБІОТИ ВМІСТУ ПОРОЖНИНИ ПІХВИ ДІВЧАТ,
ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ, ЩО СФОРМУВАВСЯ У ПАЦІЄНТОК
НА ТЛІ УРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЗАПАЛЬНОГО ҐЕНЕЗУ
Наукова робота присвячена дослідженню проблеми запальних захворювань внутрішніх статевих органів, які поєднуються з урологічною патологією запального генезу в дівчат-підлітків. Встановлено, що урологічна патологія суттєво негативно впливає на мікрофлору та її навантаження у вмісті порожнини піхви, підсилюючи запальний процес.
При цьому мікробна контамінація порожнини піхви значно зростає.
Ключові слова: сальпінгоофорит, запальні захворювання нирок та сечового міхура, дівчата-підлітки.
Научная работа посвящена исследованию проблемы воспалительных заболеваний внутренних половых органов, которые сочетаются с урологической патологией воспалительного генеза у девушек-подростков. Установлено,
что урологическая патология отрицательно влияет на микрофлору и ее нагрузку в полости влагалища, поддерживая
воспалительный процесс. При этом микробная контаминация влагалища значительно увеличивается.
Ключевые слова: сальпингоофорит, воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря, девушки-подростки.
The thesis is dedicated to investigation of the problem of the inflammatory diseases of internal genitalia combined with
inflammatory urological pathology in the adolescent girls. It has been established that urological pathology has the negative
influence on microflora and its load in vaginal content what intensifies the process of inflammation. In this case the microbial
contamination significantly increases.
Key words: salpingo-ophoritis, inflammatory diseases of kidneys and urine bladder, adolescent girls.

Найбільш поширеною нозологічною формою
запальних захворювань внутрішніх статевих органів у жінок є хронічний сальпінгоофорит. Особливо часто хронічний сальпінгоофорит зустрічається серед жінок молодого репродуктивного віку.
Так, серед усіх хворих сальпингоофоритом 70%
входять у вікову групу від 15 до 25 років, 75% з
них – ті, що не народжували [1, 2, 3,]. Хронічний
сальпінгоофорит викликає численні акушерські,
гінекологічні та перинатальні ускладнення: спайковий процес, безпліддя, ектопічна вагітність, внутрішньоутробне інфікування, підвищення захворюваності та смертності новонароджених [4, 5, 6].
Частота безпліддя при ХРСО досягає 80-82%, порушення менструальної функції – 40-43%, сексуальної – 35-40%, позаматкова вагітність зростає
в 6-7 разів [9]. За даними багатоцентрових досліджень трубно-перитонеальне безпліддя займає
перше місце по частоті в структурі безплідного
шлюбу, складаючи 60-70% [7]. Тому хронічний
сальпінгоофорит ,як основна причина трубного і
трубно-перитонеального безпліддя є надзвичайно
актуальною проблемою [10]. В даний час застосування навіть найсучасніших лікарських засобів не
завжди дозволяє швидко досягти чіткої ремісії, запобігти ускладненням і рецидивам. Частота рецидивів загострення хронічного сальпінгоофориту
становить 20-77,6% [8].
Мета роботи. Дослідити особливості мікробіоценозу піхви, уретри та сечі у дівчат із сальпінгооофоритами і за наявності у них запальних захворювань нирок та сечового міхура.

Нами проведено мікробіологічне, мікроскопічне та мікологічне обстеження 116 дівчат, хворих на
сальпінгоофорит, який розвинувся на тлі супутньої
урологічної патології запального ґенезу. Результат
вивчення видового складу мікрофлори вмісту порожнини піхви вказаних пацієнток показав, що
у вмісті порожнини піхви дівчат, хворих на сальпінгоофорит, який сформувався на тлі супутньої
урологічної патології запального ґенезу, виділено
та ідентифіковано 276 штамів бактерій, дріжджоподібних грибів роду Candida, найпростіших, мікоплазм, уреаплазм і хламідій, які відносяться до 11
різних таксономічних групп.
Практично константними для вмісту порожнини піхви дівчат, хворих на сальпінгоофорит, які
мають супутню урологічну патологію запального
ґенезу (цистит, пієлонефрит), або захворювання
були раніше (в анамнезі) є дріжджоподібні гриби
роду Candida, що засвідчує про наявність кандидозного вагініту різного ступеня тяжкості. За індексом постійності, частотою зустрічання всі інші,
окрім грибів роду Candida, відносяться до додаткових (уреаплазми, вагінальні гарднерели, вагінальні
трихомонади). Випадковими є золотистий, епідермальний і гемолітичний стафілококи, ентерококи,
ешерихії, мікоплазми і хламідії.
Для характеристики різноманіття мікробіоценозу вмісту порожнини піхви дівчат, хворих на
сальпінгоофорит, вираховували індекс видового багатства Маргалефа, який характеризує своєрідний
«рейтинг» біотопу – просторово-поживні ресурси і
умови середовища, оптимальні для росту, розмно-
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ження і персистенції. За індексом Маргалефа вміст
порожнини піхви дівчат, хворих на сальпінгоофорит, є найкращим середовищем для дріжджоподібних грибів роду Candida, уреаплазм, вагінальних
гарднерел, вагінальних трихомонад. Мало придатним біотопом є для гемолітичного стафілокока.
З метою визначення ступеня домінування таксону мікроорганізмів у біотопі вираховували індекси домінування Сімпсона і Бергера-Паркера. Нами
встановлено,що найвищими ці індекси були у дріжджоподібних грибів роду Candida (0,201 117,39),
уреаплазм (0,173 і 15,94, відповідно), вагінальних
гарднерел (0,126 і 11,96 відповідно), вагінальних
трихомонад (0,104 і 9,42 відповідно). Ці мікроорганізми є домінантними для вмісту порожнини піхви
дівчат пубертатного віку, хворих на сальпінгоофорит, що сформувався на тлі урологічної патології
запального ґенезу.
У більшості випадків мікроорганізми у вмісті
порожнини піхви дівчат, хворих на сальпінгоофорит, ускладнений урологічною патологією запального генезу знаходяться в асоціації. Тому нами
встановлені взаємовідношення між видами мікробіоценозу за допомогою коефіцієнту Жаккарда. За
величиною коефіцієнту Жаккарда тільки мікоплазми відносяться до синергічного способу існування
у біотопі. Всі інші мікроорганізми відносяться до
таких, що мають між собою мутуалізм. Високий
ступінь мутуалізму виявлений в епідермального
стафілокока, вагінальних гарднерел, уреаплазм,
ешерихій, золотистого стафілокока, вагінальних
трихомонад і хламідій.
Таким чином, мікрофлора вмісту порожнини
піхви дівчат пубертатного віку, хворих на сальпінгоофорит, який розвинувся на тлі супутньої
урологічної патології запального ґенезу (пієлонефриту, циститу або їх поєднання) характеризується
домінантним положенням у ній дріжджоподібних
грибів роду Candida, менший ступінь домінантності мають уреаплазми, вагінальні гарднерели, вагінальні трихомонади. Взаємовідношення між цими
мікроорганізмами характеризуються як мутуалізм
у біотопі. Тому вони можуть створювати асоціації
не тільки між іншими видами мікроорганізмів, а
також між собою, що визначило наступний етап
мікробіологічних досліджень. Результати вивчення асоціативних взаємовідношень мікроорганізмів, що виявлені у вмісті порожнини піхви дівчат
пубертатного віку, хворих на сальпінгоофорит, що
сформувався на фоні супутньої урологічної патології запального ґенезу.
Нами показано, що лише у 34 (29,31%) пацієнток виявилася монокультура мікроорганізмів, у
всіх інших 92 (70,69%) випадках виявлені асоціації умовно-патогенних мікроорганізмів, які складаються з 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти видів мікроорганізмів,
що відносяться до 11 різних таксономічних груп.
У більшості пацієнток виявляються асоціації, які
складаються з 2-х і 3-х видів (50,86%). Утворення великої кількості асоціацій у вмісті порожнини
піхви пацієнток обумовлено для більшості мікроорганізмів, що персистують у біотопі, наявністю
мутуалістичних і в меншій кількості мікробів синергічних взаємовідносин. Саме мутуалізм і синергізм між мікроорганізмами дає можливість три-

валий період персистувати у біотопі і створювати
самі різноманітні за якістю асоціації.
Найчастіше у монокультурі виділяються дріжджоподібні гриби роду Candida (у 9 (7,76%) пацієнтів). Значно менше – уреаплазми, вагінальні
трихомонади. Таке різноманіття персистенції умовно-патогенних мікроорганізмів у вмісті порожнини
піхви пацієнток, хворих на сальпінгоофорит залежить з однієї сторони від характеристики умовнопатогенного мікроба (наявність ознак патогенності,
адгезивних та інвазивних властивостей, антилізоцимної, протиімуноглобулінової, антикомплементарної активності та ін.), а також від імуногенетичної схильності організму пацієнтки (ефективність
факторів і механізмів неспецифічного і специфічного імунного протиінфекційного захисту).
Оскільки в групі пацієнток, яку склало116 дівчат, сальпінгоофорит формувався і перебігав на
фоні циститу (31 пацієнтка), пієлонефриту (38
осіб), а в 47 дівчат були випадки пієлонефриту або
циститу за ретельно зібраним анамнезом, нами
проведено бактеріологічне обстеження сечі.У кожної пацієнтки сечу брали вранці, які протягом 10-ти
днів, перед забором сечі, не вживали антибактеріальних препаратів (антибіотиків). У 47 (40,52%)
пацієнток, із виявленою урологічною патологією
за анамнестичними даними, виявити будь-який мікроорганізм не вдалося, а у 69 (59,48%) пацієнток
виділено та ідентифіковано 79 штамів умовно-патогенних бактерій.
За індексом постійності у сечі дівчат, хворих на
сальпінгоофорит, що розвинувся на тлі пієлонефриту або циститу, домінуючим видом є кишкова
паличка, а протеї, клебсієли та ентерококи є випадковими в цьому біоті при урологічній патології.
За частотою зустрічання у сечі вони є провідними
мікроорганізмами у цьому біотопі.
Для характеристики різноманіття мікробіоценозу сечі, що контамінована умовно-патогенними
бактеріями, вираховували індекс видового багатства Маргалефа. Цей індекс є своєрідним «рейтингом» відповідності бактерій біотопу. Він характеризує просторово-поживні ресурси біотопу та
умови, що сформовані у біотопі, які відповідають
середовищу для росту, розмноження, персистенції
або існування макроорганізму або асоціації мікроорганізмів. Найбільше значення індексу Маргалефа встановлено в ешерихій. Сама сеча для кишкової палички достатня для існування. Клебсієли,
протеї та ентерококи також можуть існувати, але їх
здатність до існування у сечі значно нижча, ніж у
кишкової палички.
Перераховане вище положення підтверджується значеннями індексів домінування Сімпсона і
Бергера-Паркера.
Важливе значення для існування мікроорганізмів в асоціаціях надається коефіцієнту Жаккарда,
який є найбільш достовірним показником взаємовідносин між певними видами мікроорганізмів. За
цим показником у сечі ешерихії готові до екологічної спільності існування у біотопі як синергісти з
іншими мікроорганізмами. Але протеї, клебсієли
та ентерококи у сечі у взаємовідносинах з іншими,
наприклад, з ешерихіями, зазнають антагоністичного впливу.
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Висновки:
1. У дівчат пубертатного віку, хворих на сальпінгоофорит, супутня урологічна патологія запального характеру впливає на мікробіоценоз
порожнини піхви. У більшості пацієнток у вмісті порожнини піхви виявляються асоціації, що
складаються з 2-х видів (30 – 25,86%), 3-х (29 –
25,00%), 4-х (20 – 17,24%) та з 5-ти (3 – 2,5%) видів мікроорганізмів, що відносяться до 11 різних
таксономічних груп умовно-патогенних мікроорганізмів (бактерій, уреаплазм, хламідій, мікоплазм, дріжджоподібних грибів роду Candida та
найпростіших).

2. Формуються асоціації за рахунок особливих взаємовідносин між резистентними видами,
які здатні до сумісного існування в одному біотопі
(у вмісті порожнини піхви пацієнток із сальпінгоофоритом) як синергісти, а також як і мутуалісти,
що встановлено нами та описано вище.
3. У сечі дівчат, хворих на сальпінгоофорит,
сформований на фоні урологічної патології запального ґенезу, виявляються умовно-патогенні
ентеробактерії (Escherichia coli, Proteus mirabilis,
Klebsiella spp.) та ентерококи. При цьому ешерихії є константними, домінують у біотопі і здатні до
спільного існування з іншими мікроорганізмами.
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СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМІГРАНТІВ ТА РЕЕМІГРАНТІВ,
ХВОРИХ НА ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ
Вивчено соціально-медичні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру. Виявлено закономірності, асоційовані з фактором еміграції та рееміграції: високий освітній рівень, зумовлений соціальними особливостями української міграції, висока поширеність
безробіття серед реемігрантів, більша питома вага розлучених та тих, хто не перебував у шлюбі серед емігрантів та
реемігрантів. Проаналізовано особливості способу життя у емігрантів та реемігрантів у порівнянні з не емігрантами,
визначено поширеність тютюнової та алкогольної залежності у цих групах.
Ключові слова: еміграція, рееміграція, соціальні фактори.
Изучены социально-медицинские особенности эмигрантов и реэмигрантов, больных депрессивными расстройствами психогенного, эндогенного и органического характера. Выявлены закономерности, ассоциированные
с фактором эмиграции и реэмиграции: высокий образовательный уровень, обусловленный социальными особенностями украинской миграции, высокая распространенность безработицы среди реэмигрантов, больший удельный
вес разведенных и тех, кто не состоял в браке среди эмигрантов и реэмигрантов. Проанализированы особенности
образа жизни у эмигрантов и реэмигрантов по сравнению с не эмигрантами, определены распространенность табачной и алкогольной зависимости в этих группах.
Ключевые слова: эмиграция, реэмиграция, социальные факторы.
Studied social and medical characteristics of emigrants and re-emigrants suffering from psychogenic depressive disorder, endogenous and organic nature. The regularities associated with emigration and re-emigration factors: a high level of
education, due to the peculiarities of Ukrainian social migration, high prevalence rate of re-emigrants, a large proportion of
divorced and those who are married among emigrants and re-emigrants. The features lifestyle emigrants and re-emigrants
compared to no emigrants, determined the prevalence of tobacco and alcohol dependence in these groups.
Key words: emigration, re-emigration and social factors.

Еміграція та рееміграція становить одну з найбільш актуальних державних та суспільних проблем в Україні. За оцінками експертів, кількість
українських мігрантів складає приблизно 6,5-7
млн. осіб (15% постійного населення) і має постійну тенденцію до збільшення [1, с. 1-7; 2, с. 23-29].
Міграція розглядається як один з факторів, що
впливає на стан психічного здоров’я населення, а
також як важливий чинник, що може спровокувати
маніфестацію або екзацербацію ендогенних психічних захворювань [3, с. 367-372; 4, с. 229-230;
5, с. 50-56]. У емігрантів виявляються емоційна
нестійкість, тривожність, соціальна інтроверсія,
конформність на поведінковому рівні, підозрілість,
слабка інтеграція особистісних рис у вигляді емотивності та фрустрованості, низький рівень фрустраційної толерантності, а також психодезадаптаційні стани, посттравматичний стресовий розлад,
неврастенія, пролонгована депресивна реакція та
помірний депресивний епізод [6, с. 36-42; 7, с. 1-5].
Надзвичайно важливим для комплексної оцінки впливу фактору еміграції на психічне здоров’я
емігрантів та реемігрантів є дослідження їх соціальних особливостей [8, с. 119-125; 9, с. 4-8]. Вплив
соціокультурних факторів є одним з визначальних
у адаптації мігранта у країні-реципієнті, і повинен
обов’язково враховуватися при розробці медичних та
соціальних заходів підтримки мігрантів [10, с. 52-53].
Аналіз соціально-медичних характеристик емігрантів та реемігрантів має важливе значення для
розуміння соціально-психологічних аспектів депресивних розладів, асоційованих з еміграцією та рееміграцією, виділення серед них найбільш значущих

факторів, що може бути використано при розробці
адресних профілактичних заходів.
Метою даного дослідження було вивчення соціальних особливостей емігрантів та реемігрантів,
хворих на депресивні розлади, у порівнянні з не
емігрантами. Дослідження проводилося за допомогою спеціально розробленої нами анкети під час
клінічного обстеження хворих і було спрямоване
на вивчення їх гендерних та вікових характеристик,
місцевості проживання в Україні, освітнього рівня,
професійної діяльності, сімейного стану та способу життя.
Всього обстежено 196 осіб, які щонайменше
протягом останнього року проживали за межами
України і планували найближчим часом повернутися за кордом (емігранти), 191 особа, які не менше року проживали за межами України і протягом
останнього року повернулися для постійного проживання в Україну (реемігранти) та 198 осіб, які
постійно проживають в Україні, і ніколи не виїжджали за її межі для тривалого проживання (не
емігранти). Психогенні депресивні розлади (коди
за МКХ-10 F43.21 та F43.22) встановлені у 69 не
емігрантів, 68 емігрантів та 67 реемігрантів, ендогенні (коди за МКХ-10 F31.3, F31.4, F32.1, F32.2,
F33.1 та F33.2) – відповідно у 65, 66 та 63 осіб, органічні (код за МКХ-10 F06.3) – відповідно у 64, 62
та 61 осіб.
Статистичний аналіз одержаних даних проводився за допомогою критерію хі-квадрат Пірсона
та точного критерію Фішера.
При аналізі гендерних особливостей емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади,
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виявлено, що визначальним фактором у статевому
розподілі обстежених хворих є наявність депресії. Гендерна структура відтворює закономірності,
притаманні депресивним розладам, причому вплив
фактору еміграції є несуттєвим. В усіх групах переважають жінки (табл. 1), максимальною питома
вага їх є у групі емігрантів, хворих на психогенні
депресивні розлади, мінімальною – у групі не емігрантів, хворих на ендогенні депресивні розлади.
Розбіжності у питомій вазі чоловіків і жінок в різних групах з урахуванням фактору еміграції (рееміграції) є статистично не значущими.
При аналізі вікових особливостей емігрантів та
реемігрантів, хворих на депресивні розлади, було
виявлено значний віковий діапазон у всіх обстежених групах. Середній вік не емігрантів, хворих
на психогенні депресивні розлади, склав 40,7±12,3
років з коливаннями від 18 до 64 років, емігрантів
– 39,7±8,4 років з коливаннями від 24 до 59 років,
реемігрантів – 39,6±9,6 років з коливаннями від 21
до 61 років. В групі ендогенних депресивних розладів вікові характеристики відповідно склали: не
емігрантів – 37,2±8,2 років (від 22 до 59 років),
емігрантів – 41,2±10,7 років (від 20 до 66 років),
реемігрантів – 38,0±9,3 років (від 20 до 61 року).
У групі органічних депресивних розладів середній
вік виявився дещо більшим: відповідно 38,9±10,2
років (від 19 до 61 років), 39,9±8,6 років (від 27 до
59 років), 39,4±11,4 років (від 18 до 63 років).
Чоловіки в цілому мають дещо більший середній вік, ніж жінки. Так, чоловіки-не емігранти,
хворі на психогенні депресивні розлади, мають
середній вік 40,3±15,8 років (від 18 до 62 років),
емігранти – 39,9±7,1 років (від 26 до 48 років), реемігранти – 41,6±10,0 років (від 24 до 60 років).
У хворих на ендогенні депресивні розлади вікові
характеристики незначно відрізняються: у хворих
на психогенну депресію середній вік склав 37,3±9,6
років (від 22 до 59 років), ендогенну – 40,8±9,8 років (від 26 до 57 років), органічну – 38,4±11,0 років
(від 24 до 61 років). У чоловіків, хворих на органічні розлади, вікові характеристики склали відповідно 38,8±11,3 років (від 19 до 61 років), 41,5±9,3
років (від 27 до 59 років) та 42,0±11,6 років (від 26
до 63 років).

У жінок, хворих на психогенні депресивні розлади, середній вік склав: у не емігрантів 40,9±10,1
років (від 24 до 64 років), у емігрантів – 39,6±9,1
років (від 24 до 59 років), у реемігрантів – 38,4±9,3
років (від 21 до 61 років), у хворих на ендогенні
депресивні розлади – відповідно 37,2±7,1 років (від
22 до 53 років), 41,4±11,4 років (від 20 до 66 років),
та 37,7±8,1 років (від 20 до 66 років), у хворих на
органічні депресивні розлади – відповідно 38,9±9,5
років (від 20 до 59 років), 38,8±8,1 років (від 27 до
59 років), та 37,6±11,1 років (від 18 до 61 років).
При дослідженні місцевості проживання в
Україні не було виявлено значущих відмінностей:
серед емігрантів мешканці сільської місцевості
склали у групі психогенних депресивних розладів
50,0%, ендогенних – 48,5%, органічних – 53,2%,
серед реемігрантів – відповідно 44,8% 50,8% та
49,2%, серед неемігрантів – відповідно 55,1%,
43,1% та 48,4%.
Серед емігрантів та реемігрантів, хворих на
психогенні депресивні розлади, значуще більше
осіб з середньою спеціальною, неповною вищою
та вищою освітою: відповідно 88,2% і 86,6% проти
69,6% у не емігрантів. Розбіжності значущі при порівнянні груп не емігрантів та емігрантів (р<0,01),
не емігрантів та реемігрантів (р<0,05). У групі ендогенних депресивних розладів ці закономірності
зберігаються, хоча виражені меншою мірою: відповідно 86,4%, 87,3% та 75,4%, р<0,1, а в групі органічних депресивних розладів, за більшої питомої
ваги осіб з середньою спеціальною, неповною вищою та вищою освітою (відповідно 79,0%, 80,3%
та 73,4%), розбіжності є статистично не значущими. На наш погляд, пояснення виявлених закономірностей слід шукати в соціальних особливостях
української міграції. Відомо, що відсоток кваліфікованих працівників серед емігрантів є вищим,
ніж в цілому в Україні; при цьому найбільші відмінності у групі психогенних депресій зумовлені
тим, що ця група у соціальному аспекті відповідає
здоровим, і відображує розподіл, притаманний
усій когорті емігрантів, представлених в основному психічно здоровими особами. Натомість, у
групі ендогенних депресій відмінності виражені
меншою мірою, хоча й зберігаються: найочевидні-

Таблиця 1
Гендерні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади різного генезу
Стать

не емігранти
абс.
%

Чоловіча
Жіноча

25
44

36,2
63,8

Чоловіча
Жіноча

27
38

41,5
58,5

Чоловіча
Жіноча

26
38

40,6
59,4

емігранти
реемігранти
абс.
%
абс.
%
Психогенні депресивні розлади
23
33,8
24
35,8
45
66,2
43
64,2
Ендогенні депресивні розлади
26
39,4
25
39,7
40
60,6
38
60,3
Органічні депресивні розлади
25
40,3
24
39,3
37
59,7
37
60,7

р* – порівняння груп не емігрантів та емігрантів
р** – порівняння груп не емігрантів та реемігрантів
р*** – порівняння груп емігрантів та реемігрантів
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р*

р**

р***

0,454

0,551

0,475

0,472

0,487

0,557

0,558

0,515

0,529
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шим поясненням цього є вплив ендогенного захворювання. Значна частина хворих на ендогенну депресію, у яких захворювання виникло у молодому
віці, не спроможні емігрувати внаслідок депресії,
тож питома вага хворих на ендогенні депресії серед
емігрантів є суттєво меншою, і відмінності у соціальних характеристиках, у т.ч. й освітніх, певною
мірою вирівнюються. Щодо хворих на органічні
депресивні розлади, то у цій групі, крім депресії,
наявна органічна патологія мозку, тому закономірним є вирішальний вплив цієї патології на соціальні особливості хворих. Характерно також, що у цій
групі осіб з високим освітнім рівнем серед емігрантів та реемігрантів менше, ніж у двох інших (відповідно 79,0% та 80,3%).
Кардинальні відмінності, зумовлені фактором
еміграції, виявлені при дослідженні трудової діяльності емігрантів та реемігрантів. Загальновідомо,
що українські трудові мігранти, у т.ч. й ті, хто має
високий освітній рівень, у переважній більшості
працюють на низькокваліфікованих та непрестижних роботах; особливо це стосується емігрантів
до країн Євросоюзу (Італії, Німеччини, Польщі,
Румунії, Угорщини, Словаччини та інших). Реемігранти, що повернулися на батьківщину, стикаються зі значними труднощами у працевлаштуванні як
внаслідок високого рівня безробіття в Україні, так
і через втрату кваліфікації. Тому закономірними є
відмінності у характеристиках трудової діяльності
досліджених груп.
Серед не емігрантів, хворих на психогенні депресивні розлади, приблизно однакова кількість
не працюючих (30,4%), працюючих не за спеціальністю (39,2%) та працюючих за спеціальністю
(30,4%). Натомість, серед обстежених нами емігрантів у країні-реципієнті працювали (легально
або нелегально, постійно або епізодично) усі 69
осіб. Зрозуміло, що пряме порівняння трудової діяльності в Україні та за її межами ускладнено тим,
що переважна більшість українських трудових мігрантів працює нелегально і епізодично, змінюючи не лише місця роботи, а й професії. Однак, ми
вважали коректним враховувати у групі емігрантів
усі варіанти працевлаштування, включаючи епізодичне та нелегальне, оскільки домінуючим мотивом української еміграції є саме трудова міграція.
При цьому лише 8,8% емігрантів працюють за спеціальністю, а 91,2% змушені працювати не за спеціальністю. Розбіжності між групами емігрантів та
групами не емігрантів та реемігрантів статистично
значущі (р<0,01).
Серед реемігрантів поширеність безробіття
є суттєво більшою, ніж серед не емігрантів, що є
закономірним: 64,2% з них не працюють, 22,4%
працюють не за спеціальністю, 13,4% - за спеціальністю.
Аналогічні закономірності виявлені в групах
хворих на ендогенні та органічні депресивні розлади; при цьому питома вага безробітних у цих
групах є більшою, ніж серед хворих на психогенні
депресії (відповідно 81,0% та 82,0%, р<0,01), що
закономірно з урахуванням наявності важкої психічної патології. Осіб, які працюють не за спеціальністю, у цих групах відповідно 12,7% (р<0,01) та
13,1%, за спеціальністю – відповідно 6,3% (р<0,01)

та 4,9% (р<0,01). Натомість, емігранти, навіть за
наявності психічної патології змушені працювати:
у переважній більшості не за спеціальністю (92,4%
та 91,9% відповідно).
Фактор еміграції справляє суттєвий вплив на
сімейний стан емігрантів та реемігрантів. Тривале
перебування у відриві від сім’ї призводить до руйнування міжособистісних зв’язків і збільшенню
кількості розлучень. Водночас, слід мати на увазі,
що з еміграцією пов’язана певна кількість фіктивних шлюбів і розлучень, наприклад, для отримання
візи або у зв’язку з перспективою натуралізації у
країні-реципієнті. Тому картина сімейного стану
емігрантів та реемігрантів є вельми складною і суперечливою.
Серед емігрантів, хворих на психогенні депресивні розлади, питома вага осіб, які офіційно перебуває у шлюбі, є невисокою – 41,2%, при цьому
кількість розлучених, навпаки, є значною – 27,9%
(розбіжності значущі у порівнянні з групою не
емігрантів: р<0,01). У цій групі також дещо більше вдових осіб, однак, ці розбіжності статистично
не значущі. У групі реемігрантів питома вага розлучених також є значною (23,9%, р<0,05), а одружених – меншою (44,7%, р<0,05); дещо більше
серед реемігрантів тих, хто ніколи не перебував у
шлюбі (25,4%), однак розбіжності статистично не
значущі. У групі не емігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного характеру, одружених
62,4%, розлучених – 10,1%, тих, хто не перебував у
шлюбі – 18,8%, вдових – 8,7%.
Аналогічні закономірності виявлені у хворих
на ендогенні депресивні розлади: серед не емігрантів у цій групі 56,9% одружені, 15,4% розлучених,
16,9% не одружених, 10,8% вдових. Серед емігрантів та реемігрантів питома вага розлучених суттєво
більша: 27,3% (р<0,1) і 34,9% (р<0,01) відповідно, а тих, хто перебуває у шлюбі – менша: 33,3%
(р<0,01) і 30,2% (р<0,01) відповідно. Привертає
увагу в цілому більша питома вага розлучених та
тих, хто не перебував у шлюбі, у цій групі, що на
наш погляд, закономірно, з урахуванням наявності
важкого ендогенного захворювання.
У групі органічних депресій закономірності,
асоційовані з еміграцією, зберігаються. Питома
вага одружених у цій групі найменша порівняно з
психогенною та ендогенною депресією: навіть серед не емігрантів їх лише 54,7%, а серед емігрантів – 29,0% (р<0,01), реемігрантів – 31,1% (р<0,01).
Очевидно, що наявність важкої психічної патології – органічного ураження та депресії – накладає
відбиток на соціальну реалізацію індивіда. Питома
вага розлучених у цій групі також найвища – серед
не емігрантів 15,6%, емігрантів – 32,3% (р<0,05),
не емігрантів – 36,1% (р<0,01). Значною є також
кількість осіб, які ніколи не перебували у шлюбі
(відповідно 17,2%, 22,6% та 24,6%) і вдових (відповідно 12,5%, 16,1% та 8,2%), однак, розбіжності
статистично не значущі.
Таким чином, у можливостях особистої реалізації емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні
розлади, виявляється вплив як фактору психічного
захворювання (депресії), так і фактору еміграції. З
психічним захворюванням асоційована значна питома вага розлучених та осіб, які ніколи не пере-
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бували у шлюбі, причому найбільшою мірою цей
вплив виявляється у групі органічних депресивних
розладів, а найменшою – у групі психогенних депресій. Фактор еміграції визначає значуще гірший
стан сімейної реалізації у емігрантів та реемігрантів у порівнянні з не емігрантами. Ці закономірності повинні враховуватися при визначенні заходів
психосоціальної адаптації у даного контингенту
хворих.
Спосіб життя є важливим індикатором соціального функціонування індивіда. Наявність депресивного розладу накладає відбиток на особливості
способу життя; фактор еміграції також є важливим
чинником, що змушує індивіда змінювати звичні
стереотипи поведінки у соціумі. Враховуючи це,
ми дослідили такі важливі аспекти способу життя,
як поширеність тютюнової та алкогольної залежності, з урахуванням фактору еміграції. Результати
узагальнено у табл. 2.
При аналізі особливостей поширеності тютюнопаління серед хворих на депресивні розлади психогенного характеру було встановлено,
що найбільшою питома вага тих, хто не палить,
є серед емігрантів. Важливо зауважити, що серед
емігрантів у країни Євросоюзу тютюнопаління
практично відсутнє; самі емігранти пояснюють це
високими цінами на тютюнові вироби, жорсткими
обмеженнями на паління у громадських місцях
та негативним ставленням до нього роботодавців
та орендарів житла. Ці фактори змушують українських трудових мігрантів повністю відмовитися
від тютюнопаління. Практично весь контингент,

що палить, у групі емігрантів був представлений
емігрантами до країн СНД, де ціни на тютюнові
вироби та законодавчі обмеження тютюнопаління,
а також ставлення до цього суспільства аналогічне
українським. Розбіжності у поширеності тютюнопаління серед емігрантів у порівнянні з не емігрантами у цій групі статистично значущі (р<0,1). У
емігрантів також найменшими є питома вага тих,
хто палить до 10 сигарет на день, 10-20 сигарет на
день та понад 20 сигарет на день. Паління серед реемігрантів є більш поширеним: частина емігрантів,
повернувшись на батьківщину, починають палити.
Серед не емігрантів питома вага тих, хто не палить,
є найменшою, а тих, хто палить – найбільшою, розбіжності статистично не значущі.
У групі емігрантів, хворих на ендогенні депресивні розлади, зазначені закономірності зберігаються, при цьому в цілому поширеність тютюнопаління серед хворих на ендогенні депресії є
більшою, ніж серед хворих на психогенні депресії,
що, очевидно, пов’язане із більшою виразністю
депресивних проявів. Відомо, що у певної частини хворих тютюнопаління справляє заспокійливий вплив, дозволяючи зменшити прояви тривоги
і страху, тож закономірним є збільшення питомої
ваги курців серед хворих з більш вираженими тривожно-депресивними розладами. Розбіжності між
групами реемігрантів та не емігрантів, і емігрантів та реемігрантів статистично не значущі. Серед
хворих на депресивні розлади органічного ґенезу
поширеність тютюнопаління приблизно така ж, як
серед хворих на ендогенні депресії.

Таблиця 2
Особливості способу життя емігрантів та реемігрантів у порівнянні з не емігрантами
Фактор способу життя

Паління

Вживання алкоголю

Паління

Вживання алкоголю

Паління

Вживання алкоголю

Варіації ознаки
Не палить
До 10 сигарет на день
10-20 сигарет на день
Понад 20 сигарет на день
Не вживає
Епізодично
Зловживає
Не палить
До 10 сигарет на день
10-20 сигарет на день
Понад 20 сигарет на день
Не вживає
Епізодично
Зловживає
Не палить
До 10 сигарет на день
10-20 сигарет на день
Понад 20 сигарет на день
Не вживає
Епізодично
Зловживає
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не емігранти
абс.
%
53
76,9
6
8,7
7
10,1
3
4,3
10
14,5
54
78,3
5
7,2
47
72,3
8
12,3
7
10,8
3
4,6
11
16,9
50
76,9
4
6,2
48
75,0
8
12,5
5
7,8
3
4,7
13
20,3
48
75,0
3
4,7

емігранти
абс.
%
60
88,3
2
2,9
4
5,9
2
2,9
10
14,7
55
80,9
3
4,4
55
83,3
5
7,6
5
7,6
1
1,5
13
19,7
51
77,3
2
3,0
52
83,8
4
6,5
4
6,5
2
3,2
13
21,0
48
77,4
1
1,6

реемігранти
абс.
%
56
83,5
5
7,5
4
6,0
2
3,0
5
7,5
54
80,6
8
11,9
49
77,8
7
11,1
5
7,9
2
3,2
5
7,9
51
81,0
7
11,1
48
78,7
7
11,5
3
4,9
3
4,9
5
8,2
50
82,0
6
9,8
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Щодо вживання алкоголю, то певний вплив
фактору еміграції (рееміграції) виявлений і для
цього елементу способу життя. В усіх групах найбільшою є питома вага осіб, які вживають алкоголь
епізодично. При цьому серед хворих на психогенні
депресивні розлади емігрантів найбільше тих, хто
не вживає алкоголь взагалі або вживає епізодично;
тих, хто зловживає алкогольними напоями серед
емігрантів найменше, це працівники на низькокваліфікованих роботах, які працюють переважно у
країнах СНД. Серед реемігрантів суттєво більшою
є питома вага тих, хто зловживає алкоголем (р<0,1),
і найменшою – тих, хто не вживає алкоголь.
У хворих на ендогенні депресії дещо більшою
виявилася питома вага тих, хто не вживає алкогольні напої, розбіжності значущі при порівнянні груп
емігрантів та реемігрантів (р<0,05). Також серед
реемігрантів більше тих, хто зловживає алкогольними напоями (р<0,05).
У хворих на депресивні розлади органічного
ґенезу наявність органічної патології зумовлює

більшу відмову від алкоголю. Розбіжності статистично значущі при порівнянні груп не емігрантів
та реемігрантів (р<0,05), емігрантів та реемігрантів
(р<0,05) серед тих, хто не вживає алкоголь, та при
порівнянні груп емігрантів та реемігрантів серед
тих, хто зловживає алкоголем (р<0,1).
Таким чином, при дослідженні соціально-медичних характеристик емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади, були виявлені важливі
закономірності, асоційовані з фактором еміграції та
рееміграції. Це високий освітній рівень, зумовлений
соціальними особливостями української міграції, висока поширеність безробіття серед реемігрантів, більша питома вага розлучених та тих, хто не перебував у
шлюбі серед емігрантів та реемігрантів. Також проаналізовано особливості способу життя у емігрантів та
реемігрантів у порівнянні з не емігрантами, визначено поширеність тютюнової та алкогольної залежності
у цих групах. Виявлені закономірності повинні враховуватися при розробці лікувально-реабілітаційних
та профілактичних програм для даного контингенту.
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ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ
ТА ЗМІНИ У ЛІПІДНОМУ ОБМІНІ У ЖІНОК В ПРЕМЕНОПАУЗІ
В статті досліджені показники ліпідного обміну у жінок в період пременопаузи та розглянутий їх зв’язок з рівнем
чутливості до інсуліну та абдомінальним типом ожиріння.
Ключові слова: ліпідний обмін, абдомінально-вісцеральне ожиріння, інсулінорезистентність, пременопауза.
В статье исследованы показатели липидного обмена у женщин в период пременопаузы и рассмотрена их связь
с уровнем чувствительности к инсулину и абдоминальным типом ожирения.
Ключевые слова: липидный обмен, абдоминально-висцеральное ожирение, инсулинорезистентность, пременопауза.
The article describes lipid metabolism in women during premenopause and considered their relationship with the level
of insulin sensitivity and abdominal obesity.
Key words: lipid metabolism, abdominal-visceral obesity, insulin resistance, premenopause.

Пременопауза – це фізіологічний перехідний
період в житті жінки, протягом якого на фоні вікових змін в організмі домінують інволюційні процеси в репродуктивній системі, які характеризуються припиненням генеративної та менструальної
функції [1, с. 56-60]. Вона займає близько 10 років і
охоплює період часу від 40–45 років до менопаузи.
Відомо, що жіночі статеві гормони контролюють обмін жирів і вуглеводів в організмі, прискорюючи розщеплення жирів і пригнічуючи синтез
ліпідних фракцій. [2, с.29-34]. Оскільки пременопауза характеризується прогресуючим виснаженням фолікулярного апарату яєчників і варіабельністю концентрації жіночих статевих гормонів в
плазмі крові [3, 15-16], то можливо припустити
наявність змін у ліпідному обміні на даному етапі
життя жінки. Аналіз літературних джерел свідчить, що вивчення ліпідного обміну в залежності
від інволютивних процесів у яєчниках проводилося тільки у жінок, що знаходяться в клімактеричному періоді, а дослідженням цих змін в період
пременопаузи присвячені тільки поодинокі роботи [4, с. 60-62].
Отже, мета роботи полягала у з’ясуванні особливостей ліпідного обміну у жінок в період пременопаузи.
У дослідженні прийняло участь 20 жінок у віці
46–48 років, у яких був зафіксований перехід до
пременопаузи, на основі порушення менструальних циклів (періодичні затримки менструацій від 1
до 6 місяців) або відсутності менструацій протягом
року, а також зменшення візуалізованого фолікулярного резерву за результатами ультразвукового
обстеження органів малого тазу.
За результатами антропометричних досліджень
у жінок був визначений індекс маси тіла і співвідношення окружності талії та стегон.
Дослідження показників ліпідного обміну (тригліцеридів, загального холестерину (ХС загального), холестерин ліпопротеїдів високої щільності
(ХС ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїдів низької
щільності (ХС ЛПНЩ), коефіцієнту атерогеннос-

ті), рівнів інсуліну та глюкози здійснено фотометричним методом.
Відомо, що в нормі естрогени сприяють акумулюванню жирової тканини в області стегон і
сідниць [5, с. 12-14], однак в період пременопаузи
рівень цих гормонів значно знижується, що може
сприяти зміні просторової локалізації акумульованої жирової тканини в організмі жінки.
З метою перевірки цього припущення проведено антропометричне дослідження жінок в період
пременопаузи. Відповідно до отриманих нами даних (таблиця 1), у жінок в період пременопаузи індекс маси тіла коливався в діапазоні 32,21–37,88 кг/
м2 , в середньому становлячи 35,17±0,52 кг/м2, що
свідчить про наявність у них ожиріння ІІ ступеня
за шкалою, розробленою Всесвітньою організацією охорони здоров’я [6, с. 1-15].
Антропометричні показники
жінок в пременопаузі
Антропометричний
показник
Індекс маси тіла, кг/м2
Окружність талії /
окружність стегон, у.о.

Таблиця 1

Жінки
в пременопаузі
35,17±0,52

18,5–25

0,89±0,01

< 0,8

Норма

Відношення окружності талії до окружності
стегон у жінок в період пременопаузи коливався
в діапазоні від 0,85 до 0,93 у.о., в середньому становлячи 0,89±0,01 у. о., що дозволяє констатувати
патологічне відкладання жиру в абдомінальній області [7, с. 24-14].
Отримані нами результати узгоджуються літературними даними, в яких зазначається, що збільшення кількості вісцерального жиру є звичайною
і типовою зміною в композиційній будові тіла у
жінок в пременопаузі. Отже, зниження рівня естрогенів супроводжується розвитком абдомінального
ожиріння, що узгоджується з літературними да-
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ними, однак патогенез цього явища залишається
нез’ясованим. Відомо, що вісцеральні адипоцити
містять значну кількість β-адренорецепторів, кортикостероїдних та андрогенних рецепторів і відносно незначну кількість α2-адренорецепторів та
рецепторів до інсуліну. Ці особливості визначають
високу чутливість вісцеральної жирової тканини
до ліполітичної дії катехоламінів і низьку – до антиліполітичної дії інсуліну (особливо в постпрандіальний період) та забезпечують високу схильність
до гормональних змін, що часто супроводжують
абдомінальне ожиріння [8, с. 66-73].
Дефіцит жіночих статевих гормонів сприяє підвищенню активності ліпопротеїнліпази в жировій
тканині стегново-сідничної області, а також зниженню її активності в абдомінальній і вісцеральній жировій тканині, що сприяє більш інтенсивному ліполізу,
збільшує концентрацію вільних жирних кислот в крові. Однак такі зміни чітко описані в літературі тільки
для жінок клімактеричного періоду [9, с. 79-83].
За результатами наших досліджень (таблиця 2)
у жінок з метаболічним синдромом в період пременопаузи спостерігається підвищення рівня тригліцеридів з 0,7–1,7 ммоль/л в нормі до 2,74±0,1
ммоль/л, що свідчить про наявність гіпертригліцеридемії. Це підтверджує підвищення рівнів загального холестерину до 6,72±0,13 ммоль/л та ХС
ЛПНЩ до 3,93±0,1 ммоль/л, а також зниження рівня ХС ЛПВЩ до 0,6±0,08 ммоль/л.
Показники ліпідного обміну
у жінок в пременопаузі
Показники
ліпідного обміну
Тригліцериди, ммоль/л
ХС загальний, ммоль/л
ХС ЛПНЩ, ммоль/л
ХС ЛПВЩ, ммоль/л
Коефіцієнт
атерогенності, у.о.

Жінки
в пременопаузі
2,74±0,1
6,72±0,13
3,93±0,1
0,6±0,08

Таблиця 2

Норма
0,7–1,7
до 5,2
до 3,3
> 1,68
<3

Коефіцієнт атерогенності у жінок в період
пременопаузи становить становить 12,4±1,95 у.о.,
перевищуючи нормативні значення у 4 рази, що є
несприятливим фактором розвитку атеросклерозу і
серцево-судинних захворювань.
Вісцеральна жирова тканина, на відміну від
жирової тканини іншої локалізації, має потужнішу
сітку капілярів і безпосередньо сполучена з портальною системою печінки. Пряме потрапляння
вільних жирних кислот, а також інших біологічно
активних субстанцій, які виділяються із жирової
тканини в печінку, на думку багатьох дослідників,
являє собою один із патогенетичних механізмів інсулінорезистентності.

З метою з’ясування можливих механізмів порушення ліпідного обміну у жінок в період пременопаузи нами проведено дослідження рівня інсуліну
(таблиця 3).
Таблиця 3
Показники інсулінорезистентності у жінок в
пременопаузі
Показники
Жінки
Норма
інсулінорезистентності в пременопаузі
Глюкоза крові натще,
5,62±0,15
ммоль/л
Глюкоза крові через
6,31±0,18
30 хвилин, ммоль/л
4,4–6,6
Глюкоза крові через
7,32±0,27
60 хвилин, ммоль/л
Глюкоза крові через
8,23±0,26
120 хвилин, ммоль/л
Інсулін натще, мкОД/мл
6,27±0,25
3–5

В нормі рівень інсуліну в крові натще коливається в межах 3–5 мкОД/мл, тоді як за результатами
дослідження у жінок в період пременопаузи рівень
інсуліну в плазмі натще становить 6,27±0,25 мкОД/
мл і оцінюється як базальна гіперінсулінемія, що,
в свою чергу, є маркером інсулінорезистентності.
З метою підтвердження цього факту нами проведено глюкозо-толерантний тест. У жінок в період пременопаузи рівень глюкози натще знаходився в межах від
4,7 до 6,4 ммоль/л, в середньому становлячи 5,62±0,15
ммоль/л, що відповідає нормативним значенням. При
проведенні глюкозо-толерантного тесту виявлено, що
через 30 хвилин з моменту введення глюкози її рівень
в крові підвищився порівняно з базальним рівнем в
середньому на 0,69 ммоль/л, через 60 хвилин – на 1,7
ммоль/л, а через 2 години перевищував базальний рівень глюкози майже у 1,5 рази. Зазначена динаміка
рівня глюкози в крові при глюкозо-толерантному тесті
та підвищений базальний рівень інсуліну в крові дозволяють зробити висновок про наявність інсулінорезистентності у жінок в період пременопаузи.
При вісцеральному ожирінні в умовах інсулінорезистентності внаслідок надлишкового потрапляння
вільних жирних кислот в печінку і зміни активності
ліпопротеїнліпази і печінкової тригліцеридліпази,
уповільнюється розпад ліпопротеїдів, багатих тригліцеридами, розвивається гіпертригліцеридемія, що в
свою чергу сприяє зниженню рівня ХС ЛПВЩ, утворенню дрібних частинок ХС ЛПНЩ. Тобто, створюється замкнене коло, яке сприяє накопиченню жирової тканини в абдомінальній області.
Висновки. У жінок в період пременопаузи на
фоні дефіциту статевих гормонів спостерігається
збільшення маси тіла з формуванням абдомінального ожиріння і порушення метаболізму ліпідів на
фоні інсулінорезистентності.
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МАРКЕРИ ЕСТРОГЕННОГО ДЕФІЦИТУ В ПЕРИМЕНОПАУЗІ
ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ КОРЕКЦІЇ НЕГОРМОНАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ
У статті розглядаються проблеми пременопаузального періоду на тлі дефіциту статевих гормонів та обгрунтована актуальність подальшого пошуку способу корекції клінічних проявів естрогендефіцітних станів.
Ключові слова: пременопауза, порушення в менопаузі.
В статье рассматриваются проблемы пременопаузального периода на фоне дефицита половых гормонов та
обоснована актуальность последующих поисков способа коррекции клинических проявлений эстрогендефицитных
состояний.
Ключевые слова: пременопауза, нарушения в менопаузе.
The problem of premenopausal period on the background of steroid hormones deficiency has been described in this
article and confirmed the actual of the a view of approach correction a clinical signs of estrogendefficiency diseases.
Key words: premenopause, menopausal disorders.

У другій половині ХХ століття, з покращанням соціально-економічних умов, чітко визначилась тенденція до збільшення тривалості життя
жінок, а це є причиною того, що сучасна популяція жінок проводить одну третину життя в стані
пре-, мено- та постменопаузи – в перехідному та
старечому віці.
Близько 10% всієї жіночої популяції на сьогоднішній день складають жінки постменопаузального віку. Щорічно до їх числа додається
25 млн., а до 2020 року очікується збільшення цієї цифри до 47 млн. Прогнозується, що до
2030 року кількість жінок старше 50 років складе
12 млрд.
В Україні вчені, які займаються цією проблемою, намагаються зруйнувати домінуючу точку
зору про невтручання в природний біологічний
процес старіння організму і пасивне спостереження за інволютивними процесами [1, c. 3-6].
Клініцисти не завжди приділяють належну увагу наслідкам дефіциту естрогенів у віддалений
термін постменопаузи, що проявляється розвитком метаболічного синдрому, зростанням серцево-судинних захворювань, остеопорозу. Згідно
з даними літератури, кількість жінок, що приймають гормональні засоби в пременопаузі, у
росії складає менше одного відсотка, а в Україні
такої статистики взагалі немає, тому епідеміологія клімактеричних розладів і їхня корекція далекі від бажаних [2, c. 120-121]. Дотепер не було
єдиної думки щодо тактики диференційованого
підходу при призначенні ЗГТ з обліком наявних
системних порушень у жінок, в анамнезі яких
є довгострокові хвороби (ендокринна неплідність, генітальний ендометріоз, тромбофілічні
стани, зумовлені як генетичними чинниками
тромбофілії, так і наявністю антифосфоліпідного синдрому.
Пременопауза (перехід до менопаузи) – це
період підготовки організму до припинення менструальної функції, починаючи з появи перших
симптомів клімактерію і закінчуючи останньою
менструацією. За класифікацією прийнятою в
Росії, пременопауза є частиною перименопаузи,
і тому можна вважати, що жінка знаходиться в
пременопаузальному та перименопаузальному

періодах одночасно. В англомовній літературі
розповсюджено таке визначення: пременопауза –
це період, який передує перименопаузі, не дуже
тривалий, з мінімальними клінічними проявами
та практично не потребує гормональної корекції,
характеризується вкороченням менструального
циклу внаслідок зменшення фолікулярної або недостатності лютеїнової фази циклу [3, c. 12-17].
Універсальними маркерами естрогенного дефіциту в перименопаузе прийнято вважати вазомоторні та емоційно-психічні порушення, які
проявляються у вигляді клімактеричного синдрому (КС) різної виразності [4, c. 121-123].
Тимчасові параметри фаз клімактерію в деякій мірі умовні і індивідуальні. Встановлено зміни в гіпоталамогіпофізарнояічніковой системі,
характерні для кожної фази клімактерію. Виділення цих фаз більш важливо для клінічної практики. Клінічно вони проявляються зниженням і
припиненням здатності до зачаття, зміною характеру менструальних циклів і виключенням їх.
Протягом репродуктивного періоду життя,
вплив статевих гормонів на генітальні і екстрагенітальні органи здійснюється шляхом
зв’язування їх з рецепторами до статевих стероїдів. У 60-80% жінок у клімактерії на тлі дефіциту
статевих гормонів можуть розвиватися клімактеричні розлади. За часом їх появи ці розлади діляться на ранні (розвиваються в періменопаузе),
середньоранні (проявляються через 2-5 років
після останньої менструації) та пізні (обмінні)
порушення (проявляються через 10-15 років постменопаузи) [5, p. 1861-1867].
Це розділення достатньою мірою умовно, так
як у 75% жінок клімактеричні розлади можуть
поєднуватися.
Серед факторів, що впливають на якість життя в постменопаузі, першими розвиваються вазомоторні симптоми, порушення сну, психологічні
симптоми і емоційні стреси, які є симптомами КС.
Пізніше до них приєднуються урогенітальні
і сексуальні розлади, зміни зовнішності, симптоми остеопорозу : Болі в спині, переломи; ІХС.
Однак перші і ранні звернення жінки до гінеколога-ендокринолога пов’язані саме з симптомами КС (100% пацієнток).
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Лікарям необхідно надавати жінкам інформацію, яка дозволила б їм приймати рішення про
проведення замісної гормонотерапії (ЗГТ) або
використанні альтернативних засобів.
• Всі жінки повинні бути поінформовані про
можливий вплив короткострокового дефіциту
естрогенів, а саме про виникнення ранніх типових
симптомів клімактеричного синдрому і про наслідки тривалого дефіциту статевих гормонів – остеопорозі, серцево-судинних захворюваннях і ін.
• Всі жінки повинні бути інформовані про
позитивний вплив ЗГТ, яка може полегшувати і
усувати ранні клімактеричні симптоми, а також
реально проводити профілактику остеопорозу
тасерцево-судинних захворювань.
• Всі жінки повинні бути інформовані про
протипоказання і побічні ефекти ЗГТ, що обумовлюють необхідність застосування альтернативних методів лікування.
Разом з тим частота призначення замісної гормонотерапії в країнах Європи коливається від 5%
в Італії до 50% в Швейцарії, складаючи в середньому 30%. Частина жінок мають абсолютні або
відносні протипоказання до ЗГТ на момент звернення долікаря, або у них виявляються особливі
стани, що вимагають підвищеної уваги фахівця.
Безумовно, призначення ЗГТ повинне відповідати бажанням жінки.
При наявності абсолютних або комплексу
відносних протипоказань або небажання жінки
приймати препарати ЗГТ призначаються альтернативні види терапії.
Незважаючи на те що циміцифуга не є істинним естрогеном, а являє собою фітоестроген,
наш досвід вказує на необхідність дотримання
алгоритму обстеження перед початком будь-якої
терапії клімактеричних розладів:
• ретельний збір анамнезу (гінекологічного та
соматичного),
• мамографічне дослідження,
• УЗ-дослідження ендовагинальниє датчиком,
• денситометрія,
• кольпоскопія,
• мазок на цитологію
Одним з видів альтернативної терапії клімактеричного синдрому є призначення фітоестрогенів, наприклад Клімадинон (Біонорика,
Німеччина), діючою речовиною якого є екстракт
циміцифуги, що володіє естрогеноподібним
дією.
Передбачуваний механізм дії циміцифуги
порівняємо з низькодозованим кон’югованими
естрогенами. Зв’язуючись з естрогеновими рецепторами в лімбікоретікулярному комплексі,
препарат нормалізує синтез і обмін катехоламінів мозку: серотоніну, дофаміну, норадреналіну,
підвищує рівень b-ендорфіну, збільшує рівень
нейротензину, нормалізує активність центру терморегуляції. Лікування слід починати при появі
перших симптомів клімактеричного синдрому.
З цією метою авторів привабила можливість застосування негормонального рослинного
препарата),який володіє високою біологічною активністю. Клімадинон містить спеціальний стан-

дартизований екстракт кореневища цимицифуги
(Cimicifuga racemosa ), який вже на протязі багатьох років використовується при клімактеричних
розладах. Механізм його дії полягає в здатності
взаємодіяти з бета – естрогеновими рецепторами
на основі селективної їх модуляції (фіто-SERMефект ). В різних естрогенвмісних органах проявляє себе по різному: як естроген він позитивно
впливає на метаболізм кісткової тканини, функцію
нервової системи, серцево-судинну та сечостатеву
систему, а як антиестроген – на ендометрій, молочну залозу, фактори згортання крові.
Варто також відмітити, що відмінною особливістю фітоестрогена Клімадинон являється здатність знижувати концентрацію лютеінізуючого
гормону, зберігаючи високі рівні ФСГ, в зв’язку з
цим не припиняється його стимулююча дія на яєчники. Механізм дії екстракта Cimicifuga racemosa,
який входить до складу препарата, зрівняємо
з низько дозованими естрогенами за рахунок
зв’язування з естрогеновими рецепторами в лімбікоретикулярному комплексі. Це призводить до
нормалізації синтезу та обміну катехоламінів мозку, стимулює утворення в печінці глобуліну, звязуючого статеві стероїди, підвищує антиоксидантні
властивості крові, здатність інгібувати ангіогенез,
а також впливати на здатність деяких лігандів посилювати активність ароматази та інгібувати периферичну конверсію андростендіона в естрон.
Аналіз клінічних симптомів, характерних для
50 обстежених хворих КС, показав, що найчастішими були «припливи» жару (98%), пітливість
(91%), почуття повзання мурашок (43%), головні
болі (39%). Психоемоційні прояви характеризувалися в основному підвищеною стомлюваністю
(68%), зміною настрою (47%), зниженням працездатності (52%), погіршенням пам’яті (33%).
Клімадинон застосовується у вигляді таблеток по 20 мг або крапель, що містять 36% етанолу (по 1 таблетці в оболонці двічі на день або
по 30 крапель двічі на день). Прийом препарату
може проводитися під наглядом лікаря протягом
тривалого (декілька років) часу.
Ефект Клімадинону проявлявся через 2-4
тижні, а максимальна лікувальна дія розвивалася через 2 місяці і виражалася в зникненні або
зменшенні характерних для клімактеричного
синдрому симптомів: «припливів» жару, гіпергідрозу, порушення сну, зміни настрою, схильності
до депресії. Проте ефективність препарату знижувалася при важкій, тривало існуючій формі
клімактеричного синдрому, хоча симптоми КС
набували більш легкий перебіг.
Відзначено проліферацію вагінального епітелію через 3 місяці прийому Клімадинону і збільшення КПІ з 2 до 60%. В даний час вивчаються
його захисні дії на кісткову тканину і серцевосудинну систему [6, p.1868-1874].
Таким чином, екстракт циміцифуги є ефективним альтернативним методом лікування клімактеричного синдрому в пери-і постменопаузі,
особливо його легкої та среднетяжелой форм, що
дозволяє значно поліпшити якість життя жінок
цієї вікової групи.
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БІОРИТМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
На підставі аналізу даних літератури показано значення біологічних ритмів у формуванні механізмів адаптації та
компенсації при дії на організм людини патогенних чинників.
Ключові слова: адаптація, компенсація, біологічні ритми.
На основании анализа данных литературы показано значение билогических ритмов в формировании механизмов адаптации и компенсации при действии на организм человека патогенных факторов.
Ключевые слова: адаптация, компенсация, биологические ритмы.
Analyzing data from literature, it is shown the meaning of biological rhythms during the formation of adaptative and compensatory mechanisms under the influence of pathogen factors over the human body.
Key words: adaptation, compensation, biological rhythms.

Біологічні ритми є однією із найбільш загальних
властивостей біологічних систем і виражають їх існування в часі. Вони відносяться до основних механізмів регуляції цих систем та адаптації і становлять
важливу змістовну частину власного часу біологічної системи і механізмів його узгодження з зовнішнім фізичним (астрономічним) часом [10, с. 11].
Уся жива природа підпорядкована закону ритму. Установлено, що порушення природного ходу
біологічних ритмів (біоритмів), їх взаємного узгодження (десинхроноз) є обов’язковим компонентом
стадії тривоги загального адаптаційного синдрому.
Уже в цьому чітко виявляється зв’язок проблеми біологічних ритмів з проблемою адаптації [11, с. 18].
Узгодженість між собою циркадіанних ритмів
різних функцій організму – обов’язкова складова
його благополуччя. Те чи інше порушення гомеостазу відзеркалюється, в першу чергу, на показниках системи циркадіанних ритмів. Десинхроноз
природньо розглядати як обов’язкову компоненту
загального адаптаційного синдрому, а циркадіанні
ритми – як універсальні критерії функціонального
стану організму [11, с. 19].
Відомо, що ритми хвилинного діапазону відображують роботу механізмів мозку, відповідних за адаптаційно-пристосувальні перебудови складних форм
поведінки. Флюктуації з періодом, близьким до чотирьох хвилин, зумовлені ритмічними коливаннями у
моторній сфері (стріатні структури) [3, с. 49].
Також біоритми здійснюють координацію різних процесів в організмі з часовими інтервалами
навколишніх подій і синхронізують ці процеси з
різними змінами зовнішнього середовища, виконуючи тим самим дуже важливу роль у забезпеченні
існування живих систем, тобто, адаптацію [7, с. 24].
Відомо, що серед адаптогенних стресорів циркадіанного ритму важливе місце займає сила подразника (зовнішній синхронизатор), а також часо-

ва когерентність дії на організм різних подразників.
Зовнішній синхронизатор не тільки синхронизує
складну циркадіанну систему, але й виконує важливе завдання внутрішньої синхронизації різних
ендогенних ритмів. Організм відповідає на різні зовнішні стимули підсиленням амплітуди природних
коливальних процесів (до максимального рівня),
що сприяє компенсації фазових зміщень добового
ритму, викликаних подразниками [13, с. 331].
Внаслідок адаптації організм впорядковує свої
дії з навколишнім середовищем як в екологічному, так і в еволюційному масштабі часу: це змінює фізіологічну, поведінкову і генетичну основи
організму залежно від часового масштабу. Так як
часова організація середовища має ритмічну природу, параметри організму в процесі адаптації можуть бути залежними від екологічних чинників
[6, с. 23]. Наприклад, сезони року суттєво впливають на процеси адаптації – дослідження вмісту в
крові імуноглобулінів [4, с. 12] показало, що в першій половині року показники їх вище середньорічних значень, причому, максимум спостерігається
у весняні місяці. Провідним чинником у процесах
адаптації та формуванні сезонних ритмів є зміни
температури повітря відповідно сезонам року.
Основне значення у формуванні адаптаційнокомпенсаційних механізмів організму при впливі
екологічних чинників мають симпато-адреналова
система, напруга функції наднирників (збільшення
екскреції нейтральних 17-кетостероїдів) і швидкість кровотоку [6, с. 25].
Зміни секреторної діяльності гіпофіз-адреналової системи в різні пори року суттєво змінюють
стан механізмів адаптації, реакції організму на
хворобливий агент і впливають на фармакологічний ефект лікарських засобів. Механізми сезонних
коливань функції гіпофіз-адреналової системи, яка
відіграє головну роль у пристосувальних процесах,
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можливо зумовлені змінами впродовж року тривалості світлового дня. Вплив світла на сітківку з наступним збудженням гіпоталамусу призводить до
підсилення дії протеаз, стимуляції гонадотропіну і
збільшення екскреції естрогенів [7, с. 29].
Крім того, і реактивність організму тісно
пов’язана з біоритмікою, оскільки ендогенні ритми
впливають на формування адаптаційних реакцій
в організмі у відповідь на дію різноманітних чинників навколишнього середовища [1, с. 101]. При
цьому структурні перебудови відбуваються як на
системному, так і на клітинному рівнях. Це забезпечує менше напруження органів і тканин, які приймають участь в адаптаційному процесі [9, с 53].
Таким чином, адаптація – це процес, який не
припиняється ні на мить від моменту зародження
організму до моменту його смерті. Ця безперервність зумовлена, в першу чергу, мінливістю самого організму і, звичайно, мінливістю зовнішнього
середовища. Процес адаптації – процес суперечливий і в цій суперечності є дві сторони – зовнішня
та внутрішня.
Зовнішня суперечність адаптації полягає в
тому, що організм знаходиться в двояких стосунках із зовнішнім середовищем: з одного боку він
прагне досягти узгодження з ним, відповідно його
вимогам, а з другого – зберігає деяке неузгодження з середовищем, ніколи не досягаючи ідеальної
гармонії у своїх стосунках з ним. І це має велике
пристосувальне значення, оскільки перебування в
умовах неповної взаємодії з середовищем тренує
захисні механізми, підтримує їх у робочому стані,
забезпечує ефективну мобілізацію захисних сил
у випадку різкої зміни зовнішніх умов. Тому неузгодження організму і середовища є зворотною
стороною процесу узгодження організму з середовищем, одним із необхідних елементів адаптації
[11, с. 219].
Деколи адаптацією називають тільки одну із
цих двох сторін – узгодження з середовищем. Якщо
дотримуватися такої думки, то другу сторону – неузгодження, треба було б назвати дизадаптацією.
І тоді єдиний феномен адаптації виступає як єдність адаптації та дизадаптації [11, с. 220].
Порушення узгодження між організмом і зовнішнім середовищем є життєво необхідним явищем, тому що постійні конфлікти між ними підтримують в робочому стані механізми пристосування
і тренують їх. Стан організму в подібних умовах
є станом погіршення, але якраз воно і забезпечує
високу готовність апаратів адаптації до діяльності.
Отже, адаптація – це життя і тому діалектична
суперечність між дисиміляцією і асиміляцією, катаболізмом і анаболізмом – є основним внутрішнім суперечливим механізмом процесу адаптації
[2, с. 12].
Внутрішня (по відношенню до організму) суперечність адаптаційного процесу – це суперечність між руйнуванням і побудовою, так як єдність
цих двох процесів забезпечує безперервне самовідтворення живої системи, її якісну стійкість. Руйнування та побудова знаходяться між собою в діалектичних стосунках, тобто, в єдності і боротьбі;
причому, під час цієї боротьби за чергою перемагає
то одна, то друга сторона, і якраз ця постійна змі-

на перемоги кожного із двох життєвих процесів і є
біологічним ритмом [11, с. 223].
У живому організмі іде безперервний процес
пристосування до постійної зміни навколишнього
середовища – адаптація. Суперечність адаптаційного процесу найбільш яскраво виступає у феномені біологічного ритму, який є виразом єдності
і боротьби двох протилежних процесів життя,
руйнування та побудови, які забезпечують якісну
стабільність живої системи і її самовідтворення
[2, с. 17].
Якщо згодитися з тим, що ритм є універсальною формою активності живих систем і що поняття адаптації тотожне поняттю життя, то необхідно
визнати очевидним наявність взаємозв’язку ритму
та адаптації. З точки зору цього взаємозв’язку процес адаптації повинен проходити ритмічно, точніше – хвилеподібно, так як ритм – це повторення
одного і того ж стану з рівними проміжками часу,
чого в організмі ніколи не буває [11, с. 223].
Таким чином, адаптація – це процес коливальний, хвилеподібний. Ця хвилеподібність зумовлена
суперечністю процесу адаптації і тому він для забезпечення своєї суті не потребує пошуку якихось
зовнішніх коливань. Водночас, коливальні процеси, що відбуваються в живих системах, відчувають
вплив зовнішніх чинників, хоча першопричина біологічних коливань знаходиться в самому організмі,
у внутрішній суперечливості феномену біологічного ритму, у його самозбуджувальному характері
[7, с. 26].
Тому на сьогодні є всі підстави стверджувати
про наявність загальнобіологічного закону хвилеподібності адаптаційного процесу, згідно якого
такий процес у будь-якій його фазі (тривоги, резистентності, виснаження) проходить у коливальному
режимі. Цей закон дозволяє передбачати особливості перебігу хронічних захворювань (періоди ремісій та загострень), хід відновлення після гострих
захворювань і травм, зміну періодів покращення та
погіршення стану [11, с. 224 ].
У відповідь на дію патогенного чинника організм не тільки виробляє ритм регенераторної реакції, яка адекватна частоті дії цього чинника, але й
відповідним чином швидко і точно змінює, перебудовує цей ритм при кожній зміні частоти і сили
впливів навколишнього середовища.
У таких випадках виникає тісний контакт між
проблемою адаптації та компенсації і проблемою
біологічних ритмів; при цьому остання проблема у
більшості випадків біологічна і тому набуває практично важливого значення у медичному аспекті. За
суттю: у центрі уваги стають не біологічні ритми
організму, взяті відокремлено, а їх співвідношення
з ритмами впливів навколишнього середовища, у
тому числі й патогенних [12, с. 228].
Якщо ритм дії патогенного чинника співпадає
з ритмом обновлення структур організму, то він
адаптується до даного чинника, оскільки до кожного чергового впливу встигає відновити свої пошкоджені структури.
Якщо ж ритм впливу патогенного чинника частіше біологічного ритму організму, то виникають
дистрофічні чи некротичні зміни органів внаслідок того, що репаративна регенерація не встигає
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повністю завершитися між кожними черговими
впливами подразника. «Суть» адаптаційних реакцій у цих умовах полягає в тому, що організм
перебудовує біологічний ритм своєї фізіологічної
(репаративної) регенерації відповідно ритмам патогенного впливу. І чим швидше і точніше він це
робить в умовах навколишнього середовища, що
безперервно змінюються, тим більші його адаптаційні можливості [12, с. 229].
Отже, пристосувальні коливання функціональної активності організму забезпечуються не тільки
числом структур, які активно функціонують, але й
змінами біоритмів, які знаходяться в чіткій часовій відповідності з частотою і силою патогенних
впливів.
При цьому однією із важливих властивостей
пристосувальних реакцій є лабільність ритму фізіологічної регенерації різних структур, тобто,
здатність організму змінювати інтенсивність їх
руйнування та новоутворення, залежно від частоти
та сили дії різних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, і тим самим вирівнювати співвідношення між швидкостями двох протилежних
процесів [12, с. 229].
У цій рухливості регенераційних процесів закладений один із найважливіших механізмів швидкого та адекватного пристосування організму до
умов роботи, що змінюються, як в нормі, так і при
різних патологічних станах. У морфологічному
відношенні сутність цієї пристосувальної перебудови біологічних ритмів є в тому, що при різноманітних змінах частоти дії подразника інтенсивність
репаративної реакції кожен раз установлюється на
рівні, який запобігає несумісному з життям дефіциту структур. Це і забезпечує збереження гомеостазу
в умовах середовища, що змінюються.
Таким чином, традиційне розуміння феномену
«засвоєння клітиною ритму зовнішнього впливу»
як явища чисто функціонального, тепер повинно
змінитися на уявлення про нього, як про явище
структурно-функціональне: якою б не була форма
адаптації у кожному конкретному випадку, навіть
короткочасна, вона ніколи не здійснюється на «чисто функціональному» грунті, а завжди має під собою матеріальний грунт [12, с. 234].
Станом благополуччя організму, як складної
циркадіанної системи його біологічних ритмів,
є стан адаптації в стадії резистентності. Іншими
словами, організм людини знаходиться практично
постійно в стані зовнішнього десинхронозу, тобто,
деякого неузгодження за фазою власних добових
ритмів і ритмів фізичних датчиків часу.

Водночас, неузгодження фази ритму організму
з фазою датчиків часу, завжди може бути компенсовано відповідним зсувом фази у тому чи іншому
напрямі. Але чим більше відхилення фази циркадіанного ритму від середньої точки зони її «блукання», тим значніша напруга механізмів адаптації
[2, с. 16].
Є всі підстави вважати, що в зоні «блукаючої»
фази усі функції організму характеризуються приблизно однаковою рухливістю, внаслідок чого зовнішній десинхроноз швидко та ефективно обривається. При цьому пристосування організму до змін
параметрів фізичних датчиків часу суттєво не відображується на здоров’ї та працездатності людини.
Її адаптація до цих змін має швидше характер корекції-самопідлагодження.
Якщо ж виражені явища десинхронозу не забезпечуються механізмами самопідлагодження, то
в дію вступають більш загальні закони, в результаті
чого організм впродовж того чи іншого часу синхронізується з циклами датчиків часу. Основною
особливістю такої адаптації є неодночасність зовнішньої синхронізації по відношенню до різних
функцій організму, в результаті чого цей процес
ускладнюється внутрішнім неузгодженням їх ритмів [2, с. 16].
Спочатку до нового ритму життя «підлагоджуються найбільш високі поверхи» циркадіанної системи, насамперед, – вищі нервові центри, що локалізуються в корі та підкірці. А потім, з певним для
кожної функції запізненням, зсув фази поширюється по всій вертикалі циркадіанної системи. Впродовж усього цього періоду фазовий кут узгоджених
функцій стає зміненим, що фактично означає зниження благополуччя в організмі [8, с 154].
Повна перебудова циркадіанної системи настає
при тривалому порушенні ритмів середовища, тобто, у тому випадку, коли вони мають не випадковий, а закономірний характер.
Між перебудовою функцій «верхніх поверхів»
циркадіанної системи і повною її перебудовою є
період, що називається латентним або компенсованим десинхронозом. У цей період суб’єктивний
стан людини повертається до нормальних своїх
меж, але є всі підстави вважати, що стійкість організму до шкідливих чинників у цей час зменшується [2, с. 17].
Отже, на підставі вищенаведеного можна зробити висновок, що у формуванні механізмів адаптації та компенсації при дії на організм людини різних патогенних чинників, важливу роль відіграють
біологічні ритми.
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КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ НА ТЛІ ЛЯМБЛІОЗУ
Досліджена клініко-імунологічна характеристика і показаний негативний вплив лямбліозної паразитарної інвазії
на клінічний перебіг тяжких і хронічних форм дерматозів. Комплексне лікування хворих на хронічні дерматози на
тлі лямбліозу з хронодетермінованим призначенням протистоцидних препаратів похідних орнідазолу забезпечило
клінічне одужання 88,3% хворих.
Ключові слова: лямбліоз, інвазія, хронічний дерматоз, імунітет.
Исследована клинико-иммунологическая характеристика и показано усугубляющее влияние лямблиозной паразитарной инвазии на клиническое течение тяжелых и хронических форм дерматозов. Комплексное лечение больных хроническими дерматозами на фоне лямблиоза с хронодетерминованным назначением протистоцидных препаратов производных орнидазола обеспечило клиническое выздоровление 88,3 % больных.
Ключевые слова: лямблиоз, инвазия, хронический дерматоз, иммунитет.
The clinical and immunological characteristics and negative influence of lambliasis on clinical course of severe and
chronic dermatoses were caring out. Complex treatment of patients with chronic dermatitis on the background of giardiasis
with ussing chronodetermination prescription protisticide drugs derived ornidazole provided clinical cure 88.3% of patients.
Key words: giardiasis, infestation, chronic dermatosis, immunity.

Незважаючи на успіхи в діагностиці та терапії
хронічних дерматозів (ХД), зазначені захворювання вкрай складно піддаються лікуванню. До цих
пір немає єдиного погляду на причини виникнення
і механізми хронізації цих патологій. На тлі процесів, які розвиваються в шкірі хворого, відзначається виражена проліферативна активність епітеліоцитів, регульована чисельними чинниками, які є
складними ланками патогенезу.
Сьогодні значна роль у механізмах формування
ХД відводиться спадковим, нейрогенним, імунним
чинникам, ендотоксемії та ін. [6, с. 25-31]. Згідно з однією з провідних теорій розвитку хвороб
шкіри – інфекційною, основну увагу приділяють
бактеріальним і вірусним агентам. В останні роки
з’явилися окремі повідомлення про вплив паразитарних інвазій на хронічні запальні процеси, отримані дані про значну роль у патогенезі хронічних
шкірних процесів паразитарних інвазій кишечника
(гельмінтози, лямбліоз), які ініціюють або підтримують ХД [17, с. 27-32].
Наразі реєструється істотне зростання рівнів показників захворюваності на ХД. За даними
Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова [14, с. 279-285],
в 48-67% дерматологічних хворих патологічний
процес носить хронічний характер. Найчастіше в
структурі шкірних нозологій реєструються стани,
асоційовані з алергічним статусом (алергічні контактні дерматити, справжні і мікробні екземи, атопічний дерматит).
Незважаючи на те, що механізми розвитку ХД
достатньо вивчені, їх розуміння представляє проблему через їх клініко-патогенетичну неоднорідність, а створення універсальної схеми патогенезу всіх дерматозів виявилося важко здійсненним
завданням [3, с.8-11]. Показано, що обов’язковим
компонентом розвитку ХД є ендотеліальна дис-

функція, втім механізми, що лежать в її основі, вивчені недостатньо. Припускають, що основна роль
у розвитку даного явища належить «окислювальному стресу», який розвивається на тлі дисфункції
фагоцитів, антиоксидантного захисту, можливого
дисбалансу цитокінової системи [21, с. 71].
Загальновідомо, що в ініціації і регуляції імунної відповіді значна роль належить цитокінами –
біологічно активним медіаторам, які здійснюють
взаємодію імунокомпетентних клітин між собою
і з іншими спеціалізованими клітинами тканин
і органів [21, с. 71]. Вони індукують і регулюють
запалення, фагоцитоз, апоптоз та інші біологічні
реакції, тому вивчення цитокінового профілю має
велике діагностичне і прогностичне значення, що
дозволяє глибше зрозуміти механізми розвитку патологічного процесу [4, с. 11-16]. Зміни в системі
цитокінів відображають дисбаланс на різних рівнях
імунної системи [23, с. 106-107]. Проте залишається не вивченим цитокіновий профіль у хворих на
різні клінічні форми ХД, а також при поєднанні ХД
з паразитарної інвазією.
Велике значення в регуляції гомеостазу має
фактор некрозу пухлин – α (ФНП-α), який в малих концентраціях виявляє патологічну ендокриноподібну дію, викликаючи гемодинамічні порушення і мікросудинну гіперкоагуляцію [10, с. 58;
25, с. 166-171]. ФНП-α та ІЛ-l синтезуються паралельно, в основному, моноцитами, макрофагами
і лімфоцитами у відповідь на стрес-реакцію, мають здатність індукувати продукцію один одного
[5, с. 18-23; 33, с. 323-330; 34, с. 1535-1544]. Рецептори до ФНП-α розташовуються на різних клітинах,
зокрема, ендотеліальні клітини судин експресують
обидва рецептори ФНП (Р55, Р75), проте встановлено, що ФНП-α активує їх переважно через Р55
[18, с. 390]. У малих концентраціях ФНП-α викли-
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кає швидке і оборотне зниження рівня внутрішньоендотеліального кальцію, незалежно від оксиду
азоту і простагландинів, що призводить до зниження тонусу судин і носить компенсаторний характер. Ендотеліальні клітини не можуть спонтанно
індукувати і секретувати біологічно активний ІЛ-1
[2, с. 18-21; 12, с. 8-12]. Продукція ІЛ-1 свідчить
про патологічну активацію епідермальних кератиноцитів і викликає експресію генів ІЛ-6 та ІЛ-8
[20, с. 215-318]. Крім того, надлишок NO, утворюючи з’єднання з високотоксичними пероксинітритами, викликає ушкодження і мутації ДНК. Тому на
тлі цитокинового дисбалансу завжди відбувається
підвищення рівня оксиду холестерину в крові, негативно впливаючи, в свою чергу, на вироблення NO,
посилюючи ураження судинної стінки [7, с. 9-22],
що відіграє важливу роль у патогенезі ХД.
Гладенькі м’язові клітини, які знаходяться в
постійній взаємодії з клітинами імунної системи
(природні кілери, макрофаги, нейтрофіли), також
впливають на стан судин [1, с. 38-49]. Встановлено,
що вони здатні продукувати ІЛ-l, ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ8, ІЛ-10 і γ-ІФН. Так, ІЛ-8, який є хемоаттрактантом нейтрофілів, включає їх в процес ремоделювання судин [12, с. 8-12; 13, с. 9-17; 32, с. 411-417].
Також з ІЛ-8 і ФНП-α тісно пов’язаний апоптоз
ендотеліальних клітин і клітин гладеньких м’язів
[30, c.2638-2640]. Причиною програмованої загибелі ендотеліальних клітин може бути вільнорадикальне пошкодження клітин в умовах гіпероксігенації і підвищеного рівня прозапальних цитокінів
[15, с. 123].
Відповідно, накопичення в кровотоці надлишкових кількостей регуляторних цитокінів з різноспрямованими ефектами може призводити не
тільки до порушення активації імунокомпетентних
клітин, але й до імунопатологічних реакцій, порушення гомеостазу та прямого пошкоджуючого
ефекту цитокінів [31, c. 1453-1457].
Зараз встановлено тісний взаємозв’язок між індукцією імунними комплексами окисного вибуху в
фагоцитах і секрецією ними ФНП-α, ІЛ-6, а також
лізосомальних ферментів [17, с. 27-32]. Доведено
[22, с. 236; 24, с. 326-333], що імунні комплекси
більшою мірою стимулюють вироблення протизапальних цитокінів (ІЛ-10). Це перешкоджає синтезу прозапальних цитокінів і може слугувати одним
з механізмів самообмеження клітинної імунної відповіді, імунного запалення, що клінічно проявляється періодичною нормалізацією стану хворого.
Таким чином, у вказаних дослідженнях часто
розглядається один з аспектів проблеми патогенезу
ХД, що може бути передумовою його розуміння.
Комплексний підхід до вивчення цього питання дозволив би глибше зрозуміти і систематизувати різні
механізми розвитку цих станів, запропонувати нові
підходи до визначення індивідуального прогнозу
пацієнта і вироблення стратегії лікування.
З метою адекватної оцінки стану цитокінової
ланки імунітету і її внеску в патогенез ХД необхідно мати комплексне уявлення про її роль у розвитку
патологічного процесу при ХД [11, с. 217-220]. Цитокіни можна розглядати як можливі діагностичні
та прогностичні маркери, і як підставу для вибору, в разі необхідності, иммунотропной терапії та

оцінки її ефективності [8, с. 512; 19, с. 4-7]. Однак
автори, як правило, розглядають одну з ланок патогенезу ХД, тоді як у їх розвитку тісно взаємодіють різні системи організму людини, і тому для
вивчення механізмів розвитку хронічних захворювань шкіри необхідно використовувати системний
підхід.
Відомо наукове припущення, згідно з яким на
етіологію та патогенез ХД впливає патологія кишечника. J.R. Person, J.D. Bernhard [29, с. 559-563]
спостерігали дерматит, пов’язаний з операцією
обхідного анастомозу тонкої кишки, а також інші
шкірні прояви, пов’язані із запаленням кишечника
[28, c .503-513]. На думку авторів, дерматози розвиваються через поглинання мікробних антигенів з
кишечника. Таким чином, автоінтоксикація описана як первинний механізм у взаємозв’язку хвороб
шкіри і кишечника.
Власне шкірні прояви ХД часто розглядають як
алергічну реакцію організму на наявність чужорідних мікроорганізмів, вірусів та паразитів, на продукти їх життєдіяльності, коли розвивається інтоксикація організму. У цьому випадку говорять про
інфекційно-алергічну природу ХД [9, с. 90-94].
Окремі дослідники вважають, що найважливішим етіологічним фактором розвитку ХД є паразитози [27, с. 659-660]. У літературі наведено дані
про наявність шкірних висипань у хворих при виявленні у них кишкових паразитів. Так, роботами
G.M. Swank, Е.А. Deitch [32, с .411-417] показано
наявність у хворих дерматозами (екзема, псоріаз,
кропив’янка, нейродерміт) протозойних і гельмінтних інвазій.
За останні п’ять років констатовано більш ніж
дворазове збільшення захворюваності на лямбліоз.
Деструктивні зміни слизової оболонки тонкого і
товстого відділів кишечника під впливом тривалого паразитування найпростіших і гельмінтів призводять до порушення процесів травлення і всмоктування, до мальабсорбції, що є патогенетично
значущим чинником для хворих на ХД [16, с. 5-22;
26, с. 63-87].
Лямбліоз – захворювання, збудниками якого є
лямблії (Lamblia intestinalis), в зарубіжній літературі застосовують терміни Giardia lamblia, Giardia
intestinalis і Giardia duodenalis. Їх вегетативні форми живуть зазвичай у верхніх відділах тонкого
кишечника (дванадцятипала кишка і початковий
відділ тонкої кишки), жовчному міхурі, жовчних
протоках печінки, інколи в підшлунковій залозі.
При попаданні в товсту кишку вони перетворюються в цисти (спорові форми), які з випорожненнями виділяються в зовнішнє середовище.
Актуальність статті та постановка проблеми. Лямбліозна інвазія, що виникає на тлі імунного
дисбалансу в організмі людини, посилює патологічні зміни клітинної та гуморальної ланок імунітету, формуючи синдром взаємного обтяження.
У доступній літературі відсутні дані про клінікопатогенетичні особливості перебігу хронічних дерматозів (ХД) на тлі лямбліозу, механізми їх розвитку і методи комплексної терапії.
Постановка завдання. Підвищити ефективність лікування хворих на ХД алергічного генезу
на тлі лямбліозу шляхом вивчення патогенезу і вдо-
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сконалення діагностики супутньої паразитарної
інвазії.
Матеріали та методи дослідження. Загальноприйняті клінічні та лабораторні; паразитологічні;
імуноферментні (визначення антитіл до лямблій,
рівня IgE); імунологічні (показники клітинного та
гуморального імунітету), статистичні.
Виклад основного матеріалу. Вивчені особливості клінічного перебігу хронічних алергодерматозів на тлі лямбліозної інвазії, зокрема посилення свербіння і поява нових висипань в нічний час,
більш часта хронізація процесу. Базисна терапія
ХД, асоційованих з лямбліозом, виявилася малоефективною: у 47,6% хворих – без позитивної динаміки, у 36,9% – спостерігалося погіршення стану
з посиленням свербіння і появою свіжих висипань
(у пацієнтів без супутнього паразитозу позитивний
результат лікування відмічений у 80,4% осіб). Резистентність до базисної терапії, особливо у випадках вираженої хронозалежності алергодерматозів,
послужила показанням для додаткового обстеження хворих на наявність супутнього лямбліозу. Лямбліоз підтверджували паразитологічним дослідженням фекалій, за показаннями – жовчі. Встановлено
обтяжливий вплив лямбліозу на клінічний перебіг
ХД, що характеризується переважанням тяжких і
хронічних форм. Частота виявлення лямблій при
першому дослідженні фекалій хворих на ХД на тлі
прийому ентеросорбентів досягала 30%, а у хворих,
які уникали прийому ентеросорбентів протягом 5-7
днів перед обстеженням лямблії виявляли у 91%
пацієнтів (Р<0,001). У хворих на ХД на тлі лямбліозу і без нього встановлено зниження (Р<0,01) в
крові відсотка CD3 (відповідно 46,49±0,48 проти
65,20 ± 4,80 в контрольній групі), показники CD8

(13,28 ± 0,21 проти 20,70 ± 2,10) були нижчими (Р
<0,05) на тлі супутнього празитозу. Спостерігалося підвищення імунорегуляторного індексу (2,51 ±
0,39 проти 1,89 ± 0,03 в контрольній групі). У хворих на лямбліоз без патології шкіри відсоток CD3,
CD8, CD4 був менший норми, не відрізняючись від
показників у пацієнтів з ХД. Вміст IgЕ в сироватці крові пацієнтів з дерматозами на тлі лямбліозу
був більш значним (129,51 ± 10,52), ніж у здорових (75,00 ± 5,00 од / мл) (Р<0,01), і більшим, ніж
у пацієнтів з ХД без супутнього лямбліозу (70,16
± 7,68 од / мл) (Р<0,01). Кількісні зміни IgA, IgМ,
IgG і ЦІК у хворих на ХД не залежали від наявності
супутньої паразитарної інвазії.
Комплексне лікування хворих на ХД на тлі
лямбліозу з хронодетермінованим призначенням
протистоцидних препаратів похідних орнідазолу
забезпечило клінічне одужання 88,3% хворих проти 19,2% – без такої терапії (Р<0,001), поліпшення
стану клітинної ланки імунітету, зокрема підвищення відносних і абсолютних показників CD3
(Р<0,01). Показники кількості CD4, CD8, CD16 наблизилися до рівня норми.
Висновки. Встановлено посилюючий негативний вплив лямбліозної паразитарної інвазії на
клінічний перебіг ХД, що характеризується переважанням тяжких і хронічних форм. Теоретично
обґрунтовано вирішення завдання щодо підвищення ефективності лікування хворих на деякі форми
ХД алергічного генезу на тлі лямбліозної інвазії
на підставі вивчення клініко-патогенетичних особливостей їх перебігу, вдосконалення діагностики
супутнього паразитозу і включення в комплексну
терапію протипаразитарного препарату орнідазолу
або його похідних.
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СУЧАСНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
ВИВЧЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ЕФЕКТІВ МЕБІКАРУ
В оглядовій статті представлено результати аналізу сучасних наукових досліджень присвячених вивченню можливостей застосування лікувального засобу мебікар з метою корекції вегетативних, психосоматичних та дезадаптаційних процесів в різних сферах клінічної практики: психіатрії, неврології, кардіології, педіатрії.
Ключові слова: мебікар, хронічний стрес, вегетативні порушення, психосоматичні порушення, лікування.
В обзорной статье представлены результаты анализа современных исследований посвященных изучению возможностей использования лекарственного средcтва мебикар с целью коррекции вегетативных, психосоматических
и дезадаптационных процессов в различных сферах клинической практики: психиатрии, неврологии, кардиологии,
педиатриию
Ключевые слова: мебикар, хронический стресс, вегетативные нарушения, психосоматические нарушения,
лечение.
This review presents an analysis of the results of current trials devoted to the study of the possibilities of using the drug
mebicar in correction of autonomic, psychosomatic and disadaptation processes in various areas of clinical practice: psychiatry, neurology, cardiology, pediatry.
Key words: mebicar, chronic stress, autonomic disturbances, psycho-somatic disturbances, treatment.

Мебікар був синтезований в Лабораторії азотовмісних сполук Інституту органічної хімії імені
Н.Д. Зелінського. Препарат було представлено до
Фармкомітету МОЗ СРСР для отримання дозволу
на клінічні випробування і в 1978 році Наказом
МОЗ СРСР № 868 видано дозвіл для широкого
клінічного застосування його в якості транквілізатору. Нині на території східної Європи це один з
найбільш часто призначаємих транквілізуючих засобів.
Мета: провести аналіз результатів останніх досліджень щодо можливостей використання мебікару в загальній практиці.
Матеріали і методи: з метою пошуку наукової
інформації здійснено аналіз наукових публікацій
індексованих в системі PubMed за останні 10 років
(2005-2015 роки).
Результати: за період з 2005 по 2015 рік до системи PubMed було внесено наукові посилання на
30 джерел. В даному огляді для більшої зручності
здійснено їх викладення за сферами вивчення.
Психо-неврологія.
Тематиці гіперактивного розладу з дефіцитом
уваги присвячено 3 наукові статті [6, 21, 23]. В одній з них, опублікованій в 2013 році представлено
результати обстеження 34 пацієнтів віком від 18 до
30 років, що страждають на гіперактивний розлад
дефіциту уваги (ГРДУ). Дорослі пацієнти з ГРДУ
в дослідженні мали високий рівень тривожності і
астенічних порушень. В дослідженні оцінювались
ефективність і безпека застосування мебікару в
дозі 1500 мг на день протягом 8 тижнів. В рамках
дослідження висока ефективність (покращення досягнуто в 64,7% випадків) та безпечність мебікару
були підтверджені результатами клінічних, психологічних і нейрофізіологічних обстежень [21].
В іншому повідомленні Заваденко Н.Н. та Соломасова А.А. надали результати дослідження присвяченого вивченню ефективності мебікару у дітей і підлітків, що страждають на ГРДУ. Мебікар
призначався в якості монотерапії в дозі 25-35 мг/кг
протягом 1-3 місяців. Позитивні ефекти мебікару

на симптоми ГРДУ проявлялись зниженням вираженості гіперактивності й імпульсивності через 1
місяць лікування та зниженням клінічних проявів
синдрому дефіциту уваги на 2-ому і 3-ому місяцях
лікування. Анксіолітичний ефект ставав очевидним
з 1-ого місяця лікування і продовжував посилюватись на 2-3 місяцях терапії [6]. Ці дослідження не є
новаторськими, оскільки ще раніше, в 2009 році, в
статті «Адаптол в лікуванні ГРДУ» були відзначені
ключові позитивні ефекти застосування монотерапії мебікаром при цій патології [23].
Проблемі психосоматичних проявів генералізованого тривожного розладу та їх лікуванню
присвячена робота опублікована в 2012 році. Дослідження було проведене із залученням 67 пацієнтів з генералізованим тривожним розладом віком
18-45 років. 35% пацієнтів отримували мебікар в
добовій дозі 1500 мг протягом 60 днів. Клінічний
успіх було досягнуто у 68,6% пацієнтів. Побічні
ефекти не зафіксовано [18].
Виконано 2 наукові роботи з вивчення можливості застосування мебікару в лікуванні головного
болю [26, 28]. В одній з них було обстежено 72 пацієнти з головним болем напруги (ГБН), серед них –
56 жінок і 16 чоловіків, віком від 18 до 45 років (середній вік 32,7±8,5 роки). Часті пароксизми ГБН діагностовано у 48 пацієнтів, постійну форму ГБН –
у 24 хворих. Клініко-психологічне і електроенцефалографічне обстеження здійснювалось до та після лікування мебікаром. Результати порівнювались
з контрольною групою, де лікування здійснювалось
альпразоламом. Більша ефективність мебікару була
відмічена при пароксизмальному типові ГБН: відмічалось зниження вираженості синдрому цефалгії, зниження кількості балів тривожності та астенії
згідно діагностичних шкал. Водночас, вираженість
депресії залишилась без змін. В цілому, мебікар
виявився більш ефективним засобом в зрівнянні з
альпразоламом [26].
В двох дослідженнях вивчалась ефективність
поєднаного застосування нейромідину та мебікару в лікуванні пацієнтів з хронічною недостат-
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ністю мозкового кровотоку (внаслідок закритих
черепно-мозкових травм) з використанням нейрофізіологічного моніторингу, що включав динамічне спостереження за церебральною провідністю,
нейропсихологічні тести та аналіз вмісту нейтрофільного фактору головного мозку (BDNF) в плазмі крові. Важкі вегетативні розлади, тривожність
та низька здатність до навчання спостерігались в
усіх пацієнтів і корелювали з нейрофізіологічними
(підвищення часу центральної електропровідності) та нейротрофічними (зниження рівня BDNF в
плазмі крові) параметрами. Поєднане призначення
мебікару та нейромідину істотно посилило ефективність лікування [4, 5].
В одному з досліджень Баранцевич Є.Р. і Посохіна О.В. обстежили 68 пацієнтів віком від 40
до 70 років з дисциркуляторною енцефалопатією.
35 пацієнтів основної групи отримували мебікар в
дозі 500 мг 2 рази на день додатково до вазоактивної терапії, 33 пацієнти з контрольної групи отримували тільки вазоактивну терапію. На початку
дослідження і через 1 місяць оцінювались скарги
і неврологічний статус, рівень тривожності (шкала
Спілбергера-Ханіна), якість життя (SF-36) і параметри P300 щодо когнітивних викликаних потенціалів. В результаті лікування мебікаром відмічалось
значне зниження рівня особистісної тривожності,
підвищення якості життя, зниження P300-затримок
і підвищення P300-амплітуд. Жодних істотних побічних ефектів не виявлено, лише у 2 (5,7%) пацієнтів відмічались транзиторні диспепсії [1].
Вивченню можливостей використання мебікару в лікуванні синдрому хронічної втоми у пацієнтів з хронічною церебральною ішемією присвячено 2 роботи [11,30]. Також, ефективність мебікару
вивчалась при синдромі «емоційного вигорання».
На фоні лікування мебікаром достовірно відмічалось покращення клінічних симптомів: зменшення
проявів астенізації та тривожності згідно діагностичних шкал та нормалізація функціональної активності мозку [27].
Кардіологія.
В 2012 році Фролова Н.Л., Чутко Л.С. та Сурушкіна С.Ю. оприлюднили результати власного
дослідження, до якого було залучено 31 пацієнта
з синдромом нейроциркуляторної астенії та артеріальної гіпертензії. Всі пацієнти отримували мебікар в добовій дозі 1500 мг на термін 8 тижнів.
Клінічне покращення спостерігалось в 74% випадків [14]. Роком пізніше представлено результати
клінічних і психологічних обстежень 62 пацієнтів
з гіпертензивною хворобою І стадії. Ці результати
виявили підвищення ступеню особистісної тривожності у пацієнтів, що підтверджує провідну
роль психоемоційної сфери в формуванні гіпертензивних реакцій. В ході дослідження також вивчалась ефективність препарату мебікар при використанні протягом 8 тижнів в добовій дозі 1500 мг
розподіленій в 3 прийоми на добу в лікуванні цієї
групи пацієнтів [15].
Дума С.Н. на сторінках «Терапевтического архива» в 2013 опублікував дослідження з вивчення
ефективності мебікару при гіпертензивній хворобі у жінок. В даному дослідженні обстежуваною
групою були жінки віком 40-60 років з ІІ стадією

гіпертензії, помірним серцево-судинним ризиком
та тривалістю захворювання щонайменше 5 років.
В досліджуваній групі до постійної комбінованої
терапії з фіксованою дозою іАПФ+діуретик додавався мебікар в дозі 500 мг 2 рази на добу на період
лікування 2 місяці. Контрольна група отримувала
лише фіксовану дозу іАПФ+діуретин. Через 1 місяць лікування більш значне статистично значиме
зниження АТ відмічалось в досліджуваній групі.
Загальний бал психовегетативних розладів зменшився з 48,7 до 25,8 балів в досліджуваній групі та
з 47,8 до 38,0 в групі порівняння [3].
В 2013 році опубліковано результати дослідження з оцінки ефективності мебікару і можливості його диференційованого використання у
пацієнтів з тривожними розладами після перенесеного інфаркту міокарду. В дослідження було включено 94 пацієнти з тривожним розладом, що були
розділені на досліджувану групу з 60 пацієнтів та
контрольну групу з 34. На додачу до базової терапії
досліджувана група приймала мебікар в дозі 15002000 мг/добу на термін 30±2 дні; контрольна група
отримувала лише базову терапію. Було встановлено, що мебікар в дозі 1500-2000 мг/добу вже через
1 місяць регулярного прийому у пацієнтів з тривожним розладом в ранній післяінфарктний період
здійснює виражений анксіолітичний ефект, нормалізує вегетативний стан, володіє стрес-захисним
механізмом та позитивним впливом на варіабельність серцевого ритму. Найбільш ефективним мебікар виявився у пацієнтів з гіперсимпатикотонією та
нормальною вегетативною реактивністю [29].
Трешкур Т.В. з колегами в статті 2012 року
оприлюднили дані дослідження присвяченого вивченню питання чи є ефективною терапія мебікаром з метою лікування не-ішемічних шлуночкових
аритмій у пацієнтів з тривожними розладами. Як
виявилося, призначення мебікару пацієнтам з шлуночковими аритміями і високим рівнем тривожності здійснювало істотний антиаритмічний ефект
на відміну від групи контролю: середня кількість
шлуночкових екстрасистол в погодинному та загальнодобовому аналізі холтерівського моніторингу значно зменшилась в групі лікування мебікаром.
В 95% пацієнтів позитивний перед стартом терапії
Stroop-тест став негативним, тобто перестав бути
фактором виникнення аритмій (p ≤ 0.01) [13].
Наступного року Цуринова Є.А. з колегами на
сторінках «Терапевтического архива» здійснили
опис клінічного випадку. 27-річна жінка з ідіопатичною шлуночковою тахікардією та неврозом
тривоги була ефективно пролікована мебікаром в
дозі 1500 мг на добу з терміном лікування 1 місяць,
що свідчить про наявність у мебікара і позитивного
антиаритмічного ефекту [17].
Доценко М.Я. з співдослідниками на сторінках
журналу "Лікарська справа" опублікували результати дослідження мебікару при серцевій недостатності. У дослідження було включено 92 пацієнта з
застійною серцевою недостатністю III-IV функционального класу з фракцією викиду лівого шлуночка <45%. Пацієнти контрольної групи отримували
базову терапію. Пацієнти І досліджуваної групи на
додаток до стандартної терапії отримували мельдоній в дозі 1000 мг на добу внутрішньовенно з по-
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дальшим прийомом протягом 1 місяця 250 мг тричі
на день перорально; пацієнти ІІ досліджуваної групи – мельдоній за тією ж схемою плюс мебікар в
дозі 500 мг двічі на день. Додавання до стандартної
терапії мельдонію і мебікару призводило до більш
вираженого зниження явищ периферичного застою
рідини, зменшенню вираженості тривожності і депресії [2].
Викликає інтерес і стаття у журналі «Лікарська
справа», опублікована в 2012 році. При проведенні
огляду сучасної літератури щодо використання мебікару в клінічній практиці, її автори вказали на виражені транквілізуючі, ноотропні та антиоксидантні
властивості препарату, що значно покращують адаптаційні можливості як людського організму в цілому, так і окремих органів та систем. Окрім того, в
окремих дослідженнях було виявлено антиангінальний та гіполіпідемічний ефект мебікару [10].
Педіатрія
Основні напрямки досліджень – вивчення ефективності мебікару при тіках та астенічному синдромі у дітей. Чутко Л.С. з колегами. в статті «Астенічні розлади у дітей» опублікованій в «Журнале
неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова»
в 2010 році надали результати власного клінічного
дослідження, в яке залучено 189 дітей віком 7-14
років. Було вивчено можливості лікування неврастенії з використанням мебікару (32 пацієнти) в порівнянні з лікуванням пантогамом (30 пацієнтів).
Ефективність мебікару виявилася вищою: покращення було виявлено в 71,9% випадках в порівнянні з пантогамом (56,7%). Хороша переносимість та
клінічна ефективність мебікару була підтверджена
психологічними та нейрофізіологічними обстеженнями [22].
Наступного року в цьому ж виданні було опубліковано дані щодо використання мебікару при
когнітивних порушеннях у дітей, що страждають
на тривожно-фобічні розлади. Мебікар виявився
ефективним засобом щодо корекції вказаних порушень при цій патології [20]. Можливостям використання мебікару у дітей з вегетативною дистонією присвячена робота групи дослідників на чолі з
Корнішиною Т.Л. [8]. Одна із робіт була присвячена
вивченню мебікару в лікуванні тривожних розладів
у дітей з порушенням адаптації до умов школи. В
рамках дослідження було обстежено 336 дітей віком 7-14 років з ознаками дезадаптації до шкільних
умов. Клінічні та психологічні обстеження виявили
високу ефективність вказаного препарату в цій групі пацієнтів. Мебікар добре переносився, побічних
ефектів зареєстровано не було [24].
Дві статті присвячено вивченню лікування тікового гіперкінезу у дітей, в ході яких було встановлено ефективність мебікару при лікуванні даної
патології [19,25].
Інше
В 2011 році було виконано дослідження з вивчення протизапальних властивостей мебікару на
моделі щурів. Встановлено, що мебікар в малих
дозах проявляє сильнішу та більш тривалу протизапальну активність (тривалістю до 24 годин) в порівнянні з амітриптиліном і діазепамом [16].
Група авторів на чолі з Івановим І.В. у 2010
опублікували результати дослідження проведеного

з метою оцінки психофізіологічного та імунного
стану у 60 чоловіків працівників авіації віком 24-45
років при призначенні біологічно активної добавки «Інтра» та «Aдаптол (мебікар)». Було виявлено,
що регулярне їх вживання покращує мобілізацію
функціональних резервів організму, діяльність
нервової системи, функціонування зорового аналізатору, поліпшує виконання постуральної проби на
рівновагу [7].
В одне з досліджень залучались пацієнти з бактеріальним простатитом та симптомами тривожності. Загалом залучено 80 чоловіків з хронічним
бактеріальним простатитом (СЗР), які були розподілені 2 групи. Пацієнти основної групи отримували левофлоксацин у комбінації з мебікаром
протягом 10 днів; контрольна група отримувала
виключно антибактеріальну терапію. У пацієнтів,
які отримували мебікар покращувались показники
ментальних порушень (згідно діагностичних шкал,
в т.ч. шкали тривожності Гамільтона), зокрема
зменшувалась вираженість реактивної агресії, тривожності, дратівливості, знижувались показники
коливання настрою. Встановлено, що використання мебікару в дозі 500 мг три рази на день протягом 10 днів в складі комбінованої терапії хворих із
загостренням бактеріального простатиту дозволяє
нормалізувати психічний стан та покращити якість
життя у короткі терміни [9].
Одна з робіт присвячена вивченню ефективності використання мебікару в комплексній терапії
атопічного дерматиту. У дослідження було включено 80 пацієнтів, які в подальшому були розподілені на 2 групи. Пацієнти першої групи (40 хворих)
отримували стандартну терапію: дезінтоксикаційні
засоби, преднізолон, антигістамінні засоби, сеанси
фототерапії, топічних стероїди. Пацієнти другої
групи (40 хворих) додатково брали мебікар в дозі
1500 мг на добу. Клінічна оцінка виконувалася до
початку лікування і через 12 тижнів У підсумку, у
другій групі відзначалося більш виражене зменшення балів за шкалою SCORAD (індекс оцінки
атопічного дерматиту). Крім того на початку терапії в обох групах відзначалося поліпшення показника DLQ (дерматологічний індекс якості життя),
проте ступінь вираженості поліпшення і більша
його тривалість відмічались в групі пацієнтів, що
приймали додатково мебікар [12].
Висновки.
Таким чином, слід відзначити триваючий інтерес до вивчення терапевтичних властивостей мебікару. Результати досліджень виконаних в останні
десятиліття вказали на можливість більш широкого
використання препарату в різних сферах клінічної
медицини (неврологія, кардіологія, педіатрія, дерматологія і т.д.). Оскільки при цілому ряді патологічних станів дисфункція нервової системи з притаманними їй вегетативними і психосоматичними
порушеннями відіграє ключову роль, застосування
речовини мебікар доцільно в якості патогенетичної
терапії. До таких станів слід віднести генералізований тривожний розлад, синдром дефіциту уваги,
синдром дезадаптації і вегетативної дистонії, астенічний синдром, гіпертонічну хворобу, аритмії
серця, серцеву недостатність, атопічний дерматит
та інші.
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ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ
БЕЗПЕРЕРВНОГО ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
Представлено власний досвід проведення короткотривалих циклів тематичного удосконалення лікарів первинної ланки. Відзначено, що цикли тематичного удосконалення короткої тривалості мають попит для практичної охорони здоров’я і перспективу для впровадження в систему безперервного професійного розвитку лікарів.
Ключові слова: післядипломна медична освіта, лікарі первинної ланки.
Представлено собственный опыт проведения краткосрочных циклов тематического усовершенствования врачей первичного звена. Отмечено, что циклы тематического усовершенствования короткой продолжительности
пользуются спросом для практического здравоохранения и перспективу для внедрения в систему непрерывного
профессионального развития врачей.
Ключевые слова: последипломное медицинское образование, врачи первичного звена.
The own experience has been presented for the short-term training cycles of topical improvement for the doctors of primary link. It has been noted that the short-termtraining cycles of topical improvement are on demand for the practical health
care and are prospective to be introduced into the system of lifelong professional development for doctors.
Key words: post-graduate medical education, the doctors of primary link.

Вступ. Інтеграція вищої медичної освіти в
Україні до Болонського процесу, перехід до системи міжнародних освітніх стандартів, зокрема, безперервного професійного розвитку лікарів (БПР)
потребують, з одного боку, подальшої оптимізації
процесу післядипломного медичного навчання [3].
З іншої сторони, в умовах повсякденного значного росту кількості медичної інформації, оновлення технологій діагностики і стандартів лікування, підвищення вимог до якості медичної допомоги
практикуючі лікарі відчувають потребу в постійному удосконаленні та оновленні своїх професійних
знань і навичок [1]. З цих міркувань в особливо
складному cтановищі опинились сьогодні лікарі
загальної практики – сімейної медицини, які повинні бути фахівцями більш ніж з двадцяти медичних
професій і, таким чином, частіше, ніж інші спеціалісти – медики, шукати шляхи для свого навчання [5]. Цей факт, на нашу думку, може слугувати
обґрунтуванням для перегляду законодавчої регламентованої кількості відвідувань лікарями циклів
удосконалення впродовж року.
В умовах реорганізації системи охорони здоров’я
України на засадах сімейної медицини Законом
України «Про внесення змін до Основ законодавства
України про охорону здоров’я щодо удосконалення
надання медичної допомоги» визначено, що з 1 січня 2020 р. надання медичної допомоги на первинному рівні має здійснюватися лише лікарями загальної
практики − сімейними лікарями [6].
Як відомо, Міністерство охорони здоров'я
України, починаючи з 2005 р., поетапно узгоджує
систему післядипломної освіти з вимогами ЄС
(відповідно до Болонського процесу) [2]. Протягом останнього часу відбулися зміни у нормативній базі вищої медичної школи (перехід на новий
навчальний план, запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу,
введення державної атестації згідно з принципами
забезпечення якості та ін.).
На сучасному етапі на кафедрах післядипломного навчання докладаються всіх можливі зусилля
для забезпечення якості підготовки сімейних ліка-

рів, застосовуються новітні форми навчання − безперервне навчання, навчання на робочому місці,
дистанційне навчання, щомісячні семінари – тренінги для сімейних лікарів тощо [3]. Але, незважаючи на всі зусилля, кінцеві результати зазначили
зниження статусу та популярності професії серед
медичної спільноти, нерозуміння і неприйняття
нового фаху серед підготовлених у такий спосіб
сімейних лікарів [4].
Тому, актуальною проблемою сьогодення є вдосконалювання вторинної спецiалiзацiї сiмейних
лiкарiв, розробка оптимальної органiзацiйної структури циклiв спецiалiзацiї з урахуванням первинної спеціалізації [6]. I безумовно, значне мiсце в
пiслядипломнiй освiтi сiмейних лiкарiв посiдає удосконалення знань на циклах тематичного удосконалювання, на робочих мiсцях в клiнiках сiмейної медицини при кафедрах, на конференцiях, семiнарах
тощо, як це здiйснюється зараз в Європi [6].
Основна частина. Саме на вирішення даної
проблеми і направлена діяльність кафедри терапії
і сімейної медицини післядипломної освіти (ПО)
Івано-Франківського національного медичного університету.
Свого часу кафедра була заснована з метою забезпечення оптимізації післядипломної підготовки
безпосередньо лікарів первинної ланки системи
охорони здоров’я – дільничних педіатрів на циклах
спеціалізації, передатестаційних (ПАЦ) та тематичного удосконалення (ТУ). За останні два роки значно оновлена матеріально-технічна база кафедри,
запроваджено ряд нових технологій організації
навчального процесу, створено банк мультимедійних лекцій, та навчальних фільмів на українській
та англійській мовах. Під керівництвом викладачів
кафедри практичні лікарі приймають найактивнішу участь у переривистих курсах, з’їздах, семінарах, конференціях. Крім того, останні десять років
фахівці кафедри беруть участь в програм і реформування медичної галузі на засадах сімейної медицини. Накопичений на кафедрі досвід викладання
педіатрії лікарям поліклінічної ланки, зокрема сімейним лікарям, став основою для розробки нових
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навчальних програм для циклів тематичного удосконалення тривалістю 0,25 та 0,5 місяця (відповідно 40 та 78 навчальних годин), які в сучасних
умовах, на нашу думку, є одними з оптимальних.
Передумовою для їх створення стали такі чинники:
1. Наказ МОЗ України №230 від 24.04.2008 р.
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від
07.12.98 № 346», що законодавчо регламентує проведення короткотривалих циклів тематичного удосконалення терміном 0,25 та 0,5 місяця [3].
2. Короткотривалі цикли виявились такими, що
мають попит як серед лікарів – слухачів циклів, так
і серед керівників лікувальних закладів, особливо в разі “виїзних” циклів. Відрив лікарів від місця роботи для навчання на довготривалих циклах
(1-2 місяці) є недоцільним, а іноді і неможливим.
Короткотривалі цикли, в певній мірі, вирішують
цю проблему [1].
3. Актуальність короткотривалих циклів тематичного удосконалення обумовлена потребами
часу або проблемами певних регіонів.
4. Проведення короткотривалих циклів в Івано-Франківському регіоні підтримано керівниками
міського та обласного управлінь охорони здоров’я,
які зацікавлені в своєчасному і якісному навчанні
своїх медичних кадрів. Спільна робота кафедри і
керівників управлінь охорони здоров’я різного рівня в плануванні тематики циклів є запорукою їх попиту.
Для лікарів “загальної практики – сімейної медицини”, згідно з багатопрофільністю їх професійних обов’язків, монотематичні короткотривалі
цикли з різних медичних спеціальностей можуть,
за вищезгаданої умови збільшення кількості регламентованих циклів удосконалення впродовж року,
вирішити проблему їх безперервного навчання [4].
Наш досвід проведення короткотривалих циклів
ТУ виявив їх певні дидактичні особливості. Так,
короткотривалі цикли мають бути монотематичними, що обумовлено їх тривалістю. Навчальний
матеріал повинен викладатись у вигляді мультимедійної презентації, що сприяє концентрації викладача на головних фактах, значно заощаджує час
та до слухового додає ще й візуальне сприйняття.
Обов’язковою є наявність методичних матеріалів,
що супроводжують заняття – схеми, графіки, нормативні таблиці, алгоритми діагностики та лікування, класифікації, накази МОЗ України та інші на
паперових або цифрових носіях, якими лікар зможе
користуватись в подальшій практичній роботі. При
проведенні короткотривалих циклів значно зростає
роль електронних посібників для самостійної роботи слухачів, які, зокрема, використовуються не
на заняттях, а в якості “домашньої” роботи.
Практичними базами кафедри терапії і сімейної медицини ПО є близько вісімнадцять медичних
установ області: це і центральна міська лікарня, обласна клінічна лікарня, поліклінічні установи міста, жіноча консультація, амбулаторії сімейного лікаря, навчально-практичні бази ПМСД у сільській
місцевості, де забезпечується засвоєння багатьох
важливих моментів навчальної програми.
Так, проводячи семінарські заняття на базі обласної клінічної лікарні, курсанти на циклах ТУ,
беруть участь у професорських обходах у вузько-

спеціалізованих терапевтичних відділеннях клініки, мають можливість ознайомитись з сучасними
схемами діагностики та лікування багатьох захворювань. Проведення практичних занять у навчально-практичних базах ПМСД у сільській місцевості
дають курсантам унікальну можливість опрацьовувати навички діагностики, лікування, диспансерного спостереження та профілактики захворювань
в амбулаторно-поліклінічних умовах. Курсанти –
лікарі «загальної практики – сімейної медицини»
на короткотривалих циклах ТУ, на базі амбулаторії
загальної практики – сімейної медицини, згідно з
навчальним планом того чи іншого циклу нашої кафедри, беруть участь у проведенні амбулаторного
прийому разом з колегами (сімейним лікарем, дільничним акушер-гінекологом, хірургом, педіатром),
діляться досвідом практичної роботи, обговорюють складні клінічні випадки.
Яким чином нині можна зацікавити сучасного
лікаря-курсанта на післядипломному етапі навчання? Мультимедійна презентація, фільми з оперативними втручаннями та розбором різних клінічних ситуацій, таблиці, малюнки, рентгенограми,
дані ендоскопічних та комп’ютерних методів обстежень... в даний час є невід’ємною частиною
навчального процесу, і відповідно, здивувати та
зацікавити лікарів на циклах ТУ можна тільки оригінальною та захоплюючою презентацією даного
лекційного матеріалу [7].
Саме цього намагається досягти колектив кафедри терапії і сімейної медицини ПО при підготовці
лекційного матеріалу. А от особистий досвід, що
запам’ятовується, приклади з власної лікарської
практики, демонстрація тематичних хворих – це
те, що може і повинно стати родзинкою лекції і ще
більше зацікавити сучасного лікаря [5]. Досвідчені педагоги – викладачі нашої кафедри вносить у
свою мову живі образні порівняння, метафори,
щоб їхні думки сприймалися дохідливо, переконливо, з інтересом. Теми на циклах ТУ є базовими
згідно з затвердженою робочою програмою, і від
якості та повноти їх викладу багато в чому залежить розуміння та засвоєння предметів “медичних
нозоологій ” в цілому.
Для з’ясування відношення слухачів щодо навчання на короткотривалих циклах на кафедрі
проводились соціологічні дослідження у вигляді
анонімного анкетування, за результатами якого
всі слухачі визнали теоретичну частину програм
такою, що дозволяє їм якісно підвищити рівень
знань, обсяг практичних навичок достатнім і таким, що відповідає потребам практичного лікаря
з питань, що обговорюються на циклах. Слухачі
погоджуються з усіма формами перевірки знань
впродовж навчання (рішення ситуативних задач,
використання посібників для самостійної роботи
вдома, письмові контрольні роботи та інтерактивне
тестування наприкінці циклу).
Висновок. Більшість слухачів, що навчались
на циклах, вважають проведення короткотривалих
циклів тематичного удосконалення перспективною
формою безперервного професійного розвитку лікарів.
Отже, післядипломна освіта – суттєвий чинник
підвищення рівня кваліфікації медичних працівни-
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ків, яка сьогодні вимагає більш уважного ставлення з боку відповідних державних органів. Від цього значною мірою залежить кваліфікація лікарів,
а відтак – і здоров’я наших співгромадян. Тільки

спільними зусиллями в щоденній роботі можна виховати спеціаліста, здатного ефективно вирішувати
проблеми сучасної медицини, для якого найвищою
цінністю є людське життя.
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ОСОБЛИВОСТІ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ РАКУ ГОРТАНІ ЗА ДАНИМИ МДКТ
Рак гортані має динаміку підвищення рівня захворюваності серед населення України за останні роки. У зв’язку
із цим не втрачає своєї актуальності підвищення ефективності діагностики даної нозології, в тому числі виділення
особливостей її васкуляризації, з метою корекції лікування-планування подальших хірургічних втручань, визначення
критеріїв радіочутливості, радіорезистентності ракових пухлин.
Ключові слова: рак гортані, ангіографія, перфузіографія, критерії радіочутливості, критерії радіорезистентності.
Рак гортани имеет динамику повышения уровня заболеваемости среди населения Украины за последние годы.
В связи с этим не теряет своей актуальности повышение эффективности диагностики данной нозологии, в том числе определение особенностей ее васкуляризации, с целью планирования дальнейшего лечения – хирургических
вмешательств, разработки критериев радиочувствительности, радиорезистентности раковых опухолей.
Ключевые слова: рак гортани, ангиография, перфузиография, критерии радиочувствительности, критерии
радиорезистентности.
Laryngeal cancer has the dynamics of increasing morbidity among the population of Ukraine in recent years. Due to this
facts its important to improve the diagnostic efficiency of this nosology, including the determination of characteristics of its
vascularization, to plan surgery, to develop criteria of radiosensitivity, radioresistance.
Key words: laryngeal cancer, angiography, perfusiography, criteria of radiosensitivity, criteria of radioresistance.

Актуальність. Злоякісні новоутворення гортані
являють собою одну з актуальних і соціально значущих проблем у сучасній клінічній онкології [18].
Спостерігається невтішна динаміка росту захворюваності на рак гортані (РГ): за даними Національного Канцер-реєстру України, в структурі контингенту
хворих на злоякісні новоутворення у 2012 р. кількість хворих на обліку становила 14380 серед чоловіків та 1251 серед жінок; а вже у 2013 році зросла
до 14682 хворих та 1301 хворої відповідно [16].
РГ посідає перше місце серед пухлин ЛОРорганів: у Іспаніїї – 60,6 %, у Німеччині – 44,5 %,
у Росії- 40-60 %; в Україні за питомою вагою найчастіше зустрічається серед населення Київської
області і становить сьогодні 49,5-51,5 %, із максимальною кількістю випадків захворювання у 1991
р., через 5 років розвитку аварії на ЧАЕС [1]. Серед злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів
та травного тракту на першому місці знаходиться
РГ – 80,4% [8].
Своєчасна та точна діагностика злоякісних новоутворень є необхідною для успішного лікування
[10], [17]. Вдосконалення способів діагностики
РГ лишається однією із найактуальніших проблем
оториноларингології [12], [14], [15]. Методом
вибору для діагностики РГ є мультидетекторна
комп’ютерна томографія (МДКТ) [12]. У сучасних
наукових джерелах неодноразово наголошувалося
на важливості оцінки васкуляризації злоякісних
новоутворень не лише для планування хірургічного втручання, а і як прогностичного фактору у
лікуванні, виникненні рецидивів [9], маркеру радіочутливості, радіорезистентності.
За останнє десятиріччя можливості методу
МДКТ значно розширилися за рахунок МДКТангіографії (МДКТ-АГ) та МДКТ-перфузіографії
(МДКТ-ПГ) [13], [19], [22]. Не зважаючи на це,
досі чітко не окреслені можливості МДКТ-АГ,
МДКТ-ПГ для визначення особливостей васкуляризації РГ [12].

Мета. Визначити якісні та кількісні особливості васкуляризації раку гортані для підвищення інформативності методу МДКТ, прогнозування ефективності лікування даної нозології.
Матеріали та методи. Обстежено 285 пацієнтів із РГ (основна група), та 103 пацієнти із завідомо інтактною гортанню (контрольна група),
віком від 35 до 75 років, із клінічними діагнозом,
верифікованим даними подальших патогістологічних заключень. Дослідження проведені на базі
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої
діагностики НАМН України», на 64-зрізовому
комп’ютерному томографі LightSpeed VCT, GE, у
2 фази-нативну і «болюсну», із внутрішньовенним
введенням речовини Томогексол із вмістом йоду
350 мг/мл. Був застосований комплексний протокол дослідження для органів шиї [12], [13], який
включав МДКТ-АГ, МДКТ-ПГ.
Статистична обробка кількісних показників
(із використанням середнього арифметичного
М показників від М1 до Мn, кількості спостережень n, середньоквадратичного відхилення б,
t-критерію Стьюдента з попередньою перевіркою
гіпотези про нормальний закон розподілу випадкової величини за критерієм Колмогорова-Смірнова) проводилася за методами варіаційної статистики [2], [11], на персональному комп’ютері
IBM PC «Pentium». Для аналізу даних використовували програмний пакет «Statistica 6.0»
(©StatSoft, Inc.).
Надійність та обґрунтованість способів діагностики встановлювалась наступними загальноприйнятними показниками [3]: чутливість, специфічність, точність, ефективність, прогностичність
позитивного результату, прогностичність негативного результату, ефективність.
Робота була виконана із дотриманням вимог
і стандартів міжнародних клінічних досліджень
«Якісна клінічна практика – Good clinical Practice
(GCP)», що забезпечує регуляцію проведення клі-
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нічних досліджень, гарантуючи надійність отриманих даних та захищаючи права, недоторканість та
конфіденційність пацієнтів [20].
Результати. Дані МДКТ-АГ використали для
визначення якісних особливостей васкуляризації
ракових пухлин гортані; результати МДКТ-ПГ дозволили вперше в Україні виділити кількісні показники кровотоку даної нозології. В якості якісних
параметрів васкуляризації розглядали насиченість
та розгалуженість судинного малюнку.
При аналізі даних МДКТ-АГ було з’ясовано,
що рак вестибулярного відділу гортані (ВВГ) мав
найбільшу насиченість та розгалуженість судинного малюнку у порівнянні із іншими відділами, а
найбільш рясна васкуляризація спостерігалася при
пухлинах черпало-надгортанних складок та при
поширенні на структури гортаноглотки, при раку
голосового відділу гортані (ГВГ) – при поширенні
на шлуночок гортані – рис. 1, при раку підголосового відділу гортані (ПВГ) – при поширенні на заперснеподібний відділ гортаноглотки. Максимальні прояви пухлинного кровотоку відмічали при
рТ3-, рТ4-стадіях РГ- рис.2.
Кількісні показники кровотоку РГ за даними
МДКТ-ПГ оцінювали за наступними параметрами:
швидкість кровотоку (ШК), об’єм циркулюючої
крові пухлини (ОК), час транзиту (ЧТ), проникність капілярного ендотелію пухлини (КП). Було
визначено залежність показників МДКТ-ПГ від локалізації пухлинного процесу – табл. 1.
У 285 хворих на РГ отримані перфузіографічні
показники порівнювалися із такими для інтактних

м’яких тканин гортані у 103 пацієнтів контрольної
групи – табл. 2. Аналіз отриманих результатів вказав на статистично значущу відмінність перфузіографічних показників ШК та ОК у пацієнтів цих
груп.
Застосування комплексної МДКТ у складі
МДКТ-АГ, МДКТ-ПГ сприяло підвищенню показників діагностичної інформативності методу на
5-7%.
Гіповаскулярні пухлини мають несприятливий
прогноз захворювання, пов’язаний із високим ризиком розвитку рецидивів та появою метастазів,
низькою безрецидивною виживаністю [5]. Існує
пряма залежність між щільністю інтратуморальних
судин, та радіочутливістю пухлини [23], так, чим
вищими були початкові значення ШК, ОК при пухлинах верхніх відділів травного траку, тим кращим
був ефект від хіміопроменевої терапії, що планувалася таким хворим, тобто, високі значення перфузіографічних показників знаходяться у прямій
залежності із радіочутливістю раку.
Очікується схожа закономірність для РГпозитивний ефект від ХПТ буде можливим при
максимальній ШК та мінімальному ЧТ.
Висновки. 1. Виділені якісні та кількісні особливості васкуляризації ракових ларингеальних
пухлин. 2. Доведена статистично значуща відмінність кількісних показників васкуляризації раку
гортані в залежності від локалізації та у порівнянні
з інтактними м’якими тканинами гортані. 3. Виділені критерії радіочутливості та радіорезистентності раку гортані.

Рис. 1. Хворий Р., 66 років. Клінічний діагноз:
Рак голосового відділу гортані із поширенням
на вестибулярний. МДКТ-АГ, аксіальний скан:
1-пухлина лівої голосової складки;
2-судини пухлини; 3- крупна пухлинна судина
у ділянці лівого шлуночку гортані

Рис. 2. Хворий С., 58 років. Клінічний діагноз:
Рак підголосового відділу гортані із поширенням на м’які тканини шиї. МДКТ-АГ, аксіальний скан: 1-позаорганне поширення пухлини;
2-деструкція хряща; 3- внутрішньоорганний
компонент пухлини, судинний малюнок нерясний; 4-позаорганний компонент пухлини має
рясний та розгалужений судинний малюнок
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Таблиця 1

Залежність показників МДКТ-ПГ від локалізації РГ по відділах
Відділ
гортані
ВВГ
ГВГ
ПВГ

ШК
ОК [мл/100г]
[мл/100 г/хв]
106,8±3,1+
12,5±1,7+
75,0±6,7*+
11,6±0,7+
60,0±9,4*+
9,1±0,5+
Всього

ЧT, с
3,2±1,0+
3,8±0,7
4,0±1,2+

КП
[мл/100г/хв]
14,0±3,6
10,1±1,2
9,2±1,3

Кількість хворих
абс., осіб
відн., %
79
17,3
151
33,1
55
12,0
285
100

Примітки:
1. * – статистично значущі відмінності порівняно із показниками пухлин ВВГ, р < 0,05
2. + – статистично значущі відмінності порівняно із показниками інтактної гортані, р < 0,05.

Залежність показників МДКТ-ПГ від відділу гортані
Структура
Кивальний м’яз
ВВГ
ГВГ
ПВГ

ШК [мл/100 г/хв]
13,1±3,4
33,0±5,0*
31,1±6,4*
28,5±0,8*

ОК [мл/100г]
3,7±0,3
8,1±0,8*
7,0±0,1*
5,0±0,9

ЧT, с
13,3±0,9
7,2±0,2*
8,0 ±2,5
8,6±0,1*

Примітка. * – статистично значущі відмінності у порівнянні із показниками
МДКТ-ПГ інтактного кивального м’язу, р < 0,05.

Таблиця 2
КП [мл/100г/хв]
3,6±0,1
9,5±0,1*
8,0±0,1*
7,4±0,1*
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТЕРМИИ НА ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
За допомогою розрахунку і аналізу інтегральних лейкоцитарних індексів оцінено стан різних ланок імунної системи при спонтанної гіпертермії (СГ), що розвинулася під час проведення сеансу краніоцеребральної гіпотермії. СГ
викликала лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, підвищення долі молодих форм клітин. Виявлено зміни
в балансі гуморальної і клітинної ланок імунітету, рівні імунорективності та гіперчутливості негайного типу, а також
посилення інтоксикації та ефекторної ланки системи.
Ключові слова: гіпертермія, лейкоцити, імунна система.
С помощью расчета и анализа интегральных лейкоцитарных индексов оценивали состояние различных звеньев
иммунной системы при спонтанной гипертермии (СГ), развившейся во время проведения сеанса краниоцеребральной гипотермии. СГ вызывала лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение доли молодых форм
клеток. Выявлены изменения в балансе гуморального и клеточного звеньев иммунитета, уровне иммунореактивности и гиперчувствительности немедленного типа, а также усиление интоксикации и эффекторного звена системы.
Ключевые слова: гипертермия, лейкоциты, иммунная система.
Various branches of immune system under spontaneous hyperthermia (SG), which developed during craniocerebral hypothermia were evaluated with the help of calculation and analysis of integrated leukocyte indices. SG caused leukocytosis
and shift to the left of leukocyte formula, the portion of young forms of cells increased. Changes in the balance of humoral
and cell components of immunity, the level of immunereactivity and immediate hipersensitivity, as well as, increase in intoxication and еffector branch components of immune system have been found.
Key words: hyperthermia, white blood cells, immune system.

В работе представлены результаты анализа
данных по изучению лейкоцитарных показателей
периферической крови при спонтанной гипертермии (СГ), развившейся во время проведении краниоцеребральной гипотермии (КЦГ) у наркотизированных крыс. У этой группы животных вместо
ожидаемого снижения температуры тела (Тт) наблюдалось ее повышение до 41 0C, сопровождающееся дрожью, тахикардией, учащением дыхания.
Гипертермия – является защитно-компенсаторной реакцией организма и возникает при многих
заболеваниях, сопровождающихся воспалительными процессами или повреждением центра терморегуляции мозга. В основе гипертермии лежит
дисбаланс между теплопродукцией и теплоотдачей. Любые изменения в организме в значительной
степени отражаются на качественно-количественном соотношении лейкоцитов крови. Полноценное
физиологическое функционирование лейкоцитов
крови способствует поддержанию иммунного гомеостаза, они участвуют в реализации реакций
врожденного и адаптивного иммунитета [2, 3, 5, 9].
Цель работы – определение и анализ соотношения
различных видов лейкоцитов в периферической
крови крыс, а также расчет интегральных лейкоцитарных индексов при спонтанной эндогенной
гипертермии.
Работа выполнена на половозрелых самцах белых крыс с соблюдением всех биоэтических норм
при работе с экспериментальными животными.
Спонтанная гипертермия до 41 0C развилась (вместо ожидаемого снижение Тт) во время сеанса
КЦГ, которую проводили при помощи специальной установки на фоне блокады центров термо-

регуляции наркозом. Наркоз – смесь тиопентала
натрия и оксибутирата натрия из расчета 30 и 100
мг/кг массы соответственно. Длительность СГ составила 70+15 мин. Мазок крови обрабатывали
фиксатором Май-Грюнвальда и окрашивали гематологическим красителем (по Романовскому),
подсчитывали количество лейкоцитов и их состав.
Затем рассчитывали интегральные лейкоцитарные
индексы (ИЛИ), что дает возможность оценить в
динамике состояние различных звеньев иммунной
системы и неспецифической резистентности организма, не прибегая к специальным методам исследования [5, 6, 10, 11]: Индекс ядерного сдвига
(ИЯС=(Ми+Ю+П)/С) - отношение процентного
содержания суммы всех молодых форм нейтрофилов к их зрелым формам. Лейкоцитарный индекс
(ЛИ=Л/С) – отражает взаимоотношение гуморального и клеточного звеньев иммунной системы.
Лейкоцитарный индекс интоксикации КальфКалифа (ЛИИ=(4Ми+3Ю+2П+С)х(Пл+1)/(Л+М)
х(Э+1) – характеризует уровень эндогенной интоксикации и активизации процессов тканевого распада. Индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ=(Э+Б+С+П)/
Л+М) – его повышение свидетельствует об активном воспалительном процессе и нарушении
иммунореактивности. Лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ЛГИ=10Л/(Ми+Ю+П+С+Э+Б) –
позволяет дифференцировать ауто- и инфекционную интоксикацию. Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ= Л/М) – отражает
взаимоотношение аффекторного и эффекторного
звеньев иммунологического процесса. Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ
=Н/М) по его изменению можно судить о соот-
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ношении компонентов микро-макрофагальной
системы. Индекс соотношения лимфоцитов и
эозинофилов (ИСЛЭ=Л/Э) – ориентировочно отражает соотношение процессов гиперчувствительности немедленного и замедленного типа. Индекс
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов
(ИСНЛ=П+С/Л) – отражает соотношение клеток
неспецифической и специфической защиты, где
Ми – содержание (в %) миелоцитов, Ю – юных
форм (метамиелоцитов), П – палочко- и С – сегментоядерных лейкоцитов, Пл – плазматических
клеток, Л – лимфоцитов, М – моноцитов, Э - эозино- и Б – базофилов. Обработку данных проводили с помощью непараметрической статистики
Крускала-Уоллиса.
Наркозе вызывал снижение общего числа лейкоцитов (Total) и ЛГИ, увеличение доли палочко- и
сегментоядерных клеток, плазматизацию цитоплазмы у единичных лейкоцитов (табл.).
Гипертермия сопровождалась увеличением общего количества лейкоцитов, количества незрелых
палочкоядерных форм (сдвиг лейкограммы влево),
доля остальных форм (лимфоцитов, моноцитов,
эозинофилов) не изменялась (табл.). Появлялись
плазматические клетки (ПК) (1:100). Расчет ИЛИ
при СГ позволил выявить следующие особенности: значительно повышались лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа ЛИИ, ИЯС и
ИСЛЭ, повышался ИСЛ, в то время как ЛИ и ЛГИ,
напротив, снижались, ИСЛМ – имел тенденцию к
снижению (табл.).
Наблюдаемый нами при СГ лейкоцитоз (как ответная защитная реакция) в сочетании со сдвигом
лейкоцитарной формулы влево является нормальной реакцией костного мозга на раздражение [5, 9].
Появление ПК при СГ свидетельствует о гуморальном иммунном ответе и служит показателем иммунореактивности организма. ПК – это активированные В-лимфоциты, способные к синтезу антител

специфичных к одному единственному антигену, в
норме ПК в основном содержатся в лимфатических
узлах, селезенке и красном костном мозге, в циркулирующую кровь поступают при раздражении
лимфоцитарного звена иммунитета.
Анализ изменений лейкоцитарных индексов
при СГ дал возможность оценить в динамике состояние некоторых звеньев иммунной системы
и позволил выявить: увеличение доли молодых
форм клеток, активацию процессов эндогенной
интоксикации, изменения баланса гуморального и
клеточного звеньев иммунитета и уровня иммунореактивности, преобладание процессов гиперчувствительности немедленного типа.
Повышение Тт вызывает тепловой стресс,
является активным физическим модулятором и
формирует долговременную физиологическую
адаптацию. Это может осуществляться за счет повышенной готовности мононуклеарных клеток
экспрессировать HSC 70, усиливая их устойчивость и функциональную активность, что проявляется как при однократном, так и повторном нагреве
организма [1].
При интенсивной тепловой нагрузке показана
взаимосвязь между параметрами, характеризующими сопротивляемость и функциональные свойства лейкоцитов, которая определяет направленность приспособительных реакций на клеточном
уровне [7]. Изменения лейкоцитарных функций,
опосредуемых внутриклеточными механизмами и
возникающих под влиянием гуморальных факторов плазмы крови, «разграничены», активация белых клеток крови происходит на фоне нейтропении
и лимфоцитоза за счет высокой «цены» адаптации
к воздействию гипертермии [8]. Изменение функциональной активности лейкоцитов при гипертермии (повышение Тт стимулирует активность лейкоцитов) характеризуют как определяющий фактор
и реакцию срочной адаптации организма на уровне

Влияние гипертермии на лейкоцитарные показатели (M+m)
Показатели
Total, 109/л
П, %
С,%
Л, %
М, %
Э, %
ИЯС
ЛИ
ЛИИ
ИСЛ
ЛГИ
ИСНЛ
ИСЛЭ
ИСНМ
ИСЛМ

Контроль (n=9)
6,5+0,5
1,83+0,52
26,45+2,05
66,3+1,68
0,91+0,16
3,45+0,89
0,07+0,02
2,71+0,27
0,13+0,03
0,484+0,059
21,66+2,41
0,423+0,085
31,49+5,73
27,09+3,68
63,4+3,4

* – различия достоверны по сравнению с контролем (р<0,05)
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Наркоз (n=6)
5,08+0,37*
4,0+0,73*
30,83+2,59
59,17+4,15
1+0
5,0+1,88
0,145+0,023*
2,03+0,407
0,186+0,058
0,71+0,15*
15,88+2,14*
0,628+0,112
28,02+7,99
34,83+2,91
59,17+4,15

Таблица

Гипертермия (n=5)
8,35+1,29*
3,4+0,54*
29,7+1,44
63,3+2,25
0,9+0,23
3,9+1,16
0,117+0,022*
2,17+0,18*
2,397+0,684*
0,602+0,054*
15,38+0,97*
0,543+0,041
53,25+6,93*
29,85+2,84
56,75+6,45
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системы крови, в качестве основной причины этого выступает модификация мембран (структурные
перестройки липидных компонентов и активация
интегральных мембранных ферментов) [7, 8], т.к.
именно биологические мембраны служат основой
формирования адаптационных процессов в организме и являются главной мишенью температурных и других воздействий на клеточном и субклеточном уровне [4].

Наблюдаемые сдвиги лейкоцитарных показателей периферической крови при спонтанно развившейся во время проведения сеанса КЦГ гипертермии, возможно, определяются индивидуальной
реакцией организма животных на наркоз и саму
процедуру КЦГ, либо аберрацией сдвига set point,
запустившей аномальную терморегуляторную реакцию, и в то же время отражают проявления адаптивной реакции организма на повышение Тт.
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СТАТЕВІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ,
ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ КОМБІНОВАНІ ОПЕРАЦІЙНІ ВТРУЧАННЯ
З ПРИВОДУ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОГО РАКУ ШЛУНКА
Досліджено статеві та вікові особливості хворих на місцево-поширений рак шлунка, яким проведено комбіновані
операційні втручання. Встановлено переважання серед пацієнтів осіб чоловічої статі над жінками у співвідношенні
2,6 : 1. Суттєвої відмінності між середньою тривалістю життя чоловіків і жінок, яким виконані комбіновані операції,
не виявлено (p>0,1). Натомість установлена достовірна різниця між середньою тривалістю життя жінок і чоловіків,
яким виконані комбіновані гастректомії і субтотальні резекції (p<0,001). Різниця між їх 3 і 5-річною виживаністю осіб
жіночої і чоловічої статі, при цьому також статистично достовірна. Отримані результати свідчать про доцільність виконання комбінованих операційних втручань, як з огляду на сучасну тенденцію до розширення хірургічних можливостей радикального лікування хворих на рак шлунка, а також показань до їх проведення.
Ключові слова: місцево-поширений рак шлунка, комбіновані операції, статеві і вікові особливості.
Исследованы половые и возрастные особенности больных местно-распространенным раком желудка, которым проведено комбинированные операционные вмешательства. Установлено преобладание среди пациентов лиц
мужского пола над женщинами в соотношении 2,6 : 1 Существенного различия между средней продолжительностью
жизни мужчин и женщин, которым выполнены комбинированные операции, не обнаружено (p>0,1). Зато установлена достоверная разница между средней продолжительностью жизни женщин и мужчин, которым произведены
комбинированные гастрэктомии и субтотальные резекции (p <0,001). Разница между их 3 и 5-летней выживаемостью при этом также статистически достоверна. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности
выполнения комбинированных оперативных вмешательств, как учитывая современную тенденцию к расширению
хирургических возможностей радикального лечения больных раком желудка, а также показаний к их выполнению.
Ключевые слова: местно-распространенный рак желудка, комбинированные операции, половые и возрастные особенности.
We studied gender and age characteristics of patients with locally advanced gastric cancer who underwent combined
surgery. The predominance among patients males over women in a ratio of 2.6: 1, a significant difference between the average life expectancy of men and women who underwent combined surgery were found (p> 0,1). Instead, it sets a significant
difference between the average life expectancy of women and men, which made a combined gastrectomy and subtotal resection (p <0,001). The difference between their 3- and 5-year survival also statistically significant. The results suggest the
appropriateness of the combined surgeries as given the current trend to expand surgical capabilities of radical treatment of
patients with gastric cancer, as well as the indications for their implementation.
Key words: locally advanced gastric cancer, gender and age characteristics, combined surgical resection.

Вступ. Значення розширених органних резекцій
в лікуванні своєчасного і місцево-поширеного раку
шлунка (МПРШ) обговорюється протягом багатьох
років. Навпаки, у низці досліджень зазначається
вірогідно вища летальність, підвищений рівень
ускладнень, і дещо довший термін стаціонарного
лікування, пов’язаний із розширеною органною
резекцією [1]. Особлива увага надається вивченню
виживання пацієнтів [2]. Окремі дослідники повідомляють про несуттєві зміни у виживанні пацієнтів, які перенесли гастректомію зі спленектомією
або панкреатикоспленектомію [3]. В деяких повідомленнях аргументують необхідність доповнення
розширеної лімфаденектомії також і резекціями
суміжних органів. На їх думку, потенційна перевага розширеної резекції для шлункової аденокарциноми при клінічно встановленому T4N0 необхідна,
щоб поліпшити якість резекції (довести до рівня
R0) цих уражень [4]. Існують аргументи і проти
цього підходу, що засновані на спостережуваному
збільшенні рівня летальності і ускладнень, з незначним об’єктивним ефектом у виживанні [8, 9].
Постановка проблеми. Попередніми дослідженнями зауважено, що серед пацієнтів, оперованих з приводу МПРШ, достовірно переважають
чоловіки, а їх співвідношення до жінок становить
2:1, що дещо перевищує співвідношення захворю-

ваності на рак шлунка (1,5:1) [5]. Назагал вік таких
пацієнтів коливається у доволі широкому діапазоні
(від 21 аж до 87 років). Такі особливості зумовлюють інтерес до більш детального з’ясування статевих і вікових особливостей, що являється практично значимим для тактики ведення хворих [10].
Мета роботи. Метою дослідження було вивчення
статевих і вікових особливостей хворих на рак шлунка, яким виконуються комбіновані операційні втручання, та їх імовірний вплив на терміни виживання.
Матеріал і методи дослідження. Досліджувана група складалася з 1114 пацієнтів, з них 804
чоловіків і 310 жінок. Усім проведено різні комбіновані операційні втручання з приводу МПРШ у
Львівському онкологічному центрі з 1962 до 2012
років. Комбінованими вважали такі операційні
втручання, в яких основний тип операції (субтотальна резекція шлунка чи гастректомія) поєднувався з резекцією або видаленням інших (суміжних) органів en bloc (брижі поперечної ободової
кишки, поперечної ободової кишки, тіла та хвоста
підшлункової залози, селезінки, діафрагми, м’яких
тканин передньої черевної стінки. Залежно від місця первинного ураження, та інших критеріїв JGCA
[6] було виконано субтотальну дистальну резекцію шлунка, субтотальну проксимальну резекцію
шлунка чи гастректомію. Гастректомій виконано
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719, дистальних субтотальних резекцій шлунка –
240, проксимальних субтотальних резекцій шлунка – 155. Додаткова органна резекція була виконана
з наступною метою: сприяння більш широкій лімфодисекції, для отримання більшого радикалізму
(ерадикації пухлинного ураження), або із-за ятрогенного пошкодження органа (наприклад, селезінки). Усі цифрові дані були введені у програму для
статистичного аналізу SPSS версії 13.0 (статистичний пакет для соціальних наук, Inc Brooklyn, NY;
ABD для Windows). Параметри, що впливають на
виживаність, були розраховані з використанням
методу Каплана-Мейєра. Статистично значимим
результат був визнаний за умови, що p<0,05.
Розподіл хворих обох статей за віковими групами поданий у табл. 1. і на рис. 1.
Результати дослідження. Аналіз вікової структури усіх хворих встановив наступне: середній

вік – 59,9±0,29 р. (p<0,001), мінімум – 22 р., максимум – 84 р., медіана – 61 р., мода – 68 р., стандартне відхилення – 9,616, дисперсія – 92,463,
асиметрія – -0,58±0,073. Аналіз вікової структури
хворих чоловічої статі встановив наступне: середній вік – 60,4 ±0,33 р. (p<0,001), мінімум – 25 р.,
максимум – 83 р., медіана – 61,4 р., мода – 62 р.,
стандартне відхилення – 9,233, дисперсія – 85,247,
асиметрія – -0,53±0,086. Аналіз вікової структури
хворих жіночої статі встановив наступне: середній
вік – 58,9±0,59 р. (p=0,0006), мінімум – 22 р., максимум – 84 р., медіана – 60,8 р., найменша мода –
63 р., стандартне відхилення – 10,483, дисперсія –
109,997, асиметрія – -0,62±0,138. Співвідношення
чоловіків і жінок складало 2,6 : 1 (72,2% : 27,8%,
p<0,01).
Крім цього, досліджено тривалість життя 767
хворих обох статей після виконання комбінованих
оперативних втручань з приводу
МПРШ (рис. 2). Установлено, що
середня тривалість життя хворих
обох статей становила – 29,8±1,79
міс., (p=0,0008); медіана – 11,27
міс.; мода – 0,36 міс. Тривалість
життя 559 хворих чоловічої статі
в середньому становила 27,9±2,03
міс.; медіана – 10,4 міс., мода – 0,36
міс. Середня тривалість життя 208
хворих жінок становила 34,8±3,77
міс.; медіана – 13,76 міс.; найменша мода – 5,28.
Суттєвої відмінності середньої
тривалості життя чоловіків і жінок
не виявлено (p>0,1).
При аналізі виживання хворих
за методикою Kaplan-Meier встановлено, що тривалість загальноРис. 1. Розподіл хворих за віком, статтю і частотою випадків
го виживання хворих обох статей
комбінованих операційних втручань
Розподіл хворих обох статей за віковими групами

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вікова група (роки)
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
Всього

n
2
3
13
35
45
104
144
165
173
88
28
4
804

Чоловіки
% від хворих
чоловіків
0,25
0,4
1,6
4,4
5,6
12,9
17,9
20,5
21,5
10,9
3,5
0,5
100
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n
1
5
9
18
29
37
39
62
70
32
6
2
310

Жінки
% від хворих
жінок
0,3
1,6
2,9
5,8
9,4
11,9
12,6
20,0
22,6
10,3
1,9
0,65
100

Таблиця 1
Усі хворі
% від усіх
n
хворих
1
0,1
2
0,2
8
0,7
22
2,0
53
4,7
74
6,6
141
12,6
183
16,4
227
20,4
243
21,8
120
10,8
34
3,1
6
0,5
1114
100
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становила 37,8±2,55 міс., що було у межах 95%
довірчого інтервалу (32,8÷42,8 міс.); при цьому
медіана загального виживання – 11,8 міс. 3-річна
виживаність становила 23,6±1,57%, а 5-річна –
17,8±1,44%, медіана 5-річної виживаності – 11,82
міс. Функція виживання подана на рис. 3.
Окремо проаналізовано виживання хворих жіночої і чоловічої статі, яким виконані комбіновані
операційні втручання. При цьому встановлено, що
тривалість загального виживання чоловіків становила 27,9±2,03 міс., що було у межах 95% довірчого інтервалу (23,9÷31,9 міс.); при цьому медіана загального виживання – 10,4 міс. 3-річна виживаність
становила 22,9±1,83%, а 5-річна – 16,6±1,66%, медіана 5-річної виживаності – 11,0 міс. Тривалість
загального виживання жінок становила 34,7±3,77
міс., що було у межах 95% довірчого інтервалу
(27,4÷42,2 міс.); при цьому медіана загального виживання – 13,6 міс. 3-річна виживаність становила
25,6±3,06%, а 5-річна – 21,0±2,87%, медіана 5-річної виживаності – 14,1 міс.
Різниця між виживанням хворих чоловіків і жінок статистично недостовірна: p=0,059 (рис. 4).
При порівнянні загального виживання хворих
обох статей, яким виконано комбіновані гастрек-

томії і субтотальні резекції встановлено наступне:
середня величина для хворих обох статей, яким
виконано комбіновані гастректомії, становила
22,9±1,67 міс., медіана загального виживання – 9,3
міс. Тривалість загального виживання хворих обох
статей, яким виконано комбіновані субтотальні
резекції становила 45,9±4,42 міс., медіана – 16,4
міс. Різниця між загальним виживанням хворих,
яким виконані комбіновані субтотальні резекції
шлунка і гастректомії була статистично достовірна (p<0,001). Особливо це виражено у проміжку
часу 50÷250 міс., що наочно зображено на рис. 5.3
і 5-річна виживаність після комбінованих гастректомій становила відповідно 16,7% і 10,1%, причому ніякої суттєвої різниці між цими показниками
у чоловіків і жінок не було (p=0,861). 3 і 5-річна
виживаність після комбінованих субтотальних резекцій шлунка становила відповідно 29,6% і 24,2%,
у чоловіків відповідно – 25,5% і 21,1%, а у жінок –
39,2% і 31,4%.
Обговорення. Суттєвої відмінності між середнім віком чоловіків і жінок, яким виконані комбіновані гастректомії, не виявлено (p>0,1). Однак
практично у всіх вікових групах установлено суттєве переважання осіб чоловічої статі: 72,2% проти

Рис. 2. Розподіл частоти середньої тривалості
життя хворих обох статей, яким виконано
комбіновані оперативні втручання

Рис. 3. Функція виживання
хворих обох статей, яким виконані
комбіновані операційні втручання

Рис. 4. Порівняння функції
виживання хворих обох статей, яким виконані
комбіновані операційні втручання

Рис. 5. Порівняння функції виживання хворих
обох статей, яким виконані комбіновані
субтотальні резекції шлунка і гастректомії
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27,8% до жіночої (p<0,01). Суттєвої відмінності між
середньою тривалістю життя чоловіків і жінок, після
виконання їм комбінованих оперативних втручань
з приводу МПРШ, не виявлено (p>0,1). Натомість
установлено, суттєву відмінність між середньою
тривалістю життя чоловіків і жінок, яким виконані
комбіновані субтотальні резекції шлунка, (p>0,05)
[3]. При порівнянні загального виживання хворих
обох статей, яким виконано комбіновані гастректомії і субтотальні резекції встановлено достовірну
різницю між цими групами (p<0,001). Особливо це
виражено у проміжку часу 25÷250 міс. [4, 8].
Різниця між 3 і 5-річною виживаністю хворих
чоловічої і жіночої статі, яким виконані комбі-

новані субтотальні резекції шлунка статистично
достовірна (p=0,032), що узгоджується з даними
[3, 4, 7].
Висновки. Комбіновані операційні втручання з приводу місцево-поширеного раку шлунка в
основному проводяться у хворих старшого віку,
переважно чоловічої статі. Це слід враховувати з огляду на сучасну тенденцію до збільшення
об’єму операційних втручань і розширення показів до їх проведення. Отримані нами результати
свідчать про доцільність виконання цього виду
операційних втручань, які розширюють хірургічної можливості радикального лікування хворих на
рак шлунка.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТРАРЕНАЛЬНОГО КРОВОТОКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АЛЕЛЬНОГО ВАРІАНТА ГЕНУ AGTR1 A1166C У ХВОРИХ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ТА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
Метою дослідження було вивчення параметрів інтраренального кровотоку у хворих із комбінацією цукрового діабету 2 типу (ЦД 2) та артеріальної гіпертензії (АГ) в залежності від різноманітних поліморфних алельних варіантів
гену AGTR1 A1166C. В дослідження було включено 79 пацієнтів, середнім віком 64,2±4,2 років, котрим виконували
стандартний комплекс клінічних, лабораторних та інструментальних обстежень. Додатково оцінювали параметри
ниркової гемодинаміки на рівні ствола ниркової артерії, сегментарних, дольових та аркуатних артерій нирок. У носіїв
СС-генотипу AGTR1 A1166C спостерігали значне зростання показників судинного опору, що є проявом ендотеліальної дисфункції та ригідності судинної стінки. На рівні аркуатних артерій паренхіми визначали значне сповільнення
кровотоку у пацієнтів-носіїв С-алелі AGTR1 A1166C. Зростання резистивних характеристик ниркових артерій співвідноситься із більш раннім виникненням маніфестної діабетичної нефропатії у хворих на ЦД 2 типу та АГ, котрі мають
СС-генотип AGTR1 A1166C. В даній категорії пацієнтів доцільно раннє призначення нефропротекторів.
Ключові слова: інтраренальний кровоток, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, ниркова гемодинаміка, нефропротектори.
Целью исследования было изучение характеристик интраренального кровотока у пациентов с комбинацией сахарного диабета 2 типа (СД 2) и артериальной гипертензии (АГ) в зависимости от различных полиморфных вариантов гена AGTR1 A1166C. В исследование было включено 79 пациентов, средний возраст составил 64,2±4,2 лет,
всем пациентоам выполняли стандартный комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Дополнительно оценивали параметры почечной гемодинамики на уровне основного ствола почечной артерии, сегментарных,
долевых и аркуатных артерий почек. У носителей СС-генотипа AGTR1 A1166C наблюдали значительное возрастание
показателей сосудистого сопротивления, что является отражением эндотелиальной дисфункции и ригидности соудистой стенки. На уровне аркуатных артерий паренхимы определяли значительное замедление кровотока у пациентов-носителей С-аллели AGTR1 A1166C. Возрастание резистивных характеристик почечных артерий соотносится
с более ранним возникновением манифестной диабетической нефропатии у пациентов с СД 2 типа и АГ, имеющих
СС-генотип AGTR1 A1166C. В данной категории пациентов целесообразно раннее назначение нефропротекторов.
Ключевые слова: интраренального кровоток, сахарный диабет, артериальная гипертензия, почечная гемодинамика, нефропротекторы.
Current study aimed to evaluate characteristics of renal bloodstream in patients with combination of type 2 diabetes
mellitus (T2DM) and hypertension (AH) in relation with AGTR1 gene A1166C polymorphisms. 79 patients, aged 64,2±4,2
years were enrolled, all patients underwent standard clinical, laboratory and instrumental evaluation according to national
recommendations. Additionally, renal haemodynamics parameters were evaluated at the level of renal artery trunk and intrarenal arteries. СС-genotype carriers had more pronounced alteration of vascular resistance, which corresponds with endothelial dysfunction and arterial wall stiffness. Slowed-down bloodstream characteristics were displayed in arcuate arteries
of C-allele AGTR1 A1166C carriers. High resistive parameters were also associated with early symptomatic onset of diabetic
nephropathy in T2DM and AH patients, having AGTR1 A1166C CC-genotype. These patients require early prescription of
nephroprotective treatment.
Key words: intrarenal blood flow, diabetes, hypertension, renal hemodynamics, nefroprotektors.

Актуальність. Ренін-ангіотензин альдостеронова система (РААС), окрім центральної регуляції
водно-електролітного обміну та артеріального тиску, відіграє важливу роль у модулювання процесів
перекисного окислення та запалення. Ендотеліальна дисфункція є поліетіологічним та багатокомпогнентним процесом, що відіграє неабияку роль
в ушкодженні органів-мішеней при артеріальній
гіпертензії та цукровому діабеті 2 типу [1, с. 33].
Численні поліморфні варіанти генів-кандидатів
РААС можуть відгравати певну роль у прогресуванні ендотеліальної дисфункції, впливаючи, таким чином, на перебіг артеріальної гіпертензії та
ЦД 2 типу, а також на прогресування ускладнень та
відповідь на фармакологічне втручання [2, c. 1329].
Результати досліджень кількох авторів демонструють наявність асоціації між С-алеллю гену
AGTR1 та ендотеліальною дисфункцією, зокрема
потовщенням комплексу інтима-медіа сонних артерій [3, c.408]. Механізми, що є підгрунтям для тако-

го взаємозвязку залишаються неясними. Поліморфізм гену знаходиться у 3’-нетрансльованій (UTR)
ділянці хромосоми 3q22, а відтак, мононуклеотидні зміни даної ділянки не призводять до змін амінокислотної послідовності молекули рецептора до
ангіотензину ІІ 1 типу [4, c. 926]. Однак подальші
дослідження довели, що 3’-UTR ділянка вищеозначеної хромосоми відіграє значну роль у сайленсінгу генів із залученням мікро-РНК. Мікро-РНК
– це одноланцюгові послідоності рибонуклеїнових
кислот, довжиною 21-23 нуклеотидів, котрі приймають безпосередню участь в регуляції експресії
генів [5, c. 244]. Носії С-алелю мають пошкодження процесу зв’язування мікро-РНК із послідовним
дефектом трансляції, результатом якої є підвищена
щільність рецепторів. Такі зміни рецептора до ангіотензину ІІ 1 типу можуть мати вплив на чиcленні
компоненти ендотеліальної функції, а саме – формування надлишку екстрацелюлярного матриксу,
міграцію гладком’язових клітин, окислення ліпо-
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протеїдів низької щільності та надлишкове утворення вільнорадикальних сполук кисню, що ініціюють запальні процеси судинної стінки [6, c.228].
У гіпертензивних пацієнтів, що були носіями АС та
СС генотипів, окрім ремоделювання судиннoї стінки було показано вищі концентрації вазоактивних
сполук – ендотеліну-1 та молекул адгезії судинного
ендотелію [7, c.145]
Метою дослідження була оцінка стану ниркової гемодинаміки за даними дуплексного сканування ниркових артерій та їх гілок, а також потенційний взаємозв’язок між вищеозначеними
параметрами та різноманітними алельними варіантами гену AGTR1 A1166C у хворих на цукровий
діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію.
Матеріал та методи дослідження. Було обстежено 79 пацієнтів із ЦД 2 та АГ, 36 жінок та 43 чоловіків, середнім віком 64,2±4,2 років. В дослідження
не включали хворих на ЦД 1 типу, хворих із вродженими вадами нирок та ниркових судин (аневризми,
подвоєння та гіпоплазія ниркових артерій, фібромускулярна дисплазія, тощо). Усім пацієнтам було виконано загальноклінічні, біохімічні та інструментальні
осбтеження згідно із Наказами №1118 від 21.12.2012
та № 384 від 24.05.2012 МОЗ України [8, 9]. Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) оцінювали за
формулою Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration [10, c. 7]. Доплерографію із кольоровим картуванням кровотоку ниркових артерій, між-

дольових, сегментарних та аркуатних артерій нирок
виконували за допомогою апарату ALOKA prosound
α6 (Японія). Оцінювали наступні параметри: пікову
систолічну швидкість кровотоку (Vs), максимальну
кінцево-діастолічну швидкість кровотоку (Vd), індекс резистентності ниркових артерій (RI) та пульсаційний індекс (PI). Швидкісні та резистивні параметри вивчалися на рівні основного ствола ниркової
артерії, а також на рівні внутрішньониркових судин
(сегментарних, міждольових, аркуатних).
Геномну ДНК було виділено з лейкоцитів
венозної крові за допомогою набору реагентів
«ДНК-сорб-В» (ІнтерЛабсервіс, Російська Федерація). Визначення мононуклеотидного поліморфізму Α1166C гену AGTR1 проводили методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з використанням комплектів реагентів для ампліфікації
«SNP-експрес» виробництво ТОВ НВФ «Літех»,
Російська Федерація). ПЛР проводили на ампліфікаторі BIO-RAD (CША). Для ампліфікації використовували 100-150 нг ДНК. Початкова денатурація при температурі 95°С тривалістю 10 хв. ПЛР
протягом 40 циклів: денатурація при 95°С – 30 сек,
отжиг при температурі 64°С – 30 сек., елонгація
при 72°С протягом 30 сек. та остаточна елонгація
3 хвилини при 72°C. Розділення продуктів ампліфікації проводили в горизонтальному 2% агарозному гелі, приготовленому на одноразовому трисборатному буфері.

Таблиця 1
Загальноклінічна характеристика пацієнтів у групах за генотипом AGTR1 A1166C
АА (n=47)
62,4±3,8
10,8±3,5
25,3±4,2
6,1±1,2
8,1±1,4
141±9
91±7
81±9
89±13
5,2±0,8

Середній вік пацієнтів, років
Середня тривалість ЦД 2 типу, років
ІМТ, кг/м2
Рівень глікемії натще, ммоль/л
Постпрандіальна глікемія, ммоль/л
Середній офісний САТ, мм рт.ст.
Середній офісний ДАТ, мм рт.ст.
ШКФ мл/хв/1,73 м2
Креатинін сироватки, мкмоль/л
Сечовина сироватки, ммоль/л
Примітка: *р<0,05; **р<0,01.

АС (n=20)
64,4±4,7
9,9±4,8
26,1±5,1
7,2±1,3
8,6±1,0
139±10
91±7
80±12
90±10
5,1±1,2

СС (n=7)
63,2±4,0
7,8±3,9*
26,0±4,3
6,8±1,4
7,8±1,3
141±10
89±8
66±10**
94±17*
6,5±1,4*

Таблиця 2
Ультрасонографічні та доплерографічні характеристики нирок та у групах пацієнтів із ЦД 2 типу
та АГ в залежності від алельного варіанту гену AGTR1 A1166C
АА (n=47)
8,8±10,0
13,1±6,5
0,61±0,04
1,05±0,07
49,3±7,6
20,5±2,6
24,1±1,6
10,6±0,9

Середні поздовжні розміри нирок, см
Товщина паренхіми на полюсах, мм
RI ниркових артерій
PI ниркових артерій
Vs на рівні сегментарних артерій паренхіми, см/сек
Vd на рівні сегментарних артерій паренхіми, см/сек
Vs на рівні аркуатних артерій паренхіми, см/сек
Vd на рівні аркуатних артерій паренхіми, см/сек
Примітка: *р<0,05.
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АС (n=20)
9,2±5,8
9,6±3,6*
0,60±0,08
1,04±0,10
47,8±4,6
20,2±2,8
20,0±5,1*
6,9±1,8*

СС (n=7)
9,8±6,4
9,2±4,0*
0,69±0,04*
1,34±0,21*
49,2±8,2
21,0±1,8
21,3±2,6*
8,6±1,2*

Медичний форум
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Результати та їх обговорення. 47 (63,51%) пацієнтів були монозиготними за А-алеллю AGTR1;
АС- гетерозиготними виявилися 20 (27,03%) пацієнтів; функціонально ослаблений СС-варіант гену
було виявлено у 7 (9,46%) хворих.
Групи пацієнтів за генотипом AGTR1 A1166C
були співставними за середнім віком, ІМТ, параметрами компенсації вуглеводного обміну, середніми
офісними САТ та ДАТ (табл. 1). Проте середня тривалість цукрового діабету була достовірно нижчою
у групі С-монозиготних пацієнтів, в той же час в
цій групі пацієнтів найбільш вираженими були
зниження ШКФ та зростання рівнів креатиніну та
сечовини сироватки.
У носіїв С-алелю AGTR1 A1166C (генотипи АС
та СС) спостерігали достовірне зменшення товщини паренхіми нирок на полюсах, що наряду із
порушенням кортико-медулярної диференціації та
гіперехогенністю ниркової паренхіми є свідченням
нефросклеротичних змін. У С-монозиготних пацієнтів також зафіксоване значне зростання показників судинного опору (PI, RI), що є проявом ендотеліальної дисфункції та ригідності судинної стінки.
Серед пікових швидкісних показників показників інтраренального кровотоку на рівні аркуатних
артерій паренхіми визначали значне сповільнення
кровотоку у пацієнтів-носіїв С-алелі.
Потенційним обмеженням даного дослідження
є гомогенність досліджуваної групи за вже наявним, реалізованим генетичним ризиком виникнен-

ня діабетичної нефропатії та наявністю тривалого
коморбідного фону у вигляді гіпертензії та декомпенсації вуглеводного обміну.
Висновки. Таким чином, зниження швидкісних
показників інтраренального кровотоку у пацієнтів,
гомозиготних за С-алеллю гену AGTR1 A1166C,
співвідноситься із зниженням фільтраційної функції нирок. Нефросклероз, що ультраструктурно
реалізується, передусім за рахунок гломерулосклерозу та ангіосклерозу, призводить до зниження
швидкісних характеристик ниркового кровотоку
та зростання індексів судинного опору. Індекси
судинного опору співвідносяться є відображенням
жорсткості судинної стінки та вираженості ендотеліальної дисфункції, що комплексно модифікують
перебіг як гіпертензивного ураження нирок, так і
діабетичної нефропатії.
Подібна реалізація ендотеліальної дисфункції із
зростанням резистивних характеристик артерій нирок співвідноситься із більш раннім виникненням
маніфестної діабетичної нефропатії у хворих на ЦД 2
типу та АГ, котрі мають СС-генотип AGTR1 A1166C.
Раннє та більш агресивне призначення нефропротективного лікування у вигляді блокаторів РААС повинно розглядатися в даній категорії пацієнтів.
Перспективним є подальше вивчення параметрів інтраренального кровотоку у пацієнтів із ЦД
2 типу та АГ та різними генотипічними варіантами AGTR1 A1166C на тлі лікування блокаторами
РААС різних груп.
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МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ТОНІНУ
В ЯКОСТІ МАРКЕРА ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЯ І НИРОК
Підібрані оптимальні концентрації субстрату протеолітичної реакції – протамінсульфату для іммобілізації в комплексі з маркерним ензимом та інгібітору конкуруючих протеїназ – апротиніну для оцінки активності тоніну твердофазним методом, що сприятиме вивченню вазоконстрикторних процесів при серцево-судинних захворюваннях і
патології нирок.
Ключові слова: тонін, нетрипсиноподібні протеїнази, протамінсульфат, імобілізація, апротинін, серцева недостатність, хронічна хвороба нирок.
Подобраны оптимальные концентрации субстрата протеолитической реакции – протаминсульфата для иммобилизации в комплексе с маркерным энзимом и ингибитора конкурирующих протеиназ – апротинина для оценки
активности тонина твердофазным методом, что будет способствовать изучению вазоконстрикторных процессов
при сердечнососудистых заболеваниях и патологии почек.
Ключевые слова: тонин, нетрипсиноподобные протеиназы, протаминсульфат, иммобилизация, апротинин,
сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек.
The optimum of substrate concentration for the proteolytic reaction – protaminsulfate to immobilize in combination with
the marker enzyme and the optimum concentration of competing proteinase inhibitor – aprotinin to evaluate the tonin activity of the solid phase method were selected, that will contribute to learning of vasoconstrictive processes at cardiovascular
disease and renal disease.
Key words: tonin, nontrypsin-like proteinase, protaminsulfate, immobilization, aprotinin, heart failure, chronic kidney
disease.

В прояві чисельних фізіологічних ефектів,
пов`язаних із регуляцією кров'яного тиску, судинного тонусу, серцевого і судинного росту ключова
роль належить ангіотензину-II (АII). У легеневій
судинній системі АII утворюється з АI за допомогою ангіотензинперетворюючого ензиму, ключового
компонента ренін-ангіотензинової системи, що являє
собою класичний шлях утворення AII. Окрім того,
існують альтернативні шляхи генерації AII, що залучають тонін, катепсин G, хімазу, еластазу-2 і т.д.
[1, с. 10, 2, с. 167]. АII може також прямо утворюватися з ангіотензіногену за участю тоніну, катепсину G
або тканинного активатора плазміногену [3, с. 435].
Тонін (EC 3.4.21.35) – калікреїнподібна серінова протеїназа (hK2 у людини), володіє і трипсин-,
і хімотрипсиноподібною активністю. Дія тоніну
призводить до значного підвищення діастолічного
та середнього артеріального тиску і частоти серцевих скорочень [4, с. 236]. Тонін значно збільшує
темпи скорочення і розслаблення кардіоміоцитів
ізольованого шлуночка, що пов'язують з можливим
втручанням в Ca (2+)-обмін. Вміст АII в коронарному потоці збільшується в присутності тоніну дозозалежно.
Ефективний спосіб визначення активності тоніну базується на використанні для протеолітичної
реакції Аrg-багатого субстату – протамінсульфату
[5, с. 44] та пригніченні активності калікреїну 1,
тканевого калікреїну перед протеолітичною реакцією за допомогою апротиніну [6, с. 36].
Мета роботи – вивчити можливості використання оцінки активності тоніну для діагностики та
контролю лікування захворювань серця і нирок.
Ефективним методом визначення активності
протеїназ у біологічних рідинах є використання

для протеолітичної реакції імобілізованих на полістироловій твердій фазі ковалентних комплексів
високомолекулярних субстратів і маркерних ензимів [7, с. 1]. Чутливість аналізу – 10-9-10-12 г. Дія
протеїназ призводить до розщеплення субстрату
і вивільнення маркерного ензиму. Ковалентний
комплекс імобілізують шляхом висушування з
розчину 0,5М бікарбонату амонію. Концентрація
комплексів маркерного ензиму та субстрату для
імобілізації підібрана дослідним шляхом (Рис. 1).
Максимальна величина оптичної густини спостерігається при концентраціях 30 і 40 мкг/мл.
З метою економії реагентів доцільно використовувати меншу допустиму концентрацію, якою є 30
мкг/мл.
Перед проведенням протеолітичної реакції
окремо на титрувальній дошці слід здійснювати
пригнічення трипсиноподібних протеїназ – трипсину, калікреїну-1, з використанням апротиніну
[8, с. 14]. Слід врахувати, що у щурів існує rK9 –
один із членів сімейства тканинних калікреїнів
[9, с. 1]. Він на 84 % ідентичний rK2. Обидві протеїнази мають вазоконстрикторні властивості, але
відмінні за субстратною специфічністю і чутливістю до інгібіторів, хоча rK9 не пригнічується
апротиніном. Отже, в результаті проведення ензиматичного аналізу тоніну у щурів з використанням
протамінсульфату і пригнічення трипсиноподібних
протеїназ апротиніном, одночасно буде виявлятися
два вазоконстрикторні калікреїни: rK9 і rK2.
Використання сироватки крові людей дозволило виявити, що зі зростанням концентрації апротиніну знижається величина оптичної густини,
що вказує на прояв активності протеїназ (Табл.).
При використанні 0,01-1 мкг/мл апротиніну вели-
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Рис. 2. Залежність величини
оптичної густини
від концентрації апротиніну

Рис. 1. Залежність величини оптичної
густини від концентрації комплексу
маркерний ензим – протамінсульфат
Таблиця
Добір оптимальної концентрації апротиніну
Концентрація апротиніну,
мкг/мл
0 (n=3)
0,01 (n=5)
0,1 (n=5)
1 (n=5)
10 (n=5)
50 (n=5)
200 (n=5)

Оптична густина,
Од. екст.
0,723+0,003
0,664+0,016*Y
0,665+0,018*
0,667+0,018*
0,671+0,009**
0,642+0,011***Y
0,635+0,010***Y

Примітка. *, **, *** – ступінь вірогідності
відмінностей порівняно з «0», Y – порівняно
з попередньою групою <0,05, <0,01, <0,001, відповідно.

чина оптичної густини мало змінювалась порівняно з контролем (p<0,05). Використання 10 мкг/мл
апротиніну дозволило виявити більш суттєві відмінності порівняно з «0» (p<0,01), що може бути
віддзеркаленням звуження групи діючих ензимів,
підвищення специфічності за рахунок пригнічення трипсиноподібних протеїназ, в тому числі калікреїну І. Використання 50, 200 мкг/мл апротиніну
дозволило виявити ще більш суттєве зниження величини оптичної густини порівняно з «0» і попередньою експозицією 10 мкг/мл, що може вказувати
на пригнічення навіть активності маркерного ензиму. Характер прояву інгібіторного потенціалу апротиніну в окремих зразках сироватки крові показано
на Рис. 2. Виявилось, що величини оптичної густини знаходяться у найбільш стислому діапазоні при
використанні 10 мкг/мл апротиніну, тому для пригнічення активності конкурентних протеїназ в реакції з апротиніном обрано саме цю концентрацію.
Оцінку активності тоніну можна проводити у
відсотках розщеплення субстрату відносно «0» з
перерахуванням у міжнародні одиниці Е, враховуючи молекулярну масу субстрату, наприклад: (А *
0,0005) / (100 * 15) (мкмоль/хв або Е), де А – відсоток розщеплення субстрату порівняно з контролем
«0», 0,0005 – коефіцієнт перерахунку у мкмоль,
100 – коефіцієнт перерахунку відсотків, 15 – коефіцієнт перерахунку на 1 хв. Коефіцієнт перерахунку у мкмоль – результат наступних розрахунків:
Мr(протамінсульфат) = 4000, тобто вага 1 мкмолю –
4000 мкг. Якщо концентрація субстрату для імобі-

лізації – 30 мкг/мл, об`єм рідини для імобілізації –
0,1 мл, то на одну лунку приходиться: 30 : 10 = 3
мкг комплексного субстрату, який містить приблизно 1 частку маркерного ензиму і 2 частки самого
субстрату, тобто 0,0005 мкмоль.
Активність тоніну можна визначати в різних
тканинах, таких як мозок, нирки, простата, субмандибулярні залози [10].
Активація тоніну виражена при серцевій недостатності (СН) IIБ і вказує на прогресування вазоконстрикції, перевагу некоронарогенних змін, які
призводять до підвищення механічної роботи серця [11, с.16]. Активація тоніну може бути обумовлена зниженням активності α-2-макроглобуліну
(α-2-МГ).
Можливим є прогнозування розвитку СН
та/або гіпертонічної хвороби (ГХ) у пацієнтів з
ішемічною хворобою серця, що полягає у дослідженні в сироватці крові до лікування активності
тоніну та нетрипсиноподібних протеїназ (НТПП),
які представлені переважно участю хімази і лише
частково тоніну [12, с.1]. За зниженням активності
НТПП не більш, ніж у 2,5 рази порівняно з контролем, і змінами активності тоніну не більш, ніж у
5 разів прогнозують розвиток СН. А за зростанням
активності тоніну в 5 разів і більш на фоні змін активності НТПП не більш, ніж у 2,5 рази, прогнозують розвиток ГХ. За зростанням активності тоніну
не більш, ніж у 5 разів на фоні підвищення (без
певного рівня) НТПП прогнозують розвиток СН та
супутньої ГХ.
Відома можливість прогнозування розвитку
хронічної хвороби нирок (ХХН) [13, с. 1]. При цьому у пацієнтів зі швидкістю клубочкової фільтрації
90 мл/хв або більш, додатково оцінюють показники
сироватки крові, які характеризують структурні:
апоптогенні та вазоконстрикторні зміни у нирках, а
саме – активність НТПП, тоніну, кальпаїнів та α-2МГ. Судять про розвиток вазоконстрикторних змін
і прогресування ХХН у пацієнтів із діабетичною
нефропатією при зростанні активності тоніну у 3
рази та зростанні НТПП, а у пацієнтів з хронічним
гломерулонефритом – при зростанні активності тоніну в 4 рази і більш, НТПП в 6 разів і більш.
Т.ч., підібрані оптимальні умови оцінки активності тоніну твердофазним методом, що сприятиме
вивченню перебігу вазоконстрикторних процесів
при серцево-судинних захворюваннях і патології
нирок.
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ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС ДО ЛЕЧЕНИЯ
В работе изучены показатели периферической крови и биохимических анализов у 34 больных бронхиальной
астмой (БА) ликвидаторов аварии на ЧАЭС (основная группа) и 63 больных БА, не принимавших участия в ликвидации аварии на ЧАЭС (контрольная группа) до лечения. Так у больных БА основной группы нами выявлено повышение
гемоглобина и эритроцитов при нормальном цветном показателе, у больных БА контрольной группы некоторое их
снижение. Лейкоцитоз и повышение СОЭ значительно чаще обнаруживались среди больных БА контрольной группы.
Отмечалось, что в основной группе больных БА у меньшего числа наблюдалась эозинофилия, а гиперэозинофилия
констатирована только у больных БА контрольной группы. Количество палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофилов в контрольной группе было повышено по сравнению с основной группой. У больных БА основной группы наблюдалось снижение числа лимфоцитов и повышение числа моноцитов в сравнении с контрольной группой. В биохимическом анализе крови имеются некоторые изменения особенно у больных БА основной группы. В электролитном
соотношении (калий, хлор) особых изменений не выявлено, но отмечено снижение уровня железа в обеих группах.
Ключевые слова: периферическая кровь, биохимический анализ крови, бронхиальная астма, ликвидаторы
аварии на ЧАЭС.
У роботі вивчені показники периферiйної крові і біохімічних аналізів у 34 хворих на бронхіальну астму (БА)
ліквідаторів аварії на ЧАЕС (основна група) і 63 хворих на БА, що не приймали участі у ліквідації аварії на ЧАЕС
(контрольна група) до лікування. Так, у хворих на БА основної групи нами виявлено підвищення гемоглобіну та
еритроцитів при нормальному колірному показнику, а у хворих контрольної групи деяке їх зниження. Лейкоцитоз і
підвищення ШОЕ значно частіше виявлялось серед хворих контрольної групи. Відмічалось, що в основній групі хворих на БА у меншої кількості спостерігалась еозинофілія, а гіпереозинофілія констатована тільки у хворих контрольної
групи. Кількість паличкоядерних, сегментоядерних нейтрофілів у контрольній групі було вище, порівняно з основною групою. У хворих основної групи спостерігалось зниження кількості лімфоцитів і підвищення числа моноцитів
у порівнянні з контрольною групою. У біохімічному аналізі крові наявні деякі зміни, особливо у хворих БА основної
групи. В електролітному співвідношенні (калій, хлор) особливих змін не виявлено, але відмічається зниження рівня
заліза в обох групах.
Ключові слова: периферична кров, біохімічний аналіз крові, бронхіальна астма, ліквідатори аварії на ЧАЕС.
We studied the peripheral blood and biochemical tests in 34 patients with bronchial asthma (BA), the liquidators of the
Chernobyl accident (study group) and 63 patients with asthma who were not taking part in the liquidation of the accident at
the Chernobyl nuclear power plant (control group) before treatment. So BA patients of the main group we found an increase
in hemoglobin and red blood cells in the normal color index, in patients with asthma control group some decline. Leukocytosis and increased ESR were observed significantly more frequently among patients with asthma control group. It was noted
that the main group of patients with asthma have fewer observed eosinophilia, and hypereosinophilia pronounced only in
patients with asthma control group. Number of band, segmented neutrophils in the control group was increased compared
with the main group. BA patients of the main group was observed decrease in the number of lymphocytes and increase in the
number of monocytes in comparison with the control group. In the biochemical analysis of blood, there are some changes
especially in asthmatic patients of the main group. In relation electrolyte (potassium, chloride), significant changes have
been identified, but decreased iron levels in both groups.
Key words: peripheral blood, blood chemistry, bronchial asthma, liquidators of the Chernobyl accident.

Вступление. Бронхолегочная патология занимает одно из ведущих мест в клинике внутренних
болезней. За последнее десятилетие отмечается
значительный рост заболеваний легких и их осложнений [11; 12; 13; 18] Имеет место значительная
распространенность заболеваний легких, создающих большую потерю трудоспособности, высокую
инвалидность и смертность [8]. Поэтому изучение
этих заболеваний легких в связи с новым фактором
этиологии патогенеза является актуальной проблемой. Это может улучшить их диагностику, выявить
новые особенности формирования, и течение это
патологии у ликвидаторов аварий на ЧАЭС. Оптимизировать тактику лечения и тем улучшить терапевтический прогноз.

В.В. Дроздович с соавт. 1989г.[5] Отметили,
что на здоровье население в первый период после
аварии 2-3месяца, определяющее воздействие оказали радионуклиды йода-131, а в настоящее время
продолжает оказывать воздействие долгоживущие
радионуклиды цезия-137, цезия-134, стронция-90,
плутония-240, как и за счет попадания в организм
с продуктами питания, так и за счет внешнего облучения организма. При чем в отличии от радиоактивного йода, радиоцезий дает общее облучение
организма.
Ингаляционное поступление топливных «горячих частиц» не является единственным радиационным фактором чернобыльской ЧАЭС. Его
воздействия на людей происходило на фоне инга-
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ляционного поступления ариозолевой конденсации,
внешнего облучения тела облаком выброса и загрязненной поверхностью земли, облучения щитовидной железы инкорпорированными изотопами йода.
Уникальность воздействия на органы дыхания
частиц топливного аэрозоля заключается в том, что
в легких эти частицы образуют микроскопические
локальные источники излучения, испускающие
одноименно альфа- и бета- частицы. Из – за плохой растворимости оксидов урана, образующих топливную матрицу, эти источники в течение долгого
времени остаются фиксированными в определенных участках легочных ткани, постоянно облучая
одни и те же значительные объемы легких.
А. Б. Бизюкин с соавт. (1993) [2] при аэрозольных поражениях органов дыхания на отдельных
сроках воздействия радиоактивных веществ наиболее значимые изменение СРП обнаружили при
исследовании фагоцитов бронхоальвеолярного
лаважа пациентов. Ими зарегистрировано увеличение внутриклеточного Са+2, повышение внутри
клеточной продукции радикалов. Авторы приходят
к выводу, что оценка образования продуктов ПОЛ –
это важный информативный параметр отражающий уровень радиационного поражения.
Целью настоящей работы: является изучение
данных периферической крови и биохимических
анализов крови у больных бронхиальной астмой –
ликвидаторов аварии на ЧАЭС до лечения.
Изложение основного материала исследованья с полным обоснованием полученных научных исследований.
Исследовано 97 больных бронхиальной астмой,
из которых 34 впервые заболели после аварии на
ЧАЭС, принимая участие в её ликвидации (основная группа), средним возрастом 52,5±2,0 года и 63
больных БА не принимавших участие в ликвидации аварии (контрольная группа), средним возрастом 49,0±2,2 года, которые проходили курс лечения на базе 4 и 5 городских клинических больниц
в г. Полтаве. Паспортизированная доза облучения
18,5 – 25,0 Р.

Мы изучили состояние периферической крови
в обеих группах (табл.№1) больных БА.
Как следует из таблицы у 34 больных БА основной группы по сравнению с контрольной мы выявили некоторое различие в периферической крови.
Так у больных БА основной группы нами выявлено повышение гемоглобина и эритроцитов при
нормальном цветном показателе, что составило
145,2±1,1 г/л и 4,6±0,3•1012/л (p<0,05), у больных
БА контрольной группы некоторое их снижение –
уровень гемоглобина 126,0±1,6 г/л, эритроцитов
4,1±0,1•1012/л, цветной показатель 0,9±0,03.
В литературе имеются многочисленные исследования об изменениях периферической крови у
больных БА [7; 16].
В доступной литературе мы не обнаружили работ об изменениях периферической крови у больных БА, подвергшихся ранее облучению. Поэтому
мы сопоставили результаты исследования периферической крови у больных БА основной и контрольной групп (табл. № 1).
Исследования отечественных и зарубежных
авторов [12; 17]. Показано, что у больных БА преобладает гипоксия, особенно, в период приступов
удушья, что способствует увеличению числа эритроцитов и повышению гемоглобина. Увеличение
числа эритроцитов и повышение гемоглобина у
больных БА основной группы мы объясняем возросшей гипоксией, которая увеличивается вследствие возрастающего бронхоспазма, наличие которого нами выявлено у этих больных.
В литературе имеется немало сведений об общих закономерностях повреждающего и в частности гематоксического действия радиации в малых
дозах [6].
Что же касается такой критической системы,
как система гемопоэза, то ее радиапоражаемость
зависит от мощности дозы и длительности лучевого воздействия на кроветворные клетки.
В условиях изменившейся экологической обстановки после Чернобыльской аварии следует
рассматривать два вероятных патогенетических
Таблица № 1

Клинический анализ крови больных БА
Показатели
Эритроциты *1012/л
Гемоглобин. г/л
Цветной показатель
Лейкоциты *109/л
Эозинофилы, %
Нейтрофилы:
Палочкоядерные, %
Сегментоядерные, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %
СОЭ, мм в час

Больные бронхиальной астмой
Основная группа
Контрольная группа
до лечения п=34
до лечения п=63
4,6±0,3
4,1±0,1
145,2±1,1
126,0±1,6*
0,9±0,03
0,9±0,02
3,8±0,4
7,6±0,6*
3,2±0,1
3,4±0,04*
2,9±0,84
59,6±0,95
27,5±0,3
6,5±0,5
5,3±0,06

* – Различия статистически достоверны по сравнению с основной группой.
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5,9±0,6*
60,5±1,5
27,7±2,7
2,5±0,3*
5,8±0,07*
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фактора: длительность проживания на местности с повышенным радиационным фоном и поступлением в организм радионуклидов по биологической пищевой цепочке и ингаляционным
путем. Исследованиями Л.Н. Астаховой с соавт.
(1991) [1] установлено, что в 1989 году по сравнению с 1986 существенно увеличилось число
детей с низким содержанием гемоглобина, причем, наиболее выражено в младших возрастных
группах.
Лейкоцитоз и повышение СОЭ значительно
чаще обнаруживались среди больных БА контрольной группы. При анализе лейкоцитограмм
отмечалось, что в основной группе больных БА у
меньшего числа наблюдалась эозинофилия, а гиперэозинофилия констатирована только у больных
БА контрольной группы.
Эозинофилия является специфическом, но не
обязательным признаком БА [7], обнаруживается
эозинофилия одинаково часто у больных разными
формами астмы. У больных инфекционной астмой
в фазе ремиссии количество эозинофилов в крови
колеблется от 2 до 35,5% что является показателем
тяжести болезни.
Если эоинофилия в крови больного астмой достигает 12-20%, то следует полагать, что астма инфекционная.
Количество палочкоядерных (p<0,05), сегментоядерных нейтрофилов в контрольной группе
было повышено по сравнению с основной группой.
Существенные изменения произошли в динамике
лимфоцитов и моноцитов. Так, у 7%, 20%, 58%
больных БА основной группы наблюдалось снижение числа лимфоцитов и повышение числа моноцитов (p<0,05) в сравнении с контрольной группой.

Исследованиями Г.П. Матвейкова с соавт.
(1991)[9] показано, что биологическое воздействие
радиации на легочные структуры преимущественно воздействует на лимфоидную ткань. Это находит подтверждение также в работах [3; 14].
У всех больных БА основной и контрольной
группы нами произведен анализ мокроты. У 56,3%
больных БА основной группы мокрота носила слизисто-гнойный характер, у 13,4% – гнойный, что
имело место и в контрольной группе. Лейкоциты
значительно чаще обнаруживались в мокроте больных БА основной группы, как правило мало, единичные в поле зрения.
Обращает на себя внимание значительно частое
выявление в мокроте больных БА основной группы грибков рода Candida. Как считают P. Gumowski
et el.(1987)[15], грибы рода Candida, епидермиоцитов бывают причиной развития БА и ринита у
8-10% случаев.
Как и у больных ХБ, в мокроте больных БА основной группы более часто выявлялась микробная
флора преимущественно пневмококки, стафилококки, в контрольной – кишечная палочка, протей,
стрептококки. При наличии большого количества
кокковой флоры мокрота у больных БА была вязкой.
У больных БА основной группы и у 3 больных
контрольной в моче наблюдалась протеинурия,
лейкоциты до 10 в поле зрения.
Нами проведено биохимическое исследование
крови больных БА обеих групп, преимущественно
отражающее функциональное состояние печени
(таблица 2).
Исследованию функции печени посвящены
многочисленные работы Г.В. Гургенидже с соавт.

Таблица 2
Биохимическое исследование крови больных БА основой и контрольной групп до лечения
Показатели
Сахар крови, ммоль/л
Остаточный азот, мг%
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Билирубин общий, мкмоль/л
Прямой, мкмоль/л
Непрямой, мкмоль/л
Тимоловая проба, ед.
АЛТ, мкмоль/л
АСТ, мкмоль/л
СРБ, мм
Общий белок, г/л
Електролиты:
Калий, ммоль/л
Хлор, ммоль/л
Железо, мкмоль/л
Дистаза крови, г/час/л

Больные бронхиальной астмой
Основная группа
Контрольная группа
N=34
N=63
2,65±0,24
3,9±0,24*
43,52±1,42
29,9±1,5*
6,21±0,3
7,23±0,4
85,49±2,6
76,78±3,3*
20,7±1,5
22,4±2,04
7,7±1,4
8,0±0,9
10,0±2,2
14,4±1,2*
2,45±0,45
2,7±0,3
0,35±0,06
0,56±0,04*
0,32±0,07
0,28±0,02
0,42±0,14
0,36±0,02
50,5±1,6
67,9±1,4*
4,2±0,2
104,0±2,8
14,2±0,04
28,2±0,9

* – Различия статистически достоверны про сравнению с основной группой.
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4,6±0,1*
97,5±1,0*
14,6±0,4
21,0±1,6*
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(1988)[4] показавших значительное ее применение.
Результаты произведенных биохимических исследований у больных БА обеих групп показали,
что значительных изменений в функциональном
состоянии печени не обнаружено. Не отмечено
также изменений со стороны функционального состояния почек и поджелудочной железы. В обследуемых больных БА обеих групп нами проведено
биохимическое исследование крови (таблица 2).
Нами установлено снижение общего белка в
основной группе больных БА по сравнению с контрольной группой.
В электролитном соотношении (калий, хлор)
особых изменений не выявлено, но отмечено снижение уровня железа в обеих группах.
Выводы. Так у больных БА основной группы
нами выявлено повышение гемоглобина и эритроцитов при нормальном цветном показателе, у больных БА контрольной группы некоторое их снижение.
Лейкоцитоз и повышение СОЭ значительно
чаще обнаруживались среди больных БА контрольной группы. Отмечалось, что в основной
группе больных БА у меньшего числа наблюдалась

эозинофилия, а гиперэозинофилия констатирована
только у больных БА контрольной группы. Количество палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофилов в контрольной группе было повышено
по сравнению с основной группой. У больных БА
основной группы наблюдалось снижение числа
лимфоцитов и повышение числа моноцитов в сравнении с контрольной группой.
В биохимическом анализе крови имеются некоторые изменения особенно у больных БА основной
группы. Нами установлено снижение общего белка в основной группе больных БА по сравнению с
контрольной группой.
В электролитном соотношении (калий, хлор)
особых изменений не выявлено, но отмечено снижение уровня железа в обеих группах.
Реферат. Исследование периферической крови
и биохимических анализов у больных бронхиальной астмой остается одной из важных и актуальных проблем медицины.
Много вопросов этой проблемы требуют дальнейшего исследования. Однако, в научной литературе отсутствуют данные исследования периферической крови и биохимических анализов у других
пульмонологических больных.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННЫМИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Проведён анализ показателей системы гемостаза у детей с язвенной болезнью, осложнённой желудочно-кишечным кровотечением. Выявленные изменения показателей систем свёртывания и противосвёртывания крови
у детей с желудочно-кишечными кровотечениями язвенного генеза зависят от тяжести кровопотери и продолжительности кровотечения, что позволяет выделить их в качестве факторов, определяющих риск развития рецидива
кровотечения. Проведена сравнительная оценка эффективности эндоскопической аргоноплазменной коагуляции у
детей с язвенными гастродуоденальными кровотечениями. Показано, что аргоноплазменная коагуляция является
методом первоочередного выбора во всех случаях продолжающегося кровотечения (Forrest IA-IB), нестабильного
гемостаза (Forrest IIA-IIC), в том числе – и при рецидивах кровотечения.
Ключевые слова: дети, язвенная болезнь, гастродуоденальные кровотечения, система гемостаза, аргоноплазменная коагуляция.
Проведено аналіз показників системи гемостазу у дітей із виразковою хворобою, ускладненою шлунково-кишковою кровотечею. Виявлені зміни показників систем згортання і протизгортання крові у дітей із шлунково-кишковими кровотечами виразкового генезу залежать від тяжкості крововтрати та тривалості кровотечі, що дозволяє
виділити їх в якості факторів, що визначають ризик розвитку рецидиву кровотечі. Проведена порівняльна оцінка
ефективності ендоскопічної аргоноплазмової коагуляції у дітей із виразковими гастродуоденальними кровотечами.
Показано, що аргоноплазмова коагуляція є методом першочергового вибору у всіх випадках триваючої кровотечі (Forrest IA-IB), нестабільного гемостазу (Forrest IIA – IIC), у тому числі – і при рецидивах кровотечі.
Ключові слова: діти, виразкова хвороба, гастродуоденальні кровотечі, система гемостазу, аргоноплазмова
коагуляція.
The analysis of indicators of hemostasis in children with peptic ulcer complicated by gastrointestinal bleeding. Revealed
changes of coagulation parameters and anticoagulation blood in children with gastrointestinal bleeding ulcer genesis depend on the severity of blood loss and duration of bleeding that can provide them as factors that determine the risk of
rebleeding. Comparative evaluation of the effectiveness of endoscopic argonocoagulation in children with gastroduodenal
ulcer bleeding. It is shown that argonocoagulation is the method of choice paramount in all cases of ongoing bleeding (Forrest IA-IB), unstable hemostasis (Forrest IIA – IIC), including – and rebleeding .
Key words: children, peptic ulcer, gastroduodenal bleeding, hemostasis system, argonocoagulation.

Проблема язвенных кровотечений в настоящее
время является одной из наиболее актуальных в современной хирургии [5, c.75]. В Украине язвенной
болезнью страдает примерно 4,5% детского населения, а в структуре ее осложненных форм желудочно-кишечные кровотечения составляют 24-27%
[4, c. 82].
При этом число больных с язвенным кровотечением постоянно увеличивается. Несмотря на
значительные успехи хирургии, анестезиологии
и лечебной эндоскопии, летальность при острых
желудочно-кишечных кровотечениях составляет
3-5%, а при рецидиве возрастает до 10-15%, и не
имеет тенденции к уменьшению [1, c. 87].
Существует множество мнений и подходов в
отношении язвенных гастродуоденальных кровотечений – от очень активного до почти отрицания
оперативного вмешательства. Эндоскопический
гемостаз все чаще упоминается в литературе как
метод, альтернативный хирургическому лечению
[2, c. 151, 6, 581].
Важную роль сыграло и появление современных антисекреторных препаратов в комплексе
лечения пациентов с язвенными гастродуоденаль-

ными кровотечениями (ингибиторы протонной
помпы, блокаторы Н2-гистаминорецепторов последних поколений, синтетические аналоги соматостатина) [3, c.112].
Сегодня в арсенале хирургов появился принципиально новый вид монополярной высокочастотной электрокоагуляции – аргоноплазменная коагуляция (АПК). В настоящее время опыт применения
АПК при язвенных гастродуоденальных кровотечениях очень невелик по данным как отечественной, так и зарубежной литературы [7, 3]. И даже те
авторы, в распоряжении, которых имеется данный
метод, учитывая свой небольшой опыт, с осторожностью подходят к определению показаний его
применения при острых гастродуоденальных кровотечениях язвенной этиологии.
В связи с этим существует необходимость определения роли и эффективности аргоноплазменной
коагуляции в комплексной терапии язвенных гастродуоденальных кровотечений.
Обследованы 27 пациентов, которые лечились
в детском хирургичесеком отделении по поводу
язвенных гастродуоденальных кровотечений за период. Все пациенты были разделены на 2 группы.
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Первую группу составили пациенты, которым в качестве гемостаза использовались консервативные
методы. Во вторую группу вошли пациенты, которым проводили аргоноплазменную коагуляцию.
Группы были сопоставимыми по основным
параметрам – полу, возрасту, срокам заболевания,
состоянию гемостаза при поступлении. Критерии
включения детей в исследование: место проживания (г. Черновцы, Черновицкая область); наличие
неосложненной или осложненной язвенной болезни (для детей основной группы); возраст 7-18 лет;
информированное согласие на проведение исследования и обработку персональных данных.
Критерии исключения: антибактериальная терапия в течение трех последних месяцев; вредные
привычки. Верификация диагноза проводилась согласно протоколу Минздрава Украины по специальности «Детская гастроэнтерология».
В комплекс обследования и оценки состояния
пациентов с язвенными гастродуоденальными кровотечениями входили: сбор объективных данных,
обязательный минимум лабораторных и инструментальных исследований, оценка объема и тяжести кровопотери, визуализация источника кровотечения и его характеристика, объективизация
соматического статуса, прогноз риска рецидива
кровотечения. Обязательный минимум лабораторных и инструментальных исследований включал:
общий анализ крови с гематокритом, анализ мочи,
группа крови и резус-фактор, ЭКГ.
Оценку функции систем свертывания и противосвертывания крови проводили по общепринятой
методике на первую и на пятые сутки с определением следующих показателей: протромбиновое время
(сек.), тромбоциты (109/л), протромбиновый индекс
(%), время рекальцификации (сек.), активированный время рекальцификации (сек.), гематокрит (%),
фибриноген А (г/л) и наличие фибриногена Б. Обработка полученных данных проводилась с помощью
пакета компьютерных программ «Statistica 6.0».
При сумме баллов 0-1 риск считался незначительным, при 2-4 баллах – высоким, а при сумме в
5-7 баллов риск рецидива оценивался как абсолютный, и такие пациенты подлежали обязательному
оперативному лечению в экстренном порядке.
В стандартной процедуре экстренной эзофагогастродуоденоскопии выделялись следующие
этапы: проводилась визуализация источника кровотечения, определялось состояние гемостаза источника кровотечения по классификации J.A. Forrest
(1974 г.), определялись показания и возможность
выполнения АПК-гемостаза.
Сравнительный анализ сроков от начала кровотечения до момента госпитализации, а также состояния гемостаза при поступлении не показал достоверно значимых различий. Так, средние сроки
от начала заболевания до момента поступления в
стационар у пациентов основной группы составили
3,6±1,1 суток, у пациентов контрольной группы –
3,7±0,9 суток (t=0, p>0,05).
Результаты общего анализа крови у детей сравнительных групп показали наличие изменений показателей гемоглобина, эритроцитов и гематокрита
только в лиц II подгруппы несколько ниже по сравнению со здоровыми.

Причем изменения этих показателей соответствовали степени тяжести кровопотери (эритроциты – r = 0,69, р <0,05; гемоглобин – r = 0,72, р
<0,01; гематокрит – r = 0,53, р <0,05 ). Сохранение
выявленных нарушений в процессе наблюдения
за больными, их снижение или повышение, свидетельствуют, возможно, о риске возникновения
рецидива кровотечения. Также следует отметить,
что у детей подгруппы значения показателей хотя
и принялись в пределах нормы, но были несколько
ниже по сравнению со здоровыми.
Результаты исследования системы гемостаза
свидетельствуют о цикличности изменений показателей у детей с язвенными гастродуоденальными
кровотечениями. Тогда как у детей второй подгруппы патологических изменений в системе гемостаза
не обнаружено (р> 0,05).
При язвенном гастродуоденальном кровотечении в крови детей с язвенной болезнью гипокоагуляционный изменения более выражены: отмечено
достоверное увеличение времени рекальцификации, активированного времени рекальцификации,
протромбинового времени при снижении уровня
тромбоцитов и фибриногена А, однако дальнейшее
динамическое наблюдение показало восстановление показателей в течение 4-6 суток постгеморрагического периода.
Следует заметить, что при незначительной кровопотере гипокоагуляционные изменения не определялис
Кроме того, установлена корреляционная
связь между степенью активации свертывающей системы и тяжестью кровопотери (r = 0,48 ,
р < 0,05).
Принимая во внимание трудности оценки продолжительности гиперкоагуляционного периода,
можно считать, что он длится не только минуты, но
и часы, определяется тяжестью и скоростью кровотечения.
Проведенный анализ системы гемостаза у
больных язвенной болезнью детей обнаружил изменения у пациентов с желудочно-кишечными
кровотечениями, выраженность которых зависит
от степени кровопотери, скорости и длительности
кровотечения. Этот факт позволил выявить значимость показателей системы гемостаза для определения возможного риска рецидива кровотечения и
выбора тактики лечения.
Стабильный гемостаз (FIII) диагностирован
у 24,1% пациентов основной группы и у 24,7%
пациентов в контрольной группе (t=0,1, p>0,05).
Нестабильный гемостаз (FIIA-FIIC) выявлен
у 62,1% пациентов основной группы и у 67,7%
пациентов контрольной группы (t=1,1, p>0,05).
Продолжающееся кровотечение (FIA-FIB) при
поступлении обнаружено у 13,8% пациентов в
основной группе и у 7,6% пациентов в контрольной (t=1,9, p>0,05).
Однако при сравнении обеих групп по степени
кровопотери при поступлении выявлены достоверные различия тяжести кровопотери, а именно: в
основной группе большая часть пациентов (71,4%)
поступили с кровопотерей средней и тяжелой степени, в то время как в контрольной группе таких
пациентов было менее половины – 48,4%.
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Результаты лечения пациентов контрольной
группы оказались следующими: полная остановка
кровотечения отмечена у 20,3±3,2%, частота рецидивов кровотечения – у 12,0±2,6%.
В большинстве случаев оказалось достаточным
однократного применения АПК – у 73,5%. Повторно АПК выполнена в 18,4% пациентов. Показанием
к повторному эндоскопическому гемостазу явился
рецидив кровотечения у 2 пациентов, остальным
пациентам повторная АПК выполнена при эндо-

скопической картине нестабильного гемостаза в
ходе динамического ЭГДС-контроля.
Три и более раз АПК потребовалось выполнить
2 пациентам, в том числе по поводу рецидива кровотечения у 1 пациента.
Метод эндоскопической аргоноплазменной коагуляции является методом первоочередного выбора во всех случаях продолжающегося кровотечения
(Forrest IA-IB), нестабильного гемостаза (Forrest
IIA-IIC), в том числе – и при рецидивах кровотечения.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ
НА ЕКЗЕМУ ВНАСЛІДОК ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ
У статті наведено результати визначення динаміки показників системного імунітету у хворих на екзему при застосуванні в комплексному лікуванні дерматозу імунотропного препарату на основі амінодигідрофталазиндіону натрію (Галавіт), що сприяє нормалізації чи тенденції до нормалізації показників клітинної й гуморальної ланок системного імунітету та неспецифічної резистентності організму.
Ключові слова: екзема, системний імунітет, лікування.
В статье приведены результаты определения динамики показателей системного иммунитета у больных экземой при применении в комплексном лечении дерматоза иммунотропного препарата на основе аминодигидрофталазиндиону натрия (Галавит), который способствует нормализации или тенденции к нормализации показателей
клеточного и гуморального звеньев системного иммунитета и неспецифической резистентности организма.
Ключевые слова: экзема, системный иммунитет, лечение.
The paper presents some results of determining the evolution of system immunity in patients with eczema when used
in treatment dermatosis drug Immunotropic based aminodyhidroftalazyndionu sodium (Halavit), which helps normalize or
tendency to normalization of cellular and humoral systemic immunity and nonspecific resistance of the organism.
Key words: еczema, systemic immunity, treatment.

Вступ. Екзема – поширений хронічний дерматоз із групи алергічних захворювань шкіри, який,
за даними вітчизняних авторів, у різних регіонах
України складає від 20% до 40% [1,3]. Як засвідчують спостереження останніх років, у більшості
пацієнтів спостерігається тенденція до більш тяжкого клінічного перебігу екземи з ураженням значних ділянок шкіри та формуванням торпідності
до засобів базової терапії з тенденцією до хронізації патологічного процесу в шкірі та розвитком
ускладнень, що призводить до зниження чи тривалої втрати хворими дієздатності, погіршення якості їх життя і соціальної активності, що визначає
важливу медичну та соціальну значимість даного
дерматозу та актуальність вдосконалення його лікування [8,10].
Згідно сучасних публікацій, патогенез екземи є
складним та мультифакторним. Екзема виникає під
впливом як екзогенних чинників, так і комплексу
ендогенних факторів, зокрема розладів нейроендокринної регуляції та імунологічної реактивності,
обмінних порушень, змін магістрального та периферійного кровообігу, наявності фокальних вогнищ інфекції тощо [1,3,9].
Встановлено, що важливе значення в розвитку
та хронізації дерматозів відіграють зміни системного імунітету [1,7], зокрема вторинні імунодефіцитні стани різного ґенезу, які призводять до порушень клітинного й гуморального імунітету та
змін з боку показників фагоцитозу, що обґрунтовує
призначення таким пацієнтам адекватної імунокоригуючої терапії [4].
Мета дослідження. Визначити динаміку показників системного імунітету у хворих на екзему
при застосуванні стандартного та комплексного
лікування із застосуванням імунотропного препарату на основі амінодигідрофталазиндіону натрію
(Галавіт).
Матеріали та методи. Проведено обстеження та лікування 69 хворих на екзему, з них 37 осіб
чоловічої та 32 – жіночої статі, віком від 18 до 69

років. Згідно клінічних критеріїв [3], у більшості
(48 осіб – 69,6%) пацієнтів діагностовано мікробні
форми екземи, у т.ч. варикозну, паратравматичну та
мікотичну, у решти 21 (30,4%) особи – справжню
(істинну) екзему. У 43 (62,3%) хворих на екзему
патологічний процес на шкірі мав поширений характер, у 26 (37,7%) – був обмеженим. У 21 (30,4%)
хворого екзема була діагностована вперше, мала
гострий чи підгострий перебіг, у 20 (29,0%) – тривала від 1 до 3 років і в 28 (40,6%) осіб – більше 3
років. Групу контролю склали 35 практично здорових осіб (донорів) такого ж віку.
Для оцінки стану клітинного та гуморального
системного імунітету у хворих на екзему визначали: відносну та абсолютну кількість загальних
та Т-лімфоцитів, відносну кількість Т-хелперних
(Тх) і Т-супресорних лімфоцитів (Тс), імунорегуляторний індекс (Тх/Тс), відносну та абсолютну
кількість В-лімфоцитів, вміст сироваткових імуноглобулінів (Ig) класів M, G, A та циркулюючих
імунних комплексів (ЦІК). З метою оцінки стану
неспецифічної резистентності організму у хворих
на екзему визначали показники фагоцитозу – фагоцитарну активність (ФА) і фагоцитарне число (ФЧ)
поліморфноядерних лейкоцитів, які характеризують початкові стадії фагоцитозу, спонтанний НСТтест (тест відновлення нітросинього тетразолю),
який відображає ступінь функціонального подразнення фагоцитуючих клітин і їх здатність до кіллінгу, та НСТ-тест – стимульований пірогеналом,
що характеризує потенційну активність фагоцитуючих клітин і розглядається як критерій їх готовності до завершення фагоцитозу (за відомими методиками) [6].
Статистичну обробку результатів досліджень
проводили методами статистичного аналізу з використанням комп’ютерних програм (Excel, Statistica
6.0), за вірогідну вважали різницю показників при
р<0,05.
Результати та їх обговорення. У хворих на екзему в період загострення дерматозу встановлено ві-
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Динаміка показників системного імунітету у хворих
на екзему внаслідок застосування різних методів лікування (M±m)
Показники, одиниці виміру

Лімфоцити, г/л

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
Т-лімфоцити, %

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
Т-лімфоцити, г/л
Р (до/після лікування)
Т- хелпери, %

до лікування
після лікування
Р>0,05
до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
Т- супресори, %

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
Імунорегуляторний
індекс

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
В-лімфоцити, %

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
В-лімфоцити, г/л

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
Ig А, г/л

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
Ig М, г/л

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)

Хворі на екзему (n=69)
Порівняльна
Основна група
група (n1=34)
(n2=35)
1,96±0,074***
2,02±0,068*
p1-2>0,05
2,39±0,087
2,11±0,051*
p1-2<0,01
Р>0,05
Р<0,001
37,4±0,619***
38,6±0,652***
p1-2>0,05
43,1±0,508
40,6±0,588**
p1-2=0,01
Р<0,05
Р<0,001
0,741±0,035**
0,776±0,029*
p1-2>0,05
0,949±0,043
0,811±0,025*
p1-2<0,01
Р<0,01
24,3±0,566***
25,6±0,681*
p1-2>0,05
27,1±0,556
26,2±0,645
p1-2>0,05
Р>0,05
Р=0,0076
13,3±0,449**
12,4±0,554***
p1-2>0,05
16,6±0,295
14,1±0,433**
p1-2<0,001
Р<0,05
Р<0,001
2,08±0,047***
2,19±0,169**
p1-2>0,05
1,66±0,047
1,90±0,085
p1-2>0,05
Р>0,05
Р<0,001
22,0±0,349
22,1±0,405
p1-2>0,05
23,9±0,333
21,9±0,426*
p1-2>0,05
Р>0,05
Р<0,05
0,427±0,012**
0,446±0,016**
p1-2>0,05
0,573±0,015
0,424±0,010
p1-2<0,01
Р>0,05
Р˂0,001
1,76±0,033*** p11,76±0,040**
>0,05
2
1,59±0,020
1,70±0,033
p1-2<0,01
Р>0,05
Р˂0,001
1,21±0,049
1,21±0,048
p1-2>0,05
1,13±0,031
1,19±0,041
p1-2>0,05
Р>0,05
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Р>0,05

Таблиця 1

Контрольна
група (n=35)

2,42±0,145

44,1±0,828

0,953±0,064

27,3± 0,488

17,3±0,732

1,68±0,083

23,8± 0,841

0,580±0,039

1,60±0,041

1,12±0,062
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Ig G, г/л

до лікування

11,9±0,327**

після лікування

11,1±0,327

Р (до/після лікування)
Циркулюючі імунні
комплекси, ум.од.

Р>0,05

до лікування

128,5±2,763**

після лікування

123,8±1,814**

Р (до/після лікування)

Р>0,05

11,9±0,293**
p1-2>0,05
10,4±0,223
p1-2>0,05
Р<0,001
126,9±3,302**
p1-2>0,05
116,0±1,860
p1-2<0,001
Р<0,01

10,2±0,269

115,4±2,402

Примітки:
1. * – ступінь вірогідності різниці показників відносно контрольної групи * – р<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.
2. p1-2 – вірогідність різниці показників у хворих різних груп.
3. Р – вірогідність різниці показників у групах хворих до і після лікування.

Показники неспецифічної резистентності
у хворих на екзему внаслідок застосування різних методів лікування
Хворі на екзему (n=69)
Порівняльна група Основна група
(n1=34)
(n2=35)
67,1±1,07*
67,7±0,913*
p1-2>0,05
70,0±0,665
68,4±0,645*
p1-2>0,05
Р>0,05
Р<0,05
6,11±0,160
6,05±0,150
p1-2>0,05
5,78±0,128
5,95±0,116
p1-2>0,05
Р>0,05
Р>0,05
19,5±0,919*
19,9±1,05
p1-2>0,05
22,0±0,689
20,2±0,789
p1-2=0,09
Р>0,05
Р<0,05
26,2±1,12*
26,0±1,27*
p1-2>0,05
29,3±0,832
27,3±1,01
p1-2>0,05
Р>0,05
Р<0,05

Показники, одиниці виміру

Фагоцитарна активність (%)

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
Фагоцитарне число

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
НСТ-тест спонтанний %.

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)
НСТ-тест стимульований

до лікування
після лікування

Р (до/після лікування)

Таблиця 2

Контрольна
група (n=35)

70,9±1,07

5,81±0,279

22,1±0,849

30,0±1,11

Примітки:
1. * – ступінь вірогідності різниці показників відносно контрольної групи (р<0,05).
2. p1-2 – вірогідність різниці показників у хворих різних груп.
3. Р – вірогідність різниці показників у групах хворих до і після лікування.

рогідні зміни показників системного імунітету, які
свідчать про наявність вторинної недостатності,
переважно за Т-клітинною ланкою, з різноспрямованими змінами субпопуляцій Т-лімфоцитів у хворих на істинну та мікробну форми екземи з більш
істотними змінами досліджуваних показників у
пацієнтів із поширеним ураженням шкіри та тривалим (більше 3 років) перебігом дерматозу. Також
у хворих на екзему встановлено вірогідні зміни показників неспецифічної резистентності організму,
які є свідченням більш істотного зменшення фагоцитарної активності фагоцитуючих клітин крові
у хворих на мікробні форми екземи порівняно з її

істинною формою, однак без вірогідних відмінностей показників фагоцитозу залежно від площі ураження шкіри та тривалості перебігу дерматозу, що
слід враховувати при призначенні таким пацієнтам
диференційованої терапевтичної тактики [7].
З метою підвищення ефективності лікування
хворих на екзему та проведення корекції виявлених у таких пацієнтів змін системного імунітету та неспецифічної резистентності організму
розроблено комплексний метод лікування з призначенням на тлі стандартної терапії дерматозу
імуномодулювального препарату на основі амінодигідрофталазиндіону натрію (Галавіт). Дове-
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дено, що галавіт виявляє протизапальну та імуномодулювальну активність за рахунок здатності
зменшувати функціонально-метаболічну активність гіперактивованих макрофагів та пригнічення синтезу прозапальних цитокінів. Таким чином
галавіт впливає на дві ланки імунної системи: безпосередньо на клітинну та опосередковано – на
гуморальну. Водночас галавіт регулює проліферативну функцію Т-лімфоцитів, стимулює бактерицидну активність нейтрофільних гранулоцитів,
підсилює фагоцитоз та підвищує неспецифічну
резистентність організму [2].
У процесі лікування хворі на екзему методом
рандомізації були розподілені на дві співставні
групи: 35 осіб (основна група), які отримали комплексну терапію з призначенням на тлі базового
лікування дерматозу (згідно Наказу МОЗ України
№ 312) [5] імунотропного препарату на основі амінодигідрофталазиндіону натрію (Галавіт), решта
34 пацієнти (порівняльна група) отримали стандартну лікувальну програму дерматозу, яка включала інший імуномодулюючий препарат. Пацієнтам
основної групи імунотропний препарат «Галавіт»
призначали диференційовано: хворим на істинну екзему з тривалістю дерматозу до 3-х років –
по 100 мг внутрішньом᾿язово 1 раз на добу 5 днів
та по 100 мг 1 раз на добу через день 10 ін’єкцій,
всього на курс – 15 ін’єкцій, а хворим на істинну
та мікробну екзему за тривалості дерматозу більше
3-х років – по 100 мг внутрішньом᾿язово 1 раз на
добу 5 днів та по 100 мг 1 раз на добу через день ще
15 ін’єкцій, всього на курс – 20 ін’єкцій.
З метою оцінки застосованого хворим на екзему комплексного методу лікування проведено
визначення та аналіз динаміки показників системного імунітету у хворих на екзему різних груп до
і після завершення лікування, що представлено в
таблиці 1.
Згідно даних, наведених у табл. 1, в обстежених
хворих на екзему порівняльної та основної груп
до початку лікування реєстрували вірогідні зміни
показників клітинного та гуморального імунітету,
а саме: зменшення абсолютного числа загального
пулу Т-лімфоцитів (відповідно: на 18,6%, р<0,05
та 22,2%, p<0,01) та їх відносної кількості (відповідно: на 12,5%, р<0,001 та 15,2%, p<0,01), а також
їх субпопуляцій – Тс (на 28,3%, р<0,001 та 23,1%,
p<0,01) та Тх (на 6,2%, р<0,05 та 11,0%, р<0,001),
абсолютного числа В-лімфоцитів (відповідно:
на 23,1%, p<0,01 та 26,4%, p<0,01), рівня Ig А (в
обох групах – на 10,0%, p<0,01) та Ig G (на 16,7%,
p<0,01), рівня ЦІК (відповідно: на 11,4%, p<0,01 та
10,0%, p<0,01).
За даними досліджень (табл. 1), застосування хворим на екзему стандартної терапії сприяє тенденції до нормалізації відносної кількості
Т-лімфоцитів (збільшення показника на 5,2%,
р<0,05) та Тс (збільшення на 13,7%, р<0,05) без вірогідних змін показників гуморальної ланки систменого імунітету. Водночас у хворим на екзему
основної групи наприкінці лікування встановлено
вірогідне зростання абсолютної кількості загального пулу лімфоцитів (на 21,9%, p<0,001) із наближенням до показника осіб контрольної групи, а також збільшення відносної кількості Т-лімфоцитів

як порівняно з початковим рівнем (на 15,2%,
p<0,001), так і його значеннями після лікування в
осіб порівняльної групи на 6,2%, p=0,01). У пацієнтів основної групи наприкінці комплексного лікування також встановлено вірогідне збільшення
відносного числа Тс (на 24,8%, p<0,001), а також
Тх порівняно з його початковим рівнем (на 11,5%,
p<0,001).
У хворих на екзему основної групи після проведеної терапії також виявлено (табл. 1) вірогідне зростання відносного та абсолютного числа
В-лімфоцитів (відповідно: на 8,6%, р<0,05 та
34,2%, p<0,001) із наближенням до показників осіб
контрольної групи, а також зменшення порівняно
з початковим рівнем вмісту в сироватці крові Ig G
(на 12,6%, p<0,001), Ig А (на 9,7%, p<0,001) та ЦІК
(на 8,6%, р=0,0055).
У хворих на екзему порівняльної та основної
груп до початку лікування встановлено вірогідні
зміни показників фагоцитозу (табл. 2), а саме: зниження ФА (відповідно: на 4,5% та 5,4%, р<0,05),
НСТ-тесту спонтанного (на 10,0% та 11,8%,
р<0,05) та НСТ-тесту стимульованого (на 13,3% та
12,7%, р<0,05).
Як засвідчили результати проведених досліджень (табл. 2), у хворих на екзему групи порівняння після застосування стандартної терапії
відзначено тенденцію до зменшення ФЧ та незначне підвищення інших досліджуваних показників
фагоцитозу. Водночас, у хворих на екзему основної групи, які отримали комплексну терапію із
включенням імунотропного препарату на основі
амінодигідрофталазиндіону натрію, встановлено
вірогідне збільшення відносно початкового рівня
показника ФА (на 4,3%, р<0,05), НСТ-тесту стимульованого та спонтанного (відповідно: на 11,8% та
12,8%, р<0,05).
Таким чином, порівняльний аналіз динаміки
показників імунної системи у хворих на екзему
внаслідок застосування різних методів їх лікування засвідчив, що більш ефективною в плані імунореабілітації є комплексна терапія з включенням,
поряд з традиційним лікуванням, імуномодулювального препарату на основі амінодигідрофталазиндіону натрію (Галавіт). У таких пацієнтів
відзначено збільшення до нормальних величин
відносної кількості загального пулу Т-лімфоцитів,
активних Т-лімфоцитів, Т-хелперних та Т-супресорних лімфоцитів, а також тенденцію до нормалізації показників гуморальної ланки імунітету,
зокрема зростання відносного та абсолютного
числа В-лімфоцитів, зменшення рівня Ig G та Ig
А, зменшення концентрації у крові ЦІК, а також
нормалізацію показників фагоцитозу (ФА, НСТ,
НСТ-ст).
Висновок. Комплексне лікування хворих на
екзему із застосуванням імуномодулювального
препарату на основі амінодигідрофталазиндіону
натрію (Галавіт) є більш ефективним порівняно зі
стандартною терапією з іншим імуномодулювальним препаратом – сприяє нормалізації чи тенденції
до нормалізації більшості показників клітинної і
гуморальної ланок системного імунітету, а також
виявляє нормалізуючий вплив на провідні показники неспецифічної резистентності організму.
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Показники обміну сполучної тканини та прозапальних
цитокінів у хворих на ОА з супутньою патологією
У статті наведені дані дослідження показників обміну сполучної тканини та прозапальних цитокінів у хворих на
остеоартроз з супутньою артеріальною гіпертензією та ожирінням. Наявність супутньої патології у хворих на остеоартроз асоціюється з підвищенням активності системного запалення. На рівень прозапальних цитокінів у пацієнтів,
які страждають на остеоартроз з супутньою патологією, більш суттєвим є вплив підвищенної маси тіла.
Ключові слова: остеоартроз, артеріальна гіпертензія, ожиріння, прозапальні цитокіни.
В статье приведены данные исследования показателей обмена соединительной ткани и провоспалительных
цитокинов у больных остеоартрозом с сопутствующей артериальной гипертензией и ожирением. Наличие сопутствующей патологии у больных остеоартрозом ассоциируется с повышением активности системного воспаления.
На уровень провоспалительных цитокинов у пациентов, страдающих остеоартрозом с сопутствующей патологией,
более существенным является влияние повышенной массы тела.
Ключевые слова: остеоартроз, артериальная гипертензия, ожирение, провос-палительные цитокины.
The article presents research data connective tissue and inflammatory cytokines in osteoarthritis patients with concomitant hypertension and obesity. The presence of comorbidity in patients with osteoarthritis is associated with increased activity of systemic inflammation. At the level of proinflammatory cytokines in patients suffering from osteoarthritis of concomitant
diseases, more significant is the effect of weight gain.
Key words: osteoarthritis, hypertension, obesity, proinflammatory cytokines.

Остеоартроз (ОА) сьогодні належить до числа
найбільш поширених захворювань суглобів, які
супроводжуються зниженням якості життя та втратою працездатності. Остеоартроз часто поєднується з артеріальною гіпертензією (АГ) та ожирінням
(ОЖ) за даними вітчизняних (И.В. Корж, 2012 р.)
та іноземних вчених (Velasquez M. T., Katz J. D.,
2010 р.).
Згідно з сучасними поглядами, ІЛ-1β та ФНП–ɑ
відіграють важливу роль у патогенезі «запальної»
теорії розвитку ОА [8,9,11]. При ОА хондроцити
експресують рецептори до ІЛ-1β, що підвищує їх
чутливість до цитокіну, під впливом якого хондроцити синтезують протеолітичні ферменти – матриксні протеази – агресивний фактор деградації
колагену і протеогліканів хряща [2,4]. Останнім
часом з'явились дані про певні фенотипи перебігу
ОА [1,6]. Найбільш поширеними фенотиповими
варіантими ОА є вікасоційваний, естрогензалежний, генетично детермінований, больовий, посттравматичний, кристал індукований ОА ( внаслідок
відкладання кристалів уратів натрія, пірофосфатів
кальція дигідрата) та метаболічний, які відрізняються патогенетичними процесами і клінічними
проявами [5,6]. Одним з поширених фенотипів
ОА є метаболічний, який пов'язують з метаболічним синдромом та запаленням низької інтенсивності . Зацікавленість науковців викликає пошук
взаємозв’язків між компонентами метаболічного
синдрому, активністю прозапальних цитокінів та
станом обміну сполучної тканини у хворих на ОА.
Метою нашого дослідження було визначення
показників обміну сполучної тканини та прозапальних цитокінів у хворих на ОА з коморбідними
АГ та ОЖ.
Матеріали та методи. Було обстежено 90 хворих на ОА, які були розподілені на три групи: I групу (n=30) склали пацієнти з ОА, без супутньої патології, II групу (n=30) – пацієнти з ОА та супутньою

АГ без ожиріння, III групу (n=30) – пацієнти з ОА
та АГ і ОЖ (ІМТ >30). Стадію ОА визначали відповідно до рентгенологічної класифікації Kellgren
і Lawrense. Контрольну групу склали 20 здорових
людей відповідного віку. Зміни метаболізму компонентів сполучної тканини визначали за вмістом в
крові вільного оксипроліну (по методу С.С. Тетянец, 1985; М.А. Осадчуком, 1979), сіалових кислот
(В.Г. Колб, В.С. Камышников, 1976). Вміст ФНП-α,
ІЛ-1β, ІЛ-6 в сироватці крові визначали методом
ІФА за допомогою діагностичних наборів ООО
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск, Россия). Статистичну обробку проводили за допомогою пакету
Statistica 7.0.
Результати. Отримані дані свідчать, що у хворих І групи у порівнянні з групою контрольних
осіб підвищується рівень оксипроліну у 1,4 рази
(р<0,05), а сіалових кислот у 1,5 рази (р<0,05).
Водночас, у пацієнтів І групи підвищується рівень
ФНП-ɑ у 1,9 рази ( р<0,05), ІЛ-1β у 3 рази та ІЛ-6
у 2,3 рази (р<0,05) відповідно до ПЗО, що свідчить
про активацію імунозапальних порушень в організмі пацієнтів, які страждають на остеоартроз навіть
без супутньої патології. А проведення аналізу цих
показників між групами хворих з ОА дозволило
встановили достовірне збільшення вмісту у сироватці крові компонентів сполучної тканини та
прозапальних цитокінів в залежності від наявності
коморбідної патології (табл.1). Так, рівень оксипроліну у пацієнтів ІІІ гр. перевищив аналогічний у ІІ
гр. в 1,5 рази (р<0,05) і в 1,6 рази показник І групи (р<0,05); рівень сіалових кислот в ІІІ групі в 2,7
рази більше ніж у ІІ групі (р<0,05) і в 3,7 рази більше показника І групи (р<0,05). Очевидно, що при
ОА відбувається активація катаболізму структурних компонентів екстрацелюлярного матриксу, яка
зумовлена гіперекспресією низки протеолітичних
ферментів. Таким чином, відбувається деградації
колагенових фібрил, які складаються в основному
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Таблиця 1
Показники вмісту у крові компонентів сполучної тканини та прозапальних цитокінів (M±m)
Показники
Оксипролін, мкмоль/л
Сіалові кислоти, ммоль/мл
Гексуронові кислоти, ммоль/мл
ФНО-ɑ, пг/мл
ИЛ-1, пг/мл
ИЛ-6, пг/мл

ПЗО
9,08±0,4
2,2±0,2
2,14±0,5
2,59±0,6
3,45±0,6
5,27±1,3

I группа
12,16±0,79
3,4±0,08
4,42±2,22
4,91±0,8
10,07±2,63
12,43±1,3

із колагену І типу. Особливо ці процеси можуть активуватися внаслідок дії адипокінів, які секретуються жировою тканиною і впливають на функцію
хрящової і кісткової тканини [3,10].
Рівень ФНП-α у пацієнтів ІІІ групи перевищив в 2,7 рази (р<0,05) показник ІІ групи та в 6,5
рази І групи (р<0,05). Адже, відомо, що ФНП-α
має рецептори на хондроцитах, є активатором запалення й тканинного пошкодження при ОА, стимулює синтез простагландинів, фактора активації
тромбоцитів, супероксидних радикалів, металопротеїназ, індукує синтез інших прозапальних цитокінів (ІЛ-1,6,8 та ін.) [9,10]. Вміст ІЛ-1β у пацієнтів ІІІ гр. статистично вірогідно був вищий в 2
рази (р<0,05) у порівнянні з ІІ групою та в 5 разів
(р<0,05) з І групою. Такі зміни цитокінового профілю пов’язані із розвитком запального процесу у
суглобах, адже IЛ-1 стимулює синтез простагландинів та лейкотрієнів [4,8]. При ОА IЛ-1 зумовлює проліферацію фібробластів і синтез колаге-

II группа
13,05±1,02
4,80±1,03
4,65±3,38
11,80±2,09
22,8±1,6
26,6±4,5

III группа
19,80±2,01
12,76±2,64
4,00±0,72
31,77±2,3
49,5±2,33
53,45±2,18

нази в синовіальних оболонках суглобів, а також
індукує синтез IЛ-6 – неспецифічного медіатору,
який є основним індуктором реакції гострої фази
запалення. Ці інтерлейкіни є первинними медіаторами, які запускають механізм деградації хондроцитів суглобового хряща при ОА [4,8,9,11]. Проведений аналіз одержаних даних вказує на те, що
при ожирінні продукується підвищена кількість
прозапальних цитокінів, які спричинять апоптоз
та руйнування хондроцитів. Вищезазначене дозволяє припустити, що супутні з ОА АГ та ОЖ
сприяють підвищенню деградації хрящового матриксу через стимуляцію синтезу та виділення в
кров прозапальних цитокінів.
Висновки. 1.Наявність супутньої патології АГ
та ОЖ у хворих на ОА асоціюється з підвищенням
активності системного запалення.
2. На рівень прозапальних цитокінів у пацієнтів, які страждають на ОА з супутньою патологією,
суттєвішим є вплив підвищенної маси тіла.
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БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДІТЕЙ: КЛІНІЧНО-ПАРАКЛІНІЧНІ
ОСОБЛИВЛОСТІ ЗАПАЛЬНИХ ФЕНОТИПІВ
При проведенні комплексного обстеження 42 дітей, хворих на бронхіальну астму встановлено, що наявність
гіпергранулоцитарного запального паттерну крові асоціювало з намірною вагою тіла, цілорічним прогресуванням
захворювання, впливом неспецифічних тригерних чинників, виразними показниками шкірної гіперчутливості до
небактеріальних алергенів, підвищенням шансів тяжкого неконтрольованого перебігу захворювання у 4,8 рази.
Ключові слова: астма, діти, фенотип.
При проведении комплексного обследования 42 детей, больных бронхиальной астмой установлено, что наличие гипергранулоцитарного воспалительного паттерна крови ассоциировало с избыточным весом тела, круглогодичным прогрессированием заболевания, влиянием неспецифических триггерных факторов, выраженными
показателями кожной гиперчувствительности к небактериальным аллергенам, повышением шансов тяжелого неконтролируемого течения заболевания в 4,8 раза.
Ключевые слова: астма, дети, фенотип.
When conducting a comprehensive examination of 42 children with asthma found that the presence of hyper-granulocytic inflammatory phenotype identified with excess body weight, year-round disease progression, the influence of
non-specific trigger factors, a strong indicator nonbacterial skin hypersensitivity to allergens increases the chances of severe uncontrolled disease for 4,8 times.
Key words: asthma, children, phenotype.

Актуальність. Бронхіальна астма (БА) у дітей залишається актуальною медико-соціальною
проблемою, оскільки за даними епідеміологічних
досліджень її поширеність у світі серед дитячого
населення коливається від 5 до 10 %, а в окремих
країнах – до 30% [2, с. 8].
Варіабельність клінічних характеристик та прогностичних чинників, повсякчас відсутність ефекту від стандартного профілактичного лікування
(стероїдна резистентність, токсичність швидко- та
тривалодіючих селективних β2-адреноміметиків,
чутливість до анти-IgE) підтверджують думку про
те, що астма – це синдром, який охоплює декілька
варіантів або фенотипів [3, с.16].
У зв’язку з відсутністю конкретних та визнаних маркерів, достатньо тяжкою клінічною задачею є виявлення та розподіл цих неоднорідних
клінічно-параклінічних симптомів БА в чітко визначені фенотипи залежно від паттернів крові
[6, с. 57]. Пропонувався розподіл на еозинофільний,
нейтрофільний, пойкілоцитарний (з нормальним
співвідношенням клітинних елементів), та змішаний або гіпергранулоцитарний (з підвищенням як
нейтрофільних, так і еозинофільних гранулоцитів)
фенотипи бронхіальної астми [5, с. 1260] як за даними цитологічного дослідження харкотиння, так
і за показниками вмісту гранулоцитів периферичної крові. Але найбільшого розповсюдження набув
розподіл на еозинофільний та нееозинофільний/
нейтрофільний типи запалення дихальних шляхів,
що асоціюють з відповідними фенотипами бронхіальної астми [7, с. 704, 8, с. 309].
Оскільки бронхіальна астма в дітей не може
розглядатися як єдине захворювання з усталеними
механізмами та законами розвитку і прогресування, тому вважалося доцільним вивчити клініко-параклінічні особливості перебігу окремих запальних
фенотипів БА у дітей для виявлення їх предикторів
та розробки диференційованих підходів до лікування даної патології.

Мета роботи. З метою оптимізації комплексного лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, ретроспективно дослідити фенотипові особливості захворювання залежно від запальних паттернів крові.
Матеріали і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети проведено комплексне клінічно-імунологічне обстеження І-ІІ рівня 42 дитини,
що хворіють на бронхіальну астму. Вивчалися показники клітинного та гуморального імунітету, вміст
у периферичній крові Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій, а у сироватці крові – рівень імуноглобулінів
класів A, M, G, Е загального, інтерлейкіну-4, -5, -8.
Залежно від вмісту гранулоцитів крові сформовані 2 клінічні групи: І групу увійшли 30 дітей,
хворих на БА з переважно еозинофільним паттерном запалення крові (вміст еозинофілів крові ≥ 250
клітин/мм3) (середній вік – 12,8±2,9 роки, частка
хлопчиків – 70,0%), до ІІ групи увійшли 12 хворих
з гіпергранулоцитарним паттерном запальної відповіді (вміст еозинофілів крові ≥ 250 клітин/мм3
та нейтрофілів ≥ 5000 клітин/мм3) (середній вік –
14,9±1,9 роки (p>0,05); частка хлопчиків – 58,3%
(p>0,05)). За основними клінічними ознаками групи спостереження були зіставлюваними.
Одержані результати дослідження аналізували
з позицій біостатистики та клінічної епідеміології
за допомогою комп’ютерних пакетів “Statistica7”
StatSoft Inc. та Excel XP для Windows, різницю показників вважали статистично значущою за р<0,05.
Відбір та обстеження пацієнтів відповідали принципам біомедичної етики в педіатрії.
Результати дослідження та їх обговорення.
Беручи до уваги те, що одним із факторів тяжчого перебігу БА у дітей є підвищена маса тіла
[4, с.157], проведено аналіз ступеня вгодованості
за індексом маси тіла (ІМТ) пацієнтів груп порівняння та встановлено вірогідно вищі показники
ступеня вгодованості за ІМТ у пацієнтів IІ групи
(23,2±0,9 кг/м2) порівняно до представників І клінічної групи (19,9±0,6 кг/м2; p<0,05).
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Продовжуючи аналіз фенотипових особливостей перебігу астми в пацієнтів обстежених груп
встановлено, що загострення хвороби навесні реєстрували у 45,6% хворих з еозинофільним фенотипом астми та у кожного третього хворого із гіпергранулоцитарним запальним паттерном крові.
Специфічні тригерні стимули (харчові, інгаляційні,
побутові алергени) викликали загострення астми у
представників І та ІІ клінічних груп у 50% та 16,6%
(рφ<0,05) випадків відповідно. Водночас, в анамнезі хворих із гіпергранулоцитарним запальним паттерном крові тригерними чинниками загострення
БА найчастіше виступали метеофактори (75% спостережень).
Проведена оцінка тяжкості перебігу БА в дітей
груп спостереження продемонструвала, що персистувальний тяжкий перебіг БА реєструвався у переважної більшості хворих з гіпергранулоцитарним
паттерном крові та вірогідно перевищував зареєстровані відповідні показники у пацієнтів І групи,
в який вдвічі частіше відзначався середньотяжкий
та легкий перебіг захворювання (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл пацієнтів, хворих на бронхіальну астму, залежно від тяжкості перебігу хвороби
з врахуванням запального паттерну крові, (%)
Клінічні
групи
І група
IІ група
Р

Персистувальний перебіг
бронхіальної астми
середньотяжкий
легкий
тяжкий
11,7
50
38,3
25
75
>0,05
<0,05
<0,05

Показники ризику реєстрації тяжкого перебігу астми в пацієнтів ІІ групи порівняно до представників І групи дорівнювали: відносний ризик –
1,9 [95%ДІ: 1,3-2,8] при співвідношенні шансів –
4,8 [95%ДІ: 2,6-8,8].
Детальна оцінка показників тяжкості перебігу
БА продемонструвала, що в кожної четвертої дитини з гіпергранулоцитарним фенотипом БА відзначалися часті нічні симптоми захворювання понад
1-3 рази/тиждень (25% випадків), кожен третій пацієнт даної групи (37,5%) потребував застосування
швидкодюючих бронходілятаторів в обсязі більше
4 доз на день, що свідчило про неконтрольованість
астми. Неможливість втримання контролю у хворих з гіпергранулоцитарним фенотипом БА підтверджувалося підвищеною потребою у стаціонарному лікуванні (понад 3 рази/рік) пацієнтів даної
групи (62,5% спостережень).
Водночас, у пацієнтів із еозинофільним фенотипом БА оцінка показників тяжкості перебігу астми продемонструвала відносно задовільний рівень
контролю захворювання, оскільки нічні симптоми
захворювання понад 1-3 рази/тиждень відмічали у

20% хворих (p>0,05), лише у 6,7% (p<0,05) випадків застосування швидкодюючих бронходилятаторів в обсязі більше 4 доз/доба, та 23,3% (p<0,05)
хворих потребували стаціонарного лікування понад 3 рази/рік.
Враховуючи недостатню інформативність та суперечливість даних різних досліджень стосовно виразності шкірної чутливості до алергенів у дітей, хворих
на БА за різних запальних паттернів крові, проведено
комплексне алергологічне обстеження пацієнтів, яке
передбачало визначення шкірної чутливості негайного
типу до основних груп небактеріальних алергенів (епідермальних, пилкових, харчових) (табл. 2).
Таблиця 2
Показники шкірної гіперчутливості
до небактеріальних алергенів
у дітей груп спостереження, мм
Клінічні
групи
І група
IІ група
Р

Розмір папули шкірної реакції, мм
побутові епідермальні
пилкові
17,8±1,0
13,9±0,8
10,6±1,2
19,6±2,1
22,6±7,2
17,0±2,7
>0,05
<0,05
>0,05

Виходячи з отриманих даних встановлено, що
найвищими виявилися показники шкірної гіперчутливості до небактеріальних алергенів у дітей,
хворих на БА із гіпергранулоцитарним запальним
паттерном крові, оскільки за розмірами папули
шкірної реакції на побутові алергени вони вірогідно перевищували результати пацієнтів І групи, особливо за чутливістю до епідермальних алергенів.
Узагальнюючи наведене вище, відзначимо, що
гіпергранулоцитарний фенотип БА асоціював із надмірною вагою тіла, загостреннями хвороби навесні
або цілорічним прогресуванням захворювання, впливом неспецифічних тригерних чинників, виразними
показниками шкірної гіперчутливості до небактеріальних алергенів, а також тяжким, неконтрольованим
перебігом захворювання. Водночас для пацієнтів з
еозинофільним фенотипом були притаманні нормальні показники ІМТ, загострення у весняний період року за участі специфічних тригерних чинників,
вдвічі частішим середньотяжким перебігом астми.
Висновки.
1. У дітей, хворих на бронхіальну астму наявність гіпергранулоцитарного запального паттерну
крові асоціює з намірною вагою тіла, цілорічним
прогресуванням захворювання, впливом неспецифічних тригерних чинників, виразними показниками шкірної гіперчутливості до небактеріальних
алергенів.
2. У дітей хворих на бронхіальну астму маркером несприятливого перебігу хвороби виявився
гіпергранулоцитарний фенотип астми, який асоціював із високими показниками ризику розвитку
тяжкої астми (відносний ризик – 1,9 при співвідношенні шансів – 4,8).
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ ТА ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИН
ЛІВОГО АНАТОМІЧНОГО СЕГМЕНТУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
В роботі висвітлені результати діагностики та особливостей клінічної симптоматики у 231 хворого із пухлинними ураженнями лівого анатомічного сегменту підшлункової залози, що знаходилися на лікуванні у відділенні хірургії
підшлункової залози Національного інституту хірургії та трансплантології АМН України в період з 2009 по 2014 рр.
Серед обстежених хворих чоловіків було 91 (39,39%), жінок – 140 (60,61%). Вік хворих коливався від 14 до 81 років,
складаючи в середньому (54,57 ± 13,58) років. Метою роботи було встановити характер, частоту і особливості різноманітних симптомів захворювання, особливості лабораторних даних, а також оцінити чутливість, достовірність та
специфічність доступних методів інструментальної діагностики. Отримані дані повинні покращити результати ранньої діагностики та диференційної діагностики пухлинних утворень лівого анатомічного сегменту підшлункової залози, що повинно покращити результати хірургічного лікування в цій групі хворих.
Ключові слова: пухлини тіла і хвоста підшлункової залози, клінічна симптоматика, діагностика.
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В работе освещены результаты диагностики и особенностей клинической симптоматики у 231 больного с опухолевыми поражениями левого анатомического сегмента ПО, находившихся на лечении в отделении хирургии поджелудочной железы Национального института хирургии и трансплантологии АМН Украины в период с 2009 по 2014 гг.
Среди обследованных больных мужчин было 91 (39,39%), женщин – 140 (60,61%). Возраст больных колебался от
14 до 81 лет, составляя в среднем (54,57 ± 13,58) лет. Целью работы было установить характер, частоту и особенности различных симптомов заболевания, особенности лабораторных данных, а также оценить чувствительность,
достоверность и специфичность доступных методов инструментальной диагностики. Полученные данные должны
улучшить результаты ранней диагностики и дифференциальной диагностики опухолевых образований левого анатомического сегмента поджелудочной железы, что должно улучшить результаты хирургического лечения в этой
группе больных.
Ключевые слова: опухоли тела и хвоста поджелудочной железы, киническая симптоматика, диагностика.
The paper highlights the results of the diagnostic features and clinical symptoms in 231 patients with tumor lesions left
anatomical segment software that were treated at the Department of Surgery of the pancreas Surgery and the National Institute of Transplantation Sciences of Ukraine in the period from 2009 to 2014 among patients examined men was 91 (39.39%),
women – 140 (60.61%). The age of patients ranged from 14 to 81 years, averaging (54,57 ± 13,58) years. The aim was to
determine the nature, frequency and features a variety of symptoms, variety of laboratory data, and assess the sensitivity,
accuracy and specificity of available methods of instrumental diagnostics. The data should improve results of early diagnosis
and differential diagnosis of tumor formations localized in left anatomical segment of the pancreas, which should give possibilities to improve the results of surgical treatment in this group of patients.
Key words: tumors of body and tail of the pancreas, clinical symptomatic, diagnostics.

Успіх лікування пацієнтів із пухлинними захворюваннями в значній мірі залежить від можливостей ранньої діагностики. Особливо це твердження
стає актуальним стосовно пухлин підшлункової
залози(ПЗ), для яких характерна рання генералізація
процесу. Своєчасне встановлення діагнозу дозволяє
підвищити результативність хірургічного лікування
даної грізної патології, дати хворому більше шансів
на одужання. Клінічні прояви пухлин тіла та хвоста
підшлункової залози неспецифічні і досить різноманітні, в зв’язку з чим встановити точний діагноз
на основі одної лише клініки вкрай важко. Особливо
проблематично це зробити на початкових стадіях захворювання. Пухлини, локалізовані в тілі та хвості
підшлункової залози, проявляються симптоматикою, що значно відрізняється від клінічної картини
пухлин голівки цього органу[1, 2, 3, 6, 7, 9, 10].
Відсутність специфічних симптомів пухлин
тіла і хвоста підшлункової залози, а також систематизованих даних в клінічних проявах захворювання
негативно впливає на рівень ранньої діагностики,
який вважається вкрай незадовільним. За різними
даними при житті ці пухлини розпізнають у 1576% хворих, а до операції діагностують у 8,5- 50%
пацієнтів. В більшості випадків (75- 90%) рак дистальних відділів підшлункової залози виявляють
уже в неоперабельній стадії, зазвичай через 16- 32
тижні після початку клінічних проявів захворювання. Рання діагностика цієї патології поки вважається скоріше винятком, ніж правилом [1, 8, 10].
Незважаючи на появу сучасних діагностичних
методів, складним залишається питання як диференційної діагностики різних пухлинних уражень
тіла і хвоста ПЗ, так і передопераційного визначення їх резектабельності. Серед пацієнтів, у яких
за даними доопераційних обстежень пухлина підшлункової залози признана резектабельною, у
8- 35% випадків є скритий канцероматоз або відділені метастази [1, 2, 5, 6, 7, 8, 10].
Мета роботи: покращити результати діагностики та хірургічного лікування хворих з пухлинами
лівого анатомічного сегменту підшлункової залози.
Матеріали і методи. В роботі висвітлені результати аналізу клінічної симптоматики та діа-

гностики у 231 хворого із пухлинними ураженнями
лівого анатомічного сегменту ПЗ, що знаходилися
на лікуванні у відділенні хірургії підшлункової
залози Національного інституту хірургії та трансплантології АМН України в період з 2009 по 2014
рр. Серед обстежених хворих чоловіків було 91
(39,39%), жінок – 140 (60,61%). Вік хворих коливався від 14 до 81 років, складаючи в середньому
(54,57 ± 13,58) років.
В доопераційному періоді пацієнтам виконували обстеження в наступному обсязі: клінічне обстеження та лабораторне дослідження, УЗД, дуоденофіброскопія та/(або) ЕРПХГ, КТ, МРТ з МРХПГ,
ендоскопічна ультрасонографія(ЕУС), ангіографія,
допплерографія судин черевної порожнини, додаткові дослідження з приводу супутньої патології та
ускладнень. Показання до застосування вищезазначених інструментальних методів визначали індивідуально на основі клінічної симптоматики і даних
скринінгових методів обстеження.
Загальноклінічне обстеження мало на меті виявити симптоми, характерні для пухлинного ураження підшлункової залози різної природи, звертали увагу на тривалість захворювання, наявність та
вираженість ускладнень, спричинених пухлиною,
наявність та характер супутньої патології(табл. 1),
з’ясовували час та характер перенесених раніше хірургічних втручань.
Результати і їх обговорення. Клінічна симптоматика пухлинних уражень тіла та хвоста підшлункової залози бідна, залежить від стадії і локалізації
пухлини. Середня тривалість життя хворих на рак
ПЗ після появи перших симптомів не перевищує
за даними деяких авторів 8- 9 місяців [6, 7, 8]. В
більшості випадків (75- 90%) рак дистальних відділів підшлункової залози виявляють уже в неоперабельній стадії, зазвичай через 16- 32 тижні після
початку клінічних проявів захворювання. Рання
діагностика цієї патології поки вважається скоріше
винятком, ніж правилом [1, 8, 9].
Пухлини, локалізовані в тілі та хвості підшлункової залози, проявляються симптоматикою, що
значно відрізняється від клінічної картини пухлин
голівки цього органу. Це, в першу чергу, пов’язано
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Таблиця 1
Характер та частота виявлення супутньої
патології у досліджуваних хворих
Супутня
патологія
Захворювання серцево-судинної
системи
Захворювання
шлунково-кишкового тракту
Зазворюванння печінки,
підшлункової залози
та жовчних шляхів
Хвороби дихальних шляхів
Хвороби сечостатевої системи
Цукровий діабет, інші
ендокринологічні захворювання
Пухлини іншої локалізації
Вентральні грижі

Таблиця 2
Частота основних симптомів у хворих
з пухлинами тіла та хвоста
підшлункової залози

Кількість
хворих
абс.
%
46

19,91

44

19,05

36

15,58

8
5

3,46
2,17

28

12,12

7
4

3,03
1,73

Симптоми
загальна слабкість(недомагання)
больовий синдром
схуднення
розлади апетиту
гіперглікемія

з відсутністю таких маніфестуючих симптомів захворювання, як, наприклад, жовтяниця. За даними
різних авторів цей симптом зустрічався в близько
10% випадів[1, 2, 3, 6, 7, 9, 10]. Ми ж спостерігали
його 3,06% наших пацієнтів.
На основі проведеного аналізу анамнестичних
і фізикальних даних ми мали на меті встановити характер, частоту і особливості різноманітних
симтомів захворювання. У переважній більшості
випадків клінічна картина була неспецифічною і
не дозволяла чітко встановити діагноз, оскільки
складалася із симптомів самої пухлини, а також
із ознак її ускладнень з неодмінним впливом ряду
ознак супутньої патології. До ознак, що зустрічались найчастіше, але водночас найменшспецифічних симптомів у хворих з пухлинами тіла та
хвоста підшлункової залози відносимо загальну
слабкість(недомагання), яку зафіксовано у 226 із
231 хворих- 97,84%.
До основних ознак пухлин тіла та хвоста ПЗ
більшість авторів відносять все ж таки больовий
синдром, який з’являється тільки тоді, коли пухлина досягне значних розмірів[1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Наявність больового синдрому в тій чи іншій
мірі було відмічено більшістю наших пацієнтів
(90,91%). Локалізація ж болю в певній мірі варіювала. Так на розмиті болі по всьому животі(не могли вказати чіткої локалізації) скаржились 33,65%
пацієнтів. В епігастральній ділянці біль локалізувалась в 48,56% хворих, в лівій підреберній ділянці –
28,85%, в 8,65%- в правому підребер’ї ; лише в
1,73% пацієнтів біль відмічалась в обидвох підреберних ділянках і в 6,73% – повністю охоплювала
верхній поверх живота. В більшості хворих біль
носила постійний характер. Деякі пацієнти відмічали посилення болю після їжі, інші вказували
на нападоподібний характер болю після фізичних
навантажень, або взагалі без будь- яких видимих
причин. На ранніх стадіях, якщо вдавалось таке
відмітити, біль проявлялась у вигляді дизкомфорту,
носила тупий ниючий характер, поступово поси-

Кількість
випадків
абс.
%
226 97,84
210 90,91
95
41,13
128 55,41
151 65,37

люючись по мірі прогресування процесу. Пізніше
больовий синдром набував, як правило, постійного
характеру. Близько половини хворих відмічали іррадіацію болю в спину або, поряд з іншою локалізацією, вказували також на болі в поясниці. Чітку
залежність інтенсивності і поширення больового
синдрому від стадії пухлинного процесу встановити не вдавалось. Проте чітко простежувалась
тенденція до наростання больового симптому на
фоні прогресування пухлинного процесу та поширенням його на сусідні органи. В таких випадках відмічено відсутність ефекту при застосуванні
аналгетичних середників.
На окрему увагу в наших пацієнтів заслуговує
також такий симптом, як схуднення. Його наявність
може бути обумовлена як наростанням пухлинної
інтоксикації, так і компресією пухлиною сусідніх
органів ШКТ. Також схуднення відмічали при локалізації пухлини в ділянці тіла підшлункової залози як наслідок компресії Вірсунгової протоки, а
відповідно наростання озак зовнішньосекреторної
недостатності підшлункової залози. Деякі пацієнти
втрату маси тіла також пов’язували з страхом перед
прийомом їжі через підсилення больового синдрому. Схуднення, як одну із найбільш домінуючих
ознак захворювання, відмітили 95( 41,13%) наших
пацієнтів. 44,21% із них відмітили різку втрату
маси тіла від 5 до 30 кілограмів за кілька місяців.
Попри це, дефіцит в масі тіла відмічено лише в
близько половини хворих, що ми пов’язуємо з надлишком в них вихідної маси тіла. Безперечно, що
до схуднення також призводили розлади апетиту,
від його зниження до повної відрази до їжі, що ми
змогли виділити в 128(55,41%) із всіх хворих. Інші
диспептичні симптоми зустрічались значно рідше: нудота( 17,32%); рвота( 3,03%); гіркота в роті(
3,9%); сухість в роті( 0,87%); печія( 1,3%); розлади
стільця- 6,93% пацієнтів( табл. 2).
Пропальпувати пухлину на ранніх стадіях
складно і можливо тільки при її значних розмірах
або при метастазуванні [1, 6, 7, 8]. В наше поле
зору також попало 11 пацієнтів, основною скаргою
в яких була наявність пухлиноподібних утворень у
верхніх відділах живота, що вони змогли виявити у
себе самостійно, під час промацування, ще до виявлення інших ознак захворювання. Пальпаторно
виявлені пухлини являли собою як правило малорухомі утворення різних розмірів, форми, еластичності та консистенції. Наявність таких пухлин
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мало б означати, що процес виявлений на запізнілій стадії і є радикальнонеоперабельним, проте в
більше, ніж у половини цих хворих ми виконали
радикальне оперативне втручання.
Деякі рідкісні форми пухлин, що виходять із
клітин острівцевого апарату підшлункової залози
характеризуються ендокринною секрецією, що в
значній мірі визначає клінічну картину хвороби.
Клінічний перебіг пухлин острівців повільний, при
цьому рівень ендокринної секреції від розміру пухлини не залежить. Таким чином, аденоми, що секретують можуть бути діагностовані рано. Пухлини острівців мають різні клінічні характеристики в
залежності від клітинного джерела пухлини. Так,
пухлина що виділяє глюкагон призводить до гіперглікемії й дерматиту. Пухлина, що виділяє інсулін
призводить до важких гіпоглікемічних кризів [2, 5,
10]. В 13 наших пацієнтів в симптоматиці захворювання на перший план вийшли скарги на запаморочення, головокружіння із втратою свідомості, іноді
відмічалось впадання в ступор, провали в пам’яті.
Що характерно: всі ці пацієнти вважають себе хворими більше 2 років, при чому 4- хворіють більше
5 років з моменту проявів , в тій чи іншій мірі, вищеперерахованих симптомів. При дообстеженні у
всіх цих хворих виявлені нейроендокринні пухлини та проведено радикальне лікування. Слід відмітити, що лише в одного з цих пацієнтів зафіксовано
гіпоглікемію при поступленні, коли аж в чотирьох
виявлена помірна гіперглікемія.
При раку тіла і хвоста підшлункової залози в
загальному аналізі крові зазвичай має місце лейкоцитоз, тромбоцитоз, прискорена ШОЕ. Важливим маркером може бути підвищення рівня ліпази
[4, 9]. У 87(37,66%) наших пацієнтів на момент
поступлення виявлено підвищення швидкості осідання еритроцитів(ШОЕ). Кількість лейкоцитів у
периферичній крові на час госпіталізації перевищувала 9х109 в 1 л у 40(17,32%) обстежених хворих
і становила у середньому (12,53±6,21) х 109 в 1 л.
Збільшення кількості паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів відзначене у 43 (18,61%) хворих,
сегментоядерних- в 12,12%, лімфоцитопенію виявлено у 35 (15,15%) пацієнтів. Вивчення результатів
загальних аналізів крові дало нам можливість виявити 23(9,96%) хворих з анемією на момент поступлення. В результаті дообстеження у всіх цих
пацієнтів виявлено IV стадію раку підшлункової
залози, що дозволило лише 34,78% із них здійснити спробу радикального оперативного лікування.
Під час біохімічного дослідження крові порушення
синтетичної функції печінки виявлене у 20(8,66%)
при поступленні та у 115(49,78 %) хворих в контрольному аналізі- у вигляді зменшення концентрації
загального білка в сироватці крові. Підвищення рівня загального білірубіну на час госпіталізації спостерігали у 27(11,69%) хворих. При тому, що підвищення рівня некон’югованого білірубіну виявлене
у 84(36,36%) пацієнтів. Концентрація креатиніну
була збільшена у 52(22,51%) хворих і становила в
середньому (74,52±19,92) мкмоль/л. Вміст сечовини перевищував норму у 24(10,39%) хворих і коливався в межах 6,08±2,92 ммоль/л. Вміст глюкози в
крові перевищував норму у 151(65,37 5%) хворих
і становив у середньому (7,57±2,49) ммоль/л. Під-

вищення активності α-амілази виявлене у 12(5,2%)
хворих.
У діагностиці захворювання вирішальна роль
належить сучасним методам інструментального дослідження: ультразвуковій та комп’ютерній рентгенівській томографії, ендоскопічній ретроградній
панкреатографії, ангіографії, релаксаційній дуоденографії. Загалом комплексне дослідження хворих
з підозрою на РПЗ включає клініко- лабораторні,
у тому числі і радіоімунологічні тести, променеві
та ендоскопічні методи дослідження: конвекційне
рентгенологічне дослідження, ультразвукове дослідження (УЗД), комп’ютерну томографію (КТ),
магнітно- резонансну томографію (МРТ), позитронно- емісійну томографію (ПЕТ), магнітно- резонансно- томографічну холангіопанкреатографію
(МРХПГ), ретроградну холангіо- панкреатографію
(РХПГ), пункційну біопсію під контролем УЗД і/або
КТ [3, 4, 11, 12, 13,14,15]. У ряді випадків, незважаючи на застосування перерахованих діагностичних
процедур, виникають значні затруднення в диференційній діагностиці з деякими формами хронічного панкреатиту (ХП). У такій ситуації остаточний
діагноз виставляють на підставі цитологічного та
гістологічного дослідження біопсійного матеріалу,
отриманого інтраопераційно чи при діагностичній
пункції (під ультрасонографічним або рентгенівським томографічним контролем) [6, 7, 8].
Зважаючи на різноманітність форм пухлинного
враження тіла і хвоста підшлункової залози необхідний індивідуалізований підхід до лікування таких хворих, а, отже, диференційна діагностика всіх
видів пухлин ПЗ на доопераційному етапі є вкрай
важливою. Сучасний стан проблеми діагностики
та лікування пухлинних утворень тіла і хвоста ПЗ
визначає актуальність і доцільність поглибленого
їх вивчення з метою вірного та вчасного встановлення діагнозу на підставі застосування сучасних
діагностичних засобів, створення діагностично–
лікувального алгоритму з максимальним застосуванням малотравматичних лікувальних методів,
які б дозволили індивідуалізувати лікувальну програму і забезпечити пацієнту тривалий лікувальний ефект з мінімальним ризиком рецидивування
захворювання [1, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Одним із основних методів інструментального дослідження підшлункової залози є УЗД, з допомогою якого у 96% хворих визначають ознаки
пухлини. Виключне значення у діагностиці пухлин
ПЗ набула останнім часом комп’ютерна томографія
(КТ). Основними ознаками КТ, що дозволяють запідозрити рак ПЗ, є локальне збільшення розмірів
залози (90%), горбисті контури ПЗ в цій ділянці
(90%), наявність пухлиноподібного вузла (85%).
Для раку ПЗ характерна наявність гіподенсного
утворення, яке виявляють у 85- 90% хворих. При
КТ можна визначити наявність пухлинної інвазії
перипанкреатичної клітковини, яку виявляють у
80- 90% спостережень. Розширення головного панкреатичного протоку (ГПП) при КТ діагностується
набагато рідше, ніж при УЗД. Діагностична специфічність, чутливість і точність КТ за даними різних авторів оцінюється по- різному і становить 4189%, 82- 97% і 62- 91% відповідно [1, 3, 4, 12, 15].
Роздільна здатність КТ в основному близька до
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УЗД, хоча метод володіє дещо більшою інформативністю у встановленні поширення раку ПЗ на
навколишні органи і структури, у виявленні регіонарних метастазів. У вирішенні цієї діагностичної
задачі інформативність КТ оцінюється по- різному:
від 55% до 88% [1, 3, 4, 12, 15].
Ми, звичайно ж, також широко застосовували
УЗД і КТ/МРТ в більшості пацієнтів як під час поступлення в стаціонар, так і в динаміці: з метою
уточнення діагнозу та спостереження для вибору
адекватної лікувальної тактики (рис. 1).

В той же час виконання КТ за нашими даними
супроводжувалось чутливістю, специфічністю та достовірністю на рівні 88,7% , 85,7%, 88,5% відповідно;
що було, звичайно, вище, ніж при виконанні трансабдомінального УЗД( чутливість методу склала 75,0%,
специфічність в діагностиці пухлин склала 95,2%, загальна достовірність 78,6%), але не було достатнім.
Ще нижчими ці показники були при виконанні диференційної діагностики з такими формами пухлин,
як НЕП та КППЖ(чутливість КТ в діагностиці НЕП
склала 52,9%, кістозних пухлин- 57,1%).
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Вирішити ці проблеми допомагає рутинне
виконання ЕУС[11- 15], яке дозволяє збільшити
ефективність передопераційної діагностики та
диференційної діагностики пухлин лівого анатомо- хірургічного сегменту підшлункової залози.
Особливо актуальне це питання в диференційній
діагностиці кістозних уражень підшлункової залози. В цих випадках ЕУС дозволяє провести
диференційну діагностику, виконати діагностичні пункції вмісту кісти та виконати оперативне
лікування хворим з псевдокістами підшлункової
залози(рис. 2).
Виконання ЕУС дозволило у всіх випадках диференціювати пухлинний процес від запального.
Нейроендокринні пухлини підтверджені в 75,0%
випадків. За наявності кістозної патології підшлункової залози у всіх пацієнтів визначено тип основного захворювання. У хворих з ускладненими
псевдокістами підшлункової залози ми не знайшли

специфічних ехографічних ознак інфікування, в
той же час ця проблема була вирішена після виконання пункції вмісту псевдокісти з наступним вивченням вмісту. Таким чином, при виконанні ЕУС
загальна достовірність в діагностиці пухлин лівого
анатомо- хірургічного сегменту ПЗ наближається
до 100%, чутливість в діагностиці нейроендокринних пухлин – 75,0%, кістозних- наближається до
100%.
Висновки. Таким чином, поява в лівій підреберній ділянці чи в епігастрії наростаючої ниючої
болі, наростаючого загального недомагання, швидкої невмотивованої втрати ваги тіла, наявність пухлино подібного утворення в животі, ізольовано чи
в комплексі з іншими симптомами, а також виявлення гіперглікемії сумісно з цими ознаками, неодмінно повинно насторожувати на ймовірне пухлинне ураження дистальних відділів підшлункової
залози.

Г
Рис. 5. Етапи спостереження(Комп’ютерна томографія):
А – 2011рік; Б – 2012рік; В– 2013рік, Г – фото (препарат- муцинозна цистаденома підшлункової
залози; операція- лапароскопічна дистальна резекція підшлункової залози 2013рік).

А

Б

Рис. 2. Ендосонографія:
А- Цистаденокарцинома ПЗ; Б- Муцинозна цистаденома тіла-хвоста ПЗ
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Ультразвукова діагностика, безперечно була та
залишається методом вибору при виявленні ознак
пухлини та спостереженні за хворими із пухлинними утвореннями в тілі та хвості підшлункової
залози. Комп’ютерна томографія, не зважаючи на
ряд недоліків, все ще залишається «золотим стандартом» обстеження даної групи пацієнтів.
Виконання ЕУС забезпечує кращі діагностичні
результати в порівнянні з іншими візуалізуючими
методами обстеження і показано з метою передопераційної діагностики у всіх сумнівних випадках
хворим з об’ємною патологією лівого анатомо- хі-

рургічного сегменту підшлункової залози.
Попри наявність широкого спектру діагностичного оснащення, проблема ранньої діагностики та та доопереційної диференціації пухлинних
утворень в лівому анатомо- хірургічному сегменті
підшлункової залози залишається складною та невирішеною. Це вимагає не лише широкого впровадження, оволодіння технікою та застосування
доступних на сьогоднішній день в світовій практиці методик та технологій, а й розробки нових як
методик, так і алгоритмів обстеження пацієнтів з
«групи ризику».
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Досвід застосування нового в Україні антидепресанту
брінтеллікс у пацієнтів із депресією на базі відділення неврозів
Івано-Франківської обласної психоневрологічної лікарні № 3
Препарат брінтеллікс (vortioxetine) датської фармацевтичної фірми Лундбек появився для використання на теренах України порівняно недавно, протягом 2015 року. У статті проаналізовано застосування препарату у пацієнтів
із депресією, механізм дії препарату, його властивості та результат застосування. Нами на базі відділення №5 невротичних та межових станів Івано-Франківської обласної психіатричної лікарні №3 було проліковано брінтелліксом
10 пацієнтів із депресивними розладами. Велику увагу зверталося на можливість досягнення комплаєнсу із даними
пацієнтами, тобто на здатність пацієнтів неухильно і з вірою в результат дотримуватися призначень лікаря.
Ключові слова: депресія, антидепресант, брінтеллікс, досвід застосування.
Препарат бринтелликс (vortioxetine) датской фармацевтической фирмы Лундбек появился для использования
на территории Украины сравнительно недавно, в течение 2015 года. В статье проанализированы применения препарата у пациентов с депрессией, механизм действия препарата, его свойства и результат применения. Нами на
базе отделения № 5 невротических и пограничных состояний Ивано-Франковской областной психиатрической
больницы № 3 было пролечено бринтелликсом 10 пациентов с депрессивными расстройствами. Большое внимание обращалось на возможность достижения комплаенса данным пациентами, то есть на способность пациентов
неуклонно и с верой в результат придерживаться назначений врача.
Ключевые слова: депрессия, антидепрессант, бринтелликс, опыт применения.
The drug brintelliks (vortioxetine) Danish pharmaceutical firm was Lundbek for use in Ukraine recently, during 2015.
The article analyzes the use of the drug in patients with depression, the mechanism of action of the drug, its properties and
application result. We at the department № 5 neurotic and boundary conditions Ivano-Frankivsk Oblast psychiatric hospital
№ 3 brintelliksom been treated 10 patients with depressive disorders. Much attention is drawn to the possibility of achieving compliance with the data by patients, ie, the ability of patients steadily and with faith in the outcome follow the doctor’s
prescriptions.
Key words: depression, antidepressant, brintelliks, experience of application.

Препарат брінтеллікс (vortioxetine) датської
фармацевтичної фірми Лундбек появився для використання на теренах України порівняно недавно,
протягом 2015 року.[1] На теренах Європи даний
препарат отримав дозвіл на використання теж відносно недавно. Першими в Європі почали застосовувати новий антидепресант в Польщі в 2013 році.
Наступною стала Чехія в 2014 році, потім більшість
країн Євросоюзу та Сполучені Штати Америки.
Препарат брінтеллікс (вортіоксетин) представляє собою інгібітор оберненого захоплення серотоніну, завдяки якому, на думку розробників, і досягається ефект при лікуванні клінічної депресії.
Також в основі даного препарату лежить агоніст
рецептора 5-HT1A, частковий агоніст 5-HT1B, а
також агоністи рецепторів 5-HT3, 5-HT1D и 5-HT7.
Представники компанії відмітили, що механізм дії
препарату брінтеллікс (вортіоксетин) до кінця ще
не вивчений.
Механізм дії вортіоксетину, як гадають,
зв»язаний із його мультимодальною активністю,
яка являється поєднанням двох фармакологічних
механизмів: прямої модуляції активності рецепторів і інгібірування транспортеру серотонину
(5-НТ). Доклінічні дані показують, що вортіоксетин являється антагоністом 5-НТ 3, 5-HT 7 и 5-HT
1D рецепторів, частковим агоністом 5-HT 1B рецепторів, агоністом 5-HT 1A рецепторів інгібітором 5-HT транспортеру, викликає модуляцію не-

йротрансмісії в декількох системах, в тому числі
серотоніну, норадреналіну, дофаміну, гістаміну,
ацетилхоліну, ГАМК і глутамату. Така мультимодальна активність,як вважають, забезпечує антидепресивні і анксіолітичні ефекти, а також покращення когнітивної функції, навчання і пам»яті
в умовах доклінічних досліджень вортіоксетину.
Крім того, доклиничні дослідження вказують, що
вортіоксетин не викликає сексуальной дисфункции
[2]. Точний вклад кожної складової цього механизму в фармакодинамічний профіль залишається невиясненим, тому слід придвляти увагу при
экстраполяції доклінічних данних безпосередньо
на людину.
Доказано, що захоплення транспортеру серотоніну різними добовими дозами вортіоксетину складало приблизно 50% – дозою 5 мг, 65% – в дозі 10
мг и больше 80% – дозою 20 мг. Вортіоксетин клинично показав антидепресивну дію при захопленні
транспортеру 5-НТ на 50% [2].
Основою для схвалення лікарського засобу
стали результати 12 плацебо-контрольованих клінічних досліджень за участю порядку 4-х тисяч
пацієнтів, які страждали депресивними епізодами
важкого ступеня.
В ході досліджень симптоми захворювання оцінювалися по шкалі Монтгомері – Асберг для оцінки депресії (Montgomery-Åsberg Depression Rating
Scale, MADRS), або по шкалі Гамільтона для оцінки
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вираженості депресії (Hamilton Depression Rating
Scale, HAM-D24). Згідно отриманих результатів в
9 із 12 досліджень препарат брінтеллікс (вортіоксетин) продемонстрував статистично значимі і клінічно релевантні ефекти на протікання депресії в
порівнянні з плацебо. Клінічна реливантність була
підтверджена значними ефектами, які спостерігалися у пацієнтів, у яких була досягнута відповідь
на лікування або ремісія захворювання, а також за
показниками по шкалі загального клінічного враження про покращення (Clinical global impressionimprovement, CGI-I).
Спеціалісти компанії Лундбек відмічають, що
ефективність препарату зростає із підвищенням
дози. Для пацієнтів у віці 65 років і молодше рекомендована доза препарату на початку терапії становить 10 мг. один раз в день, максимальна добова
доза складає 20 мг., мінімальна – 5 мг. в залежності
від терапевтичної відповіді на препарат.
Препарат може призначатися пацієнтам, які в
минулому отримували селективні інгібітори оберненого захоплення серотоніну (СІОЗС) або селективні інгібітори оберненого захоплення серотоніну
та норадреналіну (СІОЗ – Н), якщо дане лікування
було неефективним.
Клінічна депресія – це психічне захворювання,
що впливає на емоційні, фізичні і когнітивні здібності людини. Як відмітив професор психіатрії
Майкл Тейз (Michael Thase) із Медичної школи Перельмана Пенсільванського університету (Perelman
School of Medicine of the University of Pennsylvania),
терапія даного захворювання супроводжується
певними труднощами, різні паціенти відповідають
на лікування по-різному. Тому поява нових препаратів для боротьби з клінічною депресією являється дуже актуальною. Тільки в США щорічно
практично 14 мільйонам американцям ставиться
подібний діагноз.
Нам було дещо складно отримувати інформацію про препарат, так як на нашому ринку він
новий і матеріалів про його дослідження в Україні ми не знайшли. В якості довідкової інформації користувалися, в основному, Інструкцією
для медичного користування лікарського засобу
брінтеллікс, затвердженою Наказом Міністерства
охорони здоров’я України 29.12.2014 №1019, та
матеріалами рекламного характеру, які поширювали представники фармацевтичної компанії – виробника.
Нами на базі відділення № 5 невротичних та
межових станів Івано-Франківської обласної психіатричної лікарні № 3 було проліковано брінтелліксом 10 пацієнтів із депресивними розладами. Велику увагу зверталося на можливість досягнення
комплаєсу із даними пацієнтами, тобто на здатність
пацієнтів неухильно і з вірою в результат дотримуватися призначень лікаря. Із них у п’яти пацієнтів
було діагностовано первинний депресивний епізод,
а 5 пацієнтів лікувалися раніше з діагнозом рекурентний депресивний розлад. За віком дані пацієнти розприділилися таким чином:
Первинний депресивний епізод:
• 20 – 30 років – 2 пацієнти;
• 30 – 40 років – 2 пацієнти;
• 40 – 50 років – 1 пацієнт.

З діагнозом рекурентний депресивний розлад вікові категорії пролікованих пацієнтів виглядали наступним чином:
• 20 – 30 років – 1 пацієнт;
• 40 – 50 років – 4 пацієнти.
Із числа пацієнтів, які лікувалися з приводу первинного депресивного епізоду три – жіночої статі, 2
пацієнти – чоловічої статі. Пацієнти із рекурентним
депресивним розладом розприділилися по статях таким чином: 4- жіночої статі, 1 – чоловічої.
Синдромально пацієнти із депресивними розладами, які лікувалися препаратом бринтеллікс поділялися таким чином:
Первинний депресивний епізод:
• Легка і помірна депресія – 2 пацієнти, із них –
одна жінка;
• Важка депресія – 3 пацієнти, із них – 2 жінки.
Рекурентний депресивний розлад:
• Легка і помірна депресія – 3 пацієнти, із них –
2 жінки;
• Важка депресія – 2 пацієнти, із них – 2 жінки.
Треба сказати, що рівень депресії визначався при
психопатологічному дослідженні за тестом Гамільтона, який являється одним із найбільш достовірним
для кількісного визначення рівня зниження настрою
і складав у пролікованих пацієнтів від 10 до 20 балів
(тобто в діапазоні від легкого до важкого депресивного розладу.
Усім пацієнтам було призначено брінтеллікс в початковій дозі 10 міліграм зранку, згідно рекомендацій
фірми – виробника. Сімом пацієнтам доза в процесі
лікування не змінювалася, двом пацієнтам із рекурентною важкою депресією дозу бринтеліксу було
збільшено до 20 міліграм одноразовим прийомом
зранку і одній пацієнтці прийом бринтеліксу було відмінено в зв’язку із вираженими побічними діями та
замінено його на антидепресант іншої хімічної групи.
Що стосується вищезгаданих побічних дій то,
на нашу думку, варто приділити увагу випадку із
пацієнткою О., 49 років, у якої на 3 день від початку прийому брінтелліксу виникла нудота, повторна
блювота. При цьому органічних порушень зі сторони шлунково кишкового тракту виявлено не було.
Це послужило причиною відміни препарату та призначення іншого антидепресанту. Дана побічна дія зі
сторони шлунково – кишкового тракту передбачена
інструкцією до використання препарату і визначена,
як така, що часто зустрічається.
Дані пацієнти перебували на лікуванні в стаціонарному відділенні близько 3-х тижнів, крім того,
за ними велося спостереження після виписки зі стаціонару ще протягом одного місяця. При виписці зі
стаціонару у всіх пацієнтів спостерігалося покращення стану. Так у пацієнтів із первинним депресивним епізодом за період стаціонарного лікування
спостерігалися 2 випадки значного покращення стану (зменшення рівня депресії за тестом Гамільтона
більше, аніж на 5 балів), та покращення стану (зменшення рівня депресії за тестом Гамільтона до 5 балів). У з – х пацієнтів із рекурентним депресивним
розладом спостерігалося покращення стану, у однієї
пацієнтки – часткове покращення, одна пацієнтка
відмовилася від препарату, як було сказано вище.
Треба відмітити, що під впливом даного препарату значно знизився рівень тривоги, яка була ко-
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морбідна депресивному стану. Ця протитривожна
дія брінтелліксу обумовлена Інструкцією для медичного застосування [2].
При катамнестичному спостереженні протягом
наступного місяця після стаціонарного лікування
пацієнти регулярно щоденно приймали бринтеллікс, тобто комплайенс був збережений. У всіх пацієнтів спостерігалася позитивна динаміка, у двох
пацієнтів із рекурентним депресивним розладом
протягом 6-7 тижнів від початку лікування наступила стійка ремісія. Подальше спостереження за
станом пацієнтів не проводилося.
Як відмічається в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу брінтеллікс позитивно
впливає на розумову діяльність пацієнтів та напряму
покращує когнітивні функції, незалежно від впливу
на симптоми депресії [2]. В процесі спостереження за
пацієнтами ми переконалися, що у пацієнтів в процесі лікування препаратом брінтеллікс покращувалися
комунікативні функції, вони починали, як виразилася
одна із пацієнток «чіткіше мислити».
Таким чином із проведеного спостереження за
клінічною ефективністю брінтілліксу можна зробити висновки, що:

• У переважної більшості пацієнтів (90%) даний препарат переноситься добре, не викликає
побічних дій, що полегшує дотримання пацієнтами режиму прийому ліків, зміцнює комплаєнс,
запобігає дочасному обриву лікування чи зміні
препарату.
• Препарат показав позитивний результат як у
пацієнтів із первинним депресивним епізодом, так і
у пацієнтів із рекурентним депресивним розладом.
• Препарат починає давати позитивний результат уже після тижня від початку прийому та ефективний як при легких, так і при важких депресивних розладах.
• Брінтеллікс позитивно впливає як на депресивну, так і на тривожну симптоматику, що є дуже
важливо, так як тривога часто є коморбідною депресії і супроводжує її.
• Препарат позитивно впливає на когнітивні
функції: пам»ять, увагу, концентрацію, праксис,
здатність планувати події, що вигідно відрізняє
брінтеллікс від інших антидепресантів, які або не
впливають на когнітивні процеси, або подавлюють
їх. Це стало можливим завдяки унікальному антимодальному механізму дії даного препарату.
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лікарських засобів України.
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕСПІРАТОРНИХ СТРАТЕГІЙ
У ХВОРИХ З ВАЖКИМИ ФОРМАМИ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
В даній статті розглянуті питання доцільності застосування окремих респіраторних і нереспіраторних стратегій у
хворих з важкими формами дихальної недостатності.
Ключові слова: рекруїтмент, прон-позиція, позитивний тиск в кінці видоху. дихальна недостатність.
В данной статье рассмотрены вопросы целесообразности применения отдельных респираторных и нереспираторных стратегий у больных с тяжелыми формами дыхательной недостаточности.
Ключевые слова: рекруитмент, прон-позиция, положительное давление в конце выдоха, дыхательная недостаточность.
This article questions the appropriateness of certain respiratory and non-respiratory strategies in patients with severe
respiratory failure.
Key words: Recruitment, prone positioning, positive end-expiratory pressure, respiratory failure.

Актуальність статті. Щорічно зростає кількість пацієнтів, які потребують проведення тривалої штучної вентиляції легень. За даними багатьох
авторів, від 30% до 50% хворих на момент поступлення у відділення інтенсивної терапії вимагають
проведення респіраторної терапії [3, с. 62].
Вибір методу (інвазивна, неінвазивна), режимів
і параметрів ШВЛ залежить від багатьох факторів, зокрема, важливими є наступні: тип легеневої
недостатності (рестриктивний, обструктивний),
важкість та стадія ураження легеневої тканини,
комплайнс грудної клітки, стан серцево-судинної
системи, наявність чи відсутність органної дисфункції, клас респіратора. Проведення штучної
вентиляції легень передбачає відновлення адекватної вентиляції і перфузії альвеол, стабілізацію
структури альвеоло-капілярної мембрани, а також
попередження розвитку ушкоджень, які можуть
розвинутись в результаті самої вентиляції: ателекто-, баро-, волюмо-, біотравми. Саме тому протективна вентиляція легень з використанням невеликих дихальних і обмеженням тиску плато визнана
стратегією, яка захищає легені від пошкоджуючої
дії штучної вентиляції [14, с. 62]. Недоліками цієї
стратегії при довготривалій ШВЛ є формування
ателектазів внаслідок невеликого ДО і зменшення
середнього тиску в дихальних шляхах, можливий
розвиток респіраторного ацидозу і внутрішньочерепної гіпертензії, потреба у додатковій седації.
В лікуванні важких гіпоксемічних станів, для
покращення газообміну і оксигенації давно застосовуються певні прийоми, управління параметрами
вентиляції, такі як, подовжений вдих, високі значення позитивного тиску в кінці видоху (ПТКВ),
подвійний дихальний об’єм, маневр мобілізації
альвеол легень, а також нереспіраторні прийоми –
прон-позиція (вентиляція на животі) [9, 11].
Формування цілей статті (постановка завдання). Оцінка ефективності та формування показів до диференційованого застосування окремих
респіраторних стратегій у хворих з важкою дихальною недостатністю.

Виклад основного матеріалу. В респіраторній
терапії важливою лишається концепція відкритої
легені, яка передбачає відкриття колабованих альвеол за допомогою маневру рекруїтменту і утримання їх у відкритому стані за допомогою адекватних значень ПТКВ [9, с. 1180]. Давно відомо, що
адекватне значення ПТКВ покращує оксигенацію,
стабілізує альвеоли, попереджує повторне спадання і відкриття альвеол. Часто хворі з вираженими
порушенням газообміну вимагають досить високих значень ПТКВ [7, с. 332]. Для практичного
використання пошуку ПТКВ рекомендовані варіанти поступового ступінчатого зростання значення
на кожні 2-3 см. водн. ст. до рівня, що забезпечує
оптимальний Sp O2 (насамперед при нестабільній гемодинаміці, негомогенному ушкодженню
легень). Для хворих в ранню фазу позалегеневого
гострого респіраторного дистрес синдрому (ГРДС)
більш ефективним може бути метод ступінчатого
зниження на кожні 2-3 см. водн. ст. від 20 см. водн.
ст. до рівня оптимального Sp O2 [9, с. 1181].
Рекруїтмент слугує додатковим методом корекції респіраторних порушень для відкриття колабованих альвеол при зростанні транспульмонального тиску. Рекруїтмент (розправлення) – тимчасове
підвищення тиску і /чи об‘єму в дихальних шляхах,
подовження тривалості вдоху з метою відкриття
колабованих альвеол і збільшення кінцево-експіраторного об’єму легень [8, с. 319]. Ефективність
рекруїтменту визначається співвідношенням кількості консолідованих (заповнених ексудатом чи
транссудатом) і ателектазованих (які підлягають
позитивній дії даного маневру). Безпечність маневру рекруїтменту залежить від транспульмонального тиску, який є різницею між альвеолярним і плевральним тиском [13, с. 87].
Застосування маневру відкриття у хворих з
ГРДС дозволяє відкрити альвеоли, які злиплись та
перешкоджає наступному дерекруїтменту за рахунок адекватного рівня ПТКВ. Проведення рекруїтменту з підбором високого ПТКВ може призвести
до пере розтягування із-за негомогенності уражен-
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ня легень. Рекруїтмент показав свою позитивну
роль у хворих з ателектазами при загальній анестезії, в периопераційному періоді, в інтенсивній
терапії [1, с. 360].
Показами до застосування рекруїтменту є, насамперед, гострий респіраторний дистрес синдром. Більш ефективним є рекруїтмент у хворих
в ранню фазу з поза легеневим генезом, з вмістом
позасудинної рідини не більше 10 мл/кг. Рекруїтмент показаний всім хворим з рефракторною гіпоксемією (SpO2<88-90%, ПТКВ> 16-20 см. водн. ст.,
FiO2>0,8) [1, с 361]. За допомогою комп’ютерної
томографії було показано формування ателектазів під час тривалої анестезії внаслідок зростання
опору в дихальних шляхах, зменшення функціонального залишкового об’єму, комплайнсу легень
та високих значень вмісту кисню у газовій суміші
[5, с.188; 6, с. 1333]. Для попередження формування
ателектазів в інтраопераційному періоді варто застосовувати рекруїтмент у вигляді зростання тиску
в дихальних шляхах протягом 20 чи 10 секунд. Доведено, що 80-90% альвеол під час зростання тиску
рекрутується (відкриваються) протягом 10 секунд,
надалі їх кількість не збільшується, проте зростає
можливість гемодинамічних порушення у вигляді
зниження артеріального тиску . Тому традиційну
методику 40*40 (утримання тиску 40 см. водн. ст.
протягом 40 секунд) логічно змінити на 40*10 чи
40*20 [10, с. 1592]. Проведення рекруїтменту вимагає введення седативних препаратів і міорелаксантів. Протипоказами до виконання рекруїтменту
є геодинамічна нестабільність хворих, наявність
неліквідованого пневмотораксу, важкої правошлуночкової недостатності, внутрішньочерепної гіпертензії.
Критерієм ефективності маневру рекруїтменту
є зростання PaO2 на 20-30 мм.рт.ст., зменшення
PaСO2 на 3-4 мм.рт.ст та зменшення PaO2/FiO2
більше ніж на 15% в порівнянні з початковими
показниками [13, с. 87]. За даними комп’ютерної
томографії (КТ) об’єм неаерованих зон зменшується. В практичному аспекті важливим є досягнення
зростання ДО при вентиляції за тиском, зменшення тиску в дихальних шляхах при вентиляції за
об’ємом.
При проведенні тривалої ШВЛ у хворих з
вираженим порушенням оксигенації рекомендо-

ваний покроковий рекруїтмент, що передбачає
поступове збільшення показників ПТКВ та інспіраторного тиску з наступним визначенням тиску
закриття і відкриття альвеол. У міжнародних документах по лікуванню критичних пацієнтів за
2012 рік і матеріалах компанії виживання за сепсис режим вентиляції з двома фазами позитивного тиску в дихальних шляхах BIPAP (Biphasic
positive airway pressure) в поєднанні з маневром
рекруїтменту рекомендовані хворим з важким
перебігом ГРДС [4].
Прон-позиція є доступним методом, завдяки
якому збільшується транспульмональний тиск в
дорсальних відділах легень ( плевральний тиск в
цих ділянках стає більш від’ємним ), що в свою
чергу сприяє відкриттю альвеол, які колабовані
[2, с. 605]. Особливо даний метод є ефективним в
поєднанні в поєднанні з рекруїтментом [12, с. 366].
Особливо важливим є те, що для досягнення рекрутування потрібні менші рівні пікового тиску в
дихальних шляхах [3, с. 385].
За даними контрольованих, рандомізованих досліджень вентиляція в положенні на животі у хворих з важкою дихальною недостатністю протягом
перших 3 діб терапії з важкою гіпоксемією покращує оксигенацію на 27-39%, знижує летальність
[11, с. 98 ]. Хворим з низьким респіраторним коефіцієнтом PaO2/FiO2< 100 мм .рт. ст. показане використання прон-позиції протягом 3-4 діб щоденно
по 18 годин [11, с. 99]. За результатами останніх досліджень, використання прон-позиції в порівнянні
з вентиляцією на спині (супін-позиція) в групі хворих з важким ГРДС призвело до зменшення показників летальності [12, с. 362].
Висновки. Концепція протективної вентиляції
лишається актуальною при проведенні тривалої
ШВЛ у хворих з ушкодженими легенями. При виражених порушеннях оксигенації (у хворих з важким
ГРДС) варто застосовувати рекруїтмент (покрокова
методика), прон-позицію. Особливо ефективним
є поєднання рекруїтменту в прон-позиції. В периопераційному періоді, під час тривалої загальної
анестезії з метою розрішення ателектазів рекомендоване використання рекруїтменту за методикою
40*10 чи 40*20. Під час загальної анестезії не використовувати високий FiO2 і встановлювати рівень
ПТКВ
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МЕТОДИКИ «КОНКУРЕНТНЫХ ПАР»
В ОБУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Авторами была разработана адаптированная модификация методики «конкурентных групп» в обучении врачей-интернов. Процесс обучения по этой методике осуществляется в три этапа: 1) Подготовительный этап предполагает определение цели и задачи, обоснованной мотивации. 2) Основной этап проходит как самостоятельная
работа интернов со своей задачей. Для валидного возражения врачи-интерны должны предлагать разнообразные
современные методы клинического, лабораторного, инструментального исследований, использование определенных вариантов лечебной тактики в надежде на её эффективность. 3) Заключительный этап состоит в отчете каждой
конкурентной пары, презентации результатов и защите проекта. При составлении отчётов активные врачи-интерны, которые были привлечены к этой методике, показали высокую степень «выживаемости» теоретических знаний
и практических навыков, который более чем наполовину превышал таковой при стандартных методиках обучения.
Ключевые слова: врач-интерн, методика обучения молодых врачей.
Нами була розроблена адаптована модифікація методики «конкуруючих груп» в навчанні лікарів – інтернів. Процес навчання по цій методиці проводиться в три етапи: 1) Підготовчий етап розкриває цілі та задачі, обґрунтування
мотивації. 2) Основний етап проходе як самостійна робота інтернів зі своїми завданнями. Для валідного заперечення лікарі – інтерни повинні застосовувати сучасні методи клінічного, лабораторного, інструментального дослідження, використовуючи окремі варіанти лікувальної тактики в надії на її ефективність. 3). Заключний етап полягає в звіті
кожної конкуруючої пари, презентації результатів та захист проекту. При складанні звітів активні лікарі-інтерни, які
були залучені до цієї методики, показали високий ступінь « виживання» теоретичних знань та практичних навичок,
який більш ніж на половину збільшувався при порівнянні з стандартними методиками навчання.
Ключові слова: Лікар – інтерн, методика навчання молодих спеціалістів.
The authors have developed an adapted modification techniques «competitive teams» in training doctors-interns. The
internship learning process for this procedure is carried out in three stages: 1) The preparatory phase involves defining goals
and objectives, reasonable motivation. 2) The main stage runs as an independent work of interns with their task. For valid
objections medical interns should offer a variety of modern methods of clinical, laboratory, instrumental studies, and the use
of certain variants of treatment tactics in the hope of its effectiveness. 3) The final step is to report every competitive couple,
presentation of results and protection project. In compiling reports active medical interns who were brought to this method,
showed a high degree of «survival» of theoretical knowledge and practical skills, which is more than half exceeded those
achieved by conventional teaching methods.
Key words: doctor-intern, technique training young doctors.

Актуальность. Важнейшим критерием определения врача как специалиста всегда был и остается уровень его профессионализма, которого достаточно сложно достичь при структуре вертикальной
организации системы высшего образования и ее
отраслевом разделении, что на современном этапе
развития науки и техники уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Согласно общим тенденциям образовательного процесса (гуманизация,
демократизация, дифференциация, специализация,
непрерывность и т.д.) личностное направление человеческого потенциала приобретает важнейшее
значение [1]. Требования к личности дипломированного врача способствовали поиску новых парадигм реформирования образования, ее новых моделей и технологий, инновационных подходов, форм
(методов) обучения и воспитания. Большой объем
информации, необходимость активации учебного
процесса требует использования в медицинском образовании новейших интерактивных методик и тех-

нологий. Интерактивные методы очень интересны,
их участники, как правило, прекрасно адаптируются
к новым формам проведения занятий и очень, уже
при первых встречах, их хвалят. Это влечет за собой
соблазн признания интерактивного метода самоцелью. Но эти методы должны быть объединены с их
наполнением, нужно иметь полное осознание того,
какую пользу получат участники от их реализации.
К занятиям с применением интерактивных методов
нужно более тщательно готовиться, чем к традиционным, так как они несут в себе много неожиданностей. Интерактивные методы являются антитезой
пассивности. Они являются действенными, т.е. обучают активности и поощряют к ней.
Цель работы. Повышение клинического мышления, оптимизация творческого потенциала молодых
врачей, способность показать свои возможности.
Материалы и методы. Использование существующей методики «конкурентных групп»
хорошо зарекомендовало себя в учебном процес-
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се в высших медицинских учебных заведениях.
Элемент соревнования требует использования дополнительных источников, умение использовать
теоретические знания на практике в определенной
стандартной и нестандартной ситуации. Проблемные задачи в основном формируются как определенные клинические ситуации с исходно неполным
условием, требующие разрешения задач с использованием коллективного творчества. Именно такие задачи ставит жизнь врачу в его повседневной
практике. Особенно это касается неотложных ситуаций, когда молодой коллега будет резко ограничен
во времени и возможной помощи более квалифицированного специалиста.
Однако использование данной методики имеет
и свои определенные недостатки. Так, при наличии
в конкурентных группах по 5-7 врачей-интернов
возникает сама по себе неблистательная картина: в
каждой группе самоопределяются лидеры, которые
и берут на себя основную нагрузку. Они качественно
включаются в работу, формируют групповое решение, отстаивают свою точку зрения, определяют конкурентоспособность группы. Элемент конкуренции
пробуждает сильные эмоции – порой они могут быть
негативно направлены против других членов группы, а порой – и против лидера. Требуется достаточно
такта и деликатности, чтобы творчески использовать
конфликт, погасить эмоции и помочь участникам в
ходе дискуссии получить новый опыт. В большинстве случаев 2-4 других интернов группы принимают
пассивную тактику: заведомо совсем соглашаются,
имитируя искреннюю заинтересованность, иногда
произносят несколько фраз. Используемая интерактивная методика в этой категории молодых врачей не
достигает своей основной цели – активизации процесса обучения. Известно, что роль преподавателя в
этом процессе очень важна, но руководитель должен
вмешиваться в процесс конкурентного обсуждения
на отсроченном этапе формирования клинического
макета. Поэтому «экстренно стимулировать» пассивных членов группы он в начале работы не имеет возможности (это не предусмотрено методикой).
Преподаватель включается в процесс на этапе, когда работа уже в основном выполнена, точка зрения
сформирована и группы готовы к конкурентному
обсуждению. Это означает, что недостаточно активный интерн уже успел воспользоваться результатом
работы других членов группы и польза от этого далека от ожидаемой. Психологические и педагогические
исследования отечественных и зарубежных авторов
показывают, что после пассивного участия в процессе обучения достаточно быстро не остается и следа от
полученных знаний и умений [2] .
Нет никакого сомнения в преимуществах коллективной работы в любой сфере жизнедеятельности человека, но повседневная работа врача отличается определенными особенностями, главная
из которых – срочное оказание квалифицированной медицинской помощи. Конечно, он может заручиться советом и практической помощью более
опытных специалистов, может получить консультацию по мобильному телефону даже у ведущего
специалиста. Однако, специфика его работы – резкое ограничение времени для диагностики и оказания срочной помощи больному, когда несколько

минут (или секунд) могут привести к инвалидности
и даже стоить человеку жизни. Из этого вытекает
вывод: «надейся на авторитетов, но еще больше –
на себя». То есть, индивидуальное творчество –
основа процесса обучения интернов на творческом
уровне.
Результаты исследования. Согласно этим особенностям, на основе методики «конкурентных
групп» сотрудниками кафедр ФПО ГУ «ГМА МЗ
Украины» была разработана адаптированная проблемная модификация, смысл которой заключается
в «парной конкуренции». При этом в основу систематизации приемов и стратегий в рамках данной
методики легли три основных компонента понятия
критического мышления: когнитивный (развитие
умственных уровней), коммуникативный (развитие взаимодействий) и рефлексивный (развитие
профессиональной рефлексии).
Процесс обучения по этой методике осуществляется в три этапа [3]:
А. Подготовительный этап предполагает определение цели и задачи, обоснованной мотивации.
Врачи-интерны могут сами предложить проблемную ситуацию для обсуждения, исходя из большого интереса именно к этой теме (тема курсовой
работы, специфика места будущей работы и т.д.),
могут самостоятельно выбрать себе «оппонента».
Условием деловой игры является запланированное
несогласие одного члена группы с другим, то есть
он должен обоснованно и корректно доказывать
обратное. В своих утверждениях и обоснованиях
каждый участник должен пользоваться медицинскими стандартами и другими современными специальными источниками в данной области анестезиологии и интенсивной терапии. Таким образом,
формируется определенная проблемная ситуация,
единство и борьба противоречий.
Б. Основной этап проходит как самостоятельная
работа интернов со своей задачей. Для валидного возражения врачи-интерны должны предлагать
разнообразные современные методы клинического,
лабораторного, инструментального исследований,
использование определенных вариантов лечебной
тактики в надежде на её эффективность. В случае
причинения вреда здоровью или жизни условного
пациента предусмотрены «штрафные санкции». На
этом этапе проходит важная работа: каждый из интернов должен получать необходимые для «конкурентоспособности» данные, находить доказательства или опровержения на основе специфического
подхода к проблеме (субъектного, фасилитарного,
холистического и интерактивного), которые в свою
очередь могут свидетельствовать о реализации
личностно-ориентированного обучения. Определяется этапность в работе с информацией:
1) узнавание информации;
2) её описание;
3) выделение главного (понимание – по таксономии Б. Блума);
4) сопоставление главного и второстепенного;
5) анализ информации;
6) её синтез;
7) характеристика информации;
8) её применение;
9) оценка информации;
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10) личное отношение к информации [4].
Задействованные конкурирующими интернами
пределы специальной информации все распространяются и распространяются по принципу недавно
популярной компьютерной игры «Империя». В этом
случае в действие вступает один из фундаментальных принципов философии: «Знание определяют
незнание». Насколько далеко зайдет этот «захват
территории» зависит от предварительной подготовки интернов, их учебной активности и способности
к клиническому мышлению. Самостоятельную работу интерны продолжают и за пределами аудитории. Современный технический уровень предоставляет молодым коллегам возможность переписки в
сети «Internet» с последующей распечаткой на бумажном носителе (не является обязательным). Конечно, при затратах такого времени для обсуждения
и соперничества пациент в реальной жизни может
и не дождаться адекватной врачебной помощи, но
наша цель – учить не быстро, а качественно. На этом
этапе направляющая помощь преподавателя предусмотрена, но является исключением, а не правилом.
По завершении работы врачи-интерны, которые уже
исчерпали все аргументы и «помирились», проводят анализ проделанной работы, определяют выводы. Последние зависят от степени «отклонения» от
оптимальной оси, недопустимо большой затраты
времени, возможных элементов опасности для условного пациента.
В. Заключительный этап состоит в отчете каждой
конкурентной пары, презентации результатов и защите проекта. Важным моментом является обсуждение
результатов в присутствии всех интернов по специальности, которое осуществляется под руководством
преподавателя или рабочей группы. Особенно энергичные и эрудированные врачи-интерны могут поставить в несколько затруднительное положение даже
очень опытного наставника. И это – позитивный результат и наша цель достигнута. Это подтверждается
цитатой выдающегося педагога В.А.Сухомлинского:
«Обучая других – учимся сами». Авторитет преподавателя при этом не пострадает, а даже повысится (при
условии его непрерывного образования).

Такая интерактивная методика обучения врачей-интернов разных специальностей была с энтузиазмом воспринята молодыми врачами первичной
специализации. Элементы игры, возможность показать свои знания и возможности их использования на практике, некий «азарт», конкурентность,
доброжелательные споры создают определенный
эмоциональный комфорт, желание продолжить
деловую игру. При составлении отчётов активные
врачи-интерны, которые были привлечены к этой
методике, показали высокую степень «выживаемости» теоретических знаний и практических навыков, который более чем наполовину превышал
таковой при стандартных методиках обучения.
Выводы:
1. Использование методики «конкурентных
пар» значительно повышает качество знаний (полноту, глубину, систематичность, оперативность,
гибкость, обобщенность).
2. Проблемные клинические ситуации формируют умение самоорганизации познавательной
деятельности (саморегуляция, самоконтроль),
умение выполнять операции умственной деятельности (анализировать, сравнивать, определять
существенное, синтезировать, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять способность
отстаивать свою точку зрения).
3. Элемент соревнования, возможность раскрыть свой теоретический и практический потенциал значительно повышает способность молодых
коллег клинически мыслить.
4. Внедрение стимулирующих, поощряющих,
захватывающих методик в учебный процесс позволяют снять психологическое напряжение у врачей- интернов, побуждать их к самосовершенствованию.
5. В качестве положений, детерминирующих
факт использования методики индивидуального
творчества в практике работы с молодыми врачами, заключается гуманизация образования, а также
самосовершенствования – необходимое условие,
обеспечивающее получение индивидуально необходимых знаний и умений.
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МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ
ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ПІДЛІТКІВ, ЩО МЕШКАЮТЬ
В ЗОНІ ПІДВИЩЕНОГО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ
Несприятливі екологічні фактори, зокрема, малі дози іонізуючої радіації, викликають дисбаланс у роботі вегетативної нервової системи підлітків, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях. Комплексне санаторно-курортне лікування стабілізує діяльність вегетативної нервової системи, що є основою для поліпшення психосоматичного стану підлітків.
Ключові слова: малі дози іонізуючої радіації, підлітки, вегетативна нервова система, санаторно-курортне лікування.
Неблагоприятные экологические факторы, в частности, малые дозы ионизирующей радиации, вызывают дисбаланс в работе вегетативной нервной системы подростков, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Комплексное санаторно-курортное лечение стабилизирует деятельность вегетативной нервной системы, что является основой для улучшения психо-соматического состояния подростков.
Ключевые слова: малые дозы ионизирующей радиации, подростки, вегетативная нервная система, санаторнокурортное лечение.
Adverse environmental factors, such as low doses of ionizing radiation cause an imbalance in the autonomic nervous
system of teenagers living in territories contaminated with radionuclides. Comprehensive sanatorium treatment stabilizes
the activity of the autonomic nervous system, which is the basis for improving the psycho-somatic condition of adolescents.
Key words: low doses of ionizing radiation. teenagers, autonomic nervous system, sanatorium treatment.

Наслідки Чорнобильської катастрофи ще багато років будуть відбиватися на здоров’ї населення, що проживає на забруднених радіонуклідами територіях. Результати вивчення медичних
наслідків аварії підтверджують поліетіологічний
характер порушення здоров’я (фізичного та психічного) як безпосередньо самих ліквідаторів
аварії, так і їх дітей, що мешкають на забруднених радіонуклідами територіях [1].
Нервово-психічні порушення у віддалений
період після Чорнобильської катастрофи, в тому
числі у населення, що проживає на забруднених
радіонуклідами територіях, є однією з головних
медико-соціальних проблем для всіх категорій постраждалих [2; 3, с. 257-258; 4]. А одним
із пріоритетних напрямів науково-дослідної та
лікувальної роботи Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України
є проблема здоров’я постраждалого дитячого
населення. Виконані в рамках програми «Діти
Чорнобиля» дослідження дозволили виявити
тенденції, викликані наслідками Чорнобильської
катастрофи. Обстеження потерпілого дитячого
населення виявило погіршення стану здоров’я
як у евакуйованих із зони відчуження, так і у
мешканців радіоактивно забруднених територій
[5, c. 454-460]. У підлітків «фонова» дисфункція
ВНС посилюється напруженістю та дисбалансом
вегетативної нервової системи у зв’язку з інтенсивною нервово-ендокринною перебудовою, яка
відбувається в організмі дітей в період статевого
дозрівання, що, природно, вимагає адекватної корекції.
Нами було обстежено 76 підлітків у віці від
12-16 років, що проживають в зоні підвищеного
радіаційного фону та отримували комплексне лікування в санаторіях Одеси. Для корекції вегетативних дисфункцій нами були запропоновані

три основних лікувальних комплекси, що застосовувались в залежності від вихідного вегетативного тонусу пацієнта і дозволяли виписати його
з лікувального чи лікувально-профілактичного
закладу з оцінкою «поліпшення» або «значне поліпшення». У цих комплексах обов’язковим було
застосування бальнеотерапії, прийом мінеральної води всередину, вітамінотерапія та тканинна
терапія [ 6, c. 63-66; 7, c. 447]. У процесі лікування оцінювалися як зміна стану вегетативного
тонусу, так і вегетативної реактивності, а також
вегетативного забезпечення діяльності у досліджуваних осіб. У таблиці 1 представлено порівняльний розподіл підлітків за спрямованістю
вегетативного тонусу до і після лікування. З наведеної таблиці видно, що у всіх досліджуваних
групах зріс відсоток хворих з вихідною ейтоніею.
Як і раніше, переважаючим вихідним вегетативним тонусом після проведеної терапії залишався
симпатичний, проте відсоток хворих з вихідною
симпатикотоніею після лікування зменшився на
4,0%. Відповідно зменшився також відсоток хворих з вихідною ваготонією: у першій групі він
склав 9,7%, а в другій – 7,5%. Достовірні відмінності досліджуваних груп від груп «до лікування» менше 0,001.
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Таблиця 1
Порівняльний розподіл підлітків
за спрямованістю вегетативного тонусу
до і після лікування
Спрямованість
вегетативного
тонусу
Симпатикотонія
Ейтонія
Ваготонія

підлітки
до лікування

після лікування

56,3 ± 3,2%
16,7 ± 5,1%
27 ± 2,6%

49,2 ± 6,4%
31,3 ± 2,9%
19,5 ± 1,7%
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Вегетативна реактивність і вегетативне забезпечення діяльності також зазнали в процесі лікування позитивні зміни практично у всіх вікових
групах. Так як збільшився відсоток хворих з вихідною ваготонією, відповідно нормальна вегетативна
реактивність стала проявлятися у більшої кількості
випробовуваних. У дітей з вихідною ейтоніею при
Таблиця 2
Результати коректурної проби Бурдона після
закінчення лікування підлітків, що проживають в зоні підвищеного радіаційного фону
Кількість
помилок
1-7
8-11
8-15
12-16
16-20
Час виконання
завдання

12-13 років
після
до лікулікування
вання
16%
52%
10%
31%
20%
5%
41%
8%
13%
4%

14-16 років
після
до лікулікування
вання
33%
63%
24%
26%
29%
9%
8%
2%
6%
–

8-15
хвилин

8-14
хвилин

4-10
хвилин

4-10
хвилин

проведенні ортопроби в (83,4 ± 4,2)% випадків відзначалася нормальна ВР, в (13,7 ± 3,0)% випадків –
надлишкова ВР і в (4,8 ± 2,5) % – недостатня ВР.
При проведенні глазосердечной проби нормальна
ВР спостерігалася у (72,3 ± 3,2)% дітей, надлишкова ВР – у (5,9 ± 3,7)% дітей, недостатня ВР – у
(11,4 ± 3,8)% і збочена ВР – у (8,6 ± 13,3)%. У дітей
з вихідною сімпатікотоніею при проведенні ортопроби найчастіше відзначено недостатню ВР ((48,3
± 6,1)%, р <0,001) і нормальну ВР ((46,5 ± 7,1)%, р
<0,001). При цьому надлишкова ВР була відсутня.
Парасимпатична окоосерцева проба в більшості
випадків виявляла надлишкову ВР (у (59,5 ± 8,1)%
дітей; р <0,005-0,001). Поряд з цим в (23,1 ± 7,3)%
спостережень відзначалася нормальна ВР, в (11,5 ±
4,2)% – недостатня ВР і в (2,9 ± 3,6)% – збочена
ВР. У дітей з вихідною ваготонією при переході в
ортоположення найбільш часто переважала надлишкова ВР ((58,2 ± 4,8)%; р <0,01-0,001). В (31,7 ±
7,2)% випадків була нормальна ВР та у поодиноких
випадках – недостатня ВР. Проба Ашнера-Даньіні
у (39,2 ± 7,4)% дітей була нормальною, у (36,5 ±
2,9)% дітей-недостатньою, у (13,6 ± 5,4)% – збоченою і у ( 10,7 ± 2,9)% – надмірною. Таким чином,
видно, що ВР і ВЗД зберігають у досліджуваних
підлітків свою залежність від вихідного вегетативного тонусу. Сам же вихідний вегетативний тонус
в процесі комплексної терапії зазнає змін: збільшу-

Таблиця 3
Динаміка показника якості роботи у підлітків в процесі лікування Показник якості роботи
Показник якості роботи
До лікування
Після недиференційованої терапії
Після диференційованої терапії

12-13 років
146,79 ± 11,20
161,34±12,50 **
312,82±12,80 *

14-16 років
163,35±12,00
184,32±22,50 **
279,61±14,90 *

Примітки:
1. * – достовірні відмінності досліджуваних груп від групи «до лікування» (р <0,05)
2. ** – достовірні відмінності досліджуваних груп від групи «лікування традиційною терапією» (р< 0,05)

Динаміка показника точності роботи у підлітків в процесі лікування
До лікування (%)

91,8±0,30

95,7±0,10

Показник точності роботи (%)
Після недиференційованої терапії
Після диференційованої терапії

12-13 років
94,96±0,70 **
97,68±0,30 *

14-16 років
96,4±0,20 **
98,33±0,70 *

Динаміка показників короткочасної пам’яті у підлітків,
що мешкають в зоні підвищеного радіаційного фону

Таблиця 4

Таблиця 5

12-13 років
14-16 років
Недиференційова- Диференційована Недиференційова- Диференційована
на терапія
терапія
на терапія
терапія
Показники
короткочасної пам’яті
(кількість слів)
Показники
довготривалої пам’яті
(кількість слів)

5,8 ± ± 0,1 **

6,2 ± ± 0,2 *

6,2 ± ± 0,2 **

7,2 ± ± 0,1 *

8,4 ± ± 0,3 **

9,1 ± ± 0,2

8,6 ± ± 0,1 **

9,2 ± ± 0,3 *
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ється кількість хворих з вихідною ейтоніею, хоча
як і раніше залишається відносно переважаючою
кількість хворих з вихідною сімпатікотоніею.
Вегетативні дисфункції проявлялися також порушенням уваги: ії стійкості, об’єму та здатності
до переключення. Відомо, що з точки зору рефлекторної, відбивної діяльності головного мозку, увага є проявом процесу роздратування у відповідній
функціонально-динамічній структурі. Концентрація
цього збудження в корі головного мозку створює
необхідні умови для оптимальної побудови будьякого психічного процесу. При детальному аналізі
помилок при проведенні коректурної проби Бурдона
у підлітків були низькі показники якості і точності роботи, причому серед підлітків продуктивність
розумової працездатності максимально була знижена у віковій групі 12-13 років. Аналіз помилок при
проведенні коректурної проби Бурдона, проведений
вдруге після закінчення лікування, виявив їх зменшення під впливом комплексної терапії. При цьому
зменшився також час виконання завдання. Вищенаведені дані відображені в таблиці 2.
Показники якості та точності роботи у підлітків
були до лікування досить низькими, причому найменший результат був виявлений в першій досліджуваній групі. В результаті лікування показники
покращилися, особливо під впливом диференційованої терапії, що позитивно відбилося особливо
на групі підлітків 12-13 років. Ці дані наведені в
таблицях 3 і 4.
Дослідження пам’яті є важливим моментом при
наявності у хворих астено-вегетативних проявів.
Пам’ять лежить в основі засвоєння соціального досвіду індивіда, забезпечує цілісність і безпеку особистості.
Пам’ять як вища психічна функція спирається на роботу певних структур мозку (неспецифічні структури мозку, коркові поля аналізаторів)
[8, c. 21-23; 9, c. 8]. Фізіологічною основою пам’яті
є сліди, залишені в нервовій системі нервовим збудженням, тому ступінь запам’ятовування залежить
від сили фіксації сліду, тобто від ступеня можливості його збереження під впливом різних факторів.
Тому істотними передумовами для фіксації сліду
пам’яті і можливості його подальшого відтворення
є характер сигналу, що поступає, який обумовлює
включення емоційогенних механізмів регуляції
пам’яті, а також реальна активність мозку в момент

отримання сигналу і формування сліду пам’яті в
поєднанні з нейрохімічною і півкульною взаємодією, яка, в свою чергу, забезпечує виборче посилення ланок регуляції пам’яті під час відтворення
отриманої інформації [10; 11; 12; 13, c. 491-501].
Існує пам’ять двох видів: короткочасна і довготривала. Слід від впливу подразника при короткочасної пам’яті не згасає протягом нетривалого часу
(від 0,1 секунди до 1-2 хвилин). А в довгостроковій
пам’яті слід не згасає після дії подразника протягом більше однієї години. При нейропсихологічному обстеженні пам’яті у підлітків, що проживають
в зоні підвищеного радіаційного фону, виявлено
зниження функцій запам’ятовування і відтворення,
а також нестійкість продуктивності пам’яті. Аналіз
даних дослідження слухо-мовної пам’яті після курсу лікування показав поліпшення як короткочасної,
так і довготривалої пам’яті у досліджуваних осіб
(Таблиця 5). У досліджуваних підліткових групах до лікування показники короткочасно пам’яті
найнижчими були у групі 12-13-річних підлітків
5,40±0,14, у другій – 5,6±0,16. Показники довготривалої пам’яті також найгіршими були в першій
досліджуваній групі 8,04±0,60, а в другій склали
8,09 ± 0,14.
Таким чином, ми бачимо, що вплив застосованих в терапії різних лікувальних комплексів на стан
здоров’я досліджуваних осіб був неоднозначним і
залежав безпосередньо від вихідного вегетативного тонусу. Однак, позитивний ефект від лікування
спостерігався практично у всіх хворих. Різниця
полягала лише в ступені клінічної ефективності.
Труднощі при призначенні лікування даному контингенту лікарі, як правило, відчувають завжди, так
як хворі обтяжені безліччю різних захворювань,
кожне з яких диктує свою специфічну тактику лікування. Ми ж виходили з ефективності впливу проведених лікувальних заходів на стан вегетативної
нервової системи. У цьому випадку супутня психосоматична патологія мала вторинне значення в плані диференційованої терапії та коректувалася відповідно зниження рівня вегетативних дисфункцій.
Таким чином, наявність вегетативних дисфункцій
у досліджуваних підлітків диктувала необхідність
призначення того чи іншого лікувального комплексу, а стабілізація процесів в вегетативній нервовій
системі позначалася позитивно на діяльності всіх
органів і систем організму.
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