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FEATURES OF TRICHOMONAD PARASATISM  
IN FEMALE REPRODUCTIVE ORGANS

We have carried out a clinical and laboratory examination of 100 women with trichomoniasis, which is characterized by 
polymicrobial associations with opportunistic microorganisms in 42%, with opportunistic and pathogenic microorganisms 
in 48%, with pathogenic microorganisms alone in 10%, with lactobacilli in 28% of cases. Lack of pronounced signs of 
inflammation and leukocyte response was observed in 72% of cases. In case of the disease without any lactobacilli or 
inflammation we observed menstrual disorders in 36% of patients with trichomoniasis.

Key words: trichomoniasis, pelvic inflammatory disease (PID).

Проведено клініко-лабораторне обстеження 100 жінок із трихомоніазом, особливістю перебігу якого є наявність 
полімікробних асоціацій із умовно-патогенними мікроорганізмами у 42%, з умовно патогенними та патогенними 
мікроорганізмами – у 48%, тільки з патогенними мікроорганізмами – у 10%, наявність у 28% випадках лактобактерій. 
Відсутність виражених ознак запального процесу та лейкоцитарної реакції була в 72%. У випадку перебігу захворю-
вання з відсутністю лактобактерій і відсутністю клінічних та лабораторних ознак запального процесу спостерігаються 
порушення менструального циклу в 36% із трихомоніазом.

Ключові слова: трихомоніаз, запальні захворювання жіночих статевих органів.

Проведено клинико-лабораторное обследование 100 женщин с трихомониазом, особенностью течения 
которого является наличие полимикробных ассоциаций с условно-патогенными микроорганизмами в 42%, с 
условно патогенными и патогенными микроорганизмами – в 48%, только с патогенными микроорганизмами – в 
10%, наличие у 28% случаях лактобактерий. Отсутствие выраженных признаков воспалительного процесса и 
лейкоцитарной реакции была в 72%. В случае течения заболевания с отсутствием лактобактерий и отсутствием 
клинических и лабораторных признаков воспалительного процесса наблюдаются нарушения менструального цикла 
в 36% с трихомониазом.

Ключевые слова: трихомониаз, воспалительные заболевания женских половых органов.

Topicality. The most common among the pelvic in-
flammatory diseases is urogenital trichomoniasis (UT), 
caused by Trichomonas vaginalis. Trichomonads are 
flagellated protozoa, they number more than 20 species 
and more than 120 strains. The incidence of the disease 
in different populations ranges from 30% to 80% in the 
structure of pelvic inflammatory diseases and can reach 
up to 90%; they are highly contagious and spread fast 
in certain populations, especially among young people. 
It is usually transmitted sexually or by household way 
in case the rules of aseptic are not followed [1].

The main site of trichomoniasis parasites is vagina 
and lower parts of the urinary tract. Due to the flagella, 
Trichomonas vaginalis spreads easily along the genital 
tract and facilitates the simultaneous affection of dif-
ferent parts of the urogenital system and internal geni-
talia. In 10-20% of cases vaginal Trichomonas spread 
into the uterus, fallopian tubes and the abdomen. Ab-
sorbing pathogens, Trichomonas are infectious agents 
in the upper parts of the reproductive organs and even 
in the abdomen. [3]. 

UT, can be rarely found as monoinfection. Basi-
cally, trichomoniasis is a mixed protozoal and bacte-
rial process. Almost all the microorganisms that exist 
in the vagina (except lacto- and bifidobacteria) may 
contribute to the inflammatory process. An association 
of Trichomonas with opportunistic microorganisms 
(staphylococcus, streptococcus, E. coli), intracellular 

pathogens (Chlamydia, ureaplasma, mycoplasma) as 
well as with viruses is of particular importance. Chla-
mydia and gonococci also belong to the microorgan-
isms which are absolute pathogens and coexist with 
Trichomonads [3].

The feature of Trichomonas vaginalis parasitism 
is keeping inside the parasite cells of other pathogens, 
protecting them at the same time against the antibac-
terial agents, antibodies, lymphocytes, which makes a 
mixed trichomonad and bacterial infection highly re-
sistant to any treatment. 

Typical symptoms of UT include frothy vaginal dis-
charge ranging from scarce to abundant, with sharp odor 
and dysuria, possible itching of the vulva, pain in the ab-
domen, developing vulvitis, vaginitis, cervicitis; exocer-
vix resembles a strawberry top ("strawberry cervix") [1].

The condition may be acute, subacute, torpedo 
(low symptomatic ), chronic and asymptomatic. Acute 
course with severe clinical picture is short symptomat-
ically, Trichomonas vaginalis is not always immedi-
ately detected, which prevents timely diagnosis and 
treatment [4; 5]. 

Delayed or inadequate treatment of acute process, as 
well as lack of prevention, explains the high incidence 
of chronic forms of protracted, often obliterated course, 
tendency to relapse, presence of complications (infer-
tility, menstrual dysfunction, the occurrence of ectopic 
pregnancy, pelvic pain), resistance to a therapy [4].
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Objective. To determine the status of vaginal mi-
crobiota in the presence of trichomonas and features of 
their parasitism on female reproductive organs.

Materials and methods. To achieve this goal, we 
have conducted clinical and laboratory examination of 
100 women with UT from the main group. To compare 
the state of vaginal microbiota and Trichomonas vag-
inalis impact on women’s genitals, we formed a refer-
ence consisting of 20 women. Both the women fom the 
main and from the reference groups were somatically 
healthy.

As the material for the study, we used discharge 
from the vagina and cervical canal, scrapes of the co-
lumnar epithelium from the cervical canal. We used 
clinical and laboratory, bacterioscopic, bacteriological 
and statistical research methods.

Results and discussion. The women from the 
main group had recurrent abnormal vaginal discharge, 
varied in intensity and character as well as pelvic in-
flammatory diseases in their history. In most of the 
episodes the discharge passed by itself, the treatment 
was not provided and the syptoms appeared again after 
regular intervals. 

The women in the reference group had no com-
plaints about abnormal vaginal discharge or pelvic in-
flammatory diseases, which served as a criterion for 
their inclusion in the reference group.

While studying smears of the women in the ref-
erence group, we revealed some lactobacilli. We also 
found yeast-like fungi of Candida, 102 CFU genus in 
two women from the reference group (10%). 

Trichomonas parasitism on the vaginal mucosa 
and cervix is characterised by polymicrobial associ-
ations with opportunistic microorganisms in 42% of 
cases, with opportunistic and pathogenic microorgan-
isms in 48%, with pathogenic microorganisms alone 
in 10% of cases. We can therefore conclude that 
Trichomonas vaginalis contributes to the progression 
of sustainable pathological process in the female re-
productive organs.

Among opportunistic pathogens that coexisted 
with Trichomonas vaginalis Candida albicans was 
found in 34% of cases (p <0,05), S.aureus in 22%  
(p <0,05), S.epidermidis in 36% (p <0, 05), E. coli in 
28% (p <0.05), and they coexisted simultaneously. 

Intracellular parasites, which were found, includ-
ed Chlamydia trachomatis in 26% of cases (p <0,05), 
Mycoplasma hominis in 16% (p <0,05), Ureaplas-
ma urealyticum in 12% (p <0.05), gram-negative 
diplococci morphologically similar to gonococcus in 
38% of cases.

We have also found simultaneous contamination 
of the vaginal mucosa and cervical canal by multiple 
pathogens, in particular, Chlamydia trachomatis coex-
ists with gram-negative diplococci, morphologically 
similar to gonococcus in 16% of cases.

We found vaginalis, papilloma virus in 6% of 
women from the main group, herpes virus in 8% of 
them along with Trichomonas vaginalis. 

When analyzing the results of bacteriological and 
bacterioscopic examination of discharge from the va-
gina and cervical canal of the women from the main 
group, the patients can be divided into the following 
subgroups depending on the microbiota, clinical symp-
toms, on leukocyte reaction of the female body. 

Vaginal discharge of 28 women from the first sub-
group (28%) who complained about abundant foamy 
discharge with an unpleasant odor, abdominal pain, 
vaginal discharge, contained Trichomonas vaginalis, 
oportunistic, pathogenic microorganisms and, along 
with them, a small number of lactobacilli; leukocytes 
in this case outnumbered the admissible limit, and 
were, on average, 25-50. Thus, the women from the 
first subgroup experienced a pronounced inflammation 
of the vagina with the classical clinical picture.

The second subgroup included 32 women (32%), 
whose vaginal discharges contained Trichomonas 
vaginalis, oportunistic microorganisms, rare lacto-
bacilli; the number of leukocytes was normal, up to 
15. The women of this group complained about minor 
periodic discharges with an unpleasant odor, moder-
ate aching pain in the lower abdomen. There was no 
inflammatory response from the female body despite 
the pathogenic organisms.

The third group consisted of the remaining 
40 women (40%), who had Trichomonas vaginalis, 
opportunistic and pathogenic microorganisms, did not 
have any lactobacilli; the number of leukocytes in most 
of them (85%) was not over the accessible limit and 
amounted to 10-15. The women complained about mi-
nor periodic discharges without odor or with unpleas-
ant odor; aching abdominal pain did not depend on the 
menstrual cycle; 36% of women experienced disorders 
in their menstrual cycle as long irregular abundant 
menstruations. 

Conclusions.
1. Trichomonads, which are parasitizing on female 

reproductive organs, promote the development of a 
mixed protozoal and bacterial process with different 
degree of vaginal microbial ecology disorder and se-
verity of leukocyte reaction in response to the presence 
of pathogenic organisms.

2. In 72% of cases urogenital trichomoniasis does 
not cause leukocyte reaction, even in the presence of 
other pathogens, indicating a decrease in the immune 
status due to Trichomonas vaginalis.

 3. Pronounced clinical picture of the leukocyte re-
sponse was observed in 28% of patients, which compli-
cates timely diagnosis and early treatment of the disease.

4. In case of the disease without lactobacilli and 
lack of inflammation menstrual cycle disorders were 
observed in 36% of the patients.
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ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНИХ ТА ПРОТИГРИБКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
7-ЗАМІЩЕНИХ 3-БЕНЗИЛ-8-ПРОПІЛКСАНТИНІВ

У статті представлені результати експериментального дослідження протимікробної та протигрибкової актив-
ності похідних 3-бензил-8-пропілксантину, що були вперше синтезовані на кафедрі біологічної хімії Запорізького 
державного медичного університету. Авторами були встановлені певні закономірності взаємозв’язку «будова – біо-
логічна дія». Одержані дані можуть бути використані для подальшого пошуку сполук з протимікробними властивос-
тями серед похідних ксантину.

Ключові слова: протимікробна активність, протигрибкова активність, похідні ксантину.

В статье представлены результаты экспериментального исследования противомикробных и противогрибковых 
свойств производных 3-бензил-8-пропилксантина, которые были впервые синтезированы на кафедре биологиче-
ской химии Запорожского государственного медицинского университета. Авторами были установлены некоторые 
закономерности взаимосвязи «строение – биологическое действие». Полученные данные могут быть использованы 
для дальнейшего поиска соединений с противомикробной активностью среди производных ксантина.

Ключевые слова: противомикробная активность, противогрибковая активность, производные ксантина.

In the article are represented results of experimental research of antibacterial and antifungal properties of 3-ben-
zyl-8-propylxanthine derivatives, that had been synthesized at the department of Biological chemistry of Zaporizhzhia State 
Medical University. Authors found some dependences in the «structure – activity» relationship. Obtained data could be used 
for the further search of compounds with antibacterial properties among derivatives of xanthine.

Key words: antibacterial activity, antifungal activity, xanthine derivatives.

Вступ. За даними ВООЗ більш ніж 50% захво-
рювань людини викликають мікроорганізми (ві-
руси, бактерії, гриби та ін.), глисти та інші пара-
зити, знешкодження яких в організмі проводиться 
як системою імунітету так і лікарськими засобами. 
В клінічній практиці широке застосування для бо-
ротьби з мікроорганізмами знайшли природні та 
напівсинтетичні антибіотики, а також окремі класи 
сполук, що отримують шляхом цілеспрямованого 
синтезу [1, c. 502]. Проте, незважаючи на високу хі-
міотерапевтичну дію, протимікробні препарати ви-
кликають ряд побічних ефектів: алергічні реакції, 
суперінфекції (дисбактеріоз, послаблення імуніте-
ту), токсичні явища (диспепсія, флебіти, порушен-
ня функції печінки та нирок) тощо [2, c. 196], а їх 
масове та нераціональне застосування спричинює 
виникнення та поширення досить стійких штамів 
мікроорганізмів [3; 4]. Тому, щорічно у світі збіль-
шуються витрати на лікування ускладнень анти-
бактеріальної терапії, що викликані резистентними 
мікроорганізмами, а протягом останніх років у всіх 
країнах світу розроблюються різні заходи боротьби 
з антибіотикорезистентністю [4].

На сьогодні в Україні, як і всьому світі, бракує 
розробок нових лікарських засобів з антибактері-
альною та фунгіцидною активностями відносно 
патогенних мікроорганізмів [5 c. 642; 6, c. 8]. При 
цьому пошук принципово відмінних ліків, що не ма-
тимуть структурної тотожності з вже існуючими ан-
тибіотиками, набуває все більшої актуальності [4].

Перспективними у якості потенційних антибак-
теріальних і протигрибкових засобів можуть стати 
нові синтетичні похідні 3-R-ксантину, які, як відо-
мо, володіють широким спектром біологічної дії 
[7, c. 167; 8, c. 24].

Мета робота. Метою нашої роботи було до-
слідження антибактеріальних та протигрибко-
вих властивостей нових похідних 3-бензил-8-
пропілксантину. 

Матеріали та методи. Чутливість мікроорга-
нізмів до похідних ксантину, що досліджувалися, 
визначалися згідно з методичними рекомендаціями 
«Вивчення специфічної активності протимікроб-
них лікарських засобів» [9, c. 21]. 

Дослідження протимікробної активності но-
восинтезованих похідних ксантину проводили на 
колекції індикаторних тест-штамів мікроорганіз-
мів, що були отримані із бактеріологічної лабора-
торії ДУ «Запорізький ОЛЦДСЕСУ» («Запорізький 
обласний лабораторний Центр Державної Сані-
тарно-Епідеміологічної служби України»). Для 
первинного скринінгу сполук використовували 
еталонні тест-культури як грампозитивних, так і 
грамнегативних бактерій, що належать до різних за 
морфофізиологічними властивостями клінічно зна-
чущих груп збудників інфекційних захворювань: 
Escherichia coli (ATCC 25922) – кишкова паличка, 
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) – золотистий 
стафілокок та Pseudomonas aeruginosa (АTCC 
27853) – синьогнійна паличка. Для вивчення про-
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тигрибкової активності використовували дріж-
жеподібні гриби роду кандіда – Candida albicans 
(АTCC 885-653).

Під час дослідження готували ряд двократних 
серійних розведень препарату в бульйоні Мюллер-
Хінтону в об’ємі 1 мл, після чого додавали у кожну 
пробірку по 0,1 мл мікробної зависі (106 м.к./мл).  
Протимікробна та протигрибкова активності оці-
нювались за мінімальною інгібуючою концентра-
цією (МІК), мінімальною бактерицидною кон-
центрацією (МБцК) та мінімальною фунгіцидною 
концентрацією (МФцК) – найменшої кількості спо-
луки, яка затримувало або припиняло ріст бактерій 
або грибів після вирощування. 

В якості розчиннику для сполук в дослідженнях 
використовували диметилсульфоксид, вихідні роз-
чини доводили до концентрації 1 мг/мл. 

Контроль протимікробної активності сполук 
відносно досліджуваних штамів проводили згідно 
наказу № 167 від 05.04.2007 р. Про затвердження 
методичних вказівок «Визначення чутливості мі-
кроорганізмів до антибактеріальних препаратів» 
[10, c. 77]. Додатково проведено контроль пожив-
них середовищ і розчинника за допомогою загаль-
ноприйнятих методик [11, c. 111].

Результати та їх обговорення. За даними 
проведених досліджень, які наведені в табли-
ці 1, було встановлено, що вихідний 3-бензил-8-
пропілксантин 1 (базова сполука) по відношенню 
до мікроорганізмів, що вивчались, виявляє помірну 
протимікробну активність.

Введення залишку оцтової кислоти в положен-
ня 7 ксантинового біциклу, а також заміна карбок-
сильного гідроксилу на амідну групу у самому за-

Таблиця 1
Протимікробна та протигрибкова активність 3-бензил-8-пропілксантинів 1-20

1-20
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N N

N

O

O
HN

O
N R

HN

N N

N

O

O

R

1-5 6-17 18-20

№ R
E.coli S.aureus P.aeruginosa C.albicans
МІК, 
мкг/мл

МБцК, 
мкг/мл

МІК, 
мкг/мл

МБцК, 
мкг/мл

МІК, 
мкг/мл

МБцК, 
мкг/мл

МІК, 
мкг/мл

МБцК, 
мкг/мл

1 H 100 200 50 100 50 100 25 50

2  
OH

O 100 200 50 100 50 100 25 50

3  
NH2O 100 200 50 100 50 100 25 50

4
 

O
O

CH3

100 200 50 100 50 100 25 25

5
 

H
N

O
NH

N
H

S

 

100 200 50 100 50 100 25 50

6   
50 100 50 100 50 100 25 50

7   
100 200 50 100 50 100 25 50

8
 

O

 

50 100 50 100 50 100 25 50

9
 

O

OH  

100 200 50 100 50 100 25 50

10  Br  
100 200 100 200 50 100 50 50

11  F  
50 100 50 100 50 100 25 50
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міснику (сполуки 2 і 3), не призвело до збільшення 
протимікробної активності. Введення пропільного 
замісника до залишку кислоти (сполука 4) дещо 
збільшує МФцК в порівнянні до вихідної сполуки. 
Нарощування фенілтіосемікарбазидного фрагмен-
ту не призводить до посилення протімікробної дії. 
Натомість іліденгідразиди 6 та 8 проявляють трохи 
кращу антимікробну активність по відношенню до 
Escherichia coli порівняно з вихідним 3-бензил-8-
пропілксантином 1. 

Наявність атомів галогенів в бензиліденовому 
фрагменті мало різноманітний ефект. Так, введення 
атому Брому до ароматичного кільця (сполука 10) 
значно не впливало на антимікробну активність, 
трохи збільшуючи МІК по відношенню до Candida 
albicans (МІК становила 50 мкг/мл). Присутність ж 
атому Флуору (сполука 11) покращувало показник 
мінімальної інгібуючої концентрації по відношен-
ню до Escherichia coli (МІК становила 50 мкг/мл)  
у порівнянні з вихідною сполукою. При цьому 
введення другого атому Флуору (сполука 12) мало 
протилежний ефект та дещо зменшувало актив-
ність по відношенню до Escherichia coli. Комбіна-
ція в заміснику атомів Фтору та Хлору (сполука 13) 
значно підвищувало фунгіцидну дію в порівнянні з 
вихідним 3-бензил-8-пропілксантином 1.

Наявність в бензольному кільці бензиліденгі-
дразидів нітрогенвмісних замісників по різному 
впливало на протимікробні властивості сполук. 
Так, введення в пара-положення бензольного кіль-
ця диметиламіногрупи (сполука 14), що є донором 
електронів, не впливало на вираженість антибакте-

ріальної дії. В той час як електроноакцепторні за-
місники (нітрогрупи) не значною мірою покращу-
вали бактеріостачні та бактеріоцидні властивості 
по відношенню Escherichia coli (сполуки 15 та 16).

З даних літератури [12, c. 46; 13, c. 1125; 
14, c. 670; 15, c. 552] відомо, що нітроген- 
вмісні гетероциклічні сполуки, насамперед похідні 
1,2,4-тріазолу, проявляють широкий спектр біоло-
гічних властивостей, в тому числі й антибактері-
альні. У зв’язку з цим доцільним було поєднання в 
одній молекулі ксантинового фрагменту з іншими 
гетероциклічними системами.

Введення до структури ксантинового біциклу 
залишку ізатину (сполука 17), а також наявність 
оксадіазольного фрагменту (сполуки 18 та 19) не 
впливало на вираженість протимікробної дії в по-
рівнянні з вихідною сполукою. В той час як ком-
бінація 3-бензил-8-пропілксантину з 5-тіо-4-феніл-
1,2,4-тріазолом (сполука 20) привело до значного 
підвищення фунгіцидної активності (МІК станови-
ла 12,5 мкг/мл, а МБцК – 25 мкг/мл).

Висновки:
1. Отримані в результаті дослідження дані до-

зволили, зробити висновок, що похідні 3-бензил-8-
пропілксантину виявляють протимікробну дію. 

2. Найбільш активними виявилися сполуки 13 
та 20, що проявляють значні протигрибкові влас-
тивості та містять у своєму складі атоми Хлору та 
Флуору або залишок 5-тіо-4-феніл-1,2,4-тріазолу 
відповідно. 

3. Встановлені певні закономірності взаємо- 
зв’язку «будова-протимікробна активність».

Продовження таблиці 1

12  
F

F  
100 200 50 100 50 100 25 50

13
 

F

Cl  

100 200 50 100 50 100 12,5 25

14  
N

 
100 200 50 100 50 100 25 50

15  NO2  
50 100 50 100 50 100 25 50

16  
NO2

 
50 100 50 100 50 100 25 50
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NH

O  

100 200 100 200 50 100 25 50
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O

N

N
O

F

 

100 200 100 200 50 100 25 50
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O

N

N
O

OH

 

100 200 100 200 50 100 25 50
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N
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SH
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100 200 25 50 100 100 12,5 25
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The work is devoted scientifically-analytical search and restoration of the data about life to a way and creative activity 
of professor Vincenta Tsezarevicha Tomashevicha of one of organizers of the Dnepropetrovsk medical academy and the 
founder of chair of the general surgery.

Key words: professor V.Z.Tomashevich, a course of life, medical and scientific and pedagogical activity, the contribution 
to medicine development.

У минулому році була відзначена важлива по-
дія – 100-річчя заснування Дніпропетровської 
медичної академії, одного з провідних науково-
педагогічних закладів України. За цим ювілеєм слі-
дують аналогічні ювілеї створення опірних кафедр 
вузу. У 2018 році буде відзначати 100-річний ювілей 
кафедра загальної хірургії. Це не тільки визначна 
подія, але й підсумок роботи кафедри за сторічний 
період. В цей час згадують не тільки досягнення 
і внесок в розвиток національної і світової науки. 
Великої пошани потребують засновники кафедри, 
люди які перші заклали фундамент і створили умо-
ви для подальшого її становлення і розвитку. У цій 
статті ми згадуємо внесок професора Вінсента (Ві-
кєнтія) Цезаревича Томашевича не тільки у ство-
ренні нашої кафедри, але й в організацію і перші 
кроки становлення нашої академії. Багато років 
було мало відомо про його життєвий шлях і вне-
сок у світову науку. Навіть після згадок у виданій 
літературі значилось тривалий час «роки життя 
невідомі». Активна група співробітників кафедри 
загальної хірургії визначила для себе за необхідне 
відновити основні етапи життя і діяльності засно-
вника нашої кафедри. Цьому сприяла кропітка ро-
бота з вітчизняними і закордонними літературними 
джерелами, дружні зв’язки із польськими колегами 
Варшавської медичної академії та Медичної ака-
демії м. Лодзь. Було не тільки визначено справжнє 
ім’я засновника нашої кафедри, але й встановлені 
дати його життя, визначений його нелегкий жит-
тєвий і творчий шлях в медицині у нашій державі 
та після повернення на історичну батьківщину. До 

того ж, у минулому році було відзначено 140 років з 
дня його народження. Результати нашої пошукової 
і аналітичної роботи ми представляємо у цій статті 
[1, с. 9-12; 7, с. 141-144].

Вінсент Цезаревич Томашевич народився 
5 квітня 1876 року у передмісті м. Могилів. Його 
батько Цезар Томашевич був департований із 
Польщі до Росії як учасник повстання 1863 року 
і працював начальником залізничної станції Гря-
зі. Мати – Ізабель Полєвська. Відомо, що він на-
вчався у гімназії міста Желен Орловської губернії. 
Дід В. Томашевича був лікарем, одже в родині 
всі мріяли дати медичну освіту синові. Тому, піс-
ля закінчення середньої школи Вінсент вступив 
до навчання на медичний факультет Московького 
університету, де навчався з 1894 по 1900 рр. Після 
закінчення Університету він обіймає посаду пові-
тового лікаря у с. Пісковатка Тамбовської губернії. 
З початком роботи молодий лікар виявив неабияку 
схильність до хірургії. Його мрія була опанувати хі-
рургію і удосконалити свої хірургічні навички. Це 
можна було зробити у провідних хірургічних кліні-
ках того часу. Роки його навчання співпали із впро-
вадженням в хірургії метода асептики, який змі-
нив і значно доповнив антисептику. Він спробував 
вступити до ад’юнктури в клініку професора Клей-
на (Відень, Австрія) де свого часу працював Ігнац 
Земмельвейс. Проте через небажання адміністрації 
Університету брати на роботу поляків, вимуше-
ний був продовжити роботу в якості дільничного 
лікаря у Ліпецькому повіті Тамбовської губернії. 
Його увагу привернув Харківський університет. 
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Рис. 1. Томашевич Вінсент Цезаревич 

В кінці ХІХ століття загальна кількість поляків 
Харкова сягала 3969 чол. (3,3% населення міста) 
[6, с. 93-97]. У ньому з’явилися товариства, що на-
магалися залучити до культурно-освітньої роботи 
якнайбільше адептів польського самовизначення – 
культурного, політичного та національного. Після 
січневого повстання 1863 року кількістьпольської 
професури університету помітно зменшилася, од-
нак й надалі тут працювали видатні поляки, знані 
не тільки в Росії, а й у всьому світі. Особливо ба-
гато їх було на медичному факультеті. У 1901 році 
В. Томашевич отримав можливість стажуватися у 
хірургічній клініці Харкова під керівництвом про-
фесора Юліана Песького, також поляка, вихованця 
Харківського університету одного з найвидатніших 
професорів того часу. Видатний хірург, доктор ме-
дицини, завідуючий кафедрою і директор Клініки 
Хірургії Харківського університету Ю. Песький, а 
у 1911-1920 рр. – декан медичного факультету, брав 
також активну участь в суспільному житті харків-
ської громади, був секретарем та почесним членом 
Римо-католицького Товариства Благодійності, за-
лишався однією з центральних постатей польської 
громади Харкова, постійно підтримуючи польську 
молоду інтелігенцію. Після року стажування В. То-
машевича, як здібного організатора і фахівця, було 
призначено на посаду головного лікаря земського 
госпіталю у Макарово.

У червні 1904 року В. Томашевича було мобілі-
зовано як військового лікаря до лав російської армії 
і направлено до Манчжурії для участі у російсько-
японській війні. Служба в армії та кропітка робота 
військового лікаря дала змогу отримати надзвичай-
ний досвід з військово-польової хірургії. Демобілі-
зований наприкінці 1905 року із армії молодий лі-
кар у 1906 році, нарешті, отримав змогу проходити 
піврічне стажування з хірургії у клініці професора 
Роуса у Лозанні (Швейцарія). 

Після повернення в Росію В. Томашевич по-
ступає на роботу у ІІІ московську хірургічну клі-
ніку, якою тоді керував професор П.І. Дьяконов 
[8, с. 134, 148]. Клініка на той час посідала про-
відне місце і була активним проповідником питань 
асептики і антисептики. Під час праці у хірургічній 
клініці він багото оперує, збільшуючи хірургічну 
майстерність, впроваджує отриманий досвід вій-
ськового лікаря з лікування вогнепальних пора-
нень, вивчає різні направлення хірургії, займаєть-
ся наукою. Матеріал клініки на той час мав досвід 
оперативного лікування при різних захворюваннях 
нирок і органів сечової системи. В цьому напрям-
ку була відзначена робота В. Томашевича з опера-
тивного лікування внутриочеревинного розриву 
сечового міхура. Коло наукових питань молодого 
вченого було широким. Його приваблює кістково-
пластична хірургія, лікування гнійних ран, уроло-
гія та інше. Проведені дослідження по вивченню 
туберкульозного ураження стегнового суглоба у 
138 хворих та наслідків їх лікування стали основою 
блискуче захищеної дисертації «О бугорчатке тазо-
бедренного сустава» у 1907 році. Після її захисту 
В.Ц. Томашевич отримує звання доктора медицини. 

Після смерті свого вчителя В. Томашевич зали-
шає московську клініку і пов’язує свою діяльність 
із земською медициною. З 1908 року працює голо-

вним лікарем шпиталю у м. Суми (тоді Харківської 
губернії), а у 1911 році переїздить до Криму де 
отримує посаду хірурга і головного лікаря Фео-
досійської земської повітової лікарні. Із початком 
Першої світової війни протягом серпня-вересня 
1914 року Феодосійське відділення Російського 
Суспільства Червоного Хреста (РОЧХ) разом із 
Дамським комітетом, який очолювала донька ві-
домого художника Айвазовського, зібрали кошти 
для відкриття у Феодосії місцевого лазарету РОЧХ 
на 50 ліжок. За для цього Феодосійсье відділення 
РОЧХ і Дамський комітет звернулися до керівни-
цтва Феодосійської земської лікарні на чолі з док-
тором В.Ц. Томашевичем про забезпечення лаза-
рету медичним персоналом і створенням на його 
базі курсів сестер милосердя. Як згадував у своїх 
спогадах Вінсент Цезаревич: «Після наради із свої-
ми співробітниками у міській лікарні лікарі і фель-
дшери вирішили прийняти цю пропозицію, проте з 
умовами, що лікарі будуть працювати без оплати, а 
фельдшери повинні отримувати зарплатню, окрім 
тих випадків, коли вони самі добровільно від неї 
відмовляться. Я припускав можливість, що із при-
зовом більшості дієздатного чоловічого населення 
роботи у міській лікарні стало значно менше, тому 
вільний час можна використовувати для роботи у 
лазареті для поранених. Лазарет ми організували 
досить швидко у великому будинку за містом. Ви-
кладання сестрам ми поділили поміж собою таким 
чином. Заняття біля ліжка хворого та науку обслу-
говування хворого доручили фельдшерам. На робо-
ту у лазарет в якості сестер милосердя дали згоду 
50 молодих дівчат. Ми обрали із них 30 таких, які 
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одночасно за рівнем інтелекту і станом здоров’я, 
відповідали би нашим вимогам. У лазареті «закипі-
ло», бо та на першому періоді проходили заняття із 
сестрами. Молоді сестри дійсно привнесли на пер-
ших порах безлад, проте з іншого боку принесли із 
собою багато свіжості, ентузіазму в роботу і службу 
суспільству» [12, c. 126-127]. У лютому 1915 року 
В.Ц. Томашевич був офіційно призначений завід-
увачем Феодосійським місцевим лазаретом РОЧХ і 
на цій посаді перебував до лютого 1916 року, коли 
його було змінено молодим підготованим військо-
вим лікарем кадровим офіцером Російської армії. 
Сумлінна праця на цій посаді була відзначена у бе-
резні 1915 року нагородженням В.Ц. Томашевича 
пам’ятним знаком РОЧХ (газета «Южное слово» 
від 19 березня 1915 р.) [2, с. 138-139]. 

У 1916 році він прибув до Катеринославської 
губернії і був запрошений на посаду головного 
лікаря губернської земської лікарні. Доктор меди-
цини В.Ц. Томашевич активно сприйняв рішення 
уряду з організації Вищіх жіночіх медичних курсів, 
які згодом були реорганізовані у вищій навчальний 
заклад. Він був одним із організаторів медичного 
університету у Катеринославі, в якому з 1917 по 
1920 рр. обіймав посаду декана медичного факуль-
тету, а у 1918 став засновником кафедри загальної 
хірургії з клінікою пропедевтики [3, с. 168-170;  
4, с. 194-196; 5, с. 281-282].

Кафедра загальної хірургії Катеринославського 
державного медичного інституту була організова-
на у вересні 1918 року. Вона була розташована на 
базі бувшої губернської земської лікарні і займала 
хірургічне відділення на 25 ліжок. Лекції читали у 
вестибюлі головного корпусу, в якому була кліні-
ка, або в одній з палат сусіднього корпусу, а також 
у лікарняній церкві, яка містилася на 2-му поверсі 
головного корпусу. Пізніше церкву було закрито і 
приміщення переобладнали під аудиторію.

Штат кафедри складали 3 асистенти і 5 орди-
наторів, серед яких слід відзначити Д.А.Василенко, 
майбутнього професора і керівника кафедри 
загальної хірургії (1951-1961 рр.). Профессор  
В.Ц. Томашевич одночасно був і головним лікарем 
закладу, тому мав можливість використовувати 
своє положення для організації кафедри (благо-
устрій приміщень, збільшення кількості ліжок, 
штату тощо). Він приділяв багато уваги якістю 
лекцій, ретельно готувався до них, використовував 
новітні досягнення науки і досвід отриманий про-
тягом російсько-японської та першої світової війн. 
24 лекції з основ хірургії з урахуванням перебігу і 
лікування інфікованих ран, які він читав протягом 
1918-1919 рр. були видані у 1921 р. у вигляді під-
ручника під назвою: «Лекції по хірургічній патоло-
гії і терапії». Значну увагу на кафедрі приділяли і 
практичним заняттям, які проводили за типом ку-
рації хворих студентами IV курсу з ретельним на-
писанням історії хвороби.

Щотижнево по суботах, у вечірній час, у квар-
тирі професора, за чашкою чаю проводили клі-
нічні конференції, на яких обговорювали учбову, 
лікувальну роботу за тиждень і проводили обгово-
рення лекцій професора. Доповідав кожний спів-
робітник. Після обговорення питань приймали 
відповідні рішення. Обходи в клініці проводили 3 

рази на тиждень і 3 дні на тиждень були операцій-
ними. Професор В.Ц. Томашевич багато оперував 
сам і навчав інших. Наукова робота базувалась та-
кож на проведенні наукових конференцій разом із 
трьома хірургічними клініками, іноді із залучен-
ням патологоанатомів і мікробіологів. На конфе-
ренціях проводили ретельне вивчення клінічних 
випадків.

Клініка займалася питаннями лікування ран 
(широко використовували метод постійного зро-
шення ран), оперативним лікуванням кістково-су-
глобового туберкульозу. За період праці у Катери-
нославському медичному інституті професором 
В.Ц. Томашевичем крім підручника було опубліко-
вано 28 наукових праць і видано монографію «На-
ука о ранах и их лечении».

Наприкінці 1922 року у складі групи інтеліген-
ції польської національності , яку очолив професор 
Владислав Едмундович Дзержинський, після отри-
мання Польщею незалежності, від’їздив із родиною 
на батьківщину і прибув до Варшави. Проте, після 
невдалих спроб отримати роботу у Варшавському 
університеті, у жовтні того ж року він починає пра-
цювати за контрактом військовим лікарем-хірургом 
у лікарні Грудзіадз (м. Лодзь). У квітні 1925 року 
був призначений на посаду замісника міської лікар-
ні у Лодзі і стає одним із провідних організаторів 
Соціального лікувального фонду м. Лодзь. Він ба-
гато оперує, консультує хворих в клініках і лікар-
нях, займається викладацькою діяльністю. У 1938 
році стає членом Місцевого організаційного комі-
тету Університетського коледжу лікарів у м. Лодзь, 
діяльність якого була припинена із початком Другої 
світової війни [10, с. 1281-1282; 11, с. 34-37, 163; 
13, с. 161-163].

9 листопада 1939 р. професора В. Томашевича 
було заарештовано разом із п’ятдесятьма іншими 
відомими мешканцями м. Лодзь в якості заручника, 
в межах так званої примусової дії проти місцевої 
інтелігенції, яку проводило місцеве гестапо. У кон-
центраційному таборі, він примушений був пра-
цювати в якості лікаря. Разом із іншими в’язнями 
табору був відправлений на завод Семюеля Аббе, 
але 16 січня 1940 року його було відпущено. Після 
звільнення, не очікуючи наступних репресій, він із 
родиною вирушає до Варшави, де працює під чу-
жим ім’ям «Вацлав Томашевський» різноробочим 
у господарчій крамниці.

Під час Варшавського повстання професор 
В.Томашевич стає організатором медичної допомо-
ги пораненим. Після придушення повстання у жов-
тні 1944 року знову потрапляє до концентраційного 
табору у Прушкуве, з якого був звільнений через 
старість.

Після Другої світової війни професор В. То-
машевич був одним із засновників університету у 
Лодзі (11 червня 1945 р.) і одночасно деканом ме-
дичного факультету в Університеті. З 27.07.1945 р. 
його призначено керівником ІІІ Кафедри хірургіч-
них хвороб, яку він очолював до 1959 року. Зван-
ня професора медицини йому було поновлено у 
1946 р. Активна робота на цій посаді разом із про-
відними професорами факультету дала свої пози-
тивні наслідки і 24 жовтня 1949 року на базі зазна-
ченого факультету у Лодзі було створено медичний 
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університет, де він працював до 1962 р. (до 
виходу на пенсію за віком). Крім активної 
діяльності в університеті ним був заснова-
ний Центр наукових досліджень захворю-
вань периферичних судин у м. Іїндек Здруй.

Професор В. Томашевич був одним із 
перших хірургів, які зрозуміли важливе зна-
чення нервової системи у розвитку захво-
рювань. Багато уваги приділяв лікуванню 
алергічних хвороб, важко діагностованих 
та вроджених. Популяризував новокаїнові 
блокади для закриття важко загоюваних ран 
та ран опікових. Багато зробив для розвитку 
абдомінальної хірургії. 

Фахова і наукова діяльність В. Тома-
шевича поєднувалась із активною громад-
ською. Активіст Демократичної партії, він 
був депутатом останньої довоєнної сесії 
Ради м. Лодзь, а після війни протягом 10 ро-
ків був членом Президії національної Ради 
м. Лодзь. Нагороджений орденами Прапора 
Праці І і ІІ класу, Командорським орденом 
Відродження Польщі і Золотим Хрестом за 
заслуги. Лауреат Нукової нагороди м. Лодзь 
(1961 р.). 

Помер професор В.Ц. Томашевич 4 червня 
1965 року. Похований на Центральному міському 
цвинтарі м. Лодзь.

Після смерті професора було видано його авто-
біографічні спогади, які містили багато цікавої і 

Рис. 2. Пам’ятна дошка честь професора  
В.Ц. Томашевича встановлена на будівлі медичного 

університету в м. Лодзь

актуальної інформації про організацію соціальної 
медичної допомоги у м. Лодзь та створення медич-
ного університету у Катеринославі. На його честь 
на будівлі медичного університету встановлена 
пам’ятна дошка (рис. 2). Його ім’ям названи вулиця 
у м. Лодзь та маєток Реткіня.
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ОЦІНКА ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ  
НА ТЛІ КОМОРБИДНОЇ ПАТОЛОГІЇ НЕІНФЕКЦІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

В статті досліджуються запальні процеси у хворих на ішемічний інсульт на тлі коморбидної патології неінфекцій-
ної етіології. Розглядається стан про-/протизапальної системи у хворих на ішемічний інсульт (ІІ) на тлі виявлених 
комп’ютерно-томографічним методом вогнищ лейкоенцефалопатії (ЛЕП), а також у хворих, що перенесли ІІ на тлі 
ЦД 2 типу у стадії субкомпенсації.

Ключові слова: ішемічний інсульт, коморбидна патологія, лейкоенцефалопатія, субкомпенсація.

В статье исследуются воспалительные процессы в больных с ишемическим инсультом на фоне коморбиднои 
патологии неинфекционной этиологии. Рассматривается состояние про- / противовоспалительной системы у боль-
ных с ишемическим инсультом (ИИ) на фоне выявленных компьютерно-томографической методом очагов лейкоэн-
цефалопатии (ЛЭП), а также у больных, перенесших ИИ на фоне СД 2 типа в стадии субкомпенсации.

Ключевые слова: ишемический инсульт, коморбидна патология, лейкоэнцефалопатия, субкомпенсация.

The article investigates inflammation in patients with ischemic stroke on the background komorbydnoyi pathology of 
infectious etiology. Considers the pro / anti-inflammatory system in patients with ischemic stroke (II) against the identified 
computer-tomography method leykoentsefalopatiyi lesions (EPL), as well as in patients undergoing II on the background of 
type 2 diabetes in the stage subcompensation.

Key words: ischemic stroke, komorbydna pathology leykoentsefalopatiya, subcompensation.

Актуальність. Останніми десятиріччями, не-
зважаючи на значні досягнення науково-технічно-
го прогресу в медицині, рівень неврологічної за-
хворюваності у світі невпинно зростає. Особливе 
місце серед неврологічної патології посідають 
гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК), 
щорічна захворюваність на які складає біля 15 
млн. осіб. Згідно з даних Всесвітньої Організації 
Охорони Здоров’я, ГПМК є однією з найросповсю-
дженіших причин смерті у світі [1; 2, с. 121; 3, с. 
13; 4]. ГПМК та його наслідки суттєво погіршують 
якість життя пацієнта, важким тягарем лягають 
на родичів, негативно впливають на економічний 
розвиток населення [6, c. 3-8]. Отже, сучасному 
суспільству й досі необхідні глибокі дослідження 
етіології та патогенезу патологічних процесів для 
більш прицільної медичної допомоги хворому. Ві-
домо, що виникнення та розвиток ГПМК є фактич-
но кульмінацією впливу різноманітних факторів 
ризику, серед яких суттєву роль грає атеросклеро-
тичне ураження судин, наявність фібриляції перед-
сердь, цукрового діабету (ЦД) 2 типу [2, c. 17-22]. 
У зв’язку із цим, вивчення впливу коморбідної 
патології викликає особливий інтерес для дослід-
ників. Саме доінсультним станом мозкового мета-
болізму, його енергетичними потребами та збалан-
сованістю роботи нейроімуноендокриної системи 
організму визначаються особливості перебігу ін-
сульту. ЦД визнаний незалежним чинником ризи-
ку ГПМК та є другим за значущістю після артері-
альної гіпертензії. У багатьох пацієнтів із ГПМК 
відзначають ЦД, який діагностують вперше лише 
під час госпіталізації з приводу інсульту, що зна-
чно обтяжує перебіг ГПМК, підвищує ризик смерті 
та несприятливо вливає на прогноз захворювання. 
Загальновідомо, що частота повторних ГПМК у 
цих хворих підвищується майже вдвічі порівняно з 

показником в основній популяції. Провідне місце в 
структурі ГПМК посідає ішемічний інсульт, пито-
ма вага якого за наявності ЦД є вищою, ніж в осіб 
без порушень вуглеводного обміну [8]. Таким чи-
ном, визначення етіопатогенетичних факторів це-
реброваскулярних захворювань, що призводять до 
ішемічного інсульту, дозволяє виявити предиктори 
його розвитку, що сприяє успішній профілактиці та 
лікуванню [7, c. 58-62].

Мета дослідження. Вивчити стан про-/проти-
запальної системи у хворих на ішемічний інсульт 
(ІІ) на тлі виявлених комп’ютерно-томографічним 
методом вогнищ лейкоенцефалопатії (ЛЕП), а та-
кож у хворих, що перенесли ІІ на тлі ЦД 2 типу у 
стадії субкомпенсації. 

Матеріали та методи. Дослідження проводи-
лося на базі КУ «6-а міська клінічна лікарня» м. За-
поріжжя. Під нашим спостереженням знаходилось 
87 пацієнтів, що перенесли ІІ, віком від 56 до 72 ро-
ків. Критеріями виключення були: наявність супут-
ньої інфекційної патології, захворювань сполучної 
тканини, перенесений інфаркт міокарду, повторне 
ГПМК. Пацієнти були поділені на 4 групи: 1) ті, що 
перенесли ІІ без ЛЕП та ЦД 2 типу (21 пацієнт); 
2) ті, що перенесли ІІ на тлі ЛЕП (23 пацієнти); 
3) ті, що перенесли ІІ на тлі ЦД 2 типу без ЛЕП 
(22 пацієнти); 4) ті, що перенесли ІІ на тлі ЛЕП та 
ЦД 2 типу (21 пацієнт). Усім хворим проводилося 
клініко-неврологічне обстеження. Скарги, анамнез, 
неврологічний статус, оцінку неврологічних розла-
дів визначали за допомогою шкали NIHSS при пер-
винному огляді, на 3-тю, 7-му і 10-ту добу; виявляли 
тип інсульту (кардіоемболічний, атеротромботич-
ний), проводили обстеження серцево-судинної сис-
теми, транскраніальне триплексне сканування 
магістральних судин голови та шиї вимірювання 
артеріального тиску, ЕКГ; досліджували рівень 
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глюкози в крові. Усім пацієнтам була проведена 
комп’ютерна томографія головного мозку за допо-
могою мультизрізового комп’ютерного томографу 
Somatom Spirit (Siemens), рівень С-реактивного 
білку (СРБ) у якості маркера запалення визначався 
у сиворотці крові на 1-шу та 10-ту добу перебуван-
ня у стаціонарі методом твердофазного імунофер-
ментного аналізу. 

Результати дослідження. Більшість пацієнтів, 
що знаходилися під нашим спостереженням, пере-
несли ІІ середнього ступеня тяжкості згідно шкали 
NIHSS (середній рівень NIHSS на 1-шу добу пе-
ребування у стаціонарі складав 9,1±0,18 балів, на  
10-ту добу – 6,85±0,11 балів) (табл. 1). 

З 87 хворих 81,6% мали півкульний інсульт 
(71 пацієнт), у той час як 18,4% перенесли ІІ у 

Таблиця 1
Динаміка важкості перебігу інсульту за шкалою NIHSS у груп хворих

Кількість 
хворих, що 
перенесли ІІ

Наявність 
ЛЕП

Наявність 
ЦД 2 типу

Середній 
рівень 
NIHSS на 
1-шу добу

Середній 
рівень 
NIHSS на 
3-тю добу

Середній 
рівень 
NIHSS на 
7-му добу

Середній 
рівень 
NIHSS на 
10-ту добу

Р

21 - - 7,92± 0,18 7,52± 0,15 6,77± 0,17 6,45± 0,12 ˂0,05
23 + - 7,48± 0,11 7,15± 0,19 6,95± 0,15 6,89± 0,16 ˂0,05
22 - + 7,65± 0,19 7,48± 0,12 7,39± 0,18 7,23± 0,18 ˂0,05
21 + + 7,85± 0,15 7,52± 0,18 7,02± 0,13 6,95± 0,19 ˂0,05

Таблиця 2 
Товщина комплексу інтима-медіа брахіоцефальних артерій у різних груп пацієнтів

Наявність 
ЛЕП

Наявність 
ЦД 2 типу

Атеро-тромботичний 
підтип ІІ  
(n = 42), см

Кількість 
хворих 
підгрупи

Кардіо-емболічний 
підтип ІІ  
(n = 37), см

Кількість 
хворих 
підгрупи

- - 0,17±0,02 12 0,16±0,01 9
+ - 0,18±0,01 10 0,17±0,02 10
- + 0,16±0,02 9 0,18±0,01 11
+ + 0,17±0,01 11 0,18±0,01 7

Таблиця 3 
Динаміка рівню СРБ у груп хворих

Кількість хворих, 
що перенесли ІІ

Наявність 
ЛЕП

Наявність 
ЦД 2 типу

Середній рівень СРБ 
на 1-шу добу, мг/л

Середній рівень СРБ 
на 10-ту добу, мг/л Р

21 - - 6,49±0,18 5,31±0,12 ˂0,05
23 + - 7,28±0,14 5,95±0,11 ˂0,05
22 - + 6,50±0,13 6,32±0,18 ˃0,05
21 + + 6,48±0,13 6,95±0,17 ˂0,05

Таблиця 4 
Динаміка рівня СРБ у досліджуваних груп хворих, що мали атеротромботичний підтип ІІ

Наявність 
ЛЕП

Наявність ЦД 
2 типу

Кількість 
хворих

Середній рівень СРБ  
на 1-шу добу ІІ

Середній рівень СРБ  
на 10-ту добу ІІ Р

- - 12 6,32±0,15 5,48±0,17 ˂0,05
+ - 10 7,34±0,12 6,01±0,13 ˂0,05
- + 9 6,49±0,14 6,31±0,18 ˃0,05
+ + 11 6,45±0,12 6,98±0,16 ˂0,05

Таблиця 5 
Динаміка рівня СРБ у досліджуваних груп хворих, що мали кардіоемболічний підтип ІІ

Наявність 
ЛЕП

Наявність ЦД 2 
типу

Кількість 
хворих

Середній рівень СРБ 
на 1-шу добу ІІ

Середній рівень СРБ  
на 10-ту добу ІІ Р

- - 9 6,21±0,13 5,39±0,18 ˂0,05
+ - 10 7,18±0,14 5,83±0,12 ˂0,05
- + 11 6,28±0,16 6,12±0,13 ˃0,05
+ + 11 6,39±0,11 6,79±0,18 ˂0,05
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стовбурі головного мозку (16 пацієнтів). Також 
42 пацієнтам був підтверджений атеротромботич-
ний підтип ІІ, 37 пацієнтам – кардіоемболічний, 
8 пацієнтам – гемодинамічний підтип ІІ. Товщина 
комплексу інтима-медіа брахіоцефальних артерій 
у пацієнтів, що перенесли ІІ, згідно з визначеними 
підтипами ІІ та різною комбінацією супутньої па-
тології, суттєво не відрізнялась (табл. 2).

На 10-ту добу захворювання була виявлена 
тенденція до зниження рівню СРБ у хворих, що 
перенесли ІІ без наявності супутнього ЦД 2 типу 
та ЛЕП, а також у групи хворих, що не страж-
дали ЦД 2 типу, але мали підтверджені вогни-
ща ЛЕП на комп’ютерній томограмі головного 
мозку (з 6,49±0,18 до 5,31±0,12 та 7,28±0,14 до 
5,95±0,11 мг/л відповідно; p<0.05). У пацієнтів, 
що перенесли ІІ та тлі ЦД 2 типу та не мали вог-
нищ ЛЕП на комп’ютерній томограмі головного 
мозку, рівень СРБ на 10-ту добу істотно не змінив-
ся (з 6,5±0,13 до 6,32±0,18 мг/л, p>0.05). Однак, у 
хворих на ІІ із підтвердженими вогнищами ЛЕП 
та з наявністю ЦД 2 типу у стадії субкомпенса-
ції рівень маркеру запалення, що досліджувався, 
дещо зріс (з 6,48±0,13 до 6,95±0,17 мг/л, p<0.05) 
(табл. 3). 

Також у досліджуваних груп хворих, що пере-
несли різні підтипи ІІ, рівень СРБ варіювався на-
ступним чином (табл. 4, 5).

Висновки. У груп пацієнтів, що перенесли ІІ, 
динаміка рівня маркера запалення варіюється у від-
повідності з наявністю в анамнезі представлених 
коморбідних станів (ЛЕП, ЦД 2 типу) та їхньою 
комбінацією. Згідно з результатів дослідження, па-
цієнти, що перенесли ІІ та не мали в анамнезі ЦД 
2 типу в стадії субкомпенсації або вогнищ ЛЕП, 
підтверджених даними комп’ютерної томограми 
головного мозку, мали більш низький рівень про-
запального маркеру на 10-ту добу перебування в 
стаціонарі незалежно від підтипу ІІ. Відсутність 
позитивної динаміки рівню С-реактивного білку 
у пацієнтів, що на момент перенесення ІІ страж-
дали ЦД 2 типу в стадії субкомпенсації, незважа-
ючи на наявність або відсутність вогнищ ЛЕП на 
комп’ютерній томограмі головного мозку, дає ваго-
мі причини необхідності продовження досліджен-
ня перебігу порушень мозкового кровообігу, що 
проходить на тлі різної коморбідної патології, та 
взаємного впливу коморбідних станів на тяжкість 
даного захворювання для успішного його лікуван-
ня та покращення якості життя хворого.
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ЧАСТОТА НАЙБІЛЬШ ЗНАЧУЩИХ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ У ДІВЧАТ,  
ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ

Робота присвячена дослідженню проблеми запальних захворювань внутрішніх статевих органів, які поєднують-
ся з урологічною патологією запального генезу в дівчат-підлітків. 

Ключові слова: сальпінгоофорит, дівчата-підлітки, запальні захворювання нирок та сечового міхура.

Работа посвящена исследованию проблемы воспалительных заболеваний внутренних половых органов, соче-
таных с урологической патологией воспалительного генеза у девушек-подростков. 

Ключевые слова: сальпингоофорит, девушки-подростки, воспалительные заболевания почек и мочевего 
пузыря.

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. 

Key words: salpingo-ophoritis, inflammatory diseases of kidneys and urine bladder, adolescent girls.

Запальні захворювання органів малого тазу 
(ЗЗОМТ) представляють групу захворювань верх-
нього відділу статевого тракту. ЗЗОМТ – одна з 
актуальних медичних проблем, що суттєво вплива-
ють на здоров’я мільйонів дівчат-підлітків та жінок 
дітородного віку [1; 2].

За даними МОЗ України, запальні захворюван-
ня жіночої статевої системи складають 60-65% від 
усіх гінекологічних захворювань, а серед ЗЗОМТ 
запалення маткових труб та яєчників складають 
79,6% [3]. Виникаючи переважно в молодому віці, 
сальпінгооофорити часто перебігають в стертій, ати-
повій формі, внаслідок чого розвивається хронічний 
запальний процес додатків матки [1; 3; 4]. В свою 
чергу проблема хронізації запального процесу в 
придатках матки залишається актуальною в сучас-
ній гінекології через підвищення частоти інфекцій-
них ускладнень, зміну мікробіологічного статусу гі-
некологічних хворих та пригнічення імунітету [5; 6].

В основі розвитку і формування запальних за-
хворювань лежать взаємопов’язані процеси, які 
починаються з гострого запалення, а закінчуються 
деструктивними змінами. Бактеріологічна інвазія – 
це основний пусковий механізм запального про-
цесу статевих органів. Розвиток запалення визна-
чається мікробним фактором [7].

Урбанізація суспільства, погіршення екологіч-
ного стану, а також наслідки безконтрольного за-
стосування ліків, у першу чергу антибіотиків, не-
гативно впливають на здоров’я людини [7; 8]. 

За останніми літературними даними, неабиякий 
вплив на організм дівчаток має їх психоемоційний 
стан. Хронічний стрес, асоційований з постійною 
аферинтацією, призводить до виснаження адапта-
ційних можливостей центральних регуляторних 
механізмів [8]. 

Для вирішення задач дослідження обстежено 
71-у дівчинку-підлітка, за згодою батьків, які згідно 
дизайну дослідження були розподілені на наступні 
групи: до І (основної) групи увійшло 40 дівчат-під-
літків, хворих на сальпінгоофорит, до ІІ (контроль-
ної) групи увійшло 31 практично здорова дівчина.

За віком обстежені хворі усіх групи відноси-
лись до пубертатного періоду життя: з моменту 
настання менархе – до 18 років. Для оцінки стану 
здоров’я обстежених дівчат проаналізовано основні 
особливості перебігу вагітності і пологів в їх мате-
рів, особливості соціального статусу обстежених. 

Особливу увагу було приділено часу появи ме-
нархе, періоду становлення менструальної функції, 
характеру менструацій.

Спеціальне обстеження включало в себе визна-
чення вираженості вторинних статевих ознак, стан 
зовнішніх статевих органів, а також ректоабдомі-
нальне дослідження у дівчат пубертатного періо-
ду. Для отримання більш повної картини про стан 
органів малого тазу застосовувалось ультразвукове 
сканування органів малого тазу.

Аналіз соціальних факторів свідчить, що серед 
осіб контрольної групи переважали міські житель-
ки; всі проживали в задовільних матеріально-побу-
тових умовах та повноцінних сім’ях, що сприяло 
дотриманню санітарно-гігієнічних норм і правиль-
ному статевому вихованню.

Серед соціальних факторів виникнення запаль-
них захворювань внутрішніх статевих органів слід 
відмітити, що тільки у 13 пацієнток (32,5%) осно-
вної групи (І) були відмічені задовільні матеріаль-
но-побутові умови, які дають змогу дотримуватись 
правил особистої гігієни в будь-якому віці дівчин-
ки, а у 27 пацієнток (67,5%) матері, або обоє бать-
ків знаходились на роботі за кордоном, що дозво-
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ляло відвідувати дитину 1 – 2 раза на рік, а дівчата 
проживали без належного догляду. 

Вивчення анамнестичних даних матерів об-
стежених дівчат як контрольної групи, групи по-
рівняння, так і основної показало, що паритет ва-
гітності та пологів у них практично не відрізнявся. 

У процесі дослідження звертало на себе увагу 
наявність у значної кількості матерів генітальних 
інфекцій під час вагітності, яка була присутня у 
32 (80%) матерів дівчат І групи, що в кілька ра-
зів перевищувало цей показник у матерів дівчат 
контрольної групи. Ці дані достовірно свідчать про 
наявність «перинатального сліду» у обстежених ді-
вчат із сальпінгооофоритами, які були народжені 
жінками із запальними захворюваннями статевих 
органів під час вагітності.

Фізичний розвиток у більшості хворих зна-
ходився в межах фізіологічної норми, проте у 
18,1% пацієнток І групи, 17,1% пацієнток ІІ групи 
та 12,1% пацієнток ІІІ групи відповідно було від-
мічено пікнотичну будову та надмірну вагу тіла 
при середньому та нижчесередньому зрості (151 – 
160 см), переважала аліментарно–конституційна 
форма ожиріння І – ІІ ступеня.

Вивчення менструальної функції показало, що 
у 93,1% дівчат основної групи, 92,3% дівчат групи 
порівняння та 93,9% дівчат контрольної групи ме-
нархе розпочалося в 11 – 13 років, що співпадає з 
початком менструацій більшості дівчат в Україні, 
а у 6,9%, 7,7%, 6,1% дівчат відповідно кожної гру-
пи – відмічено запізнілу появу менструацій. Про-
тягом першого року і пізніше вони перебігали без 
ускладнень у 64,5% дівчат І групи і 85,2% дівчат 
ІІ групи, а у 36,2%, 14,8% обстежених відповідно 
І та ІІ груп мало місце порушення циклічності мен-
струацій, причому у значного числа дівчат пору-
шення мали місце ще з менархе. Менструації були 
болючими та нерегулярними (альгодисменорея) у 
28,4% хворих основної групи та 18,9% пацієнток 
групи порівняння, гіпоменструальний синдром 
спостерігався відповідно у 17,2% та 15,4% дівчат 
І та ІІ груп; менометрорагії у 24,1% та 10,6% дівчат 
І та ІІ груп. Серед обстежених дівчат контрольної 
групи порушення менструальної функції не спо-
стерігались.

Згідно із Міжнародною статистичною класифі-
кацією хвороб та споріднених проблем Х перегляду 
(1998 рік) та в залежності від початку виникнення 
запального процесу внутрішніх статевих органів 
враховувалась стадійність його появи, розвитку та 
прогресування, класифікація на гострі та хронічні 
процеси. 

Результати проведеного дослідження показали, 
що гостра форма захворювання була діагностована 
у 24 хворих (19,7%) І групи та 72 хворих (42,6%) 
ІІ групи, хронічна – у 92 (79,3%) та 97 (57,3%) па-
цієнток І та ІІ груп відповідно.

Основними скаргами у хворих на сальпінго-
офорити дівчат обох груп були: патологічні виді-
лення з піхви (водянисті, гнійні, пінисті), гіперемія 
вульви, набряк вульви, печія, болючий сечопуск, 
ниючі болі понизу живота, вираженість яких зале-
жала від форми захворювання. Частота клінічних 
проявів у дівчат хворих на сальпінгоофорит наве-
дена в таблиці 1.

Як видно з наведених даних в таблиці 1, за-
гальна слабкість відмічалась у абсолютно всіх 
пацієнток, які мали гострий перебіг та у практич-
ної більшості пацієнток з хронічним перебігом 
сальпінгоофориту. Гострий біль в нижніх відділах 
живота турбував переважно пацієнток з гострою 
формою запального процесу. У дівчат з хронічним 
перебігом сальпінгоофориту гострий біль спостері-
гався у 10,7%, проте у таких пацієнток переважав 
тупий, ниючий біль в нижніх відділах живота – у 
89,3%. Підвищення температури тіла було зафіксо-
вано переважно у дівчат з гострим перебігом саль-
пінгоофориту (83,3%). У пацієнток з хронічною 
формою сальпінгоофориту підвищення темпера-
тури тіла спостерігалось значно рідше, проте цей 
симптом проявлявся у 32,1%, що в 2,6 раза рідше, 
ніж у пацієнток з гострим перебігом захворюван-
ня. Тубооваріальні утворення спостерігались у 
незначної кількості пацієнток обох груп, а саме у 
33,3% пацієнток з гострим перебігом і 17,8% па-
цієнток з хронічним перебігом сальпінгоофориту. 
Патологічні виділення з піхви спостерігались прак-
тично у всіх хворих, як у дівчат з хронічним пере-
бігом запального процесу, так і у дівчат з гострою 
формою сальпінгоофориту. 

Таблиця 1
Частота найбільш значущих клінічних проявів у дівчат, хворих на сальпінгоофорит

№ 
п/п Ознака

Основна група (І) n=40
Гострий n=12 Хронічний n=28
Абсолютна кількість % Абсолютна кількість %

1 Загальна слабкість 12 100 26 92,8

2 Гострий біль в нижніх відділах 
живота 9 75,0 3 10,7

3 Тупий ниючий біль 3 25,0 25 89,3
4 Підвищення температури тіла 10 83,3 9 32,1
5 Дизуричні явища 2 16,7 1 3,5
6 Тубооваріальні утворення 4 33,3 5 17,8
7 Патологічні виділення та свербіж 12 100 27 96,4
8 Набряк вульви 4 33,3 5 17,8
9 Гіперемія вульви 3 25,0 5 17,8
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У незначної кількості обстежених (від 17,8% у 
пацієнток з хронічним перебігом сальпінгоофо-
риту та від 25,0% до 33,3% пацієнток з гострим 
запальним процесом) відмічалися набряк та гіпе-
ремія зовнішніх статевих органів, які були обу-
мовлені подразливою дією патологічних виділень 
з піхви. 

З вивчених клінічних проявів найбільш части-
ми скаргами у дівчат хворих на гострий сальпін-
гоофорит, з незначною тенденцією до зменшення 
частоти при хронічному запальному процесі, були 
загальна слабкість, біль в нижніх відділах живота, 
патологічні виділення з піхви, які були різнома-
нітними за своїми ознаками – кількість, колір, за-
пах, густина, що було характерно для відповідного 
збудника запалення та його асоціацій.

Як видно із представлених даних, класичні 
симптоми сальпінгоофориту притаманні і сучас-
ним дівчатам, але прояви їх та інтенсивність дещо 

відрізняється в залежності від форми захворюван-
ня. Так, загальна слабкість, біль в нижніх відділах 
живота різноманітної інтенсивності, патологічні 
виділення з піхви, спостерігаються у переважній 
кількості хворих, як при гострих, так і хронічних 
формах сальпінгоофориту.

Висновки: Таким чином, в результаті ретель-
ного клінічного аналізу нами встановлено, що со-
ціальні та матеріально-побутові умови проживання 
обстежених пацієнток були такими, що потребують 
покращення в дівчат основної групи і значною мі-
рою на це впливає повноцінність сім’ї. Паритет 
пологів у матерів не має впливу на розвиток за-
пального процесу додатків матки у дівчат. Проте, 
наявність у матерів дівчат І та ІІ груп генітальної 
інфекції під час вагітностей, була значно вищою 
ніж у матерів дівчат контрольної групи, що дово-
дить наявність «перинатального сліду» у пацієн-
ток, хворих на сальпінгоофорит. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  
У СПОРТСМЕНОК В РЯДЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОМАНДНЫХ  

ВИДАХ СПОРТА

В статье представлены материалы исследования, посвящённого изучению личностной и ситуативной тревож-
ности у спортсменок юношеского возраста, в период перед соревнованиями. Применялось определение личност-
ной и ситуативной тревожности с использованием методики Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина. Уста-
новлено, что у большинства спортсменок, выступающих в индивидуальных видах спорта, уровень личностной и 
ситуативной тревожности намного выше и более выражен, чем у спортсменок, выступающих в командных видах 
спорта.

Ключевые слова: спортсменки, личностная тревожность, ситуативная тревожность, индивидуальные виды 
спорта, командные виды спорта.

У статті представлені матеріали дослідження, присвяченого вивченню особистісної та ситуативної тривожності у 
спортсменок юнацького віку, в період перед змаганнями. Застосовувалося визначення особистісної та ситуативної 
тривожності з використанням методики Ч.Д. Спілбергера, в адаптації Ю.Л. Ханіна. Встановлено, що у більшості 
спортсменок, які виступають в індивідуальних видах спорту, рівень особистісної та ситуативної тривожності набага-
то вище і більш виражений, ніж у спортсменок, які виступають в командних видах спорту.

Ключові слова: спортсменки, особистісна тривожність, ситуативна тривожність, індивідуальні види спорту, ко-
мандні види спорту.

The article presents research materials devoted to the study of personal and situational anxiety in athletes adolescence, 
the period before the competition. The definitions of personal and situational anxiety us ing the techniques B.H. Spielberger, 
adaptation Y.L. Hanina. It was found that the majority of athletes performing in individual sports, the level of personal and 
situational anxiety is much higher and more pronounced than those of athletes playing in team sports.

Key words: female athletes, trait anxiety, situational anxiety, individual sports, team sports.

Актуальность. Многочисленными отечестве-
ными и зарубежными исследованиями показано, 
что психологическое состояние спортсмена, явля-
ется важной составляющей его соревновательной 
и тренировочной деятельности, поэтому проблема 
исследования влияния уровня личностной и ситуа-
тивной тревожности спортсменов является весьма 
актуальной. Изменения психологического настроя 
спортсмена в предсоревновательный и соревнова-
тельный периоды являются весомыми составляю-
щими личного или командного успеха во всех ви-
дах спорта [2, с. 166-170; 5, с. 38-44;8, с. 659-664; 
9; 11; 12, с. 136-139]. Прежде, чем перейти к психо-
логическим особенностям феномена тревожности 
в спорте, будет необходимым, по нашему мнению, 
рассмотреть этот вопрос с общепсихологических 
позиций. Согласно опубликованных официальных 
данных проведённых в последние годы исследова-
ний, в современном мире тревожные расстройства 
являются одними из самых распространенных на-
рушений психического здоровья людей, о чем гово-
рят результаты исследований Всемирной Органи-
зации Здравоохранения (ВОЗ) [7, с. 107-110]. 

В современной психологии принято разделять 
понятия «тревога» и «тревожность» [7, с. 107-110; 
10, с. 12-24]. Согласно теории Ч.Д. Спилбергера, 
различают тревогу как состояние (временное пере-
живание) и тревожность как свойство личности 
(устойчивая черта характера) [10, с. 12-24]. Тре-

вога, по мнению Ч. Д. Спилбергера, это «реакция 
на грозящую опасность, реальную или вообража-
емую, а тревожность – индивидуальная психоло-
гическая особенность, состоящая в повышенной 
склонности испытывать беспокойство в различных 
жизненных ситуациях, в том числе и тех, объектив-
ные характеристики которых к этому не предрас-
полагают [10, с. 12-24]. Согласно мнения ряда ав-
торов, тревога – это результат сложного процесса, 
в который включены когнитивные, аффективные 
и поведенческие реакции личности, ориентиро-
ванные на поиск источника опасности и оценку 
средств для ее преодоления. Личная и ситуативная 
тревожность, проявляемая человеком в трудных 
жизненных ситуациях в меру, помогает ему пре-
одолевать себя и трудности, развивать в себе жиз-
нестойкость, укреплять волевые качества личности 
[7, с. 107-110; 10, с. 12-24; 11]. Что касается второго 
термина, то в психологической литературе встре-
чаются разные трактовки понятия «тревожность», 
хотя большинство исследователей сходятся в том, 
чтобы рассматривать это понятие дифференциро-
ванно как ситуативное явление и как личностную 
особенность [7, с. 107-110; 10, с. 12-24; 11].

Считается, что тревожность, это индивидуаль-
ная психологическая особенность, проявляющаяся 
в склонности человека к частым и интенсивным пе-
реживаниям состояния тревоги, а также в низком по-
роге его возникновения» [7, с. 107-110; 10, с. 12-24;  
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11]. Термин «тревожность» используется для обо-
значения относительно устойчивых индивидуаль-
ных различий в склонности индивида испытывать 
это состояние. В этом случае тревожность означает 
черту личности [7, с. 107-110; 10, с. 12-24; 11]. Тре-
вожность, как черта, или личностная тревожность, 
не проявляется непосредственно в поведении. Но 
её уровень можно определить исходя из того, как 
часто и как интенсивно у индивида возникают со-
стояния тревоги [7, с. 107-110; 10, с. 12-24; 11]. 
Сама по себе тревожность является нормативным 
и необходимым условием развития личности. 
С другой стороны, тревожность рассматривается 
как состояние эмоционального дискомфорта и ха-
рактеризуется переживаемыми эмоциями напря-
жения, страха и нервозности, что сопровождается 
различными вегетативными реакциями и возника-
ет в сложных, стрессовых ситуациях [7, с. 107-110; 
10, с. 12-24; 11]. 

Таким образом, под тревожностью мы пони-
маем «индивидуальную психологическую особен-
ность, проявляющуюся в склонности человека к 
частым и интенсивным переживаниям состояния 
тревоги, а также в низком пороге его возникнове-
ния» [7, с. 107-110; 10, с. 12-24; 11]. Реактивная 
(ситуативная) тревожность характеризует состо-
яние человека в данный момент времени, которое 
характеризуется субъективно переживаемыми эмо-
циями: напряжением, беспокойством, озабоченно-
стью, нервозностью в данной конкретной обста-
новке. Это состояние возникает как эмоциональная 
реакция на экстремальную или стрессовую ситуа-
цию, может быть разным по интенсивности и дина-
мичным во времени [7, с. 107-110; 10, с. 12-24; 11]. 

По мнению Т.А. Полшковой (2013), «ситуатив-
ная тревожность как состояние характеризуется 
субъективно переживаемыми эмоциями: напряже-
нием, беспокойством, нервозностью. Повышенная 
тревожность, обусловленная страхом возможной 
неудачи, оценки со стороны взрослых или свер-
стников, является приспособительным механиз-
мом, повышающим ответственность индивидуума 
перед лицом общественных требований и устано-
вок» [7, с. 107-110]. Определенный уровень тре-
вожности – естественная и обязательная особен-
ность активной деятельной личности. У каждого 
человека существует свой оптимальный, или же-
лательный, уровень тревожности — это так назы-
ваемая полезная тревожность. Оценка человеком 
своего состояния в этом отношении является для 
него существенным компонентом самоконтроля  
[7, с. 107-110; 8, с. 659-664; 9; 11; 12, с. 136-139].

Постановка проблемы. Вопросы, касающиеся 
психологических особенностей тренировочно-со-
ревновательной деятельности спортсменов, в раз-
ных видах спорта и их гендерно-возрастных изме-
нений, всегда были актуальными для спортивной 
психологии [1; 2, с. 166-170; 3; 4, с. 172-177]. От 
знания этих особенностей и умения управлять ими, 
во многом зависят спортивная карьера и достиже-
ния любого спортсмена [1; 5, с. 38-44; 6; 9]. 

В особенности, по нашему мнению, недоста-
точно полно изучены особенности личностной и 
ситуативной тревожности у женщин-спортсменок, 
как в индивидуальных, так и в командных видах 

спорта [1; 5, с. 38-44; 6; 9; 12, с. 136-139]. Среди 
отечественных авторов вопросами тревожности в 
предсоревновательный, соревновательный и пост-
соревновательные периоды занимались такие ис-
следователи, как Ю. Ханин, 2003; А.И. Чикуров, 
А.П. Шумилин, 2006; Е.П. Ильин, 2008; В.В. Его-
ров, 2019; Н.А. Вареников, 2012; А.Х. Дейнеко, 
Н.Л. Боляк, 2012; Л.Н. Акимова, 2014; Е.М. Ги-
лязетдинова, 2015; А.И. Рогачёв, Л.Г. Майдокина, 
2015. Данные авторы обращали внимание на изме-
нения спортивных результатов в тренировочном и 
соревновательном циклах в их прямой зависимо-
сти как от личностной, так и ситуативной тревож-
ности. Поэтому проведённое нами исследование, 
является попыткой рассмотрения аспектов тревож-
ности у спортсменок юношеского возраста, в ряде 
популярных сегодня женских индивидуальных и 
командных видах спорта.

Цель исследования состояла в изучении дина-
мики тревожности в предсоревновательный период 
у спортсменок, выступающих в индивидуальных и 
командных видах спорта. 

Основной материал исследования. Данное 
исследование проводилось в 2016 году, с добро-
вольным привлечением к нему спортсменок юно-
шеского возраста, задействованных в ряде индиви-
дуальных (настольный теннис и вольная борьба) и 
командных (волейбол, пляжный волейбол, баскет-
бол, гандбол) видах спорта. Всего в исследовании 
приняло участие 78 спортсменок, их средний воз-
раст составил 20,04±0,25 лет. Общий стаж занятий 
данными видами спорта составил от 3 до 10 лет. 

Нами применялись такие методы исследова-
ния, как литературный анализ доступных источ-
ников информации по изучаемому вопросу, мето-
дика Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина 
[10, с. 12-24; 11] и интервьюирование, для выясне-
ния и уточнения имеющихся причин тревожности 
у спортсменов, в период соревнований. Данный 
тест представлен в виде опросника из 40 вопросов. 
Тест является надежным источником информации 
о самооценке человеком уровня своей тревожности 
в данный момент (реактивная (ситуативная) тре-
вожность) и личностной тревожности (как устой-
чивой характеристики человека). Тестирование мы 
проводили с применением двух бланков с вопро-
сами: один бланк предназначен для измерения по-
казателей ситуативной тревожности, а второй – для 
фиксации и измерения уровня личностной тревож-
ности [10, с. 12-24; 11]. При этом – низкому уровню 
ситуативной и личностной тревожности соответ-
ствует сумма полученных балов ≤ 30 баллов, для 
среднего уровня – от 31 до 44 баллов, для высокого 
уровня тревожности – 45 и > баллов [10, с. 12-24; 
11]. В результате проведения исследования, нами 
были установлены следующие проявления индиви-
дуальной тревожности, представленные в табл. 1.

Данные проведеного исследования показывают, 
что в индивидуальных видах спорта, из всех спор-
тсменок (n=64) низкий уровень личностной тре-
вожности перед соревнованиями был определён 
у 17 (26,56%) спортсменок, средний уровень – у 
21 (32,81%) и высокий уровень личностной тре-
вожности – у 26 (40,63%) спортсменок. Обращает 
на себя внимание достаточно высокое число спор-



25

Медичний форум
♦

тсменок с высоким предсоревновательным уров-
нем личностной тревожности. Наиболее высоким 
уровень личностной тревожности выявлен у спор-
тсменок, задействованных в силовых видах спорта. 
Большинство из этих спортсменок имеют спортив-
ный и соревновательный стаж от 3-х до 4-х лет.

Данные исследования о ситуативной тревожно-
сти спортсменок в индивидуальных видах спорта, 
представлены в табл. 2.

Показатели ситуативной тревожности в груп-
пе спортсменок с индивидуальными видами 
спорта несколько иная – низкий уровень ситу-
ативной тревожности совокупно определён у 
24 (37,50%) спортсменок, средний уровень – у 
20 (31,25%) и высокий уровень ситуативной тре-
вожности был определён у наибольшего числа 
спортсменок – 39 (60,94%). При дополнительном 
интервьировании оказалось, что это спортсменки, 

имеющие недостаточный спортивный и трениро-
вочно-соревновательный стаж, которые имеют ещё 
недостаточный опыт и психологическую подготов-
ленность к участию в соревнованиях и недостаточ-
но высокие спортивне результаты.

Данные исследования о личностной тревожно-
сти спортсменок в командных видах спорта, пред-
ставлены в табл. 3.

Рассматривая показатели личностной тревож-
ности у спортсменок в командних видах спорта 
(n=48), было установлено, что её низкий уровень 
определён у 24 (50,%), или у каждой второй спор-
тсменки. Средний уровень – у 20 (41,67%), и са-
мым не выраженным оказался показатель высокого 
уровня личностной тревожности, который во всей 
группе спортсменок в командных видах спорта, со-
ставил лишь 8,33% и был определён всего у 4 спор-
тсменок. Практически во всех командних видах 

Таблица 1
Показатели личностной тревожности у спортсменок в индивидуальных видах спорта,%

№ Наименование показателя Уровень индивидуальной тревожности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

1. Вольная борьба (n=16) 3 (18,75%) 7 (43,75%) 6 (37,50%)
2. Настольный теннис (n=14) 4 (28,57%) 5 (35,71%) 5 (35,71%)
4. Триатлон (n=11) 3 (27,27%) 4 (36,36%) 4 (36,36%)
4. Тяжёлая атлетика (n=11) 4 (36,36%) 2 (18,18%) 5 (45,46%)
5. Пауэрлифтинг (n=12) 3 (25,00%) 3 (25,00%) 6 (50,00%)

Таблица 2
Показатели ситуативной тревожности у спортсменок в индивидуальных видах спорта,%

№ Наименование показателя Уровень ситуативной тревожности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

1. Вольная борьба (n=16) 1 (6,55%) 5 (31,25%) 10 (6,25%)
2. Настольный теннис (n=14) 2 (14,29%) 4 (28,57%)  8 (57,14%)
4. Триатлон (n=11) 1 (9,09%) 3 (27,27%) 7 (63,64%)
4. Тяжёлая атлетика (n=11) 2 (18,18%) 1 (9,09%) 8 (72,73%)
5. Пауэрлифтинг (n=12) 2 (16,67%) 4 (33,33%) 6 (50,00%)

Таблица 3
Показатели личностной тревожности у спортсменок в командных видах спорта,%

№ Наименование показателя Уровень личностной тревожности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

1. Волейболистки (n=11) 5 (45,46%) 5 (45,46%) 1 (9,09%)
2. Пляжный волейбол (n=10) 6 (60,00%) 4 (40,00%) –
3. Баскетбол (n=12) 5 (41,67%) 5 (41,67%) 2 (16,66%)
4. Гандбол (n=15) 8 (53,33%) 6 (40,00%) 1 (6,67%)

Таблица 4
Показатели ситуативной тревожности у спортсменок в командных видах спорта,%

№ Наименование показателя Уровень ситуативной тревожности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

1. Волейболистки (n=11) 4 (36,36%) 6 (54,55%) 1 (9,09%)
2. Пляжный волейбол (n=10) 5 (50,00%) 5 (50,00%) -
3. Баскетбол (n=12) 4 (33,633%) 6 (50,00%) 2 (16,66%)
4. Гандбол (n=15) 6 (40,00%) 8 (53,33%) 1 (6,67%)
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спорта имели место высокие и практически рав-
ные, показатели количества спортсменок с низким 
уровнем как личностной, так и ситуативной тре-
вожности. При этом, высокий уровень личностной 
и ситуативной тревожности был минимальным у 
девушек во всех командных видах спорта. Данные 
исследования о ситуативной тревожности спор-
тсменок в командных видах спорта, представлены 
в табл. 4.

Определение уровня ситуативной тревожности 
в этой же группе спортсменок (n=48), дал такой ре-
зультат: низкий уровень ситуативной тревожности 
был определён у 19 (39,58%) спортсменок, средний 
уровень – у 25 (52,08%) и, наконец, высокий уро-
вень ситуативной тревожности – лишь у 4 (8,33%). 
Данные интервьюирования показали, что в количе-
ство спортсменок с високим уровнем ситуативной 
тревожности входять молодые спортсменки с недо-
статочным соревновательным опытом.

Выводы.
1. Согласно данням проведёного исследования, 

установлено, что низкая и средняя степень лич-
ностной и ситуативной тревожности преобладает 
у спортсменок в командних видах спорта, а высо-
кая степень тревожности преобладает у представи-
тельниц индивидуальных видов спорта.

2. Высокий уровень личностной и ситуативной 
тревожности присущ молодым спортсменкам, с не-
достаточным опытом соревновательной деятель-
ности и незначительными показателями уровня 
споривной квалификации.

3. Исследования и наблюдения, касающиеся пси-
хологических аспектов тренировочно-соревнова-
тельной деятельности в любом втде спорта, а в осо-
бенности в женском индивидуальном и командном 
спорте, требует постоянного, целенаправленного 
пристального внимания и совместных усилий тре-
нера, спортивного врача и спортивного психолога.
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SYNTHESIS OF 3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1Н-PURINE-2,6-DIONE DERIVATIVES 
AND INVESTIGATIONS OF THEIR PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES

The reaction of alkylation of 3-methyl-8-mercaptoxanthine was studied. Obtained derivatives of purin-2,6-dione were 
confirmed using methods of IR-, NMR-spectroscopy and mass-spectrometry. Conducted investigations unambiguously 
confirm the structure of the synthesized compounds.

Key words: synthesis, purine-2,6-dione, physicochemical properties, spectroscopy, spectrometry.

Нами було вивчено реакції алкілування 3-метил-8-меркаптоксантину. Будову отриманих похідних пурин-2,6-
діону було підтверджено методами ІЧ-, ПМР-спектрометрії та мас-спектрометрії. Проведені дослідження повністю 
підтверджують структуру синтезованих сполук.

Ключові слова: синтез, пурин-2,6-діон, фізико-хімічні властивості, спектроскопія, спектрометрія.

Нами была изучена реакция алкилирования 3-метил-8-меркаптоксантина. Строение полученных производных 
пурин-2,6-диона было подтверждено методами ИК-, ПМР-спектрометрии и масс-спектрометрии. Проведенные ис-
следования полностью подтверждают структуру синтезированных соединений.

Ключевые слова: синтез, пурин-2,6-дион, физико-химические свойства, спектроскопия, спектрометрия.

From the literature resources, it is known, that 
certain xanthine derivatives possess diuretic, antiox-
idant, radioprotective activities [1, c. 272; 2, c. 976; 
3, c. 645; 4, c. 236]. Earlier reports of the synthesis 
of 7-alkyl-3-metilthioxanthines [5, c. 2133], which are 
obtained by reaction of the 7-alkyl-8-bromo-3-meth-
ylxanthines with sulfur nucleophiles (KSH, Na2S). 
Subsequently, we described the alkylation of 7-substi-
tuted 3-methyl-8-thioxanthine [6, c. 3428]. 3-Methyl- 
8-mercaptoxanthine and its derivatives is the objects 
of studying their chemical, physico-chemical and bio-
logical properties.

The goal of our investigation is to study the re-
action of alkylation of 3-methyl-8-mercaptoxanthine 
(II), which has several reaction centers – N1, N7, N9, 
SH-group, as well as the search for biologically active 
compounds amongst obtained compounds.

Materials and methods. The object of this study 
is 3-methyl-8- mercaptoxanthine (II), which was ob-
tained from 8-bromo-3-methylxanthine (I). By alkyla-
tion of compound (II) were synthesized corresponding 
8-S-substituted 3-methylxanthines (III-X).

IR spectra were recorded on a spectrophotometer 
Bruker ALPHA. NMR-spectra were recorded on a 
Varian device (operating frequency of 200 MHz, the 
solvent DMSO-d6, TMS internal standard). Mass-spec-
tra of the synthesized compounds were recorded on a 
Varian MAT-311A with direct sample introduction into 
the ion source under standard conditions: accelerating 
voltage of 3 kV, the cathode emission current is 300 
mA, an ionizing voltage of 70 eV.

3-Methyl-8-merkaptoksantin (II)
A mixture of 24.5 g (0.1 mol) of 3-methyl-8-bro-

moxanthine (I), 15,2 g (0.2 mole) of thiourea, 100 ml 

of 48% HBr heated for 1 hour. Cooled and diluted with 
300 ml H2O. The precipitate was filtered off. Washed 
with water and alcohol. Dried. Yield: 16.2 g (82%).  
Mp > 320°C.

Found%: C 36.7; H, 3.3; N 28,6; S 16,1; C6H6N4O2S.  
Calculated%: C, 36.4; H, 3.1; N 28,3; S 16,2.

8-methylthio (III); 8-ethylthio (IV); 8-prop-
ylthio (V); 8-poxythio- (VI); 8-allylthio- (VII); 
8-isobutylthio (VIII); 8-isopentiltio- (IX); 8-benzil-
tio-(X)-3-methylxanthines

A mixture of 0.01 mole of 3-methyl-8-thioxanthine 
(II), 0,01 mole sodium hydroxide and 0.01 mole of 
the corresponding alkyl halide dissolved in 50 ml of 
an aqueous alcohol was heated at reflux for 2 hours. 
The mixture is cooled, diluted with an equal volume of 
water. The precipitate was filtered off and washed with 
acetone. Dried. The data on the compounds (III-X) 
shown in Table 1.

Results and its discussion. 3-Methyl-8-mercap-
toxanthine (II) is a typical SH-acid, which give a possi-
bility to create a large set of its derivatives, although we 
do not exclude the opportunity of alkylation at N1 and 
N7. In this connection, we performed quantum-chemi-
cal calculation of charges for Huckel (II, Table 2).

In the uracil moiety on the N1 positive charge is 
prevailed (+0.282994), in the imidazole moiety at the 
pyrrole N7 deficit of electrons (+0.375876), and pyri-
dine atom N9 (-0.534601) and sulfur atom in 8 position 
of xanthine cycle acquires a slight positive charge due 
to the influence of the imidazole ring (+0.0286981).

We can conclude, relying on quantum-chemical 
calculations that SH-group must be the primary site of 
electrophilic attack. Subsequent alkylation proceeds at 
N7 atom and then N1 (II).
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We have studied the reaction of 8-bromo-3-meth-
ylxanthine (I) with thiourea in HBr (HBr + CH3COOH 
in the ratio 1:1), leading to the production of 8-mer-

capto-3-methylxanthine (II, Scheme 1). The proposed 
method for the synthesis favors previously described 
[8], because laborious processes of autoclaving and 

Table 1
8-substitued derivatives of 3-methyl-8-mercaptoxanthine

O N

CH3

HN

O

N

NH

S
R

III-X

№ R M.p., °C Found, % Gross formula Calculated,% Yield, 
%C H N S C H N S

III CH3 >300 39,8 3,9 26,2 15,0 C7H8N4O2S 39,6 3,8 26,4 15,1 63
IV C2H5 283-284 42,7 4,6 24,9 14,4 C8H10N4O2S 42,5 4,4 24,8 14,2 74
V C3H7 276-277 44,9 5,1 4,4 24,7 C9H12N4O2S 44,7 5,3 44,3 24,6 71
VI CH2CH(O)CH2 >300 42,7 4,0 22,1 12,7 C9H10N4O2S 42,5 3,9 22,0 12,6 65
VII CH2CH=CH2 251-252 45,3 4,4 23,6 13,6 C9H10N4O2S 45,4 4,2 23,5 13,4 68
VII i-С4Н9 258-259 47,2 5,3 22,2 12,0 C10H13N4O2S 47,4 5,1 22,1 12,7 63
IX i-С5Н11 234-235 49,4 6,1 20,9 12,0 C11H15N4O2S 49,2 6,0 20,9 11,9 71
X СН2С6Н5 252-253 54,0 4,7 19,4 11,2 C13H13N4O2S 53,9 4,5 19,3 11,1 55

Table 2

N
1

2

N
3 4

56

N
9

8

N 7

O
10

O11

C
12

S
13

H
17

H18 H 16

H
19H14

H
15

Atom Type Charge Atom Type Charge
N(1) N Amide +0.282994 O(11) O Carbonyl -0.900634
C(2) C Carbonyl +0.385209 C(12) C Alkane -0.0561881
N(3) N Amide +0.389089 S(13) S Thiol +0.0286981
C(4) C Alkene +0.165686 H(14) H Amide +0.0976268
C(5) C Alkene -0.0867212 H(15) H Amine +0.0748273
C(6) C Carbonyl +0.31083 H(16) H +0.0349657
N(7) N Pyrrole +0.375876 H(17) H +0.0373516
C(8) C Alkene +0.204567 H(18) H +0.0377401
N(9) N Imine -0.534601 H(19) H Thiol +0.0299772
O(10) O Carbonyl -0.877294

H
N

NNO

HN

O

CH3

Br

H
N

NNO

HN

O

CH3

SH

H
N

NNO

N

O

CH3

S

R
H2N C

S

NH2

or (HBr+CH3COOH)HBr

R-X

DMF,
NaHCO3

X = Cl, Br, I
III: R= CH3; IV: R = C2H5; V: R = C3H7; VI: R = CH2CH(O)CH2; VII: R = CH2CH=CH2; VIII: R = i-C4H9; IX: R = i-C5H11; X: R = CH2C6H5

I
II III-X

Scheme 1
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prolonged heating are excluded. 3-Methyl-8-mercap-
toxanthine (II), it is a convenient starting material for 
the synthesis of 8-S-, N1- and N7-substituted deriva-
tives (Scheme 1).

Structure II is confirmed by elemental analysis, 
IR-, NMR-spectroscopy and mass spectrometry. The 
IR spectrum of (II) has bands of stretching vibrations 
of the amide carbonyl in the 1715-1695 cm-1, the ab-
sorption of NH-groups 3190-3160 cm-1 in the form of 
broadened lines of medium intensity. Characteristic 

absorption bands of the groups C=N, C=C shown at 
1670-1640 and 1630-1600 cm-1, C-SH at 800 cm-1.

NMR spectrum of compound II following proton 
signals: 11.36 (s, 1H, N1H.); 3,66 (c, 3H, N3CH3.); 
10,35 (c., 1H, N7H). The mass spectrum II has a peak 
M+ with m/z 198. The measurement of mass of com-
pound II shows the mass number of 198.0258, which 
corresponds to the gross composition C6H4N4O2S. In 
the first stage, cleavage fragmentation particles HNCO, 
which is typical for uracil cycle (of the type "retrodiene 

NN

NNHH

SSHH

NNHH33CC

mm//zz 112277

NN

NNHH

SSHH

mm//zz 115555 ((ФФ))

-
-CCOO

CC

OO

NN

CCHH33

HHNN

NN NN

NNHH

OO

OO

CCHH33

SSHH

-
-HHNNCCOO

IIII
MM++,, 119988

NN

NNHH

SSHH
mm//zz 9999

--HH22 CC NN

NN

NNHH

SSHH

NN++HH22CC

mm//zz 112266

-
-CCOOHH

HHNN

NN NN

NNHH

OO

OO

CCHH33

mm//zz 116666

-
-SS

NN

NNHH
HHNN

OO

OO

-
-CCHH22NNHH

mm//zz 113377

-
-CCOO

NN

NNHHHHNN

OO
mm//zz 110099

NN

NNHH

NN

mm//zz 110099

OO

HH33CC

-
-HH

NNCCOO

HHNN

NN NN

NN

OO

OO

CCHH33

mm//zz 119977

SSHH

-
-HH

NN

NNHH
OO

mm//zz 8822

-- CC HH
33 NN CC OO NNHH

NN

NNHH
NNHH33CC

mm//zz 9955

-
-CCOO

-
-CCOO

NN

NNHH
HHNN

mm//zz 8811

NN

NNHH

mm//zz 6688

-
- HH CCNN

Fig. 1. Schematic mass-decay of compound (II)
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Fig. 2. Scheme mass-decay of compound (III)

Fig. 3. Scheme mass-decay of compound (IV)
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decay") into hypoxanthine. This fact confirms the mea-
sured mass of 155.0105 (F ion). The next stage begins 
with elimination of CO (measured – 127.0204) and 
COH (measured – 126.0125) from [M-HNCO]+ (F).  
H2CN ion with m/z 99 is the result of the further de-
composition of the uracil nucleus. There were found 
two ions with m/z 166 (low intensity) and the ion with 
m/z 197 – [M-H]+, indicating thiol group is present. 
The obtained mass-spectrum fully confirm the struc-
ture of interest.

The IR spectra of compounds III-X are character-
ized by present amide carbonyl stretching vibrations in 
the region 1690-1730 cm-1, and characteristic absorp-
tion bands of C=N group at 1640-1660 cm-1, CS – 630-
750 cm-1, S-CH2 – 1410-1425 cm-1.

NMR spectrum of 3-methyl-8-methylmercap-
toxanthine (III) the following signals are recorded 
protons (δ-scale, ppm) 10.35 (s, 1H, N7H.); 11,36 (c, 
1H, N1H.); 3,29 (c, 3H, N3CH3); 2,80 (c., 3H, S-CH3) 
with fixed peak with M+ m/z 212, which corresponds 
to the calculated molecular mass. Fragmentation  
M+ (III) is associated with the elimination of the 
substituent at position 8 xanthine cycle with ion 
m/z 166 (F). Then ion (F) undergoes degradation as-
sociated with elimination of particles CH3, NCONH, 
HNCO, CO, HCN and formation of the correspond-
ing ions m/z 82, 95, 109, 123, 138 and others. Fur-
ther decay molecular ions by electron impact is de-
picted in Scheme (Fig. 2). 

The mass spectrum of compound IV with M+ peak 
m/z 226 corresponds the calculated molecular mass. 
Mass-spectrometric studies have shown that fragmen-
tation M+ (IV) is associated with the elimination of the 
substituent in the 8-position of the molecule with ions 
with m/z 198 [M-C2H4]+, m/z 166 [M-SC2H4]+. Sub-
sequently ion (F1) which has the structure 3-methyl- 
xanthine, cleaves to particles CH3NCONH, NHCO, 
CO, HCN resulting ions with m/z 82, 123, 137, 138 
(Fig. 3.). The mass spectra of V, VI with recorded 
peaks of molecular ions (M+, 240; M+, 254) match their 
gross composition. 

Fragmentation M+ (V) and M+ (VI) proceeds and 
uniquely associated with the elimination of the substit-
uent in position 8 xanthine cycle. The uracil fragment 
cleavage gives CH3NCONH fragments, CH2NH, CO et 
al. (Fig. 4, 5). Mass spectrometry data unambiguously 
confirm the structure of the synthesized compounds II-X.

Conclusions:
1. The reaction of 3-methyl-8-mercaptoxanthine 

with alkyl halides yields 3-methyl-8-alkylmercaptox-
anthines.

2. Alkylation of 3-methyl-8-alkylmercaptoxanthines 
give 3-methyl-7-alkyl-8-alkylmercaptoxanthines.

3. Reactions of 3-methyl-7-alkyl-8-alkylmer-
captoxanthines with methyl iodide give appropriates 
1,3-dimethyl-7-benzyl-8-methylmercaptoxanthines.

4. A mass-spectrometric study of the synthesized 
compounds was carried out.
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ІЗ ЦИКЛУ «УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я»  

ЩОДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

У статті досліджено стан обізнаності слухачів-організаторів охорони здоров’я циклу «управління охороною 
здоров’я» післядипломної освіти з питання реформування охорони здоров’я на первинному та вторинному рівнях 
надання медичої допомоги.

Ключові слова: реформа, первинна медико-санітарна допомога, математичний аналіз, інформаційно-комуні-
кативні технології.

В статье проаналызыровано состояние осведомленности слушателей последипломного образования цыкла 
«управление здравоохранением» по вопросам реформирования здравоохранения на первичном и вторичном уров-
нях обеспечения медицинской помощью.

Ключевые слова: реформа, первичная медико-санитарная помощь, математический анализ, информационно-
комуникативные технологии.

In the article the state of knowledge of students organizing health series "Health Management" postgraduate education 
on the health care reform in the primary and secondary levels of medical care.

Key words: reform, primary care, mathematical analysis, information and communication technologies.

Актуальність. Амбулаторно-поліклінічна до-
помога є провідною ланкою в медичному забез-
печенні населення, а тому потребує постійного її 
удосконалення, покращання.

При переході до ринкових відносин відбува-
ється зміна економічних відносин, що аналогічно 
вимагає змін і в організації діяльності системи 
охорони здоров’я, тим самим було започатковано 
її реформування, яке передбачає насамперед пер-
винної медико-санітарної допомоги. Остання має 
забезпечити значний обсяг лікувально-профілак-
тичної допомоги, організації здорового способу 
життя, санітарної освіти населення, профілактики 
ендемічних хвороб та інших. Стан підготовки ке-
рівників різних рівнів управління, готовність під-
леглого персоналу до втілення нових засад, форм 
і методів роботи є запорукою результативності цих 
перетворень.

Мета. Дослідити стан обізнаності керівників 
лікувально-профілактичних закладів Чернівецької 
області з питання реформування системи охорони 
здоров’я.

Матеріали та методи. Анкетування, аналіз 
первинної соціальної інформації, математичний.

Проведено нами дослідження відбувалося в на-
ступній послідовності:

1. Підготовка анкети для організаторів охоро-
ни здоров’я, слухачів циклу спеціалізації та пере-
датестаційної підготовки «Управління охороною 
здоров’я».

2. Збирання первинної соціальної інформації 
шляхом отримання даних, що потребують опрацю-
вання та аналізу.

3. Аналіз отриманої інформації, висновки та 
розробка рекомендацій.

Анкета містила 11 запитань, які стосувалися 
загальної характеристики запропонованої реформи 

первинної та вторинної ланок охорони здоров’я, 
вплив на реалізацію її створених об’єднань адмі-
ністративно-територіальних громад та оцінка рівня 
знань з питань належної організації діяльності цих 
закладів в нових умовах.

Результати дослідження. Серед опитаних 
23,5% були головні лікарі амбулаторій загальної 
практики – сімейної медицини (АЗПСМ), 50% – 
це керівники лікувально-профілактичних закладів 
вторинної та 26,5% третинної ланок надання ме-
дичної допомоги, 28% складали працівники інфор-
маційно-аналітичних центрів міських, районних, 
обласних закладів. Серед керівників вторинної лан-
ки 23,8% очолюють бюджетні міські поліклініки, 
29,6% – бюджетні ЦРЛ, 28,6% – бюджетні міські лі-
карні, 18% – приватні медичні кабінети. Із керівників 
третинної ланки очолюють диспансери – 17%, 4,8% – 
обласна лікарня, 2,4% – спеціалізована лікарня.

Кожний четвертий слухач, опитаний, був пра-
цівником первинної ланки, кожний другий – вто-
ринної ланки надання медичної допомоги. Двітре-
тіх керівників, опитаних в ході роботи, очолюють 
бюджетні медичні заклади. Лише кожний п’ятий 
слухач очолює приватну структуру і має досвід під-
приємницької діяльності.

Аналізуючи розподіл посад керівників, то 
62,8% – на посаді головного лікаря, 18,3% – за-
ступники головного лікаря, 19% – працівники ін-
формаційно-аналітичних центрів лікпрофзакладів. 
Розподіл опитуваних за стажем роботи виявився із 
організації охорони здоров’я наступним:

• до 3-х років – 19%;
• від 3-х до 5-ти років – 19%;
• від 5-ти до 10-ти років – 14,3%;
• від 10-ти до 15-ти років – 7,2%;
• від 15-ти до 20-ти років – 4,9%;
• більше 20-ти років – 35,6%.



34

№ 10 (10) / 2017 р.
♦

Найбільшу кількість опитуваних, близько 
50% сформували лікарі, які мали значний стаж 
роботи, і лише кожний третій – мав п’ятирічний 
управлінський стаж.

Вивчаючи кваліфікаційний рівень опитуваних 
встановлено, що:

• вищу категорію із організації охорони здоров’я 
мають – 14,3%;

• першу категорію із організації охорони 
здоров’я мають – 7,1%;

• другу категорію із організації охорони 
здоров’я мають – 2,5%;

• відповідність займаній посаді – 33,3%;
• без категорії – 22,8%.
Отже, 56% керівників лікпрофзакладів не ма-

ють належної кваліфікаційної категорії відповідно 
до стажу управлінця.

Найбільшу кількість серед опитуваних склада-
ють фахівці без кваліфікаційних категорій із орга-
нізації охорони здоров’я.

Оскільки практичний та кваліфікаційний рівень 
лікарів досить різний, то постало питання їх осо-
бистої оцінки стану здоров’я населення реформу-
вання закладів до початку і опісля реформування. 
Учасникам опитування пропонувалося дати оцінку 
стану здоров’я населення до реформування за їх 
власним баченням. Результати продемонстрували, 
що 62% населення мали до реформування первин-
ної ланки задовільний стан здоров’я, а 38% – не-
задовільний стан здоров’я населення закріплених 
територій.

Наступним завданням було виявити тривалість 
роботи закладів ПМСД після реформування. Дані 
опитування виявилися наступними:

• 39% закладів працюють більше 3 років на за-
садах загальної лікарської практики / сімейної ме-
дицини, 13,8% – 5 років, 8,3% – лише пару місяців 
переведені на цю форму роботи, інші іще не рефор-
мовані.

В ході опитування було вияснено, як лікарі оці-
нюють стан здоров’я населення реформованих за-
кладів ПМСД.

Наслідки наступні:
• покращення здоров’я населення лише в 

АЗПСМ тобто 23%;
• не змінився стан здоров’я населення  

41% АЗПСМ;
• погіршився стан здоров’я населення в  

36% АЗПСМ.
Оскільки лікарі, які були опитані є організато-

рами охорони здоров’я, тому цікаво було визначити 

рівень поінформованості їх щодо сукупної оцінки 
реформи ПМСД, не стільки зміни джерел фінансу-
вання, скільки перехід до нових форм організації 
та управління, оплати праці за виконану роботу, 
високої якості медичних послуг і відповідності со-
ціальним гарантіям.

На момент опитування 33,3% опитаних вважа-
ють, що необхідно дооснастити медобладнанням 
та іншими засобами згідно затверджених зразків 
оснащення для зміни організацій роботи та забез-
печення якісною медичною допомогою, реформо-
вані заклади фінансувати в повному обсязі, 39,3% 
забезпечити відповідну оплату праці медичних 
працівників цих установ, але 21,4% вважають по-
милковою розпочату реформу ПМСД.

Висновки. Аналіз отриманих даних засвідчує, 
не всі керівники лікувально-профілактичних за-
кладів, будучи слухачами післядипломного підви-
щення кваліфікації циклу «управління охороною 
здоров’я» чітко, однозначно і правильно усвідом-
люють потребу, втілення реформування первинної 
та вторинної ланок надання медичної допомоги, 
незалежно від стажу, рівня кваліфікації із організа-
ції охорони здоров’я:

1. Резудьтати опитування засвідчили, що 50% 
досвідчених керівників різного рівня надання ме-
дичної допомоги вважають, що стан здоров’я на-
селення реформованих територій погіршився в 
36%, а в 41% не змінився. В той же час 38% ке-
рівників, які лише розпочали свою управлінську 
діяльність (до 5 років мають стаж) вважають, що 
стан здоров’я населенням реформованих медичних 
закладів не змінився.

2. Реформовані заклади первинної медико-са-
нітарної допомоги не були належним чином під-
готовлені до переходу нових організаційних форм 
надання медичної допомоги, відсутність повноцін-
ного оснащення медичним обладнанням (33,3%), 
фінансування та відсутністю зростання оплати 
праці медичних працівників (39,3%), чіткого роз-
межування медичної допомоги відповідно до існу-
ючих рівнів.

3. Кожний третій керівник із опитаних всетаки 
вважає реформування системи охорони здоров’я 
поспішним і недоцільним через відсутність належ-
ного підготовчого етапу.

4. Необхідним постає питання подальшої ак-
тивної інформації керівництва МОЗ та органів охо-
рони здоров’я в плані організаційно-нормативної 
документації із даної проблеми через інформацій-
но-комунікативні технології.
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АВТОРСЬКЕ ПОЄДНАННЯ АНТИСЕПТИКІВ ТА ПРОТЕОЛІТИЧНИХ 
ФЕРМЕНТІВ З ВМІСТОМ ДИМЕКСИДУ ТА МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА  

ДЛЯ ТАМПОНАДИ ІХОРОЗНИХ ПРОЛЕЖНІВ ІІІ-IV СТАДІЙ

Протеолітична та антисептична суміш для тампонади ранових поверхонь іхорозних пролежнів ІІІ-IV стадій міс-
тить антибактеріальний препарат та композиційну суміш з ароматичною олією, є засобом, який готують екстемпо-
рально, що містить у своєму складі трипсин, анестезин, калію йодид, лідазу, димексид, олію ялиці, настойку м’яти 
та гліцерин. Емульгують (збовтують) перед перев’язкою та застосовують для просочування стерильних марлевих 
тампонів, які накладають на рановий дефект (пролежень). Ознаками, що відрізняє пропозицію від інших модифікацій 
є емпірично оптимізований склад. Запропоноване нами поєднання готується зі складників, які не є дефіцитними; 
забезпечує високу протеолітичну та антибактерійну активність.

Ключові слова: іхорозні пролежні ІІІ-IV стадій, комплексне лікування, композиційна антисептична суміш.

Протеолитическая и антисептическая смесь для тампонады раневых поверхностей ихорозных пролежней III-
IV стадий содержит антибактериальный препарат и композиционную смесь с ароматическим маслом, является 
средством, которое готовят екстемпорально, содержит в своем составе трипсин, анестезин, калия йодид, лидазу, 
димексид, масло пихты, настойку мяты и глицерин. Эмульгируют (взбалтывают) перед перевязкой и применяют для 
пропитки стерильных марлевых тампонов, которые накладывают на раневой дефект (пролежень). Признаками, что 
отличают предложенную смесь от других модификаций является эмпирически оптимизированный состав. Пред-
ложенное нами сочетание готовится из компонентов, которые не являются дефицитными; обеспечивает высокую 
протеолитическую и антибактериальную активность.

Ключевые слова: ихорозные пролежни III-IV стадий, комплексное лечение, композиционная антисептическая 
смесь.

Proteolytic and antiseptic compound use by impregnation and tamponade of wound surfaces of III-IV stages pressure 
ulcers contains antibacterial agent and composite blend with aromatic oil, is a tool that serves extemporal, have in their 
composition trypsin, benzocaine, potassium iodide, hyaluronidase, dimexide, fir oil, tincture of peppermint and glycerin. 
Emulsified before ligation and used to impregnate a sterile matherial which is applied to a defect wound (bedsore). Signs 
that distinguishes proposed offering from the other modifications is empirically optimized composition. Our proposed mix is 
prepared from non-deficite standart components; ensures a high proteolytic and antibacterial activity.

Key words: purulent pressure ulcers III-IV stages, complex treatment, antiseptic compound.
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Як відомо, головними причинами пролежня (на-
лежка, пролежневої трофічної виразки) є ішемія та 
нейротрофічні зміни тканин, спричинені їх хроніч-
ною компресією [1; 3]. В структурі фонової пато-
логії переважають серцево-судинні захворювання 
(ішемічна хвороба серця, атеросклероз, порушення 
серцевого ритму, гіпертонічна хвороба), невроло-
гічна патологія (стан після порушення мозкового 
кровообігу). Тривалий вплив безперервного тиску 
призводить до локальної ішемії тканин. Наявність 
пролежнів може детермінувати розвиток гнійно-за-
пальних ускладнень, які мають специфічний пере-
біг та тяжко піддаються комплексному хірургіч-
ному лікуванню; внаслідок наявності анаеробної 
(калової) флори, особливо на крижово-куприкових 
ділянках; вимагають специфічного підходу до лі-
кування (застосування антисептиків), створення 
уніфікованої та раціональної (незалежно від фази 
ранового процесу) схеми догляду та лікування. 
У медичній практиці тривалий час широко застосо-
вувалася класифікація, запропонована В.П. Баліч та 
О.Г. Коган: поверхневий пролежень, глибокий про-
лежень, глибокий пролежень з бічними кишенями, 
глибокий пролежень з остеомієлітом підлягаючих 
кісток і пролежень рубця. Дана класифікація відпо-
відає етапам клінічного перебігу, проте не завжди 
може бути застосована щодо визначення тактики 
лікування пролежнів. У світовій практиці широ-
ко застосовувалася класифікація Shea J.D. (1975) 
[1-3]. Міжнародну класифікацію пролежнів було 
запропоновано у спільних настановах щодо про-
філактики та лікування пролежнів Європейської 
експертної комісії з пролежнів та Національної 
експертної комісії з пролежнів [E&NPUAP, 2009]. 
Крім того, з метою уніфікації наукового підходу до 
клінічних питань Міжнародним Комітетом з по-
літики охорони здоров’я та наукових досліджень 
AHCPR в 1992 році рекомендована досить проста 
і разом з тим максимально наближена до клінічної 
практики класифікація; авторами диференційовано 
чотири рівні пошкодження тканин, які позначають-
ся як стадії (I, II, III або IV) [1]. Наявні ускладнення 
вимагають комплексного підходу до хірургічного 
лікування, розкриття гнійників, видалення гною 
і некротичних мас та нерідко повторних некр- та 
секвестрнекректомій [2; 3]. Місцева терапія іхороз-
них пролежнів детермінує створення у рані відпо-
відного, оптимального щодо репаративних проце-
сів та загоєння середовища, догляд та стимуляцію 
крайової епітелізації [4]. 

Мета роботи. Запропонувати та впровадити 
поєднання антисептиків та протеолітичних фер-
ментів з вмістом димексиду та місцевого анестети-
ка, що є ефективним для інтраперев’язочного ви-
користання просочуванням і тампонадою ранових 
поверхонь іхорозних пролежнів ІІІ-IV стадій.

Матеріал та методи дослідження. Про-
теолітична та антисептиковмісна суміш для 
інтраперев’язочного використання шляхом просо-
чування і тампонади ранових поверхонь іхорозних 
пролежнів ІІІ-IV стадій включає антибактеріаль-
ний препарат та композиційну суміш з ароматич-
ною олією. Є засобом, який готують екстемпораль-
но, що містить у своєму складі трипсин, анестезин, 
калію йодид, лідазу, димексид, олію ялиці, настой-

ку м’яти та гліцерин. Суміш емульгують (збов-
тують) перед перев’язкою та застосовують для 
просочування стерильних марлевих тампонів, які 
накладають на рановий дефект (пролежень). Нами 
запропоновано наступні рецептурні прописи варі-
антів складу суміші з урахуванням морфологічних 
характеристик дна рани та кількості іхорозного не-
кротичного детриту; суміш після екстемпорального 
приготування зберігалася у темному прохолодному 
місці до використання шляхом подальшої емульга-
ції та просочування перев’язочного матеріалу.

RP.: Iodi 0,5
Kalii Iodidi 1,0
Trypsini 0,01
Hyaluronidasae 64 ОD
Anaesthesini 3,0
Dimethylsulfoxide 25 ml
Oleum Pinus Sylvestris L. 3 ml
Oleum Menthae 1 ml 
Glicerini aa 100 ml

M.f. sol
Da in vitro origin
S. Для тампонади іхорозних пролежнів та гній-

них ран 
________________________________________
RP.: Iodi 1,0

Kalii Iodidi 0,5
Trypsini 0,02
Anaesthesini 3,0
Dimethylsulfoxide 20 ml
Ol. aether. Lavandulae augustifoliae /
officinalis/ verae 1 ml
Oleum Menthae 2 ml 
Glicerini aa 100 ml

M.f. sol
Da in vitro origin
S. Для тампонади іхорозних пролежнів та гній-

них ран 
________________________________________
RP.: Iodi 0,5

Kalii Iodidi 0,25
Trypsini 0,01
Anaesthesini 3,0
Dimethylsulfoxide 10 ml
Oleum Pinus Sylvestris L. 2 ml
Oleum Menthae 1 ml 
Glicerini aa 100 ml

M.f. sol
Da in vitro origin
S. Для тампонади іхорозних пролежнів та гній-

них ран
________________________________________
RP.: Iodi 0,25

Kalii Iodidi 0,5
Trypsini 0,01
Hyaluronidasae 64 ОD
Anaesthesini 3,0
Dimethylsulfoxide 10 ml
Ol. aether. Lavandulae augustifoliae /
officinalis/ verae 1,0
Oleum Menthae 0,5 
Glicerini aa 100 ml

M.f. sol
Da in vitro origin
S. Для тампонади іхорозних пролежнів та гній-

них ран 
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________________________________________
RP.: Iodi 0,5

Kalii Iodidi 0,5
Acidi borici 0,25
Trypsini 0,02
Hyaluronidasae 64 ОD
Anaesthesini 3,0
Dimethylsulfoxide 10 ml
Mentoli 0,2 
Ol. Lavandulae augustifoliae /officinalis/ verae 0,5
Lanolini anhydrici 10,0
Glicerini aa 100 ml

M.f. sol
Da in vitro origin
S. Для тампонади іхорозних пролежнів та гній-

них ран 
________________________________________
Спільними рисами усіх прописів є наявність у 

складі антибактеріального засобу та ароматичної 
рослинної олії. Ознаками, що відрізняє запропо-
новану пропозицію від інших модифікацій, є емпі-
рично оптимізований склад:

Трипсин 0,1 Лідаза 0,1  
(64 ОД)

Настойка м’яти 
1,0

Анестезин 3,0 Димексид 25,0 Гліцерин  
до 100,0

Калію йодид 2,0 Олія ялиці 3,0
 

Заявлений антибактеріальний, некролітичний 
та місцеводезодоруючий засіб у формі розчину гар-
монійно поєднує технологічні властивості та фар-
макологічну дію, виготовляється за доступною тех-
нологією з вітчизняної сировини, на стандартному 
обладнанні для одержання розчинів. Перевагою на-
шої пропозиції є врахування особливостей перебі-
гу ранового процесу при формуванні гнійного іхо-
розного пролежня, складу мікрофлори (в ділянці 
ранових дефектів важливу роль відграє неклостри-
дійна анаеробна інфекція – факультативні анаеро-
би, Грам-негативна флора, яка має вплив на перебіг 
загоєння та вимагає не лише антибіотикотерапії, 
але також і місцевого використання антисептиків). 
Запропоноване нами поєднання антисептиків готу-
ється екстемпорально зі складників, які не є дефі-
цитними; внаслідок наявності у складі місцевого 
анестетика забезпечує добру локальну аналгезію 
та високу антибактерійну активність, внаслідок на-
явності комбінації двох антисептиків без взаємної 
фармакологічної взаємодії та димексиду для покра-
щення проникності у м’які тканини. Використання 
даної суміші при догляді за хворими не вимагає 
специфічних умов та особливостей щодо догляду 
за раною, забезпечує активну вторинну профілак-
тику з можливістю тривалого використання у різ-
них фазах ранового процесу без зміни складу сумі-
ші. Антибактеріальний та місцевий некролітичний 
засіб у формі розчину для місцевого лікування про-
лежнів ІІІ та ІV стадій з колікваційними некрозами 
м’яких тканин готуємо наступним чином. У флакон 
для відпуску відважуємо калію йодид, трипсин та 
лідазу. Додаємо димексид (22,0) та збовтуємо до 
розчинення інгредієнтів. У підставці розчиняємо 
анестезин у рівній кількості з димексидом (3,0) і 

додаємо одержаний розчин у флакон до відпуску. 
Потім додаємо гліцерин (65,8). В останню чергу 
у флакон додаємо настойку м’яти та олію ялиці. 
Збовтуємо та оформляємо до відпуску. Одержаний 
лікарський засіб – рідина жовтуватого кольору з 
вираженим хвойним та м’ятним ароматами. Рідкий 
лікарський засіб. Етикетка «Зовнішнє», додаткові – 
«Перед застосуванням збовтати», «Зберігати в про-
холодному і захищеному від світла місці». 

Засіб використовують таким чином. Після під-
готовки операційного поля розсікаємо ділянку не-
крозу на всю глибину та по всій довжині. Висікаємо 
некротизовані ділянки шкіри та підшкірної жиро-
вої клітковини. Поетапно здійснюємо висічення 
нижчерозташованих прилеглих некротично зміне-
них тканин, прецизійну некректомію ділянок ко-
лікваційного (вологого) некрозу шляхом видалення 
en block в межах здорових тканин, з одномомент-
ним розкриттям гнійних затьоків та їх механічним 
очищенням від гною та некротичного детриту. Ви-
конуємо ревізію рани з розділенням патологічних 
перетинок, санацією гнійних кишень; таким чином 
під візуальним та тактильним контролем поетап-
но інтраопераційно діагностуємо, розкриваємо та 
сануємо гнійні затьоки, евакуюючи гнійний вміст. 
Операційну рану послідовно трикратно промива-
ємо 3% розчином перекису водню, двохкратно – 
водним розчином полівідону йоду. Ділянки гнійних 
затьоків та основну рану послідовно виповнюємо 
салфетками, рясно змоченими та просоченими ав-
торським антибактеріальним та місцевим некро-
літичним розчином. Через день (при необхіднос-
ті – щоденно) виконуємо перев’язки з аналогічною 
санацією поверхні 3% розчином перекису водню 
та водним розчином полівідону йоду, видаленням 
іхорозних, некротично змінених відшарованих та 
розм’якшених ділянок та заміною тампонів, про-
сочених розчином. Дана послідовність відпові-
дає стратегіям щодо лікування хронічних гнійних 
ран – TIME (Tissue management) і DOMINATE, – 
видалення з рани нежиттєздатних, мертвих тканин 
(некректомія), боротьба з проявами інфекції у рані 
(принципи NERDS, STONES), створення у рані 
відповідного середовища, догляд та стимуляція 
крайової епітелізації та клінічних алгоритмів [2] 
та відповідає загальноприйнятій тактиці при ІІІ та 
IV стадіях пролежнів [1]. 

Апробація суміші здійснена у хворих з пролеж-
нями м’яких тканин, лікованих стаціонарно у від-
діленні паліативної допомоги комунальної 4 місь-
кої клінічної лікарні м. Львова за 5-річний період 
(2011р.-2016 р). Для ІІІ та IV стадій пролежнів було 
характерним глибоке ураження тканин (візуально 
диференціювалися елементи некротизованої кліт-
ковини та (або) м’язи та (або) сполучнотканинні 
структури) з нагноєнням, абсцедуванням, іхорозним 
(смердючим) запахом; «кишені» й «тунелі» запо-
внені гноєм, некрозами та некротичним детритом. 

Нами довільно виокремлено 15 хворих осно-
вної групи, у післяопераційному періоді в яких 
застосовано протеолітичну та антисептиковмісну 
суміш для просочування пов’язок і дренування 
ранових поверхонь іхорозних пролежнів ІІІ-IV ста-
дій. Після виконання некректомії та розкриття 
гнійних затьоків (рис. 1) здійснювали послідовну 
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санацію ранової поверхні 3% розчином перекису 
водню, водним розчином полівідону йоду та там-
понаду стерильними марлевими салфетками змо-
ченими апробованою сумішшю.

Контрольну групу становили інші 25 пацієнтів, 
у післяопераційному періоді у яких застосовано 
загальноприйняту місцеву обробку пролежнів та 
мазь Левомеколь. Під час щоденних перев’язок 
здійснювали повторні промивання рани антисеп-
тиками.

У хворих основної групи при цитологічному до-
слідженні на 4, 7 та 14 день після некректомії у маз-
ках-відбитках послідовно знижувалася кількість 
лейкоцитів, з’являлися макрофаги і фібробласти. 
На 7 день у хворих основної групи спостерігали 
виражене очищення рани та прояви грануляційної 
тканини (рис. 2).

У контрольній групі в мазках-відбитках, взятих 
на 7 день після некректомії все ще переважали сег-
ментоядерні лейкоцити, а макрофаги і інші цито-
логічні ознаки регенерації були виражені у незна-
чній мірі. Субтотальне гранулювання рани (рис. 3) 
на 14 день післяопераційного періоду відзначено в 
усіх хворих основної, у 18 хворих (72%) контроль-
ної групи. 

Механізм антибактеріальної дії детерміну-
ється наявністю калію йодиду, який має широкий 
спектр антибактеріальної дії по відношенню до 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Neisseria 
spp., Escherichia coli, Shigella spp., Klebsiella spp., 
Proteus spp., Chlamydia, неспороутворюючих анае-
робів та інших мікроорганізмів. Препарат має бак-
терицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного 
йоду. У місці застосування розширюються судини, 
стінки їх набрякають, стають легко проникними 
[6]. Йод проникає в бактеріальні клітини шляхом 
дифузії, порушуючи життєво важливі реакції про-
топлазми, призводить до її загибелі [7]. Протеолі-
тична дія забезпечується наявністю трипсину та 
лідази. Також антибактеріальними, місцеводезодо-
руючими та стимулюючими очищення рани ефек-

тами володіють ефірні рослинні складники [5]. 
Причинно-наслідковий зв’язок щодо ефективності 
насамперед детермінується особливістю хімічного 
складу розчину, антибактеріальною дією калію йо-
диду, димексиду, обезболюючою дією анестезину, 
протеолітичною дією трипсину та лідази, грану-
ляційностимулюючою та дезодоруючою дією олії 
ялиці та настойки м’яти, внаслідок чого досягають-
ся ефекти місцевого покращення мікроциркуляції, 
протеолізу та некролізу, пришвидшення очищення 
гнійної рини, швидшого формування грануляційної 
поверхні, що детермінує пришвидшення загоєння 
ранової поверхні у післяопераційному періоді.

Висновки. 
1. Необхідне врахування особливостей пере-

бігу ранового процесу при формуванні гнійного 
пролежня, складу мікрофлори (в ділянці ранових 

Рис. 1. Обширний пролежень м’яких тканин 
поперекової та крижової ділянок  

(мобілізація та видалення ділянки некрозу, 
етап санаційної некректомії)

Рис. 2. Обширний пролежень м’яких тканин 
поперекової та крижової ділянок  

(поява грануляцій, 7 доба післяопераційного 
періоду)

Рис. 3. Обширний пролежень м’яких тканин 
поперекової та крижової ділянок  

(14 доба післяопераційного періоду)  
у хворого М, 72 роки, гранулююча рана
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дефектів важливу роль відграє неклостридійна ана-
еробна інфекція – факультативні анаероби, Грам-
негативна флора, яка має вплив на перебіг загоєння 
та вимагає не лише антибіотикотерапії, але також і 
місцевого використання антисептиків). 

2. Запропоноване нами поєднання готується 
екстемпорально зі складників, які не є дефіцитни-
ми; внаслідок наявності у складі місцевого анесте-
тика лідокаїну, забезпечує добру локальну аналге-
зію та високу антибактерійну активність внаслідок 
наявності комбінації антисептиків без взаємної 
фармакологічної взаємодії та димексиду для покра-
щення проникності у м’які тканини. 

3. Ознаками, що відрізняє запропоновану про-
позицію від інших модифікацій, є емпірично опти-
мізований склад – антибактеріальні речовини та 
композиційна суміш з ароматичною олією: трип-
син, анестезин, калію йодид, лідаза, димексид, олія 
ялиці, настойка м’яти та гліцерин.

4. Використання даної суміші не вимагає спе-
цифічних умов та особливостей щодо догляду за 
раною, забезпечує активну вторинну профілактику 
з можливістю тривалого використання без зміни 
складу суміші, що є важливим та економічно до-
цільним фактором для її рекомендації для умов від-
ділення паліативної допомоги. 

Література:
1. Кругляков С. В. Пролежни: профилактика и основы помощи / С. В. Кругляков. – Режим доступу. –  

http://www.akush.spb.ru/prepod/vasileva/files/prolezni.pdf.
2. Cowan L.J., Stechmiller J. Prevalence of wet–to–dry dressings in woundcare. / L.J.Cowan, J. Stechmiller // 

Adv Skin Wound care. – 2009. – № 22(12).–Р .567–573.
3. National Pressure Ulcer Advisory Panel. Pressure ulcers in America: prevalence, incidence, and implications for 

the future. Reston, VA. – NPUAP. – 2011.
4. Sibbald R.G., Woo K., Ayello E.A. Increased bacterial burden and infection: the story of NERDS and STONES // 

Adv Skin Wound Care. – 2006. – № 19(8). – Р. 447 – 463.
5. http ://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/infect_desease/classes_stud/uk/ pharm/tpkz/ptn/%.
6. http ://www.farmaton.com.ua/uk/3512-rozchyn-yodu-spyptovyy-5.
7. http ://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=1988.



40

№ 10 (10) / 2017 р.
♦

Верещагин Д.С.,
студент

Харьковского национального медицинского университета

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

В статье исследована склонность к никотиновой зависимости. Выявлено, что действительно существуют люди, 
склонные к курению в связи с тем, что у них нарушено восприятия чувства удовлетворения.

Ключевые слова: никотиновая зависимость, курение, никотин.

У статті досліджена схильність до нікотинової залежності. Виявлено, що дійсно існують люди, схильні до паління 
в зв’язку з тим, що у них порушено сприйняття почуття задоволення.

Ключові слова: нікотинова залежність, куріння, нікотин.

In the article the susceptibility to nicotine dependence. Revealed that there are indeed people exposed to smoking due 
to the fact that they violated the perception of feeling pleasure.

Key words: nicotine addiction, smoking, nicotine.

Лечение никотиновой зависимости становится 
важной задачей, ведь данным видом зависимос-
ти страдают 40% мужчин и 18% женщин от 25 до 
65 лет. [1] Несмотря на профилактические меры, 
которые предпринимаются сегодня повсюду, чис-
ло курильщиков постоянно растет. Многие люди, 
имеющие значительный стаж курения, желают 
бросить курить, однако вследствие неких причин 
все равно возвращаются к курению.

Есть два вида зависимости от никотина: пси-
хологическая и физиологическая. Если первая, в 
основном, развивается в связи с индивидуальным 
развитием и образом жизни, то по результатам ис-
следования физиологическая зависимость в зна-
чительной степени зависит от генов. Результаты 
таких исследований гово¬рят, что влияние генов 
на интенсивность никотиновой зависимости – по-
рядка 60% для мужчин и 45% для женщин. При 
этом для некоторых аспектов, например, для 
частоты курения, вклад генотипа еще больше – до 
80%. Естественно за такую предрасположенность 
отвечает не один ген, а несколько. Фенотипичес-
кие проявления этих генов присутствуют во мно-
гих местах. На количество попадания никотина в 
кровь влияет строение барьера между альвеолами 
и капиллярами. Далее никотин взаимодействует с 
периферическими ацетилхолиновыми рецептора-
ми, находящимися вне ЦНС. Это взаимодействие 
иногда вызывает неприятные физические ощу-
щения и люди больше не делают попыток начать 
курить. Дальше никотин через кровь попадает в 
мозг через гематоэнцефалический барьер. В дан-
ном случае он регулирует количество попадающе-
го никотина за раз. На его строение влияют гены. 
Ацетилхолиновые рецепторы могут реагировать на 
никотин слабее или интенсивнее. Расположение и 
количество этих рецепторов также зависит от генов.

Однако, по современным данным, связь с нико-
тиновой зависимостью доказана и хорошо изуче-
на только для одного гена. Это ген CHRNA3. Он 
отвечает за строение альфа-3 субъединицы – од-
ного из белков составляющих ацетилхолиновые 
рецепторы. В гене часто встречаются мутации-
транзиции (цитозин меняется на тимин) в участке 
rs1051730. После многих исследований замечена 

точная статистическая зависимость между этой 
мутацией и никотиновой зависимостью. Аномалия 
в том, что это миссенс-мутация, которая никак не 
влияет на построение белка. Однако она также из-
меняет РНК и тем самым делая производство белка 
менее качественным [2].

В 2012 году в Копенгагене было исследовано 
58 тысяч носителей гена CHRNA3. Из них более 
половины курит либо когда-то курили. Было опред-
елено, что в этой группе 12% имеют два мутантных 
аллеля в гене CHRNA3, 43% – гетерезиготы, а 
оставшиеся 45% не имеют мутаций по этому при-
знаку [3].

Также кроме уже упомянутого гена, есть еще 
один важный ген CHRNA5, кодирующий другую 
часть ацетилхолинового рецептора. При мутации 
в этом гене происходит замена аминокислот (ас-
паргиновая кислота меняется на аспаргин). Эта 
мутация встречается в основном в Европе, ее носи-
телями являются 37% населения [4]. Установлено, 
что мутация ухудшает работу рецептора, делая его 
менее восприимчивым к собственным нейромеди-
аторам, но также хорошо, как обычно, к никотину. 
И правда, 44% людей с этой мутацией утверждают, 
что первая сигарета в жизни спровоцировала у них 
чуть ли не эйфорию [5].

Существует порядка 40 генов, которые статис-
тически влияют на ситуацию с курением. Не менее 
важны гены ферментов перерабатывающие нико-
тин и гены структур мозга отвечающие за систему 
вознаграждения и так далее.

Вывод. Действительно существуют люди, 
предрасположенные к курению в связи с тем, что 
у них нарушено восприятие чувства удовольствия. 
Такие мутации даже после первой сигареты застав-
ляют курить снова и снова. Уже сейчас в больницах 
в крупных городах существуют анализы, проверяю-
щие генетическую предрасположенность к никоти-
ну и некоторым другим наркотикам. Однако врачи 
до сих пор не могут дать точный прогноз по типу: 
«У вас выработается зависимость после 5 пачек си-
гарет, если вы их выкурите в течении одного меся-
ца, а ломка будет длиться три недели». Пока можно 
только сравнить насколько высокий будет уровень 
зависимости по сравнению с другими людьми. 
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РОЛЬ МУТАЦІЙ ГЕНУ MPL ПРИ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ НЕОПЛАЗІЯХ

Розглянуто будову гена МPL, види його мутацій та клінічні прояви кожної мутації при Ph-негативних мієлопролі-
феративних неоплазіях.

Ключові слова: мієлопроліферативні неоплазії, точкові мутації, мутація гену MPL, діагностичні критерії. 

Рассмотрено строение гена МPL, виды его мутаций и клинические проявления каждой мутации при Ph-
негативных миелопролиферативних неоплазиях.

Ключевые слова: миелопролиферативные неоплазии, точечные мутации, мутация гена MPL, диагностические 
критерии.

Considered MPL gene structure, types of mutations and its clinical manifestations of each mutation with Ph-negative 
myeloproliferative neoplasia.

Key words: myeloproliferative neoplasia, point mutation, gene mutation MPL, diagnostic criteria.

Мієлопроліферативні неоплазії (MПН) скла-
дають ряд гематологічних захворюваннь, які, як 
вважається, розвиваються з трансформації гемо-
поетичних стовбурових клітин, що призводить до 
перевиробництва зрілих мієлоїдних клітини крові 
і носять хронічний перебіг. Хронічна мієлоїдна 
лейкемія характеризується наявністю так званої 
філадельфійської хромосоми (Ph) та химерного 
гену BCR-ABL. До Ph-негативних МПН належить 
істинна поліцитемія (ІП), есенціальна тромбоци-
темія (ET), та первинний (ідіопатичний) мієлофі-
броз (ПМФ). Основною особливістю цих 3 МПН 
є гіперцеллюлярність в кістковому мозку (збіль-
шення кількості еритроцитів при ІП, збільшення 
числа тромбоцитів при ЕТ, і фіброзу в кістковому 
мозку при ПМФ). Пацієнти з такими розладами 
мають тенденцію до тромботичних і геморагічних 
ускладнень, а також знаходяться в небезпеці для 
лейкемічних перетвореннь. Такі захворювання 
пов’язані з генетичними мутаціями, які є важли-
вими діагностичними маркерами. Найбільш по-
ширеними мутаціями, виявлених при ЕТ та ПМФ 
є JAK2 V617F (55-65%), CALR (35-45%) та MPL 
(5-10%).

Мутації гену MPL зустрічаються приблизно у 
4% спостережень при ЕТ, і в 8% спостережень при 
ПМФ. Тестування цих мутацій може допомогти в 
діагностиці даних неоплазій і рекомендується у па-
цієнтів з підозрою на ET або ПМФ, які не мають 
мутації JAK2 V617F. При таких обставинах, наяв-
ність мутацій MPL встановлює клональну природу 
мієлопроліферації і є головним діагностичним кри-
теріям згідно рекомендацій Всесвітньої організації 
охорони здоров’я [1, c. 16-20].

Ген рецептора тромбопоетину (MPL) відно-
ситься до суперсімейства рецепторів цитокінів, 
розташований на короткому плечі хромосоми 1 в 
позиції 34.2 і включає 12 екзонів. Тромбопоетин 
після зв’язування з позаклітинним доменом ре-
цептора викликає фосфорилювання і активацію 
тирозинкінази JAK2, фосфорилювання і активацію 
MPL, передачу сигналу через STAT-шлях. Дослі-
дження показали, що рівень експресії рецептора 
MPL має важливе значення для виникнення та про-
гресування МПН [2, с. 3956-3961; 3, с. 1492-1496].

 Інші назви даного гену: C-MPL, MPLV, про-
тоонкоген c-Mpl, рецептор тромбопоетину, TPO-R, 
TPOR, TPOR_HUMAN.

Білок, який кодується геном MPL, CD110, має 
635-амінокислотних залишків і складається з чоти-
рьох функціональних доменів: так званий уявний 
сигнальний пептид, позаклітинний домен, транс-
мембранний домен і внутрішньоклітинний домен. 
Ці домени відповідають екзону 1, екзонам 2-9, ек-
зону 10 та екзонам 11-12, відповідно [4, с. 5-12].

Людський ген MPL віграє важливу роль в роз-
витку мегакаріоцитів і тромбоцитів, а також в са-
мооновленні гемопоетичних стовбурових клітин. 
Проте, різні MPL мутації змінюють нормальний 
регуляторний механізм; деякі з них можуть привес-
ти до повної або часткової втрати функції CD110, 
що призводить до тромбоцитопенії, в той час як 
інші типи мутацій призводять до автономної акти-
вації з CD110 і розвитку тромбоцитозу.

Зараз відомо 59 різних мутацій гену MPL, які 
поділені на 4 різні групи наступним чином: 

Tип 1. Мутації, пов’язані з вродженими аме-
гокаріоцитними тромбоцитопеніями- (CAMT). На 
даний час таких виявлено 41;

Тип 2. S505N, K39N і P106L мутації, пов’язані з 
спадковими тромбоцитеміями (HT);

Тип 3. MPL – W515L і W515K мутації виявлені 
при мієлопроліферативних неоплазіях, рефрактер-
на анемія з кільцевими сидеробластами пов’язана з 
вираженим тромбоцитозом (РАКС-T) і гостра міє-
лоїдна лейкемія (ГМЛ); 

Тип 4. Інші мутації: MPL-W515A, W515R, 
W515-P518delinsKT, Y591D, A519T, L510P, A506T, 
T487A, Y252H, S204P, S204F, IVS 11/12 та IVS 
10/11.

Різні типи MPL мутації викликають різні ге-
мопоетичні захворювання, і ті ж самі кровотворні 
захворювання можуть бути викликані різними му-
таціями. Таким чином, індивідуальні схеми ліку-
вання повинні призначатися в залежності від типу 
мутації [5].

На сьогоднішній день у хворих на ЕТ і ПМФ 
відомо п’ять точкових мутацій MPL, виявлених 
в екзоні 10 (W515L, W515K, W515A, W515R, і 
S505N). W515L і W515K представляють переваж-
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ну більшість MPL мутацій, тоді як W515A, W515R 
і S505N мутації зустрічаються рідше. Мутація 
MPLS505N виявляється як при ЕТ, так і при спад-
ковій тромбоцитемії [5,6, с. 6 – 12].

Мутація MPLW515L – наслідок заміни гуаніну 
на тімідин (нуклеотид 1544 в екзоні 10) в послідов-
ності ДНК, в результаті чого відбувається заміна 
триптофану на лейцин (кодон 515 поліпептидного 
ланцюга). Форми W515 є частиною трансмембран-
ного домену, який відіграє важливу роль в підтрим-
ці рецептора в його неактивному стані при відсут-
ності ліганду [7].

Мутація MPLW515L викликає спонтанну ак-
тивацію рецептора MPL і сигнального шляху 
JAK-STAT, а також цітокіннезалежну проліфера-
цію кровотворних клітин. Вона стимулює про-
ліферацію клітин через підвищення чутливостіі 
рецептора до тромбопоетинів. На мишачих моде-
лях показано, що мутація MPLW515L призводить 
до розвитку МПН, що протікає з тромбоцитозом, 
cпленомегалією, інфарктами селезінки і фіброзом 
кісткового мозку.

У дослідженнях з ГМЛ і МПН виявлена мута-
ція MPLW515K, що викликає заміну триптофану 
на лізин. Іншими мутаціями гена MPL, виявленими 
в екзоні 10, W515A або є W515R, які призводять до 
заміни триптофану на аланін і триптофану на аргі-
нін відповідно. Крім того, у хворих ЕТ описана му-
тація в позаклітинному домені MPL (Y252H), яка 
може сприяти розвитку ЕТ [8, с. 1864-1869].

Дослідження invitro показали, що заміна трип-
тофану на лейцин (W515L) або лізин (W515K) в 
515 положенні білка MPL призводить до активації 
регуляторного шляху JAK2-STAT, що відбувається 
і в разі мутації JAK2V617F. Однак клінічні спосте-
реження показують, що мутації MPLW515L/K при-
водять до зрушення в бік мегакаріоцитарного ком-
поненту мієлопоезу, що свідчить про неповний збіг 
ефектів, які впливають на регуляторні шляхи мута-
ціями JAK2V617F і MPLW515L, K [9, с. 315-318].

Слід зазначити, що, хоча MPL мутації відбува-
ються в ЕТ і ПМФ, вони не були виявлені при ІП, 
проте можуть бути виявлені у пацієнтів із вторинним 
ГМЛ [10, с. 235-232]. Частка мутацій MPL-W515L 
вища, ніж у MPL-W515K мутацій у хворих MПН, 
хоча співвідношення гомозиготних пацієнтів нижче 
по мутації МPL-W515L. Ці мутації були ідентифі-
ковані не тільки в гранулоцитах, але і в моноцах, 
В-клітинах, Т-клітинах, NK-клітинах, і навіть гемо-
поетичних стовбурових клітинах. Проте, спостере-
ження показують, що MPL-W515 мутації індукують 
саме мієлопроліферативні розлади [11, с. 3537-3542].

 Мутація MPL асоційована з літнім віком, жіно-
чою статтю, низьким рівнем гемоглобіну і тромбо-
цитів, нормальним рівнем еритропоетину, низькою 
клітинністю кісткового мозку. У літературі немає 
опису зв’язку мутації гена MPL з виживанням і ри-
зиком трансформації в гострий лейкоз. Зв’язок між 
мутацією і ускладненнями, такими як тромбоз, за-
лишається неясним.

Мутація MPL в порівнянні з JAK2V617F є 
більш значущим фактором ризику тромботичних 
ускладнень і розвитку трансфузійно-залежної ане-
мії [12, с. 65-70].

Не доведено зв’язку між спленомегалією, ано-
мальним каріотипом, ризиком трансформації за-
хворювання в посттромбоцітемічний МФ або ГМЛ 
і наявністю мутацій гена MPL. Проте описані клі-
нічні спостереження, коли високий ризик тромбозу, 
масивної спленомегалії, фіброзу кісткового мозку 
відзначався при сімейному тромбоцитозі, виклика-
ному мутацією Ser505Asn гену MPL. Хоча і пацієнти 
з MPLW515K мають вище аллельне навантаження 
в порівнянні з MPLW515L, не було ніяких істотних 
відмінностей в клінічних та лабораторних харак-
теристиках в даних групах [8, с. 1864-1871; 13]. 

Таким чином, молекулярно-генетичне до-
слідження мутацій JAK2V617F, JAK2 exon12, 
MPLW515K/L і CALR відіграє виняткову роль в 
діагностиці класичних Ph-негативних МПН.
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ВПЛИВ ГОРМОНІВ ГІПОФІЗУ НА РОЗВИТОК АНОМАЛЬНОЇ МАТКОВОЇ 
КРОВОТЕЧІ

Аномальні маткові кровотечі є широко розповсюдженою гінекологічною патологією, яка впливає на соціальну, 
сексуальну якість життя та фертильність. В даній роботі проведено порівняльне дослідження показників гонадотроп-
них гормонів гіпофіза, тиреотропіну, вільного тироксину та частоти аномальних маткових кровотеч. Зроблено виво-
ди про вплив гіперпролактинемії на виникнення аномальних маткових кровотеч.

Ключові слова: аномальні маткові кровотечі, гормони гіпофізу, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий 
гормон, пролактин, тиреотропін, вільний тироксин, гіперпролактинемія.

Аномальные маточные кровотечения являются широко распространенной гинекологической патологией, вли-
яющей на социальное, сексуальное качество жизни и фертильность. В данной работе проведено сравнительное 
исследование показателей гонадотропных гормонов гипофиза, тиреотропина, свободного тироксина и частоты 
возникновения аномальных маточных кровотечений. Сделаны выводы о влиянии гиперпролактинемии на возникно-
вение аномальных маточных кровотечений.

Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения, гормоны гипофиза, фолликулостимулирующий гор-
мон, лютеинизирующий гормон, тиреотропин, пролактин, свободный тироксин, гиперпролактинемия.

Abnormal uterine bleeding is a widespread gynecological pathology, which affecting for social, sexual quality of life 
and fertility. In this work, carried out a comparative study of indicators of the gonadotropic hormones of the pituitary gland, 
thyrotropin, free thyroxine and the frequency of abnormal uterine bleeding occurred. Conclusions about the effect of hyper-
prolactinemia on the occurrence of abnormal uterine bleeding are made.

Key words: abnormal uterine bleeding, pituitary hormones, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, 
thyrotropin, prolactin, free thyroxine, hyperprolactinemia.

Частота аномальних маткових кровотеч (АМК) 
серед інших гінекологічних захворювань в різні ві-
кові періоди складає від 4 до 20% [4, c. 104, 109]. 
АМК включають будь-які порушення нормального 
менструального циклу – надмірні, тривалі мен-
струації, часті менструації, міжменструальні кро-
вотечі, мізерні кровотечі з короткими інтервалами, 
нерегулярні кровотечі тощо. 

Постановка проблеми. Огляд сучасних медич-
них та наукових джерел виявив непослідовні фор-
мулювання в термінології АМК, їх класифікації та 
причинах. Робоча група щодо порушень менстру-
ального циклу Міжнародної федерації гінекологів і 
акушерів (International Federation of Gynecology and 
Obstetrics, FIGO) запропонувала нову номенклату-
ру АМК для спрощення опису клінічної картини та 
виключення таких термінів, як менорагія, метрора-
гія та дисфункціональна маткова кровотеча. Було 
запропоновано кваліфікувати будь-які відхилення 
менструального циклу від норми, включаючи змі-
ни регулярності та частоти менструацій, тривалос-
ті кровотеч та кількості крові, що втрачається, як 
АМК [1, с. 75]. В уніфікованому клінічному про-
токолі етапного надання спеціалізованої та висо-
коспеціалізованої медичної допомоги також була 
переглянута класифікація порушень менструаль-
ного циклу. АМК були розділені на гострі, хроніч-

ні та тяжкі. Велику увагу було приділено діагнос-
туванню та лікуванню тяжких форм АМК. Але, у 
разі хронічного перебігу хвороби пацієнтки рідко 
звертаються за допомогою лікаря через АМК. Час-
тіш їх турбують інші проблеми такі, як ожиріння, 
безпліддя, гірсутизм, галакторея, порушення емо-
ційного стану, слабкість. У зв’язку з поєднанням 
деяких причин АМК у однієї і тієї ж жінки, згідно 
з класифікацією PALM-COEIN, у жінок з порушен-
ням функції гіпофізу (які відносяться до категорії 
«N» – некласифіковані) може діагностуватися по-
рушення овуляції (що відноситься до категорії 
«О»). Це може створювати складнощі для вияв-
лення першопричини та призначення адекватного 
лікування [5, с. 1 – 26].

Гармонійність процесів, що відбуваються в 
менструальному циклі, здійснюється за рахунок 
повноцінності гонадотропної стимуляції, адекват-
ного функціонування яєчників, синхронної взаємо-
дії периферичної та центральної ланок регуляції – 
зворотної аферентації [6, с. 44-45]. При порушенні 
гормональної функції головного мозку або яєчни-
ків відбуваються зміни в менструальному циклі. 
Порушення функції гіпофізу, аденома та дисбаланс 
в продукції його гормонів іноді приводять до гі-
перпролактинемії, яка в свою чергу може прово-
кувати АМК. Збільшення концентрації пролактину 



46

№ 10 (10) / 2017 р.
♦

зазвичай призводить до розвитку безпліддя, фри-
гідності, аноргазмії, зниження сексуального потя-
гу, патологічного збільшення розміру молочних за-
лоз і формуванню в них кіст або аденом. Крім того, 
при значному підвищенні концентрації пролактину 
виникає галакторея.

В результаті при гіперпролактинемії може спо-
стерігатися кілька овуляцій замість однієї або, 
навпаки, повна їх відсутність, а також наступні 
порушення менструального циклу: аменорея, гіпо-
менструальний синдром, нерегулярні менструації 
(часто з моменту менархе) [2, с. 58 – 72; 3, с. 87 – 90]. 

Доведено, що одне й те ж саме порушення мен-
струального циклу може бути викликано різними 
причинами, та одна й та ж сама причина може при-
вести до формування різних синдромів порушення 
менструального циклу. При тривалому існуванні 
патологічного процесу до нього поетапно залуча-
ються всі ланки регуляції, аж до зміни домінуючого 
фактору патогенезу, а клінічна картина може стати 
іншою [7].

Нерегулярні менструації можуть бути озна-
кою та симптомами патології щитовидної залози 
[8, с. 215]. Так, в деяких дослідженнях показано, 
що при субклінічному гіпотиреозі (СГ) виявля-
ється достовірне збільшення рівня пролактину 
[9, с. 24, 10, с. 641].

Складний механізм виникнення АМК обумов-
лює актуальність цього дослідження.

Мета. Виявити вплив показників пролактину, 
фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), лютеїнізу-
ючого гормону (ЛГ), тиреотропіну (ТТГ) та вільно-
го тироксину (Т4) на виникнення аномальних мат-
кових кровотеч.

Матеріали та методи. Були обстежені 77 жі-
нок з аномальними матковими кровотечами. Всі 
пацієнтки були поділені на дві групи, за наявністю 
чи відсутністю гіперпролактинемії. До першої гру-
пи були віднесені 47 жінок, серед яких у 18 (38%) 
пацієнток, були виявлені мікропролактиноми за 
допомогою комп’ютерної томографії. Рівень про-
лактину був підвищений також у 29 (62%) жінок, 
без ознак пролактиноми. Їм була діагностована 
функціональна або ідіопатична гіперпролактине-
мія. Вони теж були віднесені до першої групи. До 
групи порівняння (друга група) увійшли 30 сома-
тично здорових жінок з нормальним менструаль-
ним циклом, при обстеженні яких рівень гормонів 
гіпофізу був в межах фізіологічних показників. 
Всі пацієнтки були фертильного віку (18 – 45 ро-
ків). Диференційний діагноз проводився на під-
ставі даних анамнезу захворювання, спадкового 
анамнезу, результатів фізикального та лаборатор-

них обстежень. Для підтвердження причини та за-
для виключення передракових та злоякісних утво-
рень були виконані додаткові дослідження. Всім 
жінкам був проведений аналіз піктограм кровотеч 
протягом 3 місяців, вимірювався індекс маси тіла 
(ІМТ), проведений РАР-тест, обстеження на хорі-
онічний гонадотропін (ХГЛ), пролактин, ФСГ, ЛГ, 
ТТГ та Т4.

У 70% жінок першої групи серед близьких 
родичів жінок – відмічалися захворювання, мож-
ливо, пов’язані з гіперпролактинемією, а саме га-
лакторея, АМК, безпліддя. ІМТ був підвищений 
у 56% жінок першої групи та 39% жінок другої 
групи. РАР-тест у обох групах був негативним, 
рівень ХГЛ – в межах норми. Піктограми пацієн-
ток першої групи свідчили про наявність АМК 
за типом частих менструацій, міжменструальних 
кровотеч, мізерних кровотеч з короткими інтер-
валами, нерегулярних кровотеч або їх відсутності. 
Окрім цього у пацієнток першої групи був підви-
щеним рівень пролактину до 965,8±178,5 мМЕ/л, 
р<0,05 при нормі 60,0 – 600,0 мМЕ/л в фолікулі-
нову фазу менструального циклу. Рівень ФСГ був 
зменшеним до 2,9±0,75 мМЕ/мл, р<0,05 проти  
5,01±0,43 мМЕ/мл в фолікулінову фазу менстру-
ального циклу. Рівень ЛГ був підвищеним до 
8,98±1,86 мМЕ/мл, р<0,05 проти 7,11±1,39 мМЕ/мл 
в лютеїнову фазу менструального циклу. Також був 
підвищеним рівень ТТГ (5,8±1,9 мЕд/л, р < 0,05 
при нормі від 0,4 до 4,0 мЕд/л), а рівень Т4 знахо-
дився в межах норми.

У другій групі пацієнток піктограми свідчили 
про нормальну крововтрату під час менструацій, 
відсутність міжменструальних кровотеч та нере-
гулярних кровотеч. У пацієнток цієї групи рівень 
пролактину складав 253,8±112,9 мМЕ/л при нормі 
60,0 – 600,0 мМЕ/л в фолікулінову фазу менстру-
ального циклу. Рівень ФСГ відповідав у фолікулі-
нову фазу менструального циклу фізіологічним по-
казникам 5,78±0,51 мМЕ/мл. Рівень ЛГ також був 
в межах фізіологічної норми 6,89±1,97 мМЕ/мл в 
лютеїнову фазу менструального циклу. Показники 
рівня ТТГ та Т4 були в межах фізіологічної норми.

Аналізуючи отримані результати слід відмітити 
взаємозв’язок АМК з підвищеним ІМТ та можливу 
спадковість патологічних станів гіпофізу.

Висновки. Підвищений рівень пролактину, 
ТТГ та ЛГ, знижений рівень ФСГ у жінок репро-
дуктивного віку можуть бути причиною АМК. За-
для уточнення причини АМК слід внести в перелік 
обстежень рівень гормонів гіпофізу, щитовидної 
залози в сироватці крові та консультацію ендокри-
нолога. 
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ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАТУС ПРИ ПОРУШЕННІ  
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ

В статті подано огляд літератури за 10 років по питаннях порушення фізичного розвитку дитини та його зв’язку з 
гормональним статусом організму при ендокринній та соматичній патології.

Ключові слова: фізичний розвиток, гормональний статус.

В статье дан анализ литературы за 10 лет по вопросах нарушения физического развития ребенка и его связи с 
гормональным статусом организма при эндокринной и соматической патологии.

Ключевые слова: физическое развитие, гормональный статус.

The article presents a literature review of 10 years on issues of child abuse and physical development of its relationship 
with the hormonal status of the organism in endocrine and somatic pathology.

Key words: рhysical development, hormonal status.

Вступ. Одним із найбільш об’єктивних та ін-
формативних критеріїв здоров’я і вікових норм 
розвитку дитячого організму є фізичний розвиток. 
Теоретичне і практичне значення кола проблем, 
пов’язаних із дисгармонійним фізичним розвитком 
дітей визначається не тільки значною поширеніс-
тю цього явища, але і тими негативними вплива-
ми, які воно спричинює на різні системи та функції 
організму. В ряді досліджень доводиться зв’язок 
між рівнем захворюваності дітей, функціональним 
станом їх органів і систем та швидкістю і гармоніч-
ністю індивідуального розвитку дитини, її сомато-
типом [1, с. 310; 2, с. 19]. На формування здоров’я 
дітей України, в тому числі на фізичний розвиток, 
негативно впливають наслідки Чорнобильської 
аварії, несприятливі екологічні та соціально – еко-
номічні умови [2, с. 20].

Соматотропний гормон (СТГ) стимулює син-
тез ДНК в остеобластах, посилює синтез білкового 
матриксу кісток. Він також активує остеокласти та 
сприяє демінералізації вже створеної кісткової тка-
нини (КТ). СТГ виступає в ролі активного ремоду-
лятора кісткової тканини, підвищуючи абсорбцію 
кальцію в кишечнику та його екскрецію з сечею 
[2, с. 21; 3, с. 95]. Дослідження свідчать, що замін-
на терапія у дітей з дефіцитом СТГ сприяє більш 
ранньому досягненню піка кісткової маси (ПКМ) 
та створенню щільної КТ, на відміну від дітей, 
які не отримували терапії СТГ [3, с. 96]. Ось чому 
особливої уваги заслуговує проблема порушення 
щільності та структури кісткової тканини у дітей з 
дисгармонійним фізичним розвитком, зокрема при 
затримці росту гіпоталамо-гіпофізарного генезу, 
оскільки, якщо в нормі перебудова кісткової тка-
нини характеризується перевагою кісткоутворен-
ня над резорбцією до моменту досягнення «піку 

кісткової маси», то при недостатній соматотропній 
функції гіпофіза відбувається затримка розвитку 
кісток: ядра окостеніння з’являються зі значним 
запізненням, а зони росту залишаються відкрити-
ми тривалий час або закриваються лише в дорос-
лому віці [3, с. 97; 4, с. 112]. Це, в свою чергу, дає 
підставу думати про зміни щільноті кістки та про 
порушення мінерального обміну у дітей, як про 
сприяючий фактор порушення фізичного розви-
тку, зокрема затримки росту. Дія паратиреоїдного 
гормону (ПТГ) спрямована на збереження та збіль-
шення концентрації кальцію в рідинах організму. 
При рентгенологічному дослідженні відмічаються 
декальциновані кістки з запізнілою появою ядер 
окостеніння. Біохімічно на фоні гіпокальціємії 
з’являється гіперфосфатемія. Гіпокальціємія (мен-
ше 2,25 ммоль/л) стимулює лінійне зростання рів-
ня ПТГ, а його зменшення до 1,75 ммоль/л викли-
кає різке зростання секреції ПТГ. При концентрації 
кальцію в межах 2,55-3,75 ммоль/л спостерігається 
невелика стала базальна секреція ПТГ.

Секреція гормонів щитовидної залози значною 
мірою впливає на обмін кальцію та формування 
щільної КТ. При гіпертиреозі прискорюється рух 
хімуса по кишечнику, знижується абсорбція каль-
цію та вітаміну D, підвищується резорбція КТ, екс-
креція кальцію з сечею, знижується рівень ПТГ. 
При гіпотиреозних станах затримується утворення 
та дозрівання КТ, що може поглиблювати затримку 
процесів фізіологічного росту. Говорячи про ожи-
ріння, як один з проявів дисгармонійності фізично-
го розвитку слід відмітити, що інсулін, дисбаланс 
якого відмічається при дисгармонійному розподілі 
підшкірно – жирової клітковини будь – якого ге-
незу, є синергістом СТГ – він підвищує транспорт 
метаболітів в остеокласти. Зниження продукції ін-
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суліну призводить до зменшення мінералізації КТ, 
зниження рівня кальцію в сироватці крові, підви-
щення секреції кальцію, фосфору, магнію з сечею 
[5, с. 115]. Внаслідок порушення вуглеводного об-
міну в клітинах та ураження судин при гіпоінсулі-
немії порушується трофіка КТ [3, с. 95]. Це в свою 
чергу може сприяти подальшому порушенню в фі-
зичному розвитку дитини. Говорячи про затримку 
чи передчасне статеве дозрівання, слід відмітити, 
що естрогени активують 1 – альфа-гідроксилюван-
ня 25(OH)2D3 у нирках і зменшують активність 
ПТГ [4, с. 114], безпосередньо сприяють мінералі-
зації КТ шляхом модуляції активності остеобластів 
при зв’язуванні з естроген чутливими рецепторами 
на їх поверхні. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Слід відмітити, що процеси росту і мінералізації 
кісток у дітей різного віку відзначаються динаміз-
мом та зміною домінантного чинника регуляції. 
Кісткова тканина постійно оновлюється завдяки 
процесам моделювання (росту) та ремоделюван-
ня (внутрішньої перебудови). При моделюванні 
формується нова кістка, в цей час кісткова ткани-
на активно мінералізується [3, с. 96]. Рівень пози-
тивного кальцієвого балансу є найбільшим в пері-
оди активного росту (вік до 1 року та 9-17 років). 
Ретенція кальцію в організмі дитини, що отримує 
достатню кількість вітамінів та мікроелементів 
з харчуванням, з фізіологічним фізичним розви-
тком та відсутньою хронічною соматичною па-
тологією в цей час становить до 400 мг на добу  
[3, с. 97]. З віком збільшується фізіологічна втрата 
кальцію внаслідок ниркової екскреції, через шкі-
ру та секреція ендогенного кальцію в порожнину 
кишечника. У підтримці гомеостазу кальцію та 
фосфору основну участь беруть три гормони: па-
ратиреоїдний, кальцитонін та активний метаболіт 
вітаміну D – кальцитріол [3, с. 96]. Соматотропний 
гормон стимулює синтез ДНК в остеобластах, по-
силює синтез білкового матриксу кісток. Він також 
активує остеокласти та сприяє демінералізації вже 
створеної кісткової тканини. СТГ виступає в ролі 
активного ремодулятора кісткової тканини, підви-
щуючи абсорбцію кальцію в кишечнику та його 
екскрецію з сечею [6, с. 78; 7, с. 32]. Значну роль в 

формуванні КТ також беруть гормони щитовидної 
залози [3, с. 95; 7, с. 30] та гормон, що регулює вуг-
леводневий обмін та є синергістом СТГ – інсулін 
[6, с. 79; 8, с. 55]. Таким чином, дисгармонійний 
фізичний розвиток з затримкою росту та порушен-
ням масозростових показників, супроводжуючись 
дисбалансом гормонального статусу, викликає 
порушення гомеостазу кальцію та фосфору в ор-
ганізмі дитини, а відповідно – втрату щільності 
кісткової тканини [3, с. 96]. Доказом цього є те, що 
замінна терапія у дітей з дефіцитом СТГ сприяє 
більш ранньому досягненню піка кісткової маси та 
створенню щільної КТ, на відміну від дітей, які не 
отримували терапії СТГ [3, с. 97; 9, с. 51]. Аналіз 
рівня лужної фосфатази у крові, як маркера форму-
вання кістки у проведених дослідженнях показав, 
що її вміст у дітей з зменшенням щільності КТ у 
дітей з затримкою росту різного генезу перевищує 
показники контрольної групи, що також свідчить 
про втрату кісткової тканини. При порівнянні ак-
тивності лужної фосфатази і концентрації кальцію 
в сироватці крові є підстави думати про те, що гіпо-
кальціємія за таких умов буде сприяти подальшому 
вимиванню кальцію з кісткової тканини, створю-
ючи тим самим замкнуте коло, так як вище було 
викладено, що у дітей з затримкою росту виявлено 
дефіцит кальцію в КТ [8, с. 56], тому при лікуванні 
таких дітей крім етіотропного гормонального ліку-
вання слід обов’язково застосовувати замісну тера-
пію – препарати кальцію в поєднанні з вітаміном 
D, який сприяє його кращому засвоєнню [2, с. 23; 
3, с. 96]. Встановлено, що при хронічних запальних 
захворюваннях, зокрема бронхолегеневої системи: 
рецедивуючому та хронічному бронхіті, бронхі-
альній астмі [6, с. 79; 8, с. 58; 10, с. 73; 11, с. 60],  
травної системи: хронічному гастродуоденіті 
[3, с. 97], поєднаній патології гастродуоденальної 
та гепатобіліарної систем [7, с. 33; 12, с. 197], се-
човидільної системи: хронічному пієлонефриті та 
гломерулонефриті підвищується продукція цитокі-
нів. Інтерлейкіни 1 та 6, гранулоцит-макрофаг-сти-
мулюючий фактор, які беруть участь у запальному 
процесі, спричиняють кісткову резорбцію внаслі-
док посилення проліферації та диференціювання 
остеокластів, а згодом і остеопороз [13, с. 89]. 
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ТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ФАКТОРІВ ЗСІДАННЯ КРОВІ В УКРАЇНІ

У статті відображено стан фармацевтичного ринку стосовно білкових препаратів зсідання крові в Україні. 
Ключові слова: фактори зсідання крові, терапевтичні препарати. 

Статья освещает состояние фармацевтического рынка белковых препаратов свертывания крови в Украине.
Ключевые слова: факторы свертывания крови, терапевтические препараты.

The article highlights the state of coagulation protein drugs on the pharmaceutical market in Ukraine. 
Key words: blood coagulation factors, therapeutic drugs.

На сьогоднішній день застосування терапев-
тичних препаратів зсідання крові досягло значно-
го прогресу у світі. Сегмент очищених препаратів, 
одержаних сучасними біотехнологічними метода-
ми, складає значну частину переліку лікарських 
засобів для лікування порушень зсідання крові  
[1, с. 18]. Забезпечення фармацевтичного ринку 
країни сучасними препаратами факторів зсідання 
крові є актуальною проблемою.

В Україні центрами служби крові випускається 
єдиний препарат даного типу – свіжозаморожена 
плазма. Забір крові, її переробка та виробництво пре-
парату наближене до вимог Європейського законо-
давства [], але потребує вдосконалення. Інший препа-
рат кріопреципітат, який ще донедавна випускався, 
знятий з реєстрації через свою низьку ефективність.  

Серед коагулопатій найчастіше зустрічаються 
гемофілія А (дефіцит фактора VIII) − у 68-80% ви-
падків [2, с. 17] та гемофілія В (дефіцит фактора 
ІХ) – у 8–15% [3, с. 105]. Рідше спостерігається 
спадковий дефіцит фактора VII (гіпопроконверти-
немія) [4, с. 85], який може не проявлятися епізо-
дами кровоточивості в анамнезі, але маніфестувати 
тяжкими кровотечами в післяопераційному періоді.

Антигемофільні фактори – це препарати, що 
містять фактори зсідання крові VII, VIII та IX й за-
стосовуються для лікування й  профілактики кро-
вотеч в пацієнтів з гемофілією або з дефіцитами 
вказаних факторів. Це можуть бути препарати, які 

містять як окремо один з факторів згортання, так 
і комбінацію факторів II, VII, IX та X (так званий 
протромбіновий комплекс). 

Введення препаратів цієї групи хворим гемо-
філією або пацієнтам з набутими дефіцитами фак-
торів згортання VII, VIII та IX дозволяє тимчасо-
во компенсувати недостатність цих факторів, що 
сприяє перетворенню протромбіну в тромбін та 
утворенню фібринового згустку. Внаслідок цього 
понижується частота виникнення кровотеч. 

Лікарські препарати факторів зсідання можна 
поділити на дві групи: одержані з плазми крові 
людини та рекомбінантні, одержані генно-інже-
нерним методом з клітинних культур ссавців. Всі 
сучасні препарати з плазми крові одержують з ви-
користанням хроматографічних методів із застосу-
ванням подвійної вірусінактивації (в основному це 
сольвент-детергентна та теплова обробка або соль-
вент-детергентна інактивація та нанофільтрація). 

Хоча рекомбінантні препарати є значно до-
рожчі, останнім часом спостерігається тенденція 
до збільшення їх частки на світовому ринку мед-
препаратів. Це пов’язано, перш за все, з більшим 
ступенем чистоти (що зменшує ймовірність виник-
нення інгібіторних форм захворювань) та більшою 
вірусною безпекою (так як вони або зовсім не міс-
тять складових людської плазми, або в ролі стабілі-
затора використовується пастеризований альбумін 
людини чи ВРХ). 
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Перелік й характеристики білкових препаратів 
зсідання крові подані нижче згідно «Державного 
реєстру лікарських засобів України», дозволених 
для застосування в Україні станом на березень 
2017 р. [5] (табл. 1).

Станом на листопад 2015 р. також були зареє-
стровані наступні препарати факторів зсідання кро-
ві: ГрінГен (фактор коагуляції крові людини VIII, 
РЕКОМБІНАНТНИЙ, Грін Крос Корпорейшн, 
Корея); Грін VIII (фактор коагуляції крові людини 

Таблиця 1 
Лікувальні препарати протромбінового комплексу, дозволені для застосування в Україні  

станом на березень 2017 р. (наведені згідно кодів АТХ у алфавітному порядку)

Назва
Код АТХ/
Міжнародне 
непатентоване 
найменування

Виробник/
Заявник Форма випуску

ГУБКА  
ГЕМОСТАТИЧНА® B02BC/-

ТОВ 
«БІОФАРМА 
ПЛАЗМА», 
Україна

Суха речовина по 0,8 г у пляшці або флаконі; по 
1 пляшці або флакону в пачці з картону

ТАХОКОМБ B02BC30/- Такеда Австрія 
ГмбХ, Австрія

1 см2 пластини містить 2,0 МО тромбіну з крові 
людини та 5,5 мг ліофілізованого фібриногену 
людини. Пластина, вкрита оболонкою, розміром 
2,5 см х 3 см № 1 у картонній коробці, розміром 
9,5 см х 4,8 см № 1 у картонній коробці, 
розміром 4,8 см х 4,8 см № 2 у картонній коробці

ОКТАПЛЕКС  
500 МО

B02BD01/
Coagulation 
factor IX, II, 
VII and X in 
combination

Октафарма 
Фармацевтика 
Продуктіонсгес 
м.б.Х), Австрія
Октафарма, 
Франція
Октафарма ГмбХ, 
Дессау

Фактори зсідання крові ІІ, VII, IX, X.
Порошок для розчину для ін’єкцій по 500 МО 
у флаконах № 1 разом з розчинником (вода для 
ін’єкцій) по 20 мл у флаконах № 1 та комплектом 
для розчинення і внутрішньовен-ного введення. 
1 флакон (20 мл) містить: загальний білок – 
260-820 МО; фактор коагуляції крові людини 
ІІ – 280-760 МО; фактор коагуляції крові людини 
VІІ – 180-480 МО; фактор коагуляції крові 
людини ІX – 500 МО; фактор коагуляції крові 
людини X – 360-600 МО; білок С – 260-620 МО; 
білок S – 240-640 МО

АДВЕЙТ
B02BD02/ 
Coagulation 
factor VIII

БАКСТЕР АГ, 
Австрія
Baxter BioScience 
Manufacturing 
Sarl, Швейцарія
Бакстер С.А., 
Бельгія

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ  
VIII РЕКОМБІНАНТНИЙ (ОКТОКОГ АЛЬФА).
Порошок ліофілізований для розчину для 
ін’єкцій по 250 МО, 500 МО, 1000 МО, 
1500 МО, 2000 МО у флаконах у комплекті 
з розчинником (вода для ін’єкцій) по 5 мл у 
флаконах та з пристосуванням для розчинення 
Baxject II та набором для введення

БЕРИАТЕ®
B02BD02/ 
Coagulation 
factor VIII

ЦСЛ Берінг ГмбХ, 
Німеччина

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ VIII.
Порошок для розчину для ін’єкцій або інфузій 
по 250, 500, 1000 МО у флаконі в комплекті з 
розчинником.

ЕМОКЛОТ 500, 
ЕМОКЛОТ 1000

B02BD02/ 
Coagulation 
factor VIII

КЕДРІОН С.п.А., 
Італія

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ VIII.
Ліофілізат для розчину для інфузій по 500, 1000 
МО у флаконі № 1 у комплекті з розчинником.

ОКТАНАТ
B02BD02/ 
Coagulation 
factor VIII

Октафарма 
Фармацевти-ка 
Продукті-онсгенс 
м.б.Х., Австрія

ФАКТОР VIII КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ. 
Ліофілізований порошок для приготування 
розчину для ін’єкцій по 50 МО/мл (250 та 500 
МО/пляшка) та 100 МО/мл (1 000 МО/пляшка) 
фактора VІІІ коагуляції крові людини у пляшках 

РЕКОМБІНАТ 
B02BD02/ 
Coagulation 
factor VIII

Бакстер Хелскеа 
Корпорейшн, 
США
Бакстер С.А., 
Бельгія

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ VIII, 
РЕКОМБІНАНТНИЙ (ОКТОКОГ АЛЬФА). 
Ліофілізований порошок для приготування 
розчину для ін’єкцій по 250 МО, 500 МО та 1000 
МО у флаконах
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РЕФАКТО® AF
B02BD02/ 
Coagulation 
factor VIII

Ваєт Фарма С.А., 
Іспанія
Ветер Фарма-
Фертигунг 
ГмбХ і Ко КГ), 
Німеччина

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ VIII 
РЕКОМБІНАНТНИЙ (МОРОКТОКОГ АЛЬФА).
Порошок для розчину для ін’єкцій по 250 МО, 
500 МО, 1000 МО та по 2000 МО у флаконі № 1 
у комплекті з розчинником по 4 мл у попередньо 
наповненому шприці та стерильним набором

ФЕЙБА 500
ФЕЙБА 1000

B02BD03/ 
Factor VIII 
inhibitor 
bypassing 
activity

БАКСТЕР АГ, 
Австрія

АНТИІНГІБІТОРНИЙ КОАГУЛЯНТНИЙ 
КОМПЛЕКС, ОБРОБЛЕНИЙ ПАРОЮ.
Ліофілізований порошок для приготування 
розчину для ін’єкцій/інфузій по 500, 1000 Од  
у флаконах. Вміст інгредієнта/флакон: 500 Од. 
* – білок плазми людини – 200-600 мг;  
500 Од.* – з активністю, шунтуючою інгібі-
тори до Фактора коагуляції крові людини 
VIII – 500 Од; * Розчин, що містить 1 Од. 
ФЕЙБА, скорочує активований частковий 
тромбопластиновий час (АЧТЧ) плазми з 
інгібітором до Фактора VIII до 50%. Препа-
рат ФЕЙБА містить також Фактори II, IX і X, 
переважно в неактивній формі, а також активний 
Фактор VII; коагулянтний антиген Фактора 
VIII є присутнім у концентрації до 0,1 Од. на 
1 одиницю ФЕЙБА. Препарат може містити 
слідові кількості факторів калікреїн-кінінової 
системи.

АІМАФІКС 500 МО,
АІМАФІКС  
1000 МО

B02BD04/ 
Coagulation 
factor IX

КЕДРІОН С.п.А., 
Італія

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ IX.
Ліофілізат для розчину для інфузій по 500 МО 
у флаконі № 1 у комплекті з розчинником (вода 
для ін’єкцій) по 10 Специфічна активність 
приблизно 100 МО/мг білка у готовому 
препараті

ІМУНІН
B02BD04/ 
Coagulation 
factor IX

БАКСТЕР АГ, 
Австрія

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ 
ІХ ОЧИЩЕНИЙ ЛІОФІЛІЗОВАНИЙ 
ВІРУСІНАКТИВОВАНИЙ .
Порошок для розчину для інфузій/ін’єкцій  
по 200, 600, 1200 МО у флаконах у комплекті з 
розчинником (стерильна вода для ін’єкцій)  
по 5 мл у флаконах та набором для розчинення  
і введення.
Специфічна активність не менше 50 МО/мг 
білка.

ОКТАНІН Ф
B02BD04/ 
Coagulation 
factor IX

Октафарма 
Фармацевтика 
Продуктіонсгес 
м.б.Х, Австрія

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ IX. 
Порошок для розчину для ін’єкцій по 250, 500 та 
1000 МО у флаконах № 1 разом з розчинником. 
Специфічна активність приблизно 60 МО/мг 
білка у готовому препараті

РІКСУБІС
B02BD04/ 
Coagulation 
factor IX

Бакстер Хелскеа 
Корпорейшн, 
США

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ IX 
РЕКОМБІНАНТНИЙ (НОНАКОГ ГАММА). 
Порошок ліофілізований для розчину для 
інфузій по 250, 500, 1000, 2000, 3000 МО у 
флаконі № 1 в комплекті з розчинником  
(та з пристроєм для розчинення Baxject II

БІОКЛОТ А

B02BD06/ Von 
Willebrand 
factor and 
coagulation 
factor VIII in 
combination

ТОВ 
«БІОФАРМА 
ПЛАЗМА», 
Україна

КОМПЛЕКС АНТИГЕМОФІЛЬНОГО 
ФАКТОРА VIII І ФАКТОРА ВІЛЛЕБРАНДА. 
Ліофілізат для розчину для ін’єкцій по 250, 
500 та 1000 МО у флаконах № 1 у комплекті з 
розчинником.
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Продовження таблиці 1

ВІЛАТЕ

B02BD06/ Von 
Willebrand 
factor and 
coagulation 
factor VIII in 
combination

Октафарма 
Фармацевтика 
Продуктіонсгес. 
м.б.Х., Австрія
Октафарма ГмбХ, 
Дессау, Німеччина

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ VIII 
ТА ФАКТОР ФОН ВІЛЛЕБРАНДА ЛЮДИНИ. 
Флакон 500 МО фактора VIII + 500 МО фактора 
Віллебранда, флакон 1000 МО фактора  
VIII + 1000 МО фактора Віллебранда Порошок 
для розчину для ін’єкцій по 100 МО/мл (500 
або 1000 МО/флакон) у флаконі № 1 разом з 
розчинником по 5 або 10 мл у флаконі № 1 та 
комплектом для розчинення і внутрішньовенного 
введення № 1

ІМУНАТ

B02BD06/ Von 
Willebrand 
factor and 
coagulation 
factor VIII in 
combination

БАКСТЕР АГ, 
Австрія

ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ ЛЮДИНИ VIII 
І ФАКТОР ВІЛЛЕБРАНДА, ОЧИЩЕНИЙ, 
ЛІОФІЛІЗОВАНИЙ, ВІРУСІНАКТИВОВАНИЙ.
Ліофілізований порошок для приготування 
розчину для ін’єкцій по 250 МО, 500 МО, 1000 
МО у флаконах у комплекті з розчинником (вода 
для ін’єкцій) по 5 мл (для 250 МО і 500 МО) або 
10 мл (для 1000 МО) у флаконах та набором для 
розчинення і введення

ФАНДИ®

B02BD06/ Von 
Willebrand 
factor and 
coagulation 
factor VIII in 
combination

Інституто 
Гріфолс, С.А., 
Іспанія

КОМПЛЕКС ФАКТОРІВ VIII КОАГУЛЯЦІЇ 
КРОВІ ЛЮДИНИ ТА ФОН ВІЛЛЕБРАНДА.
Ліофілізований порошок для приготування 
розчину для ін’єкцій по 250 (300*)МО/10 мл, 
500 (600*)МО/10 мл, 1000 (1200*)МО/10 мл та 
1500 (1800*)МО/15 мл фактора VІІІ коагуляції у 
флаконах

*Віллебранда

НОВОСЕВЕН® 
B02BD08/ 
Eptacog alfa 
(activated)

А/Т Ново 
Нордіск, Данія

ФАКТОР ГОАГУЛЯЦІЇ VII 
РЕКОМБІНАНТНИЙ, ЕПТАКОГ АЛЬФА 
(АКТИВОВАНИЙ).
Порошок ліофілізований для приготування 
розчину для у флаконах №1 по 2 мг (100 КМО), 
5 мг (250 КМО) у флаконі № 1 у комплекті з 
попередньо заповненим шприцом, що містить 
2 або 5 мл розчинника (гістидин, вода для 
ін’єкцій).

БЕНЕФІКС B02BD09/ 
Nonacog alfa

Пфайзер Ейч. Сі. 
Пі. Корпорейшн, 
США

БЕНЕФІКС ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ 
ЛЮДИНИ ІХ РЕКОМБІНАНТНИЙ (НОНАКОГ 
АЛЬФА)
Порошок для розчину для ін’єкцій по 250 МО, 
500 МО, 1000 МО та по 2000 МО у флаконі № 1 
у комплекті з розчинником по 5 мл у попередньо 
наповненому шприці.

VIII, очищений, ліофілізований, вірусінактивова-
ний, Грін Крос Корпорейшн, Корея); НАНОТІВ 
(фактор коагуляції крові людини IX, Octapharma, 
Швеція).

Нами впродовж певного часу проводяться до-
слідження з метою створення біотехнологічних 
процесів одержання препаратів плазми крові для 
діагностичних та терапевтичних цілей. Загалом, 
застосування синтезованих нами кремнеземних 
сорбентів з різноманітними за специфічністю лі-

гандами (природними та синтетичними) у техноло-
гічних схемах фракціонування плазми крові можна 
розділити на наступні етапи: одержання факторів 
протромбінового комплексу [6, с. 310; 7, с. 381]; ви-
ділення та очищення фактора VIII [8, с. 152]; одер-
жання плазміногену та його похідних (плазмін, 
ацильовані похідні); виділення інгібіторів зсідаю-
чої системи (антитромбін ІІІ, α2-макроглобуліну, α2-
антиплазмін, апротинін); одержання інших білків 
(альбуміну, Ig G, церулоплазміну, тощо).
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ПРОЕКТ ДОПОВНЕНЬ ДО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ № 566 ВІД 23.11.2004 РОКУ 
ЗА МЕТОДАМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ

Методики дентальної імплантації при протетичній реабілітації стоматологічних хворих, які достатньо широко ви-
користовуються в практичній охороні здоров’я нашої країни, ще досі не мають повноцінного правового впровадження 
на рівні наказів МОЗ України у тому числі і через недостатню кількість і якість відповідних клінічних протоколів їх за-
стосування. Внесення доповнень в діючи офіційні клінічні протоколи протетичного лікування пацієнтів з адентіями із 
застосуванням методів дентальної імплантації дозволять підняти якість надання відповідної медичної стоматологічної 
допомоги на сучасний рівень, в єдиних лікувальних і юридичних вимірах проводити планування та виконання імплан-
тологічної допомоги, об’єктивно оцінювати якісні та кількісні показники роботи фахівців імплантологічного профілю.

Ключові слова: дентальні імплантати, методики дентальної імплантації, клінічні протоколи надання стоматологіч-
ній допомоги, планування імплантологічного лікування, норми часу роботи лікарів-стоматологів, Накази МОЗ України.

Методики дентальной имплантации при протетической реабилитации стоматологических больных, достаточно 
широко применяемые в практическом здравоохранении нашей страны, всё еще не имеют полноценного правового 
внедрения на уровне приказов МЗ Украины, в том числе и из-за недостаточного количества и качества соответству-
ющих клинических протоколов их применения. Внесение дополнений в действующие официальные клинические 
протоколы ортопедического лечения пациентов с применением методов дентальной имплантации позволят рас-
ширить номенклатуру и поднять качество оказания соответствующей медицинской стоматологической помощи на 
современный уровень, в единых лечебных и юридических измерениях проводить планирование и оказание имплан-
тологической помощи, объективно оценивать качественные и количественные показатели работы специалистов 
имплантологического профиля.

Ключевые слова: дентальные имплантаты, методики дентальной имплантации, протоколы оказания стомато-
логической помощи, планирование имплантологического лечения, приказы МЗ Украины.

Methodics of dental implantation in prosthetic rehabilitation of dental patients, which are widely used in medical practice 
of our country, still do not have full legal implementation at the level of the Ministry of Health of Ukraine orders, also due to 
insufficient quantity and quality of relevant clinical protocols of their application. Amendments to the existing formal clinical 
protocols of orthopedic treatment of patients using dental implant techniques allow to expand the range and improve the 
quality of the provision of appropriate medical dental care at the current level, in the common medical and legal dimensions 
to carry out the planning and provision of implant care, to objectively assess the qualitative and quantitative performance 
indicators of implant profile professionals.

Key words: dental implants, dental implant methodics, protocols for dental care, implant treatment planning, the orders 
of the Ministry of Health of Ukraine.

Актуальність. Згідно результатах низки на-
укових досліджень спостерігається значна потреба 
населення України в ортопедичній стоматологіч-
ній допомозі, яка складає в різноманітних медико-
географічних регіонах країни порядку 58,0-84,9%  

[1; 2]. Практично аналогічні показники забезпече-
ності і за кордоном [3].

Особливо тривожать, в даний час, високі по-
казники потреби в стоматологічній ортопедичній 
допомозі і спостережувані тенденції до їхньо-
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го збільшення серед молоді, які коливаються від 
66,3% до 76,7%. При цьому рівень задоволеності 
їх в основних видах зубних протезів вкрай низь-
кий – 10,7-21,8%, а серед дорослого населення –  
13,0-14,3% [4; 5]. 

Викладене переконливо свідчить про вкрай на-
гальну необхідність докорінного реформування в 
галузі ортопедичної стоматології. При цьому, од-
ним із виходів із ситуації, на думку низки дослід-
ників, може бути всебічне клінічне застосування 
методик дентальної імплантації [6-10].

Разом з цим, незважаючи на цілком очевидну 
ефективність стоматологічної імплантації і послі-
дуючий ортопедичній допомозі, на жаль, таке ме-
дичне та юридичне поняття як стандарт лікування 
в даної галузі медицини в нашій країні відсутнє 
повністю. І це при тому, що національні медичні 
стандарти, зміст яких затверджується законодавчо 
і підлягає обов’язковому виконанню на всій тери-
торії держави, повинні всебічно забезпечувати не-
обхідний рівень надання медичної допомоги кож-
ному громадянину в умовах будь-якого медичного 
закладу країни [11-16]. 

Саме стандартизація в стоматології дозволяє ре-
гулювати міру відповідальності практикуючих фа-
хівців, визначати межу можливих претензій паці-
єнтів та страхових компаній, проводити об’єктивну 
експертну оцінку об’єму та якості лікування [17]. 

Згідно результатів аналізу Наказу МОЗ Украї-
ни № 566 від 23.11.2004 року «Про затвердження 
Протоколів надання медичної допомоги за спеці-
альностями «ортопедична стоматологія», «терапев-
тична стоматологія», «хірургічна стоматологія», 
«ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія», 
«дитяча хірургічна стоматологія»», в протоколах 
надання стоматологічної ортопедичної допомоги 
методики використання дентальних імплантатів 
для фіксації незнімних та знімних конструкцій 
практично не згадуються [18].

Тому проблема невизначеності правового ста-
тусу дентальної імплантації стоїть значно ширше 
і гостріше ніж просто її відсутність в офіційному 
переліку лікарських протоколів [19; 20].

Мета дослідження – надати рекомендації щодо 
внесення доповнень в діючи клінічні протоколи 
протетичного лікування пацієнтів з адентіями із за-
стосуванням методів дентальної імплантації.

Матеріали та методи дослідження. Об’єкт до-
слідження – клінічні та зуботехнічні процеси на-
дання стоматологічної ортопедичної допомоги при 
виготовленні різноманітних видів зубних протезів 
з фіксацією на імплантати.

 Предмет дослідження – структура, послідов-
ність, тривалість та об’єм клінічних процесів на-
дання відповідної імплантологічної допомоги.

Результати дослідження. За період 2010-2016 
років на базі стоматологічних лікувальних закладів 
різноманітних форм власності міст Одеси, Києва, 
Черкас, Сімферополя, Івано-Франківська і Ужго-
рода були проведені хронометражні дослідження 
клінічних процесів надання імплантологічної до-
помоги 96 лікарями-стоматологами, які виготовили 
порядку 700 протезних конструкцій з опорою на 
імплантати – індивідуальні абатменти, поодинокі 
коронки, мостоподібні протези, умовно-знімні та 

повні знімні зубні протези. Крім того, був проведе-
ний аналіз більш ніж 150 літературних джерел по 
даній тематиці.

Перед початком хронометражних вимірів, згід-
но використовуваній нами методики, з лікарями 
проводилась бесіда на предмет обгрунтованності 
постановки діагнозу, вибору методу імплантації, 
конструкції імплантатів, виду зубного протезу, 
узгоджувався порядок проведення відповідних клі-
нічних етапів надання імплантологічної допомоги, 
з’ясовувався рівень взаємодії між лікарем-ортопе-
дом, хірургом, зубним техніком та іншими учасни-
ками лікувального процесу.

Практично кожного разу виникали непорозу-
міння між дослідниками та лікарями на предмет 
неоднозначності трактування фахівцями показань 
чи протипоказань до імплантації, критеріїв вибору 
імплантатів, видів зубного протезування на них, 
порядку проведення втручань.

В Наказі МОЗ України № 566 від 23.11.2004 року 
«Про затвердження Протоколів надання медичної 
допомоги за спеціальностями «ортопедична стома-
тологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна 
стоматологія», «ортодонтія», «дитяча терапевтична 
стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія»» 
є згадка про можливість використання дентальних 
імплантатів для фіксації протетичних конструкцій, 
але, як критерії планування імпланталогічного лі-
кування та оцінювання правильності проведеного 
відповідного імплантологічного втручання, даний 
наказ використовуватися не може, бо в ньому немає 
об’єктивних вимог для застосовування методик 
дентальної імплантації при протетичній реабіліта-
ції пацієнтів з адентіями.

Під час підготовки та проведення хрономе-
тражних досліджень клінічних процесів надання 
імплантологічної допомоги пацієнтам з адентіями 
з метою визначення об’єктивних норм часу лікарів-
стоматологів на їх виконання, нами були проведе-
ні консультаційні опитування фахівців на предмет 
того, якими вони бачать об’єктивні клінічні про-
токоли надання стоматологічної імплантологічної 
допомоги.

Основними побажаннями, насамперед, були 
чітке визначення показань та протипоказань до 
застосовування імплантації при протетичному лі-
кування стоматологічних хворих, критерії вибору 
конструкції та розміру імплантатів в залежності від 
якісних та геометричних параметрів кістки, пере-
лік видів зубних протезів, які можуть бути виготов-
лені з опорою на дентальні імплантати, послідов-
ний перелік та об’єм діагностичних заходів.

Внесення подібних доповнень в існуючи про-
токоли надання хірургічної та ортопедичної допо-
моги із застосуванням дентальних імплантатів до-
зволить:

1. Проводити обстеження пацієнтів потребую-
чих імплантологічних втручань на гарантованому 
мінімально необхідному об’єктивному рівні;

2. Об’єктивно визначати показання та протипо-
казання до імплантації у даного конкретного паці-
єнта з урахуванням його особливих умов;

3. Вибирати кількість, розмір та конструкцію 
імплантатів в залежності від виду дефекту зубного 
ряду та необхідних параметрів кістки;
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4. Планувати ортопедичний етап імплантоло-
гічного лікування в залежності від виду дефекту 
зубного ряду, анатомо-топографічних умов, кон-
струкції зубного протезу, матеріалу його виготов-
лення, типу передбачуваних супраконструкцій, та 
способів фіксації протезів до них;

5. Проводити об’єктивний експертну оцінку та 
контроль зробленої фахівцями роботи;

6. Гарантувати пацієнтам безпеку, якість та 
адекватність лікування, а лікарям і лікувальним за-
кладам – захист від необґрунтованих претензій з 
боку несумлінних пацієнтів та страхових компаній.

Резюмуючи вищезазначене та опираючись на 
дані відповідних авторитетних літературних дже-
рел [21-31], особистий клінічний досвід і досвід 
опитуваних колег, маємо навести проект доповнень 
Наказу МОЗ України № 566 від 23.11.2004 року 
«Про затвердження Протоколів надання медичної 
допомоги за спеціальностями «ортопедична стома-
тологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна 
стоматологія», «ортодонтія», «дитяча терапевтична 
стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія»» 
по методам застосування дентальних імплантатів, 
а саме:

Шифр МКХ-10:К 00.0 Адентія часткова вто-
ринна

Клінічна форма – включений дефект зубного 
ряду в бічній ділянці (ІІІ клас за Кеннеді), включе-
ний дефект зубного ряду у фронтальній ділянці (ІV 
клас за Кеннеді), двобічний дефект зубного ряду (І 
клас по Кеннеді), самостійний дефект або усклад-
нений включеним дефектом у фронтальній ділянці 
зубного ряду, однобічний кінцевий зубного ряду 
(ІІ клас за Кеннеді), самостійний або ускладнений 
включеним дефектом (у фронтальній, бічній або 
фронтально-бічній ділянці) зубного ряду, вторинна 
зубощелепна деформація.

Клінічна картина:
– естетичний дефект зубного ряду у фронталь-

ній або в бічній ділянках;
– утруднене пережовування їжі.
Методи диагностики:
Клінічні методи:
– збір анамнезу;
– огляд порожнини рота;
– зняття анатомічних відбитків та виготовлення 

діагностичних моделей;
Додаткові діагностичні методи:
– прицільна рентгенограма ділянці щелепи;
– комп’ютерна ортопантомограма щелеп;
– комп’ютерна томографія щелеп;
– магнітно-резонансна томографія щелеп;
– клініко-лабораторне дослідження крові.
Планування ортопедичної реабілітації із за-

стосуванням імплантатів:
– безпосередні діагностичні заходи:
– збір анамнезу – опитування пацієнта з метою 

з’ясування наявності гострих або хронічних со-
матичних захворювань, перенесених оперативних 
втручань, випадків невдалої імплантації або проте-
зування, побажань пацієнта, очікування ним рівня 
результатів від майбутніх ортопедичних та хірур-
гічних заходів;

– огляд порожнини рота – візуальна і пальпа-

торна оцінка стану зубощелепної системи. Вклю-
чає в себе оцінку стану твердих тканин і тканин 
пародонту опорних зубів (наявність каріозних по-
рожнин, рухомість зубів, кровотечі, гноєтечі), сли-
зової оболонки порожнини рота (товщина, ступінь 
прикріплення, запальні явища, гіпертрофія, керато-
зи, фібрози, прикріплення узди, тяжи щоки), паль-
пація альвеолярних відростків, ВНЩС;

– аналіз анатомо-топографічних умов (вид де-
фекту, геометричні параметри кістки у місці дефек-
ту, між альвеолярна висота, оклюзійні контакти, 
ступінь відкривання рота);

– аналіз результатів клініко-лабораторних до-
сліджень;

– аналіз показань та протипоказань к протетич-
ної реабілітації із застосуванням дентальних імп-
лантатів;

– аналіз якості встановлення опорних імпланта-
тів (наявність остеоінтеграції, відсутність запаль-
них явищ в тканинах навкруги імплантатів, наяв-
ність міжоклюзійній висоти у зоні протезування).

– вибір ортопедичної конструкції за:
– конструкцією (одиночні коронки, мостоподіб-

ні протези);
– способом фіксації до імплантатів (цементу-

вання на вкручиваємих монолитних абатментах, 
цементування на прикручиваємих стандартних 
абатментах, цементування на індивідуальних абат-
ментах, гвинтом, якщо виготовлені на основі плас-
тикових випалюваємих абатментів або абатментів з 
платформою для приклеювання та напресовування);

– матеріалом виготовлення (метал, металокера-
міка, металопластмаса, металокомпозит, безмета-
лова кераміка, пластмаса);

Планування хірургічного етапу ортопедич-
ної реабілітації із застосуванням імплантатів:

– визначення конструкції дентальних імп-
лантатів:

– одиночна коронка – одноетапний гвинтовий, 
двоетапний гвинтовий або циліндричний імплан-
тати;

– мостоподібний протез – одноетапні гвинтові, 
двоетапні гвинтові або циліндричні імплантати, 
комбінація гвинтових і пластинкових імплантатів, 
субперіостальні.

– визначення типорозміру дентальних імп-
лантатів в залежності від виду дефекту:

– одиночні дефекти зубних рядів – гвинтові 
і циліндричні двоетапні імплантати, одноетапні 
гвинтові імплантати;

– включені та кінцеві дефекти зубних рядів – 
усі типи імплантатів;

– повна адентія – двоетапні гвинтові або цилін-
дричні імплантати, одноетапні гвинтові, комбіна-
ція гвинтових і пластинкових імплантатів, субпе-
ріостальні.

– визначення розмірів дентальних імпланта-
тів в залежності від структури та геометрич-
них параметрів кістки:

– I та II типи архітектоники кістки – застосову-
ються імплантати будь-якої форми та розмірів;

– III тип архітектоники кістки – гвинтові, плас-
тинкові імплантати;

– IV тип архітектоники кістки – двоетапні гвин-
тові імплантати з «агресивною різьбою» або імп-
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лантати конфігурація яких передбачає використан-
ня значного об’єма кістки для забезпечення стану 
функціонального спокою;

– V, VI типи архітектоники кістки – двоетапні 
гвинтові з бікортикальним встановленням; 

– імплантат з кожної сторони має оточувати 
кістка товщиною не менш 1 мм;

– від верхньощелепної пазухи, грушевидного 
отвору, нижнещелепного каналу імплантат має від-
межувати шар кістки товщиною не менш 1 мм;

– імплантат і сусідні зуби, а також імплантати 
між собою має розділяти шар кістки товщиною від 
1,5 мм.

– виготовлення хірургічного шаблону. 
Лікування ортопедичне:
– зняття анатомічних попередніх відбитків з 

метою виготовлення діагностичних моделей, при-
кусних валиків, індивідуальних ложок; 

– визначення центральної оклюзії;
– зняття робочих відбитків;
– припасування та примірка каркасу протезної 

конструкції;
– припасування облицьованої протезної кон-

струкції;
– фіксація та коректування готової протезної 

конструкції
Критерії оцінювання якості імплантації та 

протезування:
– опорний імплантат має стабільність та видає 

дзвінкий звук при перкусії;
– відсутність рентгенологічних ознак періімп-

лантиту, атрофії кістки навкруги імплантату;
– відсутність ознак мукозиту навкруги форму-

вача ясен або абатменту;
– правильне з’єднання «імплантат-абатмент»;
– відсутність люксації абатменту на опорному 

імплантаті;
– множинний точковий оклюзійний контакт зу-

бів по всій площині змикання. 
Шифр МКХ-10:К 00.0 Адентія повна вторинна
Клиническая форма – Адентія повна
Клиническая картина:
– повна відсутність зубів;
– стареча прогенія;
– вираженість носо-губних складок;
– нефіксована між альвеолярна висота;
– атрофія альвеолярних відростків щелеп;
– порушення функції жування та мовлення;
– парафункція жувальних м’язів; 
Методы диагностики:
Предварительные общие диагностические 

мероприятия: 
– збір анамнезу для встановлення строків та 

причин втрати зубів та вивчення історії користу-
вання зубними протезами;

– огляд порожнини рота;
– зняття анатомічних відбитків та виготовлення 

діагностичних моделей;
– визначення висоти нижньої третини лиця;
– визначення ступеню атрофії та формі альвео-

лярних відростків, наявність бугрів верхньої щелепи;
– визначення ступеню податливості слизової 

оболонки порожнини рота, рухомості, наявності 
запальних процесів;

– визначення форми піднебіння, наявності то-
русу;

– вивчення типу співвідношення щелеп, типів 
руху нижньої щелепи;

– оцінка стану ВНЩС.
Планування ортопедичної реабілітації із за-

стосуванням імплантатів:
– безпосередні діагностичні заходи:
– збір анамнезу – опитування пацієнта з метою 

з’ясування наявності гострих або хронічних со-
матичних захворювань, перенесених оперативних 
втручань, випадків невдалої імплантації або проте-
зування, побажань пацієнта, очікування ним рівня 
результатів від майбутніх ортопедичних та хірур-
гічних заходів;

– огляд порожнини рота – візуальна і пальпа-
торна оцінка стану щелеп, слизової оболонки по-
рожнини рота (товщина, ступінь прикріплення, 
запальні явища, гіпертрофія, кератози, фібрози, 
прикріплення узди, тяжи щоки), пальпація альвео-
лярних відростків, ВНЩС;

– аналіз анатомо-топографічних умов (вид де-
фекту, геометричні параметри кістки у місці дефекту, 
міжальвеолярна висота, ступінь відкривання рота);

– аналіз результатів клініко-лабораторних до-
сліджень;

– аналіз показань та протипоказань к протетич-
ної реабілітації із застосуванням дентальних імп-
лантатів;

– аналіз якості встановлення опорних імпланта-
тів (наявність остеоінтеграції, відсутність запаль-
них явищ в тканинах навкруги імплантатів).

– вибір ортопедичної конструкції за:
– конструкцією (мостоподібні протези, повні 

покривні зубні протези, умовно-знімні зубні про-
тези);

– способом фіксації до імплантатів (цементу-
вання на вкручиваємих монолитних абатментах, 
цементування на прикручиваємих стандартних 
абатментах, цементування на індивідуальних абат-
ментах, гвинтом, якщо виготовлені на основі плас-
тикових випалюваємих абатментів або абатментів 
з платформою для приклеювання та напресовуван-
ня, балкова фіксація, телескопічна фіксація, фікса-
ція на кулевидних або циліндричних «локатор»-
абтментах );

– матеріалом виготовлення (метал, металокера-
міка, металопластмаса, металокомпозит, безмета-
лова кераміка, пластмаса, штучні зуби);

Планування хірургічного етапу ортопедич-
ної реабілітації із застосуванням імплантатів:

– визначення конструкції дентальних імплан-
татів:

– мостоподібний протез – одноетапні гвинтові, 
двоетапні гвинтові або циліндричні імплантати, 
комбінація гвинтових і пластинкових імплантатів, 
субперіостальні.

– покривний знімний протез – одноетапні гвин-
тові, двоетапні гвинтові або циліндричні імпланта-
ти, комбінація гвинтових і пластинкових імпланта-
тів, субперіостальні;

– умовно-знімний протези – двоетапні гвинтові 
або циліндричні імплантати.

– визначення типорозміру дентальних імп-
лантатів в залежності від виду дефекту:
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– повна адентія – двоетапні гвинтові або цилін-
дричні імплантати, одноетапні гвинтові, комбіна-
ція гвинтових і пластинкових імплантатів, субпе-
ріостальні.

– визначення розмірів дентальних імпланта-
тів в залежності від структури та геометрич-
них параметрів кістки:

– I та II типи архітектоники кістки – застосову-
ються імплантати будь-якої форми та розмірів;

– III тип архітектоники кістки – гвинтові, плас-
тинкові імплантати;

– IV тип архітектоники кістки – двоетапні гвин-
тові імплантати з «агресивною різьбою» або імп-
лантати конфігурація яких передбачає використан-
ня значного об’єма кістки для забезпечення стану 
функціонального спокою;

– V, VI типи архітектоники кістки – двоетапні 
гвинтові з бікортикальним встановленням; 

– імплантат з кожної сторони має оточувати 
кістка товщиною не менш 1 мм;

– від верхньощелепної пазухи, грушевидного 
отвору, нижнещелепного каналу імплантат має від-
межувати шар кістки товщиною не менш 1 мм;

– імплантат і сусідні зуби, а також імплантати 
між собою має розділяти шар кістки товщиною від 
1,5 мм.

– виготовлення хірургічного шаблону. 
Лікування ортопедичне:
– зняття анатомічних попередніх відбитків з 

метою виготовлення діагностичних моделей, при-
кусних валиків, індивідуальних ложок; 

– визначення центральної оклюзії;

– зняття робочих відбитків;
– примірка та припасування каркасу протезної 

конструкції;
– примірка та припасування облицьованої про-

тезної конструкції або воскової постановки штуч-
них зубів;

– фіксація та коректування готової протезної 
конструкції

Критерії оцінювання якості імплантації та 
протезування:

– опорний імплантат має стабільність та видає 
дзвінкий звук при перкусії;

– відсутність рентгенологічних ознак периімп-
лантиту, атрофії кістки навкруги імплантату;

– відсутність ознак мукозиту навкруги форму-
вача ясен або абатменту;

– правильне з’єднання «імплантат-абатмент»;
– відсутність люксації абатменту на опорному 

імплантаті;
– множинний точковий оклюзійний контакт зу-

бів по усій площині змикання. 
Висновки. Надані рекомендації щодо вне-

сення доповнень в діючи клінічні протоколи 
протетичного лікування пацієнтів з адентіями 
із застосуванням методів дентальної імпланта-
ції дозволять підняти якість надання відповідної 
медичної стоматологічної допомоги на сучасний 
рівень, в єдиному юридичному просторі прово-
дити планування та виконання імплантологічного 
лікування, об’єктивно оцінювати якісні та кількіс-
ні показники роботи фахівців імплантологічного 
профілю.
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В статті висвітлені основи конспектування лекційного матеріалу у вищому навчальному закладі. Надані прин-
ципи для формування індивідуальної техніки швидкого конспектування. Використання практичних рекомендацій з 
конспектування отриманої інформації дозволить слухачам по-новому підійти до процесу навчання, що в подальшо-
му покращить результати теоретичних та практичних іспитів та сприятиме більш активному впровадженні сучасних 
медичних знань у лікарську практичну діяльність.

Ключові слова: інтерни, лекція, конспектування, методичні аспекти, післядипломна освіта.

В статье освещены основы конспектирования лекционного материала в высшем учебном заведении. Представ-
лены принципы для формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования. Использование практи-
ческих рекомендаций по конспектированию полученной информации позволит слушателям по-новому подойти к 
процессу обучения, что в дальнейшем улучшит результаты теоретических и практических экзаменов и будет спо-
собствовать более активному внедрению современных медицинских знаний в практическую лечебную деятель-
ность.

Ключевые слова: интерны, лекция, конспектирование, методические аспекты, последипломное образование.

The article covers the basics of abstracting lecture material in a higher educational institution. The principles for the for-
mation of individual techniques of rapid note-taking are presented. The use of practical recommendations to summarize the 
information received will allow students to take a new approach to the learning process, which in the future will improve the 
results of theoretical and practical examinations and will promote the more active introduction of modern medical knowledge 
into practical medical activities.

Key words: interns, lecture, note-taking, methodical aspects, postgraduate education.

Актуальність статті. В сучасному освітньому 
середовищі йде інтенсивний розвиток видів і жан-
рів лекції при збереженні її як провідної форми ор-
ганізації навчання у вищій школі. Це закономірно 
і може служити одним з яскравих підтверджень 
становлення нової освітньої парадигми. Як тра-
диційно провідна форма навчання у ВНЗ, лекція 
розкриває понятійний апарат конкретної галузі 
знання, проблеми, логіку, дає цілісне уявлення про 
предмет, показуючи його місце в системі науки, 
зв’язок зі спорідненими дисциплінами, збуджує ін-
терес до предмета, розвиває професійні інтереси, 
значною мірою визначає зміст інших видів занять. 
У лекціях викладач, поряд з систематичним викла-
дом фундаментальних основ науки, висловлює свої 
наукові ідеї, своє ставлення до предмета вивчення, 
своє творче розуміння його сутності і перспектив 
розвитку [1]. Лекція призначена для того, щоб за-
кладати основи наукових знань, визначати напря-
мок, основний зміст і характер усіх інших видів 
навчальних занять, а також самостійної роботи 
інтернів та курсантів. Основне завдання слухача – 
вчитися мислити, розуміти ідеї, що викладаються 
лектором. Складання слухачами якісного конспек-
ту дозволяє при повторенні матеріалу поширювати 
свої знання, поповнювати запас інформації з по-
дальшим втіленням теорії до своєї практичної ді-

яльності. Безсмертність конспектуванню надає не 
однаковість способу його здійснення, а порядок ор-
ганізаційних та організованих рис його створення, 
який не залежить від конкретних виконавців. Це не 
означає, що все і завжди конспектують одним і тим 
же чином. Різниця або схожість і методичність спо-
собів конспектування не є релевантними рисами ді-
яльності конспектування [2].

На факультеті післядипломного освіти прохо-
дять навчання лікарі-інтерни та лікарі-курсанти, 
що підвищують кваліфікацію за різними фахами. 
Навчальний план та програма включають певну 
кількість лекційних навчальних годин. Система 
«INTERNET», до якої має доступ переважна біль-
шість слухачів є одночасно і благословенням і про-
кляттям сучасної медичної освіти. Пояснюється 
це тим, що у загальній мережі з’явилося безліч 
неавторизованих публікацій, які не відповідають 
сучасним медичним стандартам, алгоритмам, клі-
нічним протоколам. Одним з важливіших завдань 
сучасного лектора є – відокремити весь цей «непо-
тріб» і надати аудиторії інформацію, що відповідає 
сучасним вимогам.

Щоб забезпечити збереження матеріалу, лектор 
повинен зосереджувати увагу слухачів на найбільш 
важливих фактах. Загальновідомо, що не всі факти 
в рівній мірі важливі. Треба взяти на себе відпо-
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відальність за відокремлення головного від друго-
рядного, іншими словами, просіяти інформацію. 
Чому навіть в Священному Писанні Бог не приді-
ляє уваги цілим сторіччям, а деякі події описує «по 
хвилинах»? Якщо один факт важливіше іншого, 
отже, він заслуговує більшої уваги. Узагальнюйте 
факти за допомогою графіків і таблиць. Графіки і 
таблиці сприяють запам’ятовуванню в тих випад-
ках, коли необхідно продемонструвати співвідно-
шення, пропорції, а також послідовність і характер 
інформації (Корнієнко М.С., 2014).

Але, ми вже давно зіткнулися з певною пробле-
мою: інтерни та лікарі циклів підвищення кваліфі-
кації зовсім необізнані з основами конспектування 
лекційного матеріалу. Взагалі, до завдань післяди-
пломної освіти зовсім не входить повторення про-
грами вищого медичного закладу. Проте вхідний 
контроль знань залишає бажати ліпшого. Здебіль-
шого лікарі-курсанти поважного віку намагають-
ся на лекції дослівно переписувати кожний слайд, 
а якщо не встигають (бо лектор вважає, що було 
треба занотувати всього 4-5 слів), то нервують, го-
лосно висловлюють своє обурення, при цьому за-
важають іншим. При ознайомленні з їх «тяжкою 
працею» з’ясувалося, що лікар-курсант переписав 
навіть реквізити типографії, де була надрукована 
одна з інформаційних таблиць. Навряд, що це було 
так важливо і взагалі доцільно. На наші питання ми 
отримуємо відповідь: «Нас цьому ніколи не вчи-
ли». Але, пробачте, вони якось отримали дипломи 
про вищу освіту, сертифікати спеціалістів, тощо. 

Метою роботи було проаналізувати літературні 
джерела щодо конспектування лекційного матері-
алу та використовуючи власний педагогічний до-
свід, надати нашим молодим та старшим колегам 
ряд порад: як з найменшими витратами сил і часу 
та з найбільшою користю для себе скласти кон-
спект прослуханої лекції, яким можна буде корис-
туватися впродовж великого терміну часу.

Слухач, який знає, як писати конспект, зможе 
вирішити навчальне або наукове завдання. За допо-
могою конспектування можна спроектувати модель 
проблеми, як структурну, так і понятійну. Конспект 
дозволяє полегшити процес запам’ятовування 
тексту. Він дозволить поліпшити вміння розумі-
ти спеціальні терміни. Запис лекції в короткому 
стислому вигляді дозволяє набрати достатній об-
сяг інформації, необхідний для написання набагато 
більш складної роботи, яка постане у вигляді до-
повідей, рефератів, дипломних і курсових робіт, 
дисертацій, статей, книг. У чому сенс такого по-
няття? Перш ніж зрозуміти, як писати конспект, 
треба розібратися, що це таке. Термін включає в 
себе два кореня. Одним з них є слово «con-», що 
означає початок, звуження області дій, межа. Інша 
лінгвістична складова «spectator-» – спостерігач, 
свідок, (слухач?). У звуженні, скороченні та ущіль-
ненні отриманої інформації прихований основний 
сенс конспектування. Під конспектом необхідно 
розуміти вторинне створення джерел в абсолютно 
іншій формі – «відфільтрованій» та стислій. Весь 
процес може нагадувати процедуру сепарування 
молока, від якого відокремлюються вершки. У да-
ному випадку інформація виступає в ролі молока, 
а конспект – у вигляді вершків. У всіх словниках 

термін «конспектування» трактується з позиції ко-
роткого викладу, стислого запису (О. Харків, 2012). 
Але не всі лекції можна конспектувати однаково. 
Наприклад:

а) викладач читає матеріал як за підручником.
б) лектор багато розповідає, і дає під запис 

лише ключові моменти (найкращий варіант).
в) читач лекції дає під запис готовий проробле-

ний конспект. Присутні на лекції все записують 
слово-у-слово (найгірший варіант). У цьому ви-
падку правильний конспект вийде сам собою і слу-
хачам потрібно зосередиться на «перетравленні» 
одержаної інформації, не піддаючись спокусі пере-
йти на механічне записування під диктовку.

Ще в XVII столітті великий чеський педагог 
Ян Амос Коменський однією з вимог до слухача 
оголосив вміння вірно відбирати найкорисніше. 
Минуло понад 300 років, але вмінню правильно 
конспектувати навчальний матеріал у процесі лек-
ції, так само як і складати іспити чи заліки, ніхто 
спеціально не вчить. Як поліпшити свій конспект, 
зробити його більш наочним і корисним? Як зро-
бити свій конспект більш інформативним? Як по-
кращити свої знання, працюючи зі своїм конспек-
том? Такі питання задають собі інтерни, та лікарі, 
що підвищують свою кваліфікацію. Можна почути 
різні думки з приводу необхідності або, навпаки, 
марності конспектування. Одні вважають за необ-
хідне записати лекцію дослівно (аж до прикладів 
з практики і навіть анекдотів, популяризують ін-
формацію лектора) і засмучуються, якщо пропус-
тили 2-3 слова. Інші – записують абияк, без плану. 
Треті вважають, що краще самому законспектувати 
по книзі пізніше (але для цього знадобиться про-
аналізувати ледве не кубічний метр книжок). Щоб 
зрозуміти користь правильного конспектування, 
розглянемо спрощену модель запам’ятовування 
інформації. Пам’ять поділяється на три блоки: ко-
роткочасного, оперативного і довготривалого збе-
рігання інформації. Спочатку вся навчальна інфор-
мація по каналах сенсорного сприйняття надходить 
до короткочасної пам’яті, яка характеризується не-
значним обсягом засвоєння будь-якого матеріалу 
на незначний період часу – не більше 1 хвилини. 
Тут до процесу включається і «пам’ять руки», тоб-
то письмова. З короткочасної пам’яті осмислена 
інформація надходить до оперативної, яка характе-
ризується приблизно такими ж обсягами, але вже 
з максимальним часом зберігання інформації до 
9-10 годин. З цієї причини ми серйозно рекомен-
дуємо перечитати свій конспект саме в день отри-
мання інформації, тоді результат буде найкращим. 
Німецькі дослідники стверджують, що повторення 
інформації на наступний день обернеться втратою 
її третини, через 2 дні – більше половини, через 
тиждень – можна вже й не читати. З блоку опера-
тивної пам’яті збережена інформація надходить 
до блоку довготривалої пам’яті, обсяги якого і час 
зберігання інформації практично безмежні. Блок 
довготривалої пам’яті, у свою чергу, підрозділяєть-
ся на свідому і підсвідому (латентну) частину. Їх 
обсяги та ресурси розрізняються в десятки і сотні 
разів. У цьому процесі є певна особливість: з бло-
ку короткочасної пам’яті в оперативну інформація 
потрапляє тільки осмисленою. Це здійснюється за 
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допомогою смислового фільтру, що міститься між 
короткочасною і оперативною пам’яттю. У блок 
довготривалої пам’яті осмислена інформація по-
трапляє за умовою її неодноразового повторен-
ня. Збільшення кількості повторень забезпечує 
запам’ятовування інформації на більш тривалий 
період. Таким чином, виграє той слухач, який має 
свій (іноді зрозумілий тільки йому) конспект, бо в 
нього є можливість в будь-який час повторити на-
вчальний матеріал і зберегти його в довгостроковій 
пам’яті. Інший, більш ефективний шлях – поліп-
шення техніки конспектування. Практика свідчить, 
що багато слухачів здатні навчитися швидкісного 
конспектування лекцій, використовуючи спеціаль-
ні способи й прийоми запису навчальної інформа-
ції. В основі формування індивідуальної техніки 
швидкого конспектування лежать певні принципи: 

1. Конспект – це не дослівний запис тексту лек-
ції, а саме сенсу, суті навчальної інформації. Кон-
спект сприймається як скорочене смислове запису-
вання слів викладача. Конспект – це запис сенсу, а 
не тексту [2].

 2. Конспект – це нотатки конкретно для себе, а 
не для іншого читача, тому записи в ньому можуть 
бути зрозумілими тільки для автора. 

3. Конспект пишеться для повторного читання, 
це означає, що форми запису слід робити так, щоб 
їх можна було легко і швидко прочитати через пев-
ний термін часу. 

4. Конспект повинен полегшити розуміння та 
запам’ятовування навчальної інформації . Зміст 
конспектування полягає в переробці основної на-
вчальної інформації з метою її узагальнення та 
структурування. Саме в процесі осмислення, уза-
гальнення та структурування відбувається відо-
кремлення головного від другорядного (без цього 
навчання перетворюється на тупе зубріння). Уза-
гальнення являє собою процес відображення ін-
формації у більш загальній, схематичне формі, у 
вигляді тез, висновків, окремих заголовків, схем, 
таблиць, у висвітленні основних результатів, тощо. 
Конспектуючи на лекції слухач, як правило, сам ін-
туїтивно використовує деякі слова й фрази в якості 
опорних, що звуться ключовими. Вони відобража-
ють основні змістовні та емоційні навантаження 
текстової інформації. Вибір ключових слів – це 
перший етап смислового ущільнення навчально-
го матеріалу. Саме цей принцип використовував 
видатний артист Ю. Нікулін: коротку інтермедію 
він записував на зразок «ліліпут – ліфт». Оскільки 
народний улюбленець володів надзвичайною про-
фесійною пам’яттю, таких нотаток для нього було 
достатньо, чого не можна сказати про переважну 
кількість наших слухачів.

Крім ключових (змістових) слів і фраз, істотно по-
ліпшують сприйняття сенсу навчальної інформації 
наочність записів і таке їх розміщення, яке дає мож-
ливість усвідомити логічні зв’язки та ієрархію нау-
кових понять, взаємозв’язків (Л. Сафронова, 2009).

Конспектування являє собою практику вирі-
шення завдань ситуаційного, специфічного для слів 
лектора пошуку ознак записування викладацької 
мови, що втілюється в окремих деталях конспек-
ту. Ведення конспекту являє собою вирішення цієї 
проблеми в кожний момент часу. На рівні деталей 

це рішення полягає в тому, що слухач, наприклад, 
конспектує [перерахування], або [визначення], або 
те, що [диктується], але на рівні контексту завдання 
аудиторії – визначення конспектно – релевантних 
(доречних) рис кожного слова або речення. Це до-
зволяє аналізувати практику конспектування без 
посилання до інших мотивуючих обставин. Тільки 
на тлі усвідомленого контексту реальна, жива ро-
бота конспектування стає аналізованою в конкрет-
них деталях медичної діяльності. Обмеження від-
окремлення контексту та деталей полягає в тому, 
що конспектування формулюється як аналітичне 
досягнення. Нарівні з цим, можна говорити про 
ситуативну роботу виявлення різниці між скла-
довими та контекстом в рамках якості здійснення 
специфічної діяльності. У разі конспектування таке 
виявлення може бути позначено як робота з переда-
чі знання [3].

Конспектування розвиває розум, уважність, 
сприяє закріпленню знань в пам’яті. Якщо ж слу-
хачі під час лекції відключаються й починають за-
писувати все під диктовку – це призводить до де-
градації. Механічний запис лекції приносить мало 
користі. Потрібно не тільки записати почуте, але й 
зрозуміти його. Не можна обмежуватися записом 
тільки будь-яких викладок, які наводить лектор на 
дошці, або перенесенням у конспект його малюн-
ків. Потрібно пам’ятати, що основними в лекції є ті 
положення, висновки, логічні побудови, для доказу 
яких і робляться викладення. Ведення конспекту 
створює сприятливі умови для запам’ятовування 
почутого, тому що в цьому процесі бере участь слу-
хова, зорова і моторна пам’ять. Але обов’язковою 
умовою, що сприяє запам’ятовуванню, є розуміння 
слухачем викладеного матеріалу.

При конспектування лекцій рекомендується до-
тримуватися таких основних правил:

• Не починати записувати матеріал з перших 
слів викладача, спочатку необхідно вислухати його 
думку до кінця і постаратися зрозуміти її.

• Приступати до запису потрібно в той момент, 
коли викладач, закінчуючи виклад однієї думки, 
починає її коментувати.

• У конспекті обов’язково виділяються окремі 
частини. Необхідно розмежовувати заголовки, під-
заголовки, висновки, відокремлювати одну тему 
від іншої. Виділення можна робити підкреслен-
ням, іншим кольором (тільки не слід перетворю-
вати текст в строкаті картинки). Рекомендується 
робити відступи для позначення абзаців і пунктів 
плану, пробільні рядки для відділення однієї думки 
від іншої, нумерацію. Якщо визначення, формули, 
правила, закони в тексті треба зробити більш по-
мітними, їх укладають у рамку.

• Пересічна людина може записати в хвилину 
20-30 слів (не менше 120 літер). Щоб писати швид-
ше, треба усунути наявні відхилення від норми, на-
приклад, великий почерк (нормальним вважається 
почерк, в якому висота літери не більше 3 мм), за-
йві «вензелі» в літерах, тощо. За рахунок швидко-
сті можна домогтися деякого збільшення обсягу за-
нотованої інформації, але при цьому погіршується 
каліграфія букв і слів. Конспект, написаний таким 
чином, перетвориться на ребус, який потім при-
йдеться довго розв’язувати.



65

Медичний форум
♦

• Писати слід крупно, розбірливо, позначаючи 
теми та розділяючи текст підзаголовками на смис-
лові частини. Це, звичайно, трохи сповільнить 
швидкість записування лекції, але для збільшення 
швидкості слід користуватися іншими методами. 
Вам же важлива розбірливість почерку. Важливо ж 
не тільки записати лекцію, але потім і прочитати 
її. Пишіть через клітку, а краще – через дві. У та-
кому випадку ви завжди зможете доповнити ваш 
конспект новими відомостями, або виправити до-
пущені помилки. Зрештою, лекція, записана через 
клітку, читається краще, а очі втомлюються менше.

• В процесі написання конспекту не треба зосе-
реджуватися на орфографії та пунктуації. Все одно 
цього ніхто не побачить. Найголовніше – записати 
потрібну інформацію. Те ж саме стосується й мови, 
якою записана лекція. Можна використовувати 
жаргон, якщо це буде швидше та зрозуміліше.

• Запам’ятайте фатальне для нашої пам’яті чис-
ло «сім». Якщо на сторінці більше семи блоків ма-
теріалу, таку сторінку треба буде читати від першо-
го рядка до останнього (Ю.К. Краснов, 2008).

• Записи потрібно створювати з використанням 
умовних позначень. Конспектуючи, обов’язково 
необхідно вживати різноманітні знаки (їх нази-
вають сигнальними). Це можуть бути покажчики 
та направляючі стрілки, знаки оклику та питання, 
поєднання PS (післямова) і NB (звернути увагу). 
Наприклад, слово «отже» ви можете позначити 
математичної стрілкою =>. Коли виробиться свій 
власний знаковий набір, створювати конспект, а 
пізніше й вивчати його буде простіше і швидше.

• Рекомендується користуватися загально при-
йнятою медичною абревіатурою: ШВЛ, КЛС, ЦВТ, 
в/в, тощо.

• Доцільно використовувати математичні позна-
чення:

- (за винятком), + (додати), = (дорівнює), ≠ (не 
дорівнює), ≈ (приблизно),

<, >, ≤, ≥, «, » (більше, менше, набагато більше), 
± (похибка, неточність), ↑, ↓ (збільшення, зменшен-
ня), тощо.

• Велику користь для створення правильного 
конспекту дають скорочення. Проте знавці вважа-
ють, що скорочення типу «а-я» (атаралгезія) і поді-
бні їм використовувати не слід, тому що згодом ве-
лика кількість часу йде на розшифровку, а читання 
конспекту не повинно перериватися сторонніми ді-
ями та роздумами. Краще всього розробити власну 
систему скорочень і позначати ними в усіх записах 
одні й ті ж слова (і не що інше). Наприклад, скоро-
чення «а» буде завжди і скрізь словом «анестезія», 
а велика буква «О» – словом «отруєння».

• Безперечно, організувати гарний конспект до-
поможуть іноземні слова. Найбільш вживані серед 
них – англійські. Наприклад, скорочене «ок» успіш-
но позначає слова «відмінно», «чудово», «добре».

• Треба уникати складних і довгих міркувань. 
При конспектування краще користуватися надани-

ми пропозиціями, уникати самостійних висновків. 
Питання доречні на полях конспекту.

• Не доцільно намагатися зафіксувати матері-
ал дослівно, при цьому часто втрачається головна 
думка, до того ж такий запис важко вести. Друго-
рядні слова потрібно відкидати, якщо це не змінює 
значення фрази.

• Якщо в лекції зустрічаються незрозумілі тер-
міни, можна залишити місце, а після занять уточ-
нити їх значення у викладача.

• Більшість слухачів непогано конспектують 
лекції, але до самих іспитів не заглядають в них. 
Вони роблять велику помилку. Над конспектами 
лекцій треба систематичним працювати: перечи-
тувати їх, виправляти текст, робити доповнення, 
розмічати кольором те, що повинно бути глибоко 
і міцно закріплено в пам’яті. Перший перегляд 
конспекту рекомендується зробити ввечері того 
дня, коли була прослухано лекція (попередньо 
згадати про що йшла мова і хоча б один раз пе-
реглянути записи). Потім знову переглянути 
конспект через 3-4 дні. Часу на таку роботу йде 
небагато, але результати зазвичай бувають пози-
тивними.

• При створенні конспекту лекцій, завжди слід 
використовувати не тільки підручник, а й ту літе-
ратуру, яку додатково рекомендував лектор. Така 
серйозна, кропітка робота з лекційним матеріалом 
дозволить кожному слухачеві оволодіти наукови-
ми знаннями й розвинути в собі задатки та зді-
бності. 

• Вивчивши всі подробиці правильного кон-
спектування, можна навчитися не тільки легко і ре-
зультативно працювати на лекціях або курсах, але 
стати робити це з відчуттям власного задоволення.

• Якість і успішність освітнього процесу визна-
чається не кількістю засвоєної інформації, а якіс-
ними особистісними приростами, придбаними лю-
диною здібностями.

Висновки.
1. Якісний конспект лекцій та практичних за-

нять – запорука успішності післядипломного на-
вчання.

2. Здебільшого інтерни та лікарі, що підвищу-
ють свою кваліфікацію необізнані в плані конспек-
тування лекційного матеріалу, при цьому втрача-
ють багато часу та зусиль при малому «коефіцієнті 
корисної дії».

3. Використання наших порад в процесі навчан-
ня дозволить нашим слухачам по-новому підійти 
до процесу конспектування лекційної інформації, 
що в подальшому покращить результати теоретич-
них та практичних іспитів та сприятиме більш ак-
тивному впровадженні сучасних медичних знань у 
лікарську практичну діяльність.

4. Ретельно створений конспект є основою для 
засвоєння шляхом повторення теоретичних знань 
та можливості їх втілення у повсякденну лікарську 
діяльність.
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МУЛЬТИПЛЕКСНА ПЛР ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ТИПОВИХ  
ТА НЕТИПОВИХ ТРАНСКРИПТІВ ХИМЕРНОГО ГЕНУ BCR-ABL  

ПРИ ХМЛ ТА ІНШИХ ЛЕЙКЕМІЯХ

Мультиплексна полімеразно-ланцюгова реакція з зворотньою транскрипцією (М-ЗТ-ПЛР) є основним методом 
діагностики хронічної мієлоїдної (ХМЛ) та гострої лімфобластної лейкемій (ГЛЛ). Так як різні типи транскриптів хи-
мерного гену BCR-ABL викликають різну симптоматику гемобластозів, а також різняться відповіддю на лікування з 
використання інгібіторів тирозинкінази (ІТК) важливим є вірно визначити тип транскрипту гену BCR-ABL.

Ключові слова: полімеразно-ланцюгова реакція з зворотною транскрипцією, химерний білок BCR-ABL, хроніч-
на мієлоїдна лейкемія.

Мультиплексная полимеразно-цепная реакции с обратной транскрипцией (М-ОТ-ПЦР) является основным ме-
тодом диагностики хронической миелоидной и острой лимфобластной лейкемий. Так как различные типы транс-
криптов химерного гена BCR-ABL вызывают различную симптоматику гемобластозов, а также отличаются ответом 
на лечение с использованием ингибиторов тирозинкиназы (ИТК) важно правильно определить тип транскрипта гена 
BCR-ABL.

Ключевые слова: полимеразно-цепная реакция с обратной транскрипцией, химерный белок BCR-ABL, хрони-
ческая миелоидная лейкемия.

Multiplex polymerase chain reaction with reverse transcription (M-RT-PCR) is the main method of diagnosis of chronic 
myeloid leukemia and acute lymphoblastic leukemia. Since different types of chimeric transcripts BCR-ABL gene cause 
various symptoms hemoblastoses and different response to treatment with tyrosine kinase inhibitors (TIC) is important to 
determine correctly the type of transcript gene BCR-ABL.

Key words: polymerase chain reaction with reverse transcription, chimeric protein BCR-ABL, chronic myeloid leukemia.

ХМЛ – це мієлопроліферативне захворювання, 
що виникає в результаті лейкемічної трансформації 
поліпотентної стовбурової клітини. Є одним з най-
більш досліджених і широкопоширених онкогема-
тологічних захворювань (15–20% від усіх випадків 
гемобластозів у дорослих). Частота захворюванос-
ті 1-2 випадки на 100 000 населення в рік [1, с. 69]. 
Хворіють переважно люди середнього та старшого 
віку (близько 30% ). Чоловіки хворіють дещо часті-
ше за жінок (співвідношення 1 : 1,5). Діти хворіють 
на ХМЛ рідко (2-5% від усіх лейкемій).

Ще в 60-х роках минулого століття П. Новеллом 
і Д. Хангерфордом було відкрито і описано Філа-
дельфійську хромосому (Ph). Ph хромосома – це 
результат реципрокної транслокації між довгими 
плечами 9 (містить ген ABL) і 22 (точка розриву в 
регіоні BCR гену) хромосом (t(9;22) (q34;q11)), в 
результаті чого утворюється злитий химерний ген 
BCR-ABL, що продукує патологічний білок з під-
вищеною тирозинкіназною активністю, який і є 
основним чинником в розвитку ХМЛ.

Структура цього злитого гену не є однорідною, 
як результат синтезуються декілька форм онкобіл-
ка BCR-ABL, які викликають різні типи лейкемій. 
В залежності від місця розриву у BCR гені роз-
різняють: M-bcr (major breakpoint cluster region), 
m-bcr (minor breakpoint cluster region), μ-bcr (micro 
breakpoint cluster region) та ν-bcr (nano breakpoint 
cluster region) (рис. 1) [1, с. 73; 2, с. 1910-13; 
5, с. 259]. 

У більш ніж 90% пацієнтів з транслокацією 
t(9;22) розрив у гені BCR відбувається у кластері 
М-bcr, що містить екзони 13 та 14 (b2 та b3), і за-

лежно від сайту розриву в результаті альтернатив-
ного сплайсингу з екзоном а2 гену ABL утворю-
ються транскрипти b2a2 (e13a2) або b3a2 (е14а2) 
химерного гена BCR/ABL на 22 хромосомі. Ці 
транскрипти кодують білок з молекулярною масою 
210 кДа (р210). Це так звані типові транскрипти. 
При утворенні транскрипту е1а2 (m-bcr) синтезу-
ється білок р 190, який зрідка виявляють при ХМЛ, 
зате він характерний для 30% (20-50%) дорослих 
з ГЛЛ та 2-10% дітей з ГЛЛ. Описані спорадичні 
випадки виявлення цього транскрипту при гострій 
мієлоїдній лейкемії (менше 2%), лімфомі та мієло-
мі. У дуже малої кількісті Ph+ ХМЛ хворих виявля-
ється транскрипт, що утворюється внаслідок злит-
тя BCR екзону 19 (с3) і ABL екзон 2 (μ-bcr) e19a2 
(c3a2). Такий ген кодує білок з молекулярною ма-
сою 230 кДа. Інші типи транскриптів зустрічають-
ся надзвичайно рідко і відносять до так званих не-
типових: 

M-bcr – e13a3 (b2a3); e14a3 (b3a3); e12a3 (b1a3); 
m-bcr – e1a3;
μ-bcr – e19a3 (c3a3); e20a2 (c4a2);
v-bcr – e6a2; e6a3 та інші. 
 Вищенаведені транскрипти химерного гену 

BCR-ABL виявляються як поодиноко, так і в на-
ступних поєднаннях: b2a2/b3a2; b2a2/e1a2; b2a3/
e1a2, b3a2/b3a3; b2a2/e1a3 [3, с.3; 5, с. 260]. Також 
описані спорадичні випадки Ph+ та Ph- ХМЛ з 
точкою розриву гену BCR в інтронах (2,5,6,8 і 10)  
[2, с.1910-13; 4, с. 250]. 

Т ак як різні типи транскриптів викликають 
різну симптоматику гемобластозів [1, c. 1910-13;  
2, c. 69-85], а також різняться відповіддю на ліку-
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вання з використання інгібіторів тирозинкінази 
(ІТК) важливим є вірно встановити тип транскрип-
ту гену BCR-ABL та моніторувати його кількість в 
процесі лікування. Так терапія іматинібом є більш 
ефективною у хворих на ХМЛ з е14а2 транскрип-
том порівняно з пацієнтами із е13а2 транскриптом. 
Транскрипт е13а2 можна розглядати як несприят-
ливий прогностичний фактор при терапії іматині-
бом у пацієнтів з хронічною фазою ХМЛ [3, c. 260; 
4, c. 252; 7, c. 334 ].

У первинних хворих з підозрою на ХМЛ з ме-
тою виявлення типу транскрипту гену BCR-ABL 
використовують якісну мультиплексну полімераз-
ну ланцюгову реакцію з зворотною транскрипці-
єю (М-ЗТ-ПЛР), в якій використовується кілька 
пар праймерів в одній реакції. В подальшому для 
моніторингу відповіді на лікування використову-
ється кількісна ПЛР в реальному часі (РК-ПЛР) 
та гніздова ЗТ-ПЛР. Кількісне дослідження (РК-
ПЛР) здійснюється від моменту встановлення типу 
транскрипту та початку лікування ІТК, зазвичай, 
що три місяці. При досягненні 4-5 кратного лога-
рифмічного зменшення кількості транскрипту або 
негативного результату РК-ПЛР подальший мо-
ніторинг за лікуванням проводиться з допомогою 
гніздової ЗТ-ПЛР, чутливість якої становить 1 му-
тована клітина на 106 немутованих. При 2-х крат-
ному логарифмічному збільшенні кількості тран-
скрипту BCR-ABL під час лікування ІТК, а також 
підтвердженні резистентності на певний ІТК слід 
провести дослідження на виявлення мутацій в до-
мені ABL методом секвенування.

Матеріалом для якісного і кількісного визна-
чення експресії химерного гену BCR-АВL, а та-
кож мутацій гену АВL є кров, забрана в пробірки 
з ЕДТА (не можна використовувати гепарин як ан-

тикоагулянт, так як він інгібує перебіг ПЛР). Кров 
забирають в об’ємі 5-10 мл, але для виділення 
РНК беруть таку кількість крові в якій міститься 
2x107 лейкоцитів. Важливим чинником, що суттєво 
впливає на якість виділеного РНК, є час від момен-
ту забору крові до часу виділення лейкоцитів і він 
не повинен перевищувати 24 год. Виділення РНК 
проводиться згідно методу Хомчинського чи інши-
ми доступними методами. Якість та кількість виді-
леної РНК визначається спектрофотометрично при 
наступних довжинах хвиль: 260 нм – для визначен-
ня концентрації РНК, 280 нм – концентрація білків, 
230 нм – забруднення фенолом. Співвідношення 
А260 нм/A280нм вказує на чистоту виділеної РНК і 
його значення повинно бути в межах 1,8-2,2. На 
основі значення А260 нм визначається концентрація 
РНК. В реакцію зворотної транскрипції береться 
близько 1000 нг РНК [1, 275-295]. Синтез кДНК 
проводиться згідно температурного протоколу на-
веденого в вказівках європейської стандартизацій-
ної програми BIOMED 1 [2, 1901-28]. 

При М-ЗТ-ПЛР використовується одночасно 
декілька пар праймерів і в одній пробірці ампліфі-
кується кілька різних транскриптів. До реакційної 
суміші додаються один специфічний праймер для 
гену ABL екзон 3 – ABL a3 B, який дає можливість 
визначити обидва М-bcr транс крипти (екзон а2 і 
а3). Та чотири праймери, що комплементарні різним 
ділянкам гену BCR: BCR b1 A – усі транс крипти 
М-bcr; BCR e1 A в екзоні 1- транскрипт m-bcr; BCR 
e6 S2 – ν-bcr та BCR c3 A – екзон 19 в μ-bcr кластері 
(таблиця 1). Оптимальний ступінь очищення прай-
мерів – високоефективна рідинна хроматографія 
(HPLC). Концентрація праймерів – 10 мкмоль, кож-
ного праймеру додається по 1 мкл (400 нмоль кож-
ного праймеру в пробірці). Загальний об’єм 25 мкл: 

Рис. 1. Точки розриву в генах BCR і АВL та приклади транскриптів  
гену BCR-ABL [5, с. 259]
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вода – 7,7 мкл; 10xПЛР буфер – 2,5 мкл; 5xGC-Rich 
розчин – 1,2 мкл; 25 ммоль MgCl2 – 2 мкл; 5 стар-
терів – 5 мкл; 5 од/мкл – 0,4 мкл; кДНК – 5 мкл. Для 
більш якісної і специфічної ПЛР використовувати 
ДНК-полімеразу гарячого старту [1, 275-295]. Ам-
ліфікацію проводити згідно наступного протоколу: 
95оC 4 хв, (95оC – 30 с, 62оC – 1 хв, 72оC – 1 хв) x 
35 циклів, 72оC – 1 хв, 4оC – ∞.

Таблиця 1
Нуклеотидна послідовність праймерів, що 

використовуються в мультиплексній ЗТ-ПЛР, 
згідно BIOMED 1 [вітт].

Праймер Нуклеотидна послідовність (5’-3’)
ABL a3 B GTT TGG GCT TCA CAC CAT TCC
BCR b1 A GAA GTG TTT CAG AAG CTT CTC C
BCR e1 A GAC TGC AGC TCC AAT GAG AAC
BCR e6 S2 GAC TTA CCT GAG CCA CCT GGA G
BCR c3 A ACG GCG AGA GCA CGG ACA

В кожну ампліфікацію слід включити контр-
олі, що будуть ампліфікуватися за тих самих умов 
і з тими ж праймерами, що і досліджуване кДНК: 
негативний – вода вільна від РНаз, для виявлення 
можливої контамінації; позитивні – кДНК трьох 
найбільш типових транскриптів; контроль чистоти 
виділеної РНК і реакції ЗТ – кДНК, що не містить 
досліджуваних транскриптів). 

Наступним етапом є електрофоретичне розді-
лення продуктів ампліфікції в 2% агарозному гелі 
з інтеркалюючим барвником (напр. з етидієм бро-
мистим – 0,7 мкл на 1 мл буферу ТАЕ) при напру-
женості 5В/см, сила струму 100 мА в ТАЕ буфері. 
Після закінчення електрофорезу агар фотографу-
ється в УФ світлі. Результати розділення ДНК па-
цієнта порівнюють з позитивними контролями 
та маркером молекулярної ваги (бажано викорис-
товувати маркер від 50 пн.). Довжини продуктів 
ампліфікації з вищенаведеними праймерами пред-

ставлена у таблиці 2. Чутливість даної методики 
не є високою, проте вона дозволяє визначити тип 
транскрипту на першому етапі діагностики. Най-
чутливішою методикою для моніторування наяв-
ності транскрипту вважається гніздова ПЛР, яка 
складається з двох етапів: зовнішньої і внутрішньої 
ПЛР. Чутливість гніздової ПЛР сягає 10-6. Гніздо-
ва ПЛР проводиться для трьох найбільш типових 
транскриптів b2a2, b3a2, e1a2 та для атипових: 
b2a3, b3a3. Для зовнішньої і внутрішньої ПЛР ви-
користовуються різні типи праймерів, при цьому 
визначення e1a2 проводиться в окремій пробірці. 
Матрицею для внутрішньої реакції гніздової ПЛР є 
продукти ампліфікації з зовнішньої гніздової ПЛР 
і так само виявлення транскрипту e1a2 проводить-
ся в іншій реакційній суміші. Детекція продуктів 
ампліфікації проводиться вищенаведеним методом 
горизонтального електрофорезу. У разі виявлення 
відповідних транскриптів подальший моніторинг 
проводимо гніздовою ПЛР та РК-ПЛР.

Таблиця 2
Довжини продуктів реакції М-ЗТ-ПЛР гену 

BCR-ABL (пар нуклеотидів

A2/a3b A3/a3b
B2 342 168
B3 417 243
E1 521 347
E6/S2 621 447
C3 586 412

Отже, у хворих з підозрою на ХМЛ для ви-
явлення транскрипту гену BCR-ABL використо-
вується якісна мультиплексна ПЛР з ЗТ. Завдяки 
цій методиці можна швидко і точно визначити тип 
транскрипту, що є дуже важливим в прогнозуванні 
перебігу захворювання та чутливості пацієнтів до 
терапії ІТК, а, отже дає змогу підвищити якість та 
ефективність лікування.
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ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ  
У ПАЦІЄНТІВ НА ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ДІАГНОЗУ МНОЖИННА МІЄЛОМА

Представлені результати цитогенетичних досліджень клітин кісткового мозку 90 пацієнтів на час встановлен-
ня діагнозу множинна мієлома. Препарати метафазних хромосом готували за загальновизнаною методикою після 
24 та 96 год культивування у поживному середовищі без стимуляції. Показано, що клональні аномалії хромосом фор-
мують складну картину каріотипів за структурою клонів. Серед структурних перебудов домінували делеції – 12,1%. 
Гіпердиплоїдні клони виявлені у 7,2% випадків. До структурних перебудов частіше залучалися хромосоми 13 та 17. 

Ключові слова: множинна мієлома, клітини кісткового мозку, гетерогенність аномалій хромосом.

Представлены результаты цитогенетических исследований клеток костного мозга 90 пациентов на момент по-
становки диагноза множественная миелома. Препараты метафазных хромосом готовили согласно общепринятой 
методики после 24 и 96 ч культивирования в питательной среде без стимуляции. Показано, что клональные анома-
лии хромосом формируют сложную картину кариотипов по структуре клонов. Среди структурных перестроек пре-
обладали делеции – 12,1%. Гипердиплоидия обнаружена в 7,2% случаев. В структурные перестройки чаще вовле-
кались хромосомы 13 и 17.

Ключевые слова: множественная миелома, клетки костного мозга, гетерогенность аномалий хромосом.

There were presented the results of cytogenetic investigations in bone marrow cells of 90 patients with diagnosis of 
multiple myeloma. Slides of metaphase chromosomes were prepared according standard procedure after cultivating during 
24 and 96 h in the medium without stimulation. Clonal chromosomal abnormalities formed complexity karyotypes by clone 
structures. Deletions were dominated – 12,1%. Hyperdiploid karyotypes were detected in 7,2% cases. Chromosomes 
13 and 17 were more often involved in structural rearrangements.

Key words: multiple myeloma, bone marrow cells, heterogeneity of chromosomal abnormalities.

Актуальність проблеми. Множинна мієло-
ма (ММ) – онкогематологічне новоутворення, що 
характеризується клональною проліферацією ано-
мальних плазматичних клітин у кістковому мозку 
(КМ), що призводить до супресії синтезу нормаль-
них імуноглобулінів, а саме продукування однорід-
ного імуноглобуліну, найчастіше класу G або А та 
наявністю моноклонального протеїну [1]. Захво-
рюваність на ММ складає близько 15,000 осіб на 
рік у країнах США та Європи [2].

ММ характеризується значною гетерогенністю 
перебігу захворювання із варіюванням часу за-
гальної виживаності, що коливається від кількох 
місяців до декількох років [3; 4]. Певною мірою 
цю гетерогенність можна визначити за допомогою 
прогностичних факторів. Серед яких найбільш зна-
чимим є визначення хромосомних перебудов за 
допомогою стандартного цитогенетичного, моле-
кулярно-цитогенетичного та молекулярно-генетич-
ного методів досліджень [5-7].

ММ характеризується наявністю широкого 
спектру генетичних аномалій (кількісних та струк-
турних), що реєструють у більш, ніж 95,0% паці-
єнтів. Більшість з цих перебудов асоціюється із 
змінами у проліферації, апоптозі, метаболізмі та 
епігенетиці клітин [8]. 

Стандартний цитогенетичний аналіз необхід-
но проводити на етапі первинної діагностики для 
пацієнтів з підозрою на ММ, адже визначення ге-
нетичного статусу пацієнтів на етапі діагностики, 
дозволяє удосконалити стратифікацію ризиків та 
вибрати терапевтичний підхід при ММ. 

На час встановлення діагнозу за допомогою 
стандартного цитогенетичного методу хромосом-
ні перебудови виявляють у 20,0 – 50,0% пацієнтів  
[9; 10]. Так, до найбільш частих хромосомних пе-
ребудов належать гіпердиплоїдія (реєструється у 
50,0 – 60,0% пацієнтів), моносомія або делеція хро-
мосоми 13 (у 45,0%), аномалії із залученням довго-
го плеча хромосоми 1 (у 30,0 – 35,0%) [11; 12].
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На даний час встановлені та клінічно обґрун-
товані хромосомні перебудови, що відіграють про-
відну роль у прогнозуванні перебігу захворювання 
[13]. Трисомії хромосом 3, 5, 7, 11, 15, 19 та 21 на-
лежать до групи сприятливого цитогенетичного 
прогнозу. В свою чергу делеції довгого плеча хро-
мосоми 13 та короткого плеча хромосоми 17 відно-
сяться до групи несприятливого цитогенетичного 
прогнозу [14]. 

Таким чином, визначення хромосомних пере-
будов відіграє провідне значення у прогнозуванні 
клінічного перебігу захворювання та збільшення 
загальної виживаності.

Мета дослідження. Вивчити особливості хро-
мосомних перебудов у клітинах кісткового мозку 
на час встановлення діагнозу ММ за допомогою 
стандатного цитогенетичного методу дослідження.

Матеріали та методи. Впродовж 2011-2016 рр. 
cтандартне цитогенетичне дослідження було вико-
нано для 90 пацієнтів на час встановлення діагнозу 
ММ. Серед пацієнтів було 49 жінок та 41 чоловік 
віком від 35 до 79 років (середній вік – 61,4 р.). 
У гематологічній характеристиці обстежених па-
цієнтів вміст лейкоцитів визначався у межах (від 
2,9 до 79,0) × 109/л, гемоглобіна – від 26 до 142 г/л, 
тромбоцитів – (від 78 до 289) × 109/л, відсоток плаз-
матичних клітин в периферійній крові (ПК) коли-
вався від 0,6 до 79,5%. Діагноз ММ підтвердили у 
відділі імуноцитохімії і онкогематології Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіо-
логії ім. Р.Є. Кавецького НАН України, лабораторії 
імуноцитології та генетики пухлин крові ДУ «Ін-
ститут патології крові та трансфузійної медицини 
НАМН України», клінічної лабораторії онкологіч-
ної клініки «ІННОВАЦІЯ».

Для цитогенетичних досліджень препарати 
метафазних хромосом готували згідно із загаль-
ноприйнятою методикою [15] після 24- та 96-го-
динного культивування у поживному середовищі 
RPMI 1640 з 20,0% вмістом ембріональної телячої 
сироватки та гентаміцину і забарвлювали GTG-
методом. Виявлені хромосомні аномалії описували 
згідно з міжнародною номенклатурою хромосом 

людини ISCN 2013 [16]. У дослідженні врахову-
вали тільки клональні аномалії хромосом. Нор-
мальним вважали каріотип, коли не менше ніж у 
20 проаналізованих і 10 каріотипованих метафаз-
них пластинках не було виявлено хромосомних 
аномалій.

Каріотипи клітин КМ за структурою клонів 
були згруповані наступним чином: нормальний 
(Н), нормальний та білятераплооїдний (Н/4n), ано-
мальний та нормальний (А/Н), аномальний та біля-
тетраплоїдний (А/4n), аномальний, білятетраплоїд-
ний та нормальний (А/4n/Н). 

Аналіз результатів дослідження проводили за 
допомогою програми Lucia та «Excel».

Результати та обговорення. Цитогенетичний 
аналіз клітин КМ на час встановлення діагнозу 
проведено для 90 пацієнтів, у 7 зафіксована від-
сутність метафазних пластинок, тобто результа-
тивність дослідження склала 92,2%. Отримані 
результати були згруповані за структурою клонів. 
Відсотковий розподіл каріотипів представлено 
на рис. 1. За сукупними показниками каріотипи 
Н та Н/4n реєстрували у 78,3%, що дещо переви-
щує літературні дані (70,0%) [14]. Серед каріоти-
пів з аномальними клонами найчастіше виявляли 
складний каріотип, який складався з А/4n/Н – 
10,9%. 

 Аналіз кількісних та структурних аномалій 
хромосом, що призвели до зміни плоїдності, пред-
ставлено в табл. 1. Диплоїдний каріотип форму-
вався із нормальних каріотипів та клонів із зба-
лансованими структурними перебудовами у 80,7%. 
Псевдодиплоїдні клони (12,1%), в основному, фор-
мувалися внаслідок делецій. Частота гіпердипло-
їдних клонів (47 і більше хромосом) формувалася 
за рахунок трисомій із залученням майже всього 
спектру хромосом, окрім 1, 5, 6, 8, 10, 14, 22 і ста-
тевих хромосом та становила 7,2%, що у 8 разів 
менше ніж за даними літератури [17]. Додатковий 
білятетраплоїдний клон виявляли більше, ніж у по-
ловині каріотипів (57,8%). 

Серед структурних перебудов зустрічалися 
делеції, транслокації, дуплікація, ізохромосома, 

Рис. 2. Спектр клональних структурних перебудов хромосом на час встановлення  
діагнозу множинна мієлома

Примітки: 
 □ – збалансована транслокація; ■ – делеція; ∆ – дуплікація;
▲ – ізохромосома; ○ – похідна.
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окрім того, реєстрували похідні хромосом, які утво-
рилися внаслідок невстановлених перебудов. При 
цьому, найчастіше реєстрували делеції (12,1%). 
До структурних перебудов залучалися тринадцять 
хромосом і найчастіше це були дві хромосоми: хро-
мосома 13 по дисках q22-32 (1 випадок), q34 (3 ви-
падки) і хромосома 17 по дисках р11.2 та q23 (по 
одному випадку) (рис. 2). 

Тобто, дослідження показали гетерогенність 
механізмів формування аномальних клітин, а також 
спектра залучення хромосом до таких перебудов. 

Висновки.
1. Результати каріотипування показали гетеро-

генність клональних аномалій хромосом.

2. Каріотипи клітин КМ структурою клонів при 
встановленні діагнозу ММ представлені п’ятьма 
групами: нормальний (Н), нормальний/білятетра-
плоїдний (Н/4n), аномальний/нормальний (А/Н), 
аномальний/ білятетраплоїдний (А/4n), аномаль-
ний/білятетраплоїдний/ нормальний (А/4n/Н).

3. Диплоїдні клони реєстрували у 79,4% випад-
ків; псевдо диплоїдні, в основному, за рахунок де-
лецій – у 12,1%; гіпердиплоїдні – у 7,2% випадків.

4. Показано, що при ММ до кількісних перебу-
дов залучалися 15 хромосом -2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 та 21.

5. До структурних перебудов найчастіше залу-
чалися хромосоми 13 та 17, а серед структурних 
перебудов домінували делеції (12,1%). 

33.7

44.6

8.4

2.4

10.9

Н 

Н/4n 

А/H 

A/4n

A/4n/H

Рис. 1. Відсотковий розподіл каріотипів  
за структурою клонів в клітинах  

кісткового мозку при встановленні діагнозу 
множинна мієлома

Таблиця 1
Розподіл хромосомних аномалій відносно  

рівня плоїдності на час встановлення діагнозу 
множинна мієлома

Рівень плоїдності
Показники 
абсолютні,  
N=83

відносні, 
%

Диплоїдний 67 80,7
Псевдодиплоїдний 10 12,1
Гіпердиплоїдний 
(більше 46 хромосом) 6 7,2

Додатковий 
білятетраплоїдний 
клон

48 57,8
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ РІДКОЇ СЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ  
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ

У статті наведено результати проведеного судово-медичного молекулярно-генетичного дослідження зразків 
рідкої сечі, відібраних від жінок та чоловіків, з визначенням терміну зберігання та температурних умов зберігання 
зразків сечі для ідентифікації. Проведений аналіз отриманих результатів. Надані рекомендації.

Ключові слова: зразки рідкої сечі, судово-медичне молекулярно-генетичне дослідження, ідентифікація, термін 
зберігання, умови зберігання.

В статье представлены результаты проведенного судебно-медицинского молекулярно-генетического иссле-
дования образцов жидкой мочи, взятых у женщин и мужчин, с определением времени хранения и температурных 
условий хранения образцов мочи для идентификации. Проведен анализ полученных результатов. Предложены ре-
комендации.

Ключевые слова: образцы жидкой мочи, судебно-медицинское молекулярно-генетическое исследование, 
идентификация, время и условия хранения.

The article presents the results of the forensic molecular and genetic research of the exemplars of fluid urine taken from 
women and men, defined the period of storage and temperatures storage conditions of urinary samples for identification. 
The analysis of the obtained results of the study. Recommendations are offered.

Key words: fluid urine, forensic molecular and genetic research, identification, period of storage, temperatures storage 
conditions.

В судово-медичній практиці дослідження зраз-
ків рідкої сечі як речового доказу займає п’яте міс-
це серед всіх досліджених біологічних об’єктів, що 
складає 2,7% від загальної кількості досліджених 
біологічних об’єктів. При цьому судово-медичне 
дослідження саме таких біологічних об’єктів має 
суттєве значення при розкритті правопорушень та 
встановлення істини, у випадках, коли це єдині до-
кази або для підвищення рівня доказовості інших 
експертних досліджень. 

Традиційні серологічні методи дослідження у 
більшості випадків не дають можливості ідентифі-
кувати особу, тобто встановити статеву та групову 
приналежність зразка сечі або слідів сечі на речо-
вих доказах, у зв’язку з чим використання моле-
кулярно-генетичних методів в українській судовій 
практиці цілком виправдано.

На сьогоднішній день, більшість судово-ме-
дичних експертиз це комплексні дослідження, які 
направлені на вирішення питань слідства за допо-
могою різних біологічних, хімічних та фізичних 
методів. 

Зразки рідкої сечі з метою ідентифікації особи 
в більшості випадків досліджуються після прове-
дення судово-медичних токсикологічних експертиз 
при виникненні підозри про недостовірність ре-
зультатів, при оскаржувані результатів або при ви-
никненні підозри про підміну зразків, які направля-
ються на дослідження [1; 2; 3]. 

Судово-медичні токсикологічні дослідження 
проводяться у встановленому чинним законодав-
ством порядку в обсязі медичного огляду водія або 
учасника ДТП, для визначення стану алкогольного 
сп’яніння, впливу наркотичних чи токсичних ре-
човин. Для цього відбираються зразки рідкої сечі, 
після чого зразки в опечатаному вигляді у скляних 
флаконах об’ємом 15,0 мл, які містять зразок рідкої 
сечі об’ємом від 10,0 до 12,0 мл відправляються у 
бюро судово-медичної експертизи, де, у відділенні 

судово-медичної токсикології, зразки піддаються 
токсикологічному аналізу з метою визначення при-
сутності в організмі етанолу, наркотичних чи ток-
сичних речовин. Відповідно до Правил проведен-
ня судово-медичної експертизи зразки рідкої сечі 
після дослідження зберігаються протягом 30 діб в 
умовах побутового холодильнику (4оС) після чого 
знищуються.

У випадках коли виникає підозра про підміну 
або знищення біологічних зразків від осіб, які про-
ходять у справах, працівники слідства призначають 
по даній справі судово-медичну молекулярно-ге-
нетичну експертизу з метою ідентифікації зразка 
рідкої сечі та проведенням порівняльного аналізу 
зі зразком крові особи, яка проходить по справі. 
Для проведення судово-медичної молекулярно-ге-
нетичної експертизи залишається 1,0-1,5 мл зраз-
ка рідкої сечі, який зберігався протягом 30 діб та 
більше.

Метою нашої роботи є розробка та впрова-
дження в експертну практику уніфікованого ал-
горитму проведення судово-медичної експертизи 
речових доказів – зразків рідкої сечі за допомогою 
сучасних молекулярно-генетичних методів з метою 
ідентифікації особи.

Для досягнення поставленої мети вирішували 
наступні завдання:

– визначали кількість виділеної ДНК із експе-
риментальних зразків рідкої сечі, які зберігалися 
при різних температурних умовах протягом різно-
го часу;

– визначали придатність виділеної ДНК із зраз-
ків рідкої сечі шляхом типування за допомогою 
ПЛР;

– проводили порівняльний аналіз ДНК-
профілів виділеної ДНК із зразків рідкої сечі з 
ДНК-профілями відповідних зразків для встанов-
лення тотожності за результатами генотипування. 

– розробляли рекомендації по проведенню су-
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дово-медичної експертизи зразків рідкої сечі за до-
помогою сучасних молекулярно-генетичних мето-
дів з метою ідентифікації особи.

Характеристика досліджуваного матеріалу: 
експериментальні зразки рідкої сечі. Для прове-
дення експериментального молекулярно-генетич-
ного дослідження відбирали зразки рідкої сечі від 
20 здорових добровольців: 10 чоловіків та 10 жі-
нок, об’єм кожного зразка рідкої сечі складав не 
менше ніж 200,0 мл, зразки відбирали у стерильні 
одноразові ємності об’ємом 200,0 мл. Після чого 
зразки рідкої сечі розділяли на аліквоти по 1,0 мл у 
стерильні одноразові пробірки об’ємом 1,5 мл та 
зберігали в умовах побутового холодильника при 
4оС і в умовах холодильної камери при – 20оС про-
тягом 1, 7, 14, 21, 28 діб. 

Від кожного добровольця, за згодою, відбирав-
ся зразок букального епітелію за допомогою спеці-
ального набору для відбору букального епітелію на 
стерильний ватний тампон, який використовувався 
для порівняльного аналізу отриманих генотипів.

Контрольну групу зразків рідкої сечі сформува-
ли з відповідних зразків, біологічний матеріал до-
сліджували у день відбору матеріалу.

Виділення ДНК з експериментальних зраз-
ків рідкої сечі. ДНК з об’єктів контрольної групи 
зразків рідкої сечі виділяли у день відбору матері-
алу за допомогою спеціального набору реагентів 
«PrepFiler® Forensic DNA Extraction Kit» («Applied 
Biosystems», США) для виділення ДНК з кримі-
налістичних зразків, за стандартним протоколом. 
Отриману ДНК розчиняли в 15,0 мкл буферу для 
елюції.

Процес виділення ДНК з експериментальних 
зразків рідкої сечі проводили кожні сім діб, тоб-
то на 1 добу, 7 добу, 14 добу, 21 добу, 28 добу. Пе-
ред виділенням ДНК мікроцентрифужні пробірки 

типу «Еппендорф» об’ємом 1,5 мл з відповідними 
зразками рідкої сечі об’ємом 1,0 мл центрифугу-
вали протягом 1 хв. при 14000 об/хв., після чого 
супернатант зливали, залишаючи приблизно до 
100,0 мкл осаду, до осаду додавали лізуючий бу-
фер, який входить до складу спеціального набору 
реагентів «PrepFiler® Forensic DNA Extraction Kit» 
(«Applied Biosystems», США). Далі, виділення 
ДНК проводили за допомогою спеціального набо-
ру реагентів «PrepFiler® Forensic DNA Extraction 
Kit» («Applied Biosystems», США) для виділення 
ДНК з криміналістичних зразків, за стандартним 
протоколом для виділення геномної ДНК з рідких 
біологічних об’єктів. Отриману ДНК розчиняли в 
15,0 мкл буферу для елюції. 

Визначення кількості виділеної ДНК. 
Кількість виділеної ДНК визначали за допомо-
гою флюорометра Qubit 2.0 Instrument Q 32866 
(«Invitrogen», США) та набору реагентів виробни-
цтва («Invitrogen», США) з терміном придатності 
не менш ніж 12 місяців, відповідно до інструкції, 
яка додається виробниками реагентів.

Типування локусів ДНК. Типування гіперва-
ріабельних STR-локусів ДНК геному людини про-
водили в мультилокусному форматі за допомогою 
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), викорис-
товували набор реагентів для ПЛР-ампліфікації 
«AmpFlSTR®Identifiler®Plus» («Applied Biosys- 
tems», США), з використанням систем ензима-
тичної ампліфікації наступних локусів: локуси 
D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, 
TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, 
TPOX, D18S51, D5S818, FGA, Amelogenin), з термі-
ном придатності не менш ніж 9 місяців, відповідно 
до інструкції, яка додається виробниками реаген-
тів. При постановці ПЛР здійснювали негативний 
контроль (реакційна суміш містила всі компонен-

Таблиця 1
Кількість ДНК, виділеної (в нг) із експериментальних зразків рідкої сечі жінок і чоловіків (n=20), 

які зберігалися при температурі 4°С протягом 1, 7, 14, 21, 28 діб

Об’єкти дослідження
Доба 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Жінки (n=10)
К 100,00 95,00 83,00 93,00 100,00 96,50 95,70 98,60 100,00 81,00
1 100,00 95,00 83,00 93,00 100,00 96,50 95,70 98,60 100,00 81,00
7 99,80 92,00 81,70 92,50 99,90 94,10 93,10 97,50 98,20 78,00
14 71,20 68,10 61,00 69,90 70,00 65,90 66,70 67,80 73,00 59,70
21 53,10 47,50 41,80 45,90 50,00 48,60 47,00 47,10 51,80 44,20
28 25,00 22,70 10,10 21,00 24,30 23,40 23,20 23,80 27,10 7,30
Чоловіки (n=10)
К 25,00 28,00 24,00 19,00 15,20 21,70 23,90 22,50 14,00 21,40
1 25,00 28,00 24,80 19,90 15,20 21,70 23,90 22,50 14,00 21,40
7 21,00 17,10 20,00 16,20 11,90 17,80 19,80 18,10 10,70 17,10
14 15,30 10,70 14,70 9,30 5,20 12,20 14,00 11,50 4,30 11,00
21 10,40 5,30 9,60 4,90 2,00 6,10 8,90 5,80 0,00 6,00
28 5,30 4,00 4,10 2,70 0,00 3,10 3,70 4,50 0,00 4,50

Примітка: 
К – контрольна група зразків рідкої сечі сформували з відповідних зразків, біологічний матеріал яких досліджу-

вали у день відбору матеріалу.
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ти, крім ДНК) і позитивний контроль (реакційна 
суміш містила ДНК із відомим набором алелів по 
кожному локусу). Для оцінки специфічності реак-
ції використовували позитивний контроль (проба 
контрольної ДНК 9947А: D8S1179: 13, 13; D21S11: 
30, 30; D7S820: 10, 11; CSF1PO: 10, 12; D3S1358: 
14, 15; TH01: 8, 9.3; D13S317: 11, 11; D16S539: 11, 
12; D2S1338: 19, 23; D19S433: 14, 15; vWA: 17, 18; 
TPOX: 8, 8; D18S51: 15, 19; D5S818: 11, 11; FGA: 
23, 24; Amelogenin: X, X. Зразки контрольної ДНК 
надані виробником реагентів. Дослідження прово-
дили з використанням системи «GeneAmp® PCR 
2720» («Applied Biosystems», США). 

Розділення та детекцію флюоресцентно міче-
них ампліфікованих фрагментів проводили з ви-
користанням пристрою «3130 Genetic Analyzer» 
(«Applied Biosystems», США) у середовищі полі-
меру POP-4. Встановлення довжини ампліфікова-
них фрагментів з встановленням алелів проводили 
за допомогою програми «Gene Mapper ID Software 
Version 3.1» на підставі внутрішнього стандарту 
довжини GeneScan-500 LIZ Size Standard («Applied 
Biosystems», США) та аллельного леддеру, який 
входить до набору.

Статистична обробка одержаних результатів. 
Статистичний аналіз результатів дослідження про-
водили з використанням t-критерію Стьюдента, 
який визначався за допомогою комп’ютерної про-
грами Statistica – 6. Вірогідною вважали різницю 
між порівнюваними групами при Р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати проведеної науково-дослідної роботи 
по дослідженню експериментальних зразків рідкої 
сечі оцінювали відповідно до наступних критеріїв:

1. Кількісний вихід ДНК в нг, тобто кількість 
виділеної геномної ДНК з експериментальних 
зразків рідкої сечі, які зберігалися при різних тем-
пературних умовах протягом різного часу; 

2. Придатність виділеної ДНК для аналізу ме-
тодом ПЛР (можливість отримання продуктів амп-

ліфікації на матриці виділеної ДНК та отримання 
повного генетичного профілю).

3. Якість ДНК-профілів отриманих з експери-
ментальних зразків рідкої сечі, які зберігалися при 
різних температурних умовах протягом різного 
часу шляхом проведення порівняльного аналізу 
отриманих ДНК-профілів з ДНК-профілями від-
повідних зразків для встановлення тотожності за 
результатами генотипування. 

На першому етапі визначали кількість ДНК, ви-
діленої із експериментальних зразків рідкої сечі, 
які зберігалися при температурі 4°С та -20°С про-
тягом 1, 7, 14, 21, 28 доби. Дані про кількість виді-
леної ДНК показані в таблиці 1та 2. 

З даних наведених у таблиці 1 випливає, на-
ступне:

1. Існує різниця в кількості ДНК виділеної з екс-
периментальних зразків рідкої сечі жінок та чоло-
віків, які зберігалися при 4°С протягом 28 діб та яка 
виражається у співвідношенні 4,4:1, відповідно. 

2. Процеси деградації ДНК зразків рідкої сечі, 
які виражаються у зниженні кількості виділеної 
ДНК мають поступовий негативний характер та 
визначаються практично з 7 доби зберігання біо-
логічного матеріалу при температурі 4°С, зв’язку 
зі статтю не встановлено. Кількість виділеної ДНК, 
отриманої після 28 діб зберігання, зменшується в 
середньому у жінок на 78%, у чоловіків на 85%, 
відносно контрольної групи зразків.

Аналіз статистичних показників достовірності 
різниці кількості виділеної ДНК (в нг) із експери-
ментальних зразків рідкої сечі жінок і чоловіків 
(n=20), які зберігалися при температурі 4°С протя-
гом 1, 7, 14, 28 доби свідчить про залежність кіль-
кості виділеної ДНК від часу зберігання зразків 
рідкої сечі за вказаних температурних умов. 

З даних наведених у таблиці 2 випливає, на-
ступне:

1. Існує різниця в кількості ДНК, виділеної з 
експериментальних зразків рідкої сечі жінок та чо-

Таблиця 2
Кількість ДНК, виділеної (в нг) із експериментальних зразків рідкої сечі жінок і чоловіків (n=20), 

які зберігалися при температурі -20°С протягом 1, 7, 14, 21, 28 діб

Об’єкти дослідження
Доба 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Жінки (n=10)
К 98,00 95,00 94,00 93,00 89,00 92,00 97,00 94,00 96,00 91,00
1 98,00 95,00 94,00 93,00 89,00 92,00 97,00 94,00 96,00 91,00
7 96,00 93,00 92,00 90,00 86,00 88,00 95,00 92,00 92,00 88,00
14 94,00 90,00 88,00 88,00 84,00 86,00 90,00 90,00 90,00 86,00
21 92,00 87,00 86,00 85,00 82,00 84,00 89,00 86,00 88,00 84,00
28 90,00 85,00 84,00 83,00 80,00 82,00 87,00 84,00 86,00 81,00
Чоловіки (n=10)
К 25,00 22,00 21,00 25,00 23,00 20,00 24,00 19,00 16,00 22,00
1 25,00 22,00 21,00 25,00 23,00 20,00 24,00 19,00 16,00 22,00
7 24,00 21,00 19,00 24,00 22,00 18,00 23,00 18,00 11,00 20,00
14 23,00 20,00 17,00 23,00 21,00 16,00 22,00 17,00 8,00 19,00
21 22,00 18,00 15,00 22,00 20,00 14,00 21,00 16,00 6,00 18,00
28 21,00 17,00 16,00 20,00 18,00 16,00 20,00 15,00 0,00 17,00
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ловіків, які зберігалися при – 20°С протягом 28 діб 
та яка виражається у співвідношенні 4,3:1,0 відпо-
відно. 

2. Процеси деградації ДНК зразків рідкої сечі, 
яка зберігалися в умовах морозильної камери при 
-20°С протягом 28 діб виражаються у повільному 
зниженні кількості виділеної ДНК, в середньому на 
3-3,5% відносно контрольної групи зразків. Дегра-
дація має поступовий характер, до 28 доби збері-
гання зразків кількість виділеної ДНК зменшилася 
на 20% відносно контрольної групи.

Теоретично, з урахуванням процесів деградації, 
які складають 3% за 7 діб, максимальний термін 
зберігання зразків рідкої сечі жінок може складати 
196 діб, при цьому кількості виділеної ДНК буде 
достатньо для генотипування. Термін зберігання 
зразків сечі чоловіків при відповідних умовах скла-
дає 46 діб, при цьому кількості виділеної ДНК буде 
достатньо для генотипуваня.

Аналіз статистичних показників достовірності 
різниці кількості виділеної ДНК (в нг) із експери-
ментальних зразків рідкої сечі жінок і чоловіків 
(n=20), які зберігалися при температурі -20°С про-
тягом 1, 7, 14, 28 доби показав залежність кількості 
виділеної ДНК від умов зберігання зразків рідкої 
сечі, але значно меншу, ніж при зберіганні за 4 ͦС. 

На другому етапі дослідження визначали при-
датність виділеної ДНК з експериментальних 
зразків рідкої сечі для аналізу методом ПЛР за 
наступними критеріями: отримання повного або 
неповного (часткового) генетичного профілю 
(ДНК-профілю) при типуванні 15 гіперваріабель-
них STR-локусів ДНК геному людини при вико-
ристанні набору реагентів для ПЛР-ампліфікації  
«AmpFlSTR®Identifiler®Plus» («Applied Biosys-
tems», США), враховуючи ефекти «випадіння» але-
лей або повну відсутність продуктів ензиматичної 
ампліфікації. 

Результати позитивного генотипування – отри-
мання повного ДНК-профілю при типуванні 15 гі-
перваріабельних STR-локусів залежали від кіль-
кості виділеної ДНК, яка в свою чергу залежала 
від умов зберігання: температури, терміну та виду 
експериментальних зразків. 

В процесі дослідження кореляції між терміном 
зберігання та температурою зберігання експери-
ментальних зразків рідкої сечі, які були відібрані, 
було встановлено: для зразків рідкої сечі отрима-
них від жінок та чоловіків максимальний термін 
зберігання при температурі 4°С складає більше 
28 діб, аналогічно як при температурі -20°С. 

У зв’язку з чим нами перевірялись на придат-
ність для генотипування лише експериментальні 
зразки рідкої сечі від жінок та чоловіків, які збері-
галися 28 діб при температурі 4°С та -20°С (дивись 
табл. 3 і табл. 4).

Як видно з даних, наведених у таблиці 3, ДНК 
виділена із зразків рідкої сечі жінок (n=10), які збе-
рігалися при температурі 4°С протягом 28 діб, при-
датна для генотипування у 80% об’єктів – для вось-
ми об’єктів був отриманий повний ДНК-профіль 
при типуванні 15 гіперваріабельних STR-локусів, 
для двох об’єктів (20%) був отриманий не повний 
ДНК-профіль. При типуванні ДНК виділеної зі 
зразків рідкої сечі чоловіків (n=10), які зберігали-
ся при температурі 4°С протягом 28 діб отримані 
наступні результати: для семи об’єктів (70%) був 
отриманий повний ДНК-профіль, для одного (10%) 
був отриманий не повний ДНК-профіль, та для 
двох об’єктів (20%) визначалася повна відсутність 
продуктів ензиматичної ампліфікації. Результати 
типування цілком пов’язані з кількістю виділеної 
ДНК, при виділенні ДНК з об’єктів № 5 і № 9 – 
зразки рідкої сечі чоловіків, кількість виділеної 
ДНК була слідова та не фіксувалася флюорометром 
(див. табл. 1). 

Таблиця 3
Результати типування ДНК, виділеної із експериментальних зразків рідкої сечі  
жінок і чоловіків (n=20), які зберігалися при температурі 4°С протягом 28 діб

Об’єкти дослідження
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жінки + + ± + + + + + + ±
Чоловіки + + + ± ̶ + + + ̶ +

Примітка: 
«+» – отримання повного ДНК-профілю при типуванні 15 гіперваріабельних STR-локусів ДНК геному людини 

при використанні набору реагентів для ПЛР-ампліфікації «AmpFlSTR®Identifiler®Plus» («Applied Biosystems», 
США);

«±» – отримання неповного ДНК-профілю при типуванні 15 гіперваріабельних STR-локусів ДНК геному людини 
при використанні набору реагентів для ПЛР-ампліфікації «AmpFlSTR®Identifiler®Plus» («Applied Biosystems», 
США);

« ̶ » – повна відсутність продуктів ензиматичної ампліфікації. 

Таблиця 4
Результати типування ДНК, виділеної із експериментальних зразків рідкої сечі  
жінок і чоловіків (n=20), які зберігалися при температурі –20°С протягом 28 діб

Об’єкти дослідження
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жінки + + + + + + + + + +
Чоловіки + + + + + + + + ̶ +
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 Як видно з даних, наведених у таблиці 4, ДНК 
виділена зі зразків рідкої сечі жінок (n=10), які збе-
рігалися при температурі – 20°С протягом 28 діб 
придатна для генотипування у 100% об’єктів – для 
всіх об’єктів був отриманий повний ДНК-профіль 
при типуванні 15 гіперваріабельних STR-локусів. 

При типуванні ДНК виділеної зі зразків рідкої 
сечі чоловіків (n=10), які зберігалися при темпе-
ратурі -20°С протягом 28 діб, повні ДНК-профілі 
отримані для дев’яти з десяти об’єктів (90%), для 
об’єкта № 9 визначалася повна відсутність продук-
тів ензиматичної ампліфікації (кількість виділеної 
ДНК була слідова та не фіксувалася флюороме-
тром, див. табл. 2). 

На третьому етапі дослідження визначали 
якість ДНК-профілів отриманих за допомогою 
ампліфікації ДНК, виділеної з експерименталь-
них зразків рідкої сечі, які зберігалися при різних 
температурних умовах протягом різного часу шля-
хом проведення порівняльного аналізу отриманих 
ДНК-профілів з ДНК-профілями відповідних зраз-
ків букального епітелію добровольців для встанов-
лення тотожності за результатами генотипування. 

Відповідно до отриманих даних можливо зро-
бити наступний висновок: при проведенні порів-
няльного аналізу отриманих повних ДНК-профілів 
досліджуваних об’єктів з ДНК-профілями зразків 
букального епітелію було визначено повне співпа-
діння ДНК-профілів, для неповних ДНК-профілів 
ця умова працювала тільки для встановлених але-
лів за відповідними визначеними локусами. 

Висновки:
1. Статистична обробка отриманих результа-

тів проведених досліджень відносно кореляції 
між термінами і умовами зберігання (1, 7, 14, 21, 
28 діб при температурі 4оС та  – 20 0С, відповідно) 
та кількістю виділеної ДНК із експериментальних 
зразків рідкої сечі, відібраних від жінок та чоло-
віків, показує достовірну різницю при температу-
рі 4оС Р < 0,001 – для обох груп, при температурі  
-20оС Р < 0,001 – для жінок та Р < 0,05 – для чоло-
віків. Тобто існує залежність між терміном збері-

гання експериментальних зразків рідкої сечі, віді-
браних від жінок та чоловіків.

2. Термін зберігання експериментальних зраз-
ків рідкої сечі (відібраних від жінок), при темпера-
турі 4оС, при якому кількість та придатність виді-
леної ДНК буде достатньою для генотипування цих 
зразків, складає більш ніж 28 діб, тобто після 28 діб 
вищеназвані зразки можливо використовувати для 
генотипування.

3. Термін зберігання експериментальних зраз-
ків рідкої сечі (відібраних від чоловіків), при тем-
пературі 4оС, при якому кількість та придатність 
виділеної ДНК буде достатньою для генотипуван-
ня цих зразків, складає 28 діб, тобто після 28 діб 
вищеназвані зразки не рекомендується використо-
вувати для генотипування. Максимальний термін 
зберігання зразків рідкої сечі від чоловіків, при 
вказаних умовах (див. вище), складає 28 діб.

4. Термін зберігання експериментальних зраз-
ків рідкої сечі при температурі – 20оС, при якому 
кількість та придатність виділеної ДНК буде до-
статньою для генотипування зразків рідкої сечі, ві-
дібраних від жінок та чоловіків складає більш ніж 
28 діб, що становить для жінок – 89,7%, для чоло-
віків – 73,7%, відносно контрольної групи зразків, 
досліджених протягом 1 доби. Таким чином, тер-
мін зберігання зразків рідкої сечі при температурі – 
20оС, відібраних від жінок та чоловіків, теоретично 
може перевищувати 28 діб.

Рекомендації: Алгоритм дослідження зразків 
рідкої сечі від жінок та чоловіків, після проведення 
судово-медичного токсикологічного дослідження, 
має наступний вигляд: зразки рідкої сечі від осіб, 
що проходять по справі, у скляних флаконах марку-
ються відповідним чином, опечатуються, та збері-
гаються при температурі – 20 0С, термін зберігання 
в вищеназваних умовах може перевищувати 28 діб. 
Теоретично при рівні деградації 3-3,5% відносно 
контрольної групи зразків, максимальний термін 
зберігання зразків рідкої сечі від жінок, при якому 
можливо отримати якісний та повний ДНК-профіль 
може складати 120 діб, від чоловіків – 60 діб.

Література:
1. Chen RH. Study on typing of DNA extracted from urine and urine stains / Chin. Gu LH, Ping Y et al. // J. Forensic 

Med. 20. – 2005. – P. 71-73.
2. Кривда. Р.Г. Використання методів ДНК-аналізу у практиці Одеського обласного бюро судово-медичної 

експертизи при досліджені слідів сечі.– Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Одеса.– 
2014.– 167-170 с.

3. Кривда Р.Г. Використання сучасних методів ДНК-аналізу, які застосовуються у практиці Одеського об-
ласного бюро судово-медичної експертизи при досліджені зразків рідкої сечі.– Збірник матеріалів міжнарод-
ної науково-практичної конференції – Київ.– 2014.– 48-51 с.



79

Медичний форум
♦

Александрова К.В.,
доктор хімічних наук, професор,

завідувач кафедри біологічної хімії 
Запорізького державного медичного університету

Левіч С.В.,
кандидат фармацевтичних наук,

старший викладач кафедри біологічної хімії
Запорізького державного медичного університету

Сінченко Д.М.,
кандидат фармацевтичних наук,

старший викладач кафедри біологічної хімії
Запорізького державного медичного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІУРЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ  
3-АРИЛ(АРАЛКІЛ)-8-МЕТИЛКСАНТИНІВ

У статті представлені результати експериментального дослідження діуретичної дії похідних 3-арил(аралкіл)- 
8-метилксантинів, що були синтезовані на кафедрі біологічної хімії Запорізького державного медичного університе-
ту. Авторами були встановлені певні закономірності взаємозв’язку «будова – біологічна дія». Одержані дані можуть 
бути використані для подальшого пошуку сполук з діуретичною активністю серед похідних ксантину.

Ключові слова: діуретична дія, похідні ксантину.

В статье представлены результаты экспериментального исследования диуретического действия производных 
3-арил(аралкил)-8-метилксантинов, которые были синтезированы на кафедре биологической химии Запорожского 
государственного медицинского университета. Авторами были установлены некоторые закономерности взаимос-
вязи «строение – биологическое действие». Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего поиска 
соединений с диуретической активностью среди производных ксантина.

Ключевые слова: диуретическое действие, производные ксантина.

In the article are represented results of experimental research of diuretic activity of derivatives of 3-aryl(аralkyl)-8-meth-
ylxanthines, that had been synthesized at the department of Biological chemistry of Zaporizhzhia State Medical University. 
Authors found some dependences in the «structure – activity» relationship. Obtained data could be used for the further 
search of compounds with diuretic properties among derivatives of xanthine.

Key words: diuretic activity, xanthine derivative.

Вступ. Діуретичні лікарські засоби посідають 
вагоме місце у клінічній практиці внутрішніх за-
хворювань. Вони знаходять широке використання 
у лікуванні хворих з артеріальною гіпертензією як 
при плановій терапії (складаючи один з класів ан-
тигіпертензивних препаратів першої ланки), так і 
при невідкладних станах (гіпертензивних кризах). 
Діуретики є основою медикаментозної корекції 
при лікуванні хворих з хронічною серцевою не-
достатністю, а також при різноманітних варіантах 
її декомпенсації [1, c. 479]. Слід зазначити, що да-
ний клас лікарських засобів попереджає розвиток 
інсультів та добре переноситься особами похилого 
та старечого віку. 

Проте, слід зазначити, що застосування діуре-
тичних засобів може викликати певні порушення 
водного та електролітного балансу, обміну фосфа-
тів, ліпідів, вуглеводів, сечової кислоти, порушення 
кислотно-лужної рівноваги, ендокринні порушен-
ня, порушення видільної функції нирок. Таким 
чином, створення нових високоефективних діуре-
тичних засобів, які виявляють незначну побічну 
дію при клінічному застосуванні є актуальним для 
сучасної медицини та фармакології [2, c. 274].

Похідні ксантину характеризуються широким 
спектром фармакологічної дії (в тому числі і діуре-
тичної) та низькою токсичністю [3, c. 1412; 4, c. 23]. 
Ксантинові діуретиків відносяться до групи салу-
ретиків та осмотичних діуретиків [5, c. 218]. Їх ді-

уретичний ефект зазвичай обумовлений зменшен-
ням реабсорбції Na+ і Cl- в проксимальних відділах 
нефрону [3, c. 1416]. Зменшуючи гідрофільність 
тканин, ксантини збільшують тим самим об’єм 
плазми крові. Останнє веде до розтягнення порож-
нистих вен, правого передсердя та рефлекторного 
гальмування секреції антидіуретичного гормону, 
що забезпечує швидке виведення рідини з орга-
нізму. За рахунок стимуляції роботи серця похідні 
ксантину, покращують гемодинаміку, в тому числі і 
в нирках, та збільшують, таким чином, клубочкову 
фільтрацію.

Зазначене вище робить похідні ксантину пер-
спективними об’єктами для пошуку нових діуре-
тичних засобів.

Мета роботи. Метою нашого дослідження було 
вивчення діуретичних властивостей нових похід-
них 3-арил(аралкіл)-8-метилксантину. 

Матеріали та методи. Всі сполуки були вперше 
синтезовані на кафедрі біологічної хімії Запорізь-
кого державного медичного університету. Будова 
досліджуваних речовин була доведена за допомо-
гою сучасних методів фізико-хімічного аналізу (ІЧ- 
та ПМР-спектроскопією, мас-спектрометрією та 
елементним аналізом), а індивідуальність підтвер-
джена даними хроматографією в тонкому шарі сор-
бенту [6, c. 27; 7, c. 176; 8, c. 1106].

Дослідження діуретичної дії одержаних речо-
вин проводили за методом Берхіна Є. Б. [9, c. 8] на 
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безпородних щурах масою 100-200 г. Щурів отри-
мували із розплідника «Інституту фармакології і 
токсикології» АМН України. Для дослідження се-
чогінної дії використовували серії тварин по 7 щу-
рів в кожній групі. При дослідженні водного діуре-
зу їх тримали на постійному раціоні харчування 
при вільному доступі до води. До водного наван-
таження тварин тримали протягом 2 год без їжі та 
води. Введення сполук здійснювали інтрагастраль-
но за допомогою зонда у вигляді водної суспензії 
або водного розчину (для водорозчинних сполук) 
одночасно з водним навантаженням у кількості  
3 мл на 100 г маси тіла тварини у дозі 50 мг/кг.

В якості еталону порівняння використовували 
гідрохлортіазид та фуросемід в дозах 25 мг/кг та 
20 мг/кг відповідно. Сечу збирали через кожні 2 год 
протягом 4 год. Результати проведеного досліджен-
ня наведені в таблиці 1.

Результати та їх обговорення. Вивчення ді-
уретичної активності показало, що досліджувані 
сполуки проявляли різноманітну за силою та на-
прямом дію.

Показники активності вихідних 8-метилксан-
тинів 1 та 2 знаходились на рівні контролю, що 
свідчить про відсутність у них діуретичних влас-
тивостей.

Введення в 7 положення сполуки 2 бензильної 
або нафтилметильної групи (сполуки 3 та 4) су-
провождувалося появою антидіуретичних власти-
востей. До аналогічного за напрямом, проте менш 
вираженого ефекту, привела поява фенацильного 
залишку (сполуки 5-8). Слід зазначити, що значно-
го впливу на активність не мали ні характер заміс-
ника в бензольному кільці положення 7, ні заміна 
карбонілу на гідроксильну або гідроксиіміно групи 
(сполуки 9-14). 

Пропілові естери 8-метилксантиніл-7-ацетат-
них кислот (сполуки 15 та 16) за силою дії пере-
вищували гідрохлортіазид, що свідчить про по-
зитивний вплив пропіл ацетатного залишку на 
діуретичні властивості. 

Дослідження діуретичної активності амоній-
них солей 3-бензил-8-метилксантиніл-7-ацетатних 
кислот, дозволило встановити, що на силу дії 
впливає характер катіону. Так, амоній 3-бензил-8-
метилксантиніл-7-ацетат 17 за рівнем діуретичного 

ефекту наближався до гідрохлортіазиду. Введення 
діетиламоній катіону (сполука 19) збільшило ак-
тивність і вона за силою дії перевищила контроль 
після 2 год на 143,20%, а після 4 год – на 143,83%, 
до менш вираженого ефекту призвела заміна амоній 
катіону на 2-гідроксиетил-1-амоній (сполука 18).

Використання у якості солеутворюючого реа-
генту катіону бензиламонію (сполука 22) знижу-
вало діуретичну дію, а застосування піперазинію 
(сполука 20) або морфолінію (сполука 21) призвело 
до появи антидіуретичних властивостей. 

Заміна пропокси залишку на гідразидний при-
звело до збільшення діуретичної дії через 4 год (по-
казник перевищував контроль на 22,95% (сполука 
23) та на 39,61% (сполука 24) відповідно.

Введення бензиліденого фрагменту (сполуки 
25, 26 та 28) знижувало активність в порівнянні з 
вихідними гідразидами (23 та 24), за Ϋ р алкіл спо-
луки 27, яка містить в положенні 4 бензольного 
кільця атом Хлору та перевищує за показником діу-
ретичної дії через 4 год гідрохлортіазид на 53,89%.

Поєднання в одній молекулі ксантинового бі-
циклу та відомих фармакофорів гетероциклічної 
природи призвело до різноманітних ефектів. Спо-
луки 29-31, які містять у своїй структурі піразоль-
ний або хіназоліновий залишки, проявили помірну 
активність, поступаючись гідрохлортіазиду (29 та 
30) або наближаючись до нього (31). Введення в 
структуру гідразидів (23 та 24) індольного фраг-
менту (сполуки 32 та 33) привело до появи більш 
виражених діуретичних властивостей, а 2-оксо-
2,3-дигідро-1H-індол-3-іліденгідразид 3-бензил-
ксантиніл-7-ацетатної кислоти (33) за показника-
ми перевищував гідрохлортіазид на 44,82% (через  
2 год) та 37,14% (через 4 год) відповідно.

Висновки:
1. В результаті проведених досліджень було по-

казано, що майже всі з 33 похідних 3-арил(аралкіл)-
8-метилксантину проявляють діуретичну актив-
ність, а деякі з них перевищують за силою дії 
еталон порівняння.

2. Були встановлені певні закономірності 
взаємозв’язку «будова – біологічна дія».

3. Одержані дані можуть бути використані для 
подальшого пошуку сполук з діуретичною актив-
ністю серед похідних ксантину.

 
Таблиця 1

Діуретична активність похідних 3-арил(аралкіл)ксантинів (n = 7)
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Сполука Діурез через…
2 год 4 год

Шифр R R1/X (M±m), мл У % до 
контролю (M±m), мл У % до 

контролю
1 -4’-C6H4CH3 –H 1,28±0,15** 2,40 1,920,17** 18,52
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2 -СН2С6Н5 –H 1,11±0,13 -11,20 1,68±0,12** 3,70
3 -СН2С6Н5 -CH2C6H5 0,18±0,03* -85,60 0,31±0,04* -80,86
4 -СН2С6Н5 -CH2C10H7 0,32±0,05 -74,40 0,45±0,05 -72,22

5 -4’-C6H4CH3
-CH2(CO)
C6H5

0,66±0,10 -47,20 0,90±0,11 -44,44

6 -СН2С6Н5
-CH2(CO)
C6H5

0,71±0,16 -43,20 0,92±0,17 -43,21

7 -СН2С6Н5
-CH2(CO)
C6H4-CH3-п

0,85±0,06* -32,00 1,06±0,05* -34,57

8 -СН2С6Н5
-CH2(CO)
C6H4-OCH3-п 0,67±0,10* -46,40 1,04±0,13* -35,80

9 -СН2С6Н5
-CH2(CНOН)
C6H5

0,82±0,06 -34,40 1,07±0,03 -33,9

10 -СН2С6Н5
-CH2(CНOН)
C6H4-CH3-п

0,65±0,09* -48,00 0,98±0,21* -39,5

11 -СН2С6Н5
-CH2(CНOН)
C6H4-OCH3-п

0,76±0,08 -39,20 0,96±0,08 -40,7

12 -СН2С6Н5
-CH2(C=NOН)
C6H5

0,51±0,09 -59,20 0,73±0,06 -54,9

13 -СН2С6Н5
-CH2(C=NOН)
C6H4-CH3-п

0,54±0,09 -56,80 0,78±0,11 -51,8

14 -СН2С6Н5
-CH2(C=NOН)
C6H4-OCH3-п

0,61±0,10 -48,00 0,92±012 -43,8

15 -4’-C6H4CH3 -CH2COОС3Н7-н 1,9±0,54 52,00 3,05±0,61 88,27
16 -СН2С6Н5 -CH2COОС3Н7-н 2,11±0,36 68,80 3,07±0,40 89,50
17 -СН2С6Н5 NH3 1,89± 0,07** 51,20 2,71±0,06** 67,28
18 -СН2С6Н5 NH2CH2-CH2OH 2,38±0,26** 90,40 3,61±0,27** 122,84
19 -СН2С6Н5 NH(C2H5)2 3,04±0,35 143,20 3,95±0,34 143,83
20 -СН2С6Н5  HN NH

 
0,21±0,06* -83,20 0,45±0,09* -72,22

21 -СН2С6Н5  HN O
 

0,25±0,05* -80,00 0,69±0,13* -57,41

22 -СН2С6Н5  NH2  
1,68±0,30* 34,40 2,71±0,28* 67,28

23 -4’-C6H4CH3 – 1,253±0,09** 0,24 3,17±0,18** 95,68
24 -СН2С6Н5 – 1,31±0,05** 4,80 3,44±0,11* 112,34

25 -4’-C6H4CH3   
1,35±0,13** 8,00 2,46±0,31** 51,85

26 -СН2С6Н5   
1,47±0,15* 17,60 2,62±0,42* 61,73

27 -СН2С6Н5  Cl
 

1,56±0,06** 24,80 3,67±0,17** 126,54

28 -СН2С6Н5  N
CH3

CH3  
1,26±0,19* 0,80 1,99±0,19* 22,84

29 -СН2С6Н5  NCl  
1,59±0,12* 27,20 1,98±0,14* 22,22

30 -СН2С6Н5

 N

N

Cl CH3

H3C

 

1,63±0,12** 30,40 2,21±0,11 36,42

31 -СН2С6Н5

 N

N

Cl CH3

CH3

 

2,11±0,10** 68,80 2,75±0,14** 69,75

32 -4’-СН2С6Н5  N
H

O
 

1,99±0,06* 59,20 2,85±0,32* 75,93

33 -СН2С6Н5  2,55±0,10** 104,00 3,4±0,19** 109,88

Продовження таблиці 1



82

№ 10 (10) / 2017 р.
♦

Контроль 1,25 ± 0,1** - 1,62 ± 0,1** -
Гідрохлортіазид 1,99 ± 0,21* 59,18 2,79 ± 0,18* 72,73
Фуросемід 3,17 ± 0,31* 154,06 4,39 ± 0,04** 171,32

Примітки:
1. * – р<0,05 по відношенню до контролю;
2. ** – р<0,01 по відношенню до контролю.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕСУ

У статті розглядається взаємозв’язок хронічного запалення та пухлинного процесу. Хронічне запалення є однією 
з причин виникнення і малігнізації пухлинного процесу, внаслідок чого формується типове порочне коло взаємопо-
силення запалення і канцерогенезу. Зроблено висновок, що такий взаємозв’язок є достатнім обґрунтуванням необ-
хідності своєчасного лікування запалень як профілактичного заходу для подолання онкозахворювань.

Ключові слова: хронічне запалення, пухлинний процес, профілактика онкозахворювань.

В статье рассматривается взаимосвязь хронического воспаления и опухолевого процесса. Хроническое воспа-
ление является одной из причин возникновения и малигнизации опухолевого процесса, в результате чего формиру-
ется типичное порочный круг взаимоусиления воспаления и канцерогенеза. Сделан вывод, что такая взаимосвязь 
является достаточным обоснованием необходимости своевременного лечения воспалений как профилактической 
меры для преодоления онкозаболеваний.

Ключевые слова: хроническое воспаление, опухолевый процесс, профилактика онкозаболеваний.

The article deals with the relationship of chronic inflammation and cancer. Chronic inflammation is one of the causes 
of malignancy and tumor, thus forming a vicious circle typical vzayemoposylennya inflammation and carcinogenesis. It is 
concluded that this relationship is sufficient rationale for early treatment of inflammation as a preventive measure to combat 
cancer.

Key words: chronic inflammation, tumor process, prevention of cancer.

Пухлинний процес є актуальною темою медици-
ни 21 століття, так як його малігнізуючий вид займає 
одне з перших місць серед причин високої смерт-
ності населення. Згідно підрахунків, у 2015 році 
у 17,5 мільйонів людей в світі діагностували рак. 
Крім того, онкологічні захворювання забрали жит-
тя 8,7 мільйонів чоловік по всьому світу. Щорічно 
на 2% збільшується кількість захворювань на рак на 
території європейських країн. Україна також нале-
жить до держав, де показник онкології досягає кри-
тичних значень. Кожен день у 450 громадян нашої 
країни діагностують онкологічне захворювання.

Метою роботи було вивчити взаємозв’язок роз-
витку пухлинного росту і хронічного запалення. 
Актуальність роботи полягає в обґрунтуванні необ-
хідності лікування хронічних запалень, як одного 
із шляхів профілактики онкозахворювань.

Запалення в нормі являє собою негайну захис-
но – пристосувальну реакцію, спрямовану на лока-
лізацію, знищення і видалення з організму флого-
гена, а також на ліквідацію післядій його дій. При 
порушеннях гомеостатических функцій, тривалій 
дії патогенного агента, гостре запалення деформу-
ється в хронічну форму [1, с .73].

Розглянемо механізм канцерогенезу на моле-
кулярному рівні. Ефектори запалення продукують 
альдегіди, реактивні форми кисню, азоту, які мо-
жуть індукувати в клітинах пошкодження ДНК, 
генні мутації, пострансляціоні модифікації осно-
вних клітинних білків. Ці зміни призводять до 
атипової трансформації генетичної інформації, 

зміни будови, функцій клітин. NO є ендогенною 
протипухлинної речовиною, але в комплексі з про-
дуктами хронічного запалення, а саме, супероксид-
аніоном, утворює медіатор окисного клітинного 
пошкодження – пероксинітрит. Даний медіатор 
інактивує ферменти, порушує клітинний рецептор-
ний апарат і окислює внутрішньоклітинні структу-
ри: ДНК, ліпопротеїди, аміно- і сульфогрупи білків 
[2, ст. 346].

На клітинному рівні запальний процес стиму-
лює інформаційні молекули – цитокіни. Коли цито-
кіни залишаються надактивними тривалий період, 
спостерігається активна проліферація клітин, яка 
може перейти в дисплазію, яка є факультативним 
фактором перетворення тканини в пухлинну. Та-
кож хронічне запалення індукує збільшення кон-
центрації інтерлейкіна-15, який може викликати 
окрему форму раку – великогранулярний лімфа-
тичний лейкоз. Механізм цього захворювання по-
лягає в посиленні процесу метилювання ДНК, яке 
проявляється інактивацією генів. В результаті від-
бувається зрив експресії генів, що відповідають за 
«придушення» пухлинного росту [3, с. 78].

Таким чином, хронічне запалення є однією 
з причин виникнення і малігнізації пухлинного 
процесу. Формується типове порочне коло вза-
ємопосилення запалення і канцерогенезу. Та-
кий взаємозв’язок є достатнім обґрунтуванням 
необхідності своєчасного лікування запалень як  
профілактичного заходу для подолання онкозахво-
рювань.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ  
АОРТИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ

Досліджено вплив гіпергомоцистеїнемії на показники оксидативного стресу в аорті та маркери ендотеліальної 
дисфункції в сироватці крові у самців та самок щурів. Встановлено, що тіолактонова гіпергомоцистеїнемія у сам-
ців викликає більш виразне зниження активності супероксиддисмутази та збільшення активності НАДФН-оксидази, 
процесів пероксидації ліпідів і протеїнів в аорті, ніж у самок. За цих умов у самців виразність ендотеліальної дисфунк-
ції вірогідно більша, ніж у особин протилежної статі.

Ключові слова: гіпергомоцистеїнемія, оксидативний стрес, аорта, стать.

Исследовано влияние гипергомоцистеинемии на показатели оксидативного стресса в аорте и маркеры эндоте-
лиальной дисфункции у самцов и самок крыс. Установлено, что тиолактоновая гипергомоцистеинемия у самцов вы-
зывает более выраженое снижение активности супероксиддисмутазы и увеличение активности НАДФН-оксидазы, 
процессов пероксидации липидов и протеинов в аорте, чем у самок. В этих условиях у самцов выраженость эндоте-
лиальной дисфункции достоверно выше, чем у особей противоположного пола.

Ключевые слова: гипергомоцистеинемия, оксидативный стресс, аорта, пол.

The present study aimed to investigate the effect of hyperhomocysteinemia on indexes of oxidative stress in the aorta 
and markers of endothelial dysfunction in serum in male and female rats. Established that thiolactone-induced hyperho-
mocysteinemia cause more significant decreasing of superoxide dismutase activity and increasing the activity of NADPH 
oxidase, processes of lipid and protein peroxidation in aorta of males than females. Under these conditions, the severity of 
endothelial dysfunction in males was significantly higher than in individuals of the opposite sex.

Key words: hyperhomocysteinemia, oxidative stress, aorta, sex.

Актуальність. Серцево-судинні захворюван-
ня (ССЗ) є найбільш поширеною патологією у 
структурі захворюваності в Україні та світі. Понад 
53% усього населення (25,8 мільйонів осіб) мають 
ССЗ, із них 19% (9,3 млн. осіб) припадає на людей 
працездатного віку [6, с. 4]. За останні 10 років по-
ширеність ССЗ в Україні серед дорослого населен-
ня зросла в 1,8 разів, а захворюваність – на 55,3%. 
Серед хвороб серцево-судинної системи перше 
місце за розповсюдженістю займає артеріальна гі-
пертензія (АГ) [4, с. 21]. Важливим чинником, який 
визначає поширеність ССЗ є стать [2, с. 14]. Пока-
зано, що поширеність ІХС та АГ зростає з віком і 
до 55 років переважає в чоловічій популяції, а піс-
ля – в жіночій [2, с. 15; 9, с. 45].

Постановка проблеми. В останні роки було 
показано, що гіпергомоцистеїнемія є загальновиз-
наним незалежним фактором ризику розвитку та 
прогресування судинних заворювань та причетна 
до патологічного ремоделювання судин, актива-
ції системного запалення, тромбоутворення, тощо 
[13, с. 1]. Одним із патофізіологічних механізмів 
ендотеліотоксичної дії високих концентрацій гомо-
цистеїну є розвиток оксидативного стресу [13, с. 4]. 
За умов гіпергомоцистеїнемії відмічається поси-
ленням процесів вільнорадикального окиснення 
ліпідів та протеїнів в аорті щурів [1, с. 57]. Однак, 
статеві особливості впливу гіпергомоцистеїнемії 
на показники про-антиоксидантної системи в аорті 
залишаються невивченими. Вирішення цього пи-
тання дозволить розкрити нові біохімічні механіз-
ми стать-асоційованих захворювань серця та судин.

Мета дослідження – оцінити показники про-
антиоксидантної системи в аорті, маркери ендоте-
ліальної дисфункції в сироватці крові у самців та 
самок щурів за умов гіпергомоцистеїнемії.

Матеріали і методи. Досліди проведені на  
40 білих лабораторних щурах обох статей масою 
220-280 г. Тварини перебували в стандартних умо-
вах з природнім світловим режимом день/ніч, воду 
і корм отримували ad libitum. Тварин годували на-
півсинтетичною крохмально-казеїновою дієтою 
із збалансованим вмістом всіх макро- та мікрону-
трієнтів. Дослідження проведено за загальними 
етичними принципами експериментів на тваринах 
згідно Першого національного конгресу України з 
біоетики (Київ, 2001) та «Європейської конвенції 
про захист хребетних тварин, що використовують-
ся для дослідних та інших наукових цілей» (Страс-
бург, 1986). 

Модель гіпергомоцистеїнемії створювали шля-
хом введення тіолактону D, L-гомоцистеїну (Sigma, 
США) внутрішньошлунково в дозі 100 мг/кг маси 
на 1% розчині крохмалю 1 раз на добу протягом 
28 діб [11, с. 1]. Знеживлювали тварин методом де-
капітації під пропофоловим наркозом («Fresenius 
Kabi» 60 мг/кг внутрішньочеревинно). 

Вміст H2S в аорті визначали за методи-
кою [10, с. 151]. Активність NADPH-оксидази 
(КФ 1.6.3.1) визначали за поглинанням NADPH 
при 340 нм [14, с. 45], супероксиддисмутази 
(КФ 1.15.1.1) – за здатністю гальмувати окиснен-
ня кверцетину [7, с. 88]. Вміст протеїну визначали 
мікробіуретовим методом [8, с. 170], малонового 
діальдегіду (МДА) – за реакцією з тіобарбітуро-
вою кислотою [3, с. 120], карбонільних груп білків 
(КГ) – за реакцією з 2,4-динітрофенілгідразином 
[5, с. 664]. Вміст адгезивної молекули судинних 
клітин-1 (sVCAM-1) в сироватці крові визначали 
імуноферментним методом за набором “sVCAM-1 
ELISA KIT” (Diaclone, Франція) у відповіднос-
ті до інструкції фірми-виробника. Рівень гомо-
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цистеїну в сироватці крові визначали за набором 
«Homocysteine EIA» (Axis-Shield, Англія).

Статистичну обробку результатів проводили 
за допомогою програми SPSS Statistica 17.0. Ха-
рактер розподілу визначали за допомогою крите-
рію Колмогорова-Смірнова. Достовірність різниці 
між показниками оцінювали за параметричним 
t-критерієм Стьюдента (при нормальному розподі-
лі) та непараметричним U-критерієм Манна-Уітні 
(при невідповідності нормальному розподілу). Для 
визначення зв’язків між показниками проводили 
кореляційний аналіз за Пірсоном. Вірогідними вва-
жали дані при р<0,05. 

Результати й обговорення. З’ясувалось (табл. 
1), що тривале введення тіолактону гомоцистеїну 
викликало збільшення рівня гомоцистеїну в сиро-
ватці крові та зменшення вмісту гідроген сульфіду 
в аорті у самців відповідно на 111 та 31,4% (р˂0,05), 
а у самок – на 82,4 та 20,0% (р˂0,05), порівняно 
з відповідним контролем. Зауважимо, що статеві 
відмінності базального рівня гомоцистеїну в си-
роватці крові та гідроген сульфіду в аорті суттє-
во поглиблювались за умов гіпергомоцистеїнемії. 
Так, у самців в групі контролю вміст гомоцистеїну 
в сироватці крові був більшим, а рівень гідроген 
сульфіду в аорті меншим на 18,9 та 27% (р˂0,05), 
ніж у самок, в той час як у самців з гіпергомоцис-
теїнемією – на 29,9 та 48,2% (р˂0,05), відповідно.

Таблиця 1
Вплив гіпергомоцистеїнемії на рівень  
гомоцистеїну в сироватці та вміст H2S  
в аорті щурів обох статей (M±m, n=10)

№ 
з/п

Групи 
тварин Стать

Вміст 
гомоцистеїну 
в сироватці 
крові, 
мкмоль/л

Вміст H2S 
в аорті, 
нмоль/мг 
протеїну

1
Контроль

Cамці 7,68±0,13 1,27±0,05
2 Самки 6,23±0,12° 1,61±0,06°
3 ГГЦ Cамці 16,2±0,52* 0,87±0,04*
4 Самки 11,4±0,34*° 1,29±0,07*

Примітки: 
1. * – статистично достовірна відмінність 

(p<0,05) відносно відповідної групи контролю;
2. ° – статистично достовірна відмінність (p<0,05) 

між самцями та самками в межах групи.

Тіолактонова гіпергомоцистеїнемія су-
проводжується розвитком дисбалансу про-
антиоксидантних систем в аорті щурів обох статей, 
хоча більш масштабні порушення виникали саме 
у самців (табл. 2). Так, 28-денне ввведення тіолак-
тону гомоцистеїну викликає достовірне зростан-
ня в аорті активності НАДФН-оксидази у самців 
на 46,2% (р˂0,05), а у самок на 31,6% (р˂0,05) та 
зменшення активності супероксиддисмутази від-
повідно на 34,1 та 20,7% (р˂0,05) у самців та самок 
щурів, порівняно з показниками контролю. В групі 
з гіпергомоцистеїнемією між вмістом гомоцистеїну 
в крові та активністю НАДФН-оксидази виникав 
прямий зв’язок та обернений зв’язок з активністю в 
аорті супероксиддисмутази (у самців r=0,69; -0,64, 
р˂0,05; у самок r=0,62; -0,60, р˂0,05). В той же час, 
між вмістом H2S в аорті та активністю НАДФН-
оксидази та супероксиддисмутази виявлялись 
більш сильні та протилежно спрямовані кореляції 
(у самців r=-0,75; 0,73, р˂0,05; у самок r=-0,68; 
-0,66, р˂0,05). За умов тіолактонової гіпергомоцис-
теїнемії істотно збільшувався статевий диморфізм 
активності досліджуваних про-антиоксидантних 
ензимів в аорті щурів: в групі з гіпергомоцистеї-
немією у самців активність НАДФН-оксидази була 
на 28,2% більшою, а активність супероксиддисму-
тази на 20,4% меншою, ніж у самок, тоді як в гру-
пі контролю ці відмінності становили відповідно 
35,4 та 44,9% (р˂0,05).

Тривале введення тіолактону гомоцистеїну 
збільшує активність процесів перекисного окис-
нення ліпідів та окисної деструкції протеїнів в аор-
ті щурів обох статей, причому у самців виразність 
цих змін була значно вищою (табл. 3). З’ясувалось, 
що у тварин з гіпергомоцистеїнемією в аорті від-
мічається достовірне зростання рівня МДА та КГ 
у самців відповідно на 83,1 та 99,7% (р˂0,05), а 
у самок – на 60,5 та 76,4% (р˂0,05), порівняно з 
контролем. Вміст в аорті МДА та КГ виявляє пря-
мий зв’язок з рівнем гомоцистеїну в крові (у самців 
r=0,67-0,71; у самок r=0,60-0,64; р˂0,05) та обер-
нений зв’язок з вмістом гідроген сульфіду в аорті 
(у самців r=-0,74; -0,78, р˂0,05; у самок r=-0,68; 
-0,70, р˂0,05). За умов тіолактонової гіпергомоцис-
теїнемії поглиблюються гендерні відмінності рівня 
окисномодифікованих ліпідів і протеїнів в аорті: 
в контрольній групі у самців вміст МДА та КГ на 
21,3 та 31,1% більший, ніж у самок, тоді як в до-
слідній групі – на 31,0 та 39,1%. 

Таблиця 2
Вплив гіпергомоцистеїнемії на активність про- та антиоксидантних ензимів  

в аорті щурів обох статей (M±m, n=10) 
№ 
з/п Групи тварин Стать НАДФН-оксидаза, 

нмоль/хв•мг протеїну
Супероксиддисмутаза,  
ум.од./мг протеїна

1
Контроль

Cамці 0,85±0,04 2,25±0,09
2 Самки 0,61±0,03° 2,71±0,11
3

ГГЦ
Cамці 1,24±0,08* 1,48±0,04*

4 Самки 0,80±0,04*° 2,15±0,09*

Примітки: 
1. * – статистично достовірна відмінність (p<0,05) відносно відповідної групи контролю;
2. ° – статистично достовірна відмінність (p<0,05) між самцями та самками в межах групи.
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Таблиця 3
Вплив гіпергомоцистеїнемії на вміст продуктів 
пероксидації ліпідів та протеїнів в аорті щурів 

обох статей (M±m, n=10)

№ 
з/п

Групи 
тварин

Стать МДА, 
мкмоль/г 
тканини

КГ, нмоль/
мг протеїну

1 Контроль Cамці 6,45±0,21 0,74±0,03
2 Самки 5,08±0,14° 0,51±0,02°
3 ГГЦ Cамці 11,8±0,34* 1,48±0,06*
4 Самки 8,15±0,22*° 0,90±0,03*°

Примітки: 
1. * – статистично достовірна відмінність 

(p<0,05) відносно відповідної групи контролю;
2. ° – статистично достовірна відмінність (p<0,05) 

між самцями та самками в межах групи.

Тіолактонова гіпергомоцистеїнемія ініціює роз-
виток ендотеліальної дисфункції у тварин обох 
статей, причому її виразність достовірно вища у 
самців (рис. 1). Встановлено, що станом на 28 добу 
введення тіолактону гомоцистеїну реєструється 
зростання в крові вмісту sVCAM-1 у самців на 
50,3% (р˂0,05), а у самок – на 35,6% (р˂0,05). За 
цих умов між рівнем sVCAM-1 та вмістом гомо-
цистеїну в крові виникають прямі зв’язки (у самців 
r=0,70; у самок r=0,66; р˂0,05), тоді як з вмістом 
гідроген сульфіду в аорті – обернені зв’язки (у сам-
ців r=-0,78, р˂0,05; у самок r=-0,69, р˂0,05). Слід 
зазначити, що у самців базальний рівень sVCAM-1 
в сироватці крові був вищим, ніж у самок, і за умов 
гіпергомоцистеїнемії ці відмінності суттєво погли-
блювались. Так, у самців в групі контролю вміст 
sVCAM-1 в крові був на 13,5% більший (р˂0,05), 
ніж у самок. Натомість, за умов гіпергомоцистеї-
немії у самців рівень цієї адгезивної молекули на 
22,0% більший, порівняно з самками (р˂0,05).

Проведені дослідження засвідчили, що 28-ден-
не введення тіолактону гомоцистеїну супрово-
джується зростанням рівня гомоцистеїну в крові 
та зменшенням вмісту гідроген сульфіду в аорті, 
що супряжено з виникненням дисбалансу про-
антиоксидантних систем в аорті, зростанням ак-
тивності процесів пероксидації ліпідів і протеїнів 
та розвитком ендотеліальної дисфункції у тварин 
обох статей. Вказані біохімічні порушення в аорті 
були більш істотними у самців, ніж у самок. 

Виникає питання щодо біохімічних механіз-
мів, які інтегровані у формування статевих від-
мінностей активності вільнорадикальних процесів 

в аорті за умов гіпергомоцистеїнемії. З літератури 
відомо, що гіпергомоцистеїнемія та дефіцит гід-
роген сульфіду є важливими чинниками індукції 
оксидативного стресу [12, с. 1; 13, с. 4]. В нашій 
роботі показано, що 28-денне введення тіолактону 
у самців викликає більш виразне зростання рівня 
гомоцистеїну в сироватці крові та зменшення вміс-
ту гідроген сульфіду в аорті, ніж у самок. Рівень 
цих сірковмісних сполук корелює з показниками 
оксидативного стресу в аорті самців та самок щу-
рів за умов модельованої патології. Таким чином, 
можна думати, що статеві відмінності концентрації 
гомоцистеїну в крові та гідроген сульфіду в аорті 
детермінують різну активність процесів вільнора-
дикального окиснення ліпідів та протеїнів у самців 
та самок за умов гіпергомоцистеїнемії. 

Висновки. 
1. 28-денне введення тіолактону гомоцистеїну 

викликає збільшення рівня гомоцистеїну в сироват-
ці крові та зменшенням вмісту гідроген сульфіду в 
аорті у самців відповідно на 111 та 31,4% (р˂0,05), 
а у самок – на 82,4 та 20,0% (р˂0,05), порівняно з 
контролем. 

2. За умов гіпергомоцистеїнемії у самців змен-
шення активності супероксиддисмутази, а також 
зростання активності НАДФН-оксидази, вмісту 
МДА та КГ в аорті становило відповідно 34,1; 46,2; 
83,1 та 99,7% (р˂0,05), тоді як у самок зміни вказа-
них показників були меншими – 20,7; 31,6; 60,5 та 
76,4% (р˂0,05), відносно контролю.

3. На тлі гіпергомоцистеїнемії у самців вираз-
ність ендотеліальної дисфункції була більшою, ніж 
у самок (вміст sVCAM-1 в крові зростає у самців 
на 50,3%, р˂0,05, а у самок – на 36,5%, р˂0,05, від-
носно контролю).
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Рис 1. Вплив гіпергомоцистеїнемії на вміст 
sVCAM-1 в крові щурів обох статей

Примітка: 
* – статистично достовірна відмінність (p<0,05) 

відносно відповідної групи контролю.
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ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE

У статті висвітлено особливості системи дистанційного навчання MOODLE на кафедрі акушерства та гінекології, 
де студенти мають можливість оволодівати досить широким спектром сучасних, актуальних теоретичних та прак-
тичних знань і вмінь з предмету. Показані також методи контролю знань та вмінь до початку проведення заняття, 
актуальність самостійної роботи студентів.

Ключові слова: самостійна робота студента, інноваційні технології навчання, сучасна підготовки лікарів.

В статье освещены особенности системы дистанционного обучения MOODLE на кафедре акушерства и гине-
кологии, где студенты имеют возможность овладевать достаточно широким спектром современных, актуальных 
теоретических и практических знаний и умений по предмету. Показаны также методы контроля знаний и умений до 
начала проведения занятия, актуальность самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: самостоятельная работа студента, инновационные технологии обучения, современная по-
дготовка врачей.

The article highlights the features of the MOODLE distance learning system at the Department of Obstetrics and Gyne-
cology, where students have the opportunity to master a wide range of modern, relevant theoretical and practical knowledge 
and skills in the subject. Methods of controlling knowledge and skills before the beginning of the session, the relevance of 
the independent work of students are also shown.

Key words: independent work of the student, innovative technologies of training, modern training of doctors.

Сучасний етап розвитку освіти в Україні харак-
теризується відходом від тоталітарної уніфікації і 
стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним 
переосмисленням цінностей, пошуками нового в 
теорії та практиці навчання і виховання. Освіта на-
буває універсального значення, допомагає кожно-
му студенту визначитись у своєму професійному 
майбутньому. Інтенсивне реформування освіти в 
Україні вимагає наполегливих пошуків трансфор-
мування освітнього процессу на гуманістичних за-
садах.

Одним із виявів такого трансформування є ін-
новаційні технології, що передбачають якісно нові 
перетворення як педагогічного процесу в цілому, 
так і його складових, і сприяють істотному підви-
щенню його ефективності [6, с. 234].

Однією з гострих проблем, що стоять перед ви-
щою школою, є підвищення якості підготовки фа-
хівців завдяки підвищенні якості та ефективності 
викладання, розвитку системи вищої медичної 
освіти [3, с. 17].

Основні умови підвищення ефективності на-
вчання – психологічна, теоретична та практична 
підготовка студентів до самостійної роботи. Тому 
нашою задачею є навчити їх методам самостійної 
роботи, що дозволить студентам адаптуватися до 
сучасних умов навчання, постійного професійного 
росту в майбутньому.

Організацію самостійної роботи студентів 
(СРС) починають із визначення часу, необхід-
ного для вивчення дисципліни, розробки алго-
ритмів розв’язки тестових завдань, навчальних 
програм, індивідуалізація самостійних робіт з 
урахуванням практичних завдань по акушерству 
та гінекології,написання рефератів по актуальним 
темам,забезпечення літературою, і т.д. Успіх СРС 
неможливий без системи контролю у вигляді по-
етапного приймання виконаних робіт. Для цього 
необхідна чітка організація лекцій, практичних за-

нять, усунення розриву між ознайомленням з но-
вим матеріалом і контролем досягнутих знань, ці-
леспрямоване навчання прийомам СРС.

На кафедрі підготовлений великий обсяг су-
часних мультимедійних презентацій лекційного 
матеріалу, які представлені сучасними цифровими 
фотографіями, ілюстраціями, рисунками, схемами 
різних патологічних процесів по темі лекції, за-
няття. На лекціях звертаємо увагу на нові наукові 
досягнення, методи діагностики, сучасну доказову 
базу. Це полегшує студентам у засвоєнні навчаль-
ного матеріалу та підготовки до практичного за-
няття.

Сучасна освіта вимагає від студентів здатності 
до інноваційної діяльності, саморозвитку, самоос-
віти. Одним з найбільш перспективних напрямів 
розвитку творчих здібностей особистості, необхід-
них майбутньому медику, є проблемне навчання, 
тобто навчання рішенню нестандартних завдань, 
засвоєння нових знань, умінь та навичок, форму-
вання професійного мислення майбутніх лікарів. 
Викладач ставить перед студентами проблемні за-
вдання, спонукаючи їх шукати шляхи та засоби їх 
вирішення. А це вимагає від студентів творчого лі-
карського мислення [4, с. 61].

Для підвищення мотивації освоєння акушер-
ства та гінекології на практичних заняттях ми 
створюємо творчу атмосферу імітуючи роботу 
практичного лікаря, проблемно-діалогові завдання, 
висуваємо робочі гіпотези для пошуку та пояснен-
ня симптомів різних захворювань. У подальшому, 
при обстеженні хворого, дані гіпотези потребують 
проведення диференційної діагностики, обгово-
рення патофізіологічних, патогенетичних механіз-
мів розвитку та перебігу. Це дозволяє дискутувати, 
обговорювати і приймати правильні рішення, ви-
кликаючи у них задоволення і цікавість від заняття.

При проведенні практичного заняття прово-
дяться розбори клінічних випадків конкретних 
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пацієнтів, студенти поділяються на групи та про-
водять між собою ділові ігри – відпрацювання 
діалогового спілкування лікар-пацієнт, збір скарг, 
анамнезу життя та захворювання. Обговорюється 
тактика діагностики, диференційної діагностики, 
лікування, надання необхідної невідкладної допо-
моги. Викладач виступає при цьому у ролі експер-
та, контролює хід опитування, дискусії, допомагає 
у вирішенні та розв’язанні проблем.

Постає також проблема індивідуального спіл-
кування студентів, хворих і викладачів. Але при 
сучасному наповненні групи в 14 осіб говорити 
про індивідуальну роботу з кожним студентом не-
можливо. Тому вже довгий час, в мед університеті, 
на кафедрі акушерства та гінекології, користуємось 
інноваційними формами дистанційного навчання 
MOODLЕ, в якій студенти можуть вдома знайти усі 
необхідні довідкові навчальні матеріали до заняття, 
переглянути фото- та відеоматеріали, пройти ситу-
аційне тестування з Крок-2. А ми можемо контр-
олювати початковий рівень знань, ефективність їх 
засвоєння до початку заняття, правильно організу-
вати проведення заняття, індивідуальну СРС. Си-
туаційні задачі мають не тільки контролюючу за-
своєння предмету мету, але й як елемент навчання, 
розвитку мислення. Не вивчивши тему вирішити 
тестові завдання неможливо. 

Сучасна система навчання студентів вимагає 
нових підручників, навчально-методичних матері-
алів. Для цього щорічно на кафедрі створюються 
нові сучасні відео- та фотоматеріали, електронні 
навчально-методичні посібники, мультимедійні 
презентації з актуальних тем акушерства-гінеколо-
гії, які розміщуються на сайті кафедри (у системі 
дистанційного навчання MOODLE) та в бібліотеці 
університету.

Придбання медичним університетом сучасних 
комп’ютерів та муляжів дало можливість забезпе-
чити навчальний процес наявним мультимедійним 
і наочним супроводом, що є важливим елементом у 
роботі з покращення підготовки студентів.

Інноваційному процесу також сприяє оснащен-
ня сучасною апаратурою і обладнанням базової лі-
кувальної установи, де проводяться заняття з аку-
шерства та гінекології зі студентами. Є можливість 
обстеження вагітних та хворих за допомогою сучас-
ної ультразвукової діагностичної та ендоскопічної 
апаратури, цитологічних і лабораторних методів до-
слідження. Викладачі ВМНЗ також повинні знахо-
дитись в постійному розвитку, самовдосконаленні, 
засвоєнні нових знань та видів діяльності [3, с. 234].

В підготовці фахівця особливе значення при-
діляється формуванню навичок комунікації. Про-
фесійна та наукова грамотність лікаря неминуче 
знаходить відображення в ставленні до нього всіх, 
хто вступає з ним у спілкування. Майбутнє лікаря 
залежить від уміння спілкуватися в професійному 
середовищі. Це досягається за допомогою комплек-
сного розвитку системи умінь у процесі навчання.

Академічна грамотність слугує критерієм, що 
визначає готовність фахівця до подальшого на-
вчання, підвищення кваліфікації, наукової роботи. 
Фахівець має пристосовувати свої повідомлення до 

рівня аудиторії, формувати думку, речення. Це від-
бувається за рахунок спілкування з викладачем та 
роботи самостійної з літературою.

При проведенні заняття з курації вагітних, ро-
діль, хворих і написанні клінічних історій на нашій 
кафедрі практикується написання студентами клі-
нічних історій хвороб (історій родів) пацієнтів, які 
поступають на нічному практичному чергуванні 
студента в медичному закладі. Завдяки активному 
спілкуванню з хворими, персоналом клініки, одно-
курсниками, викладачами, керуючись додатковими 
методично – практичними матеріалами студенти з 
кожним роком значно покращують свої теоретичні 
знання та практичні навички.

Використання активних інноваційних техноло-
гій і методів навчання в підготовці студентів ВМНЗ 
є шляхом до вдосконалення якості підготовки ліка-
рів у сучасних умовах, дозволяє успішно розвивати 
компетенції, стимулювати активність студентів, до-
магатися високого ступеня самостійності.

Проводячи опитування на занятті ми вимагаємо 
від студентів переформулювати фразу, речення сво-
їми словами, навести приклади, пояснити. У цьому 
разі студенти намагаються не просто відтворювати, 
а оформляти прочитану інформацію.

Для покращення контролю за СРС, тем вине-
сених на самостійне опрацювання на кафедрі про-
водиться написання кожним студентом доповіді 
за актуальними темами акушерства та гінекології. 
Теми СРС, доповідей роздаються студентам на по-
чатку вивчення модуля. Доповідь оформляється у 
вигляді мультимедійної презентації, які читаються 
наприкінці заняття з даної конкретної теми.

СРС може бути представлена також у вигляді 
написання наукових статей та тез, з друкуванням 
у наукових журналах, доповіді на конференціях. За 
кожний вид діяльності та презентації студент отри-
мує додаткові бали, які підсумовуються наприкінці 
при завершенні вивчення модуля.

Співпраця з профілактики і лікування акушер-
сько-гінекологічних захворювань між кафедрою 
акушерства та гінекології і відділеннями родильно-
го будинку, практичної охорони здоров’я готує сту-
дентів до пізнання специфіки майбутньої професії, 
дає можливість зорієнтуватися в спектрі сучасних 
новітніх технологій, а також визначити, які знання 
та практичні навички їм необхідно удосконалювати 
надалі.

Необхідно постійно поліпшувати методику ви-
кладання акушерства та гінекології на сучасному 
етапі розвитку освіти та суспільства. Це дозволить 
студентам навчитись опановувати та використову-
вати більший обсяг сучасної інформації для вико-
ристання її у практичній діяльності.

Розв’язання ситуаційних задач наближає під-
готовку студентів до практичної діяльності, сприяє 
розвитку клінічного мислення, полегшує перехід 
до професійної діяльності.

Під час навчання у ВМНЗ процес опанування 
практичними навичками, з використанням сучас-
них інноваційних технологій, матеріалів та методів, 
є основним і дозволяє краще підготувати студентів 
до практичної роботи в Україні та за її межами.
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ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ  
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Визначений перелік лікарських засобів, необхідних для забезпечення лікувальних та профілактичних заходів клі-
нічного ведення в закладах первинної медичної допомоги найбільш поширених станів у дітей від 0 до 5-ти років жит-
тя в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. Встановлено, що переліки лікарських засобів відомчого, 
регіонального і місцевого резервів не відповідають сучасним вимогам медичних стандартів і клінічних протоколів 
для профілактики і лікування найбільш поширених захворювань дітей в умовах НС мирного і воєнного часу.

Ключові слова: Клінічний протокол, лікарські засоби, надзвичайна ситуація, дитячі захворювання.

Определен перечень лекарственных средств, необходимых для обеспечения лечебных и профилактических 
мероприятий клинического ведения в учреждениях первичной медицинской помощи наиболее распространенных 
состояний у детей от 0 до 5-ти лет жизни в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Установ-
лено, что перечни лекарственных средств ведомственного, регионального и местного резервов не соответствуют 
современным требованиям медицинских стандартов и клинических протоколов для профилактики и лечения наи-
более распространенных заболеваний детей в условиях ЧС мирного и военного времени.

Ключевые слова: Клинический протокол, лекарственные средства, чрезвычайная ситуация, детские заболе-
вания.

A list of the medicines needed to provide therapeutic and preventive measures of clinical management in the primary 
care of the most common conditions in children from 0 to 5 years in emergency peacetime and wartime. It has been es-
tablished that the lists of drugs departmental, regional and local reserves do not meet modern requirements of medical 
standards and clinical protocols for the prevention and treatment of common diseases of children in emergency situations 
in peacetime and wartime.

Key words: Clinical Protocol, drugs, emergency situations, children’s diseases.

Актуальність проблеми. Сучасна техноген-
но – екологічна і соціально-політична обстановка 
(ризики виникнення землетрусу у південно-захід-
них регіонах України, проведення антитерорис-
тичної операції та введення режиму надзвичайної 
ситуації (НС) на території Донецької і Луганської 
областей) свідчить про високу імовірність виник-
нення НС мирного і воєнного часу із значною кіль-
кістю постраждалого населення, наслідки якого 
існуюча інфраструктура регіональної системи ор-
ганізації охорони здоров’я буде неспроможна усу-
нути наявними силами і засобами. 

Аналіз виникнення НС а також тенденцій їх 
розвитку і територіального поширення показує, що 
в Україні у найближчі роки буде зростати ризик ви-
никнення НС природного походження об’єктового 
та місцевого рівнів при збереженні високого ризи-
ку аварій, катастроф і стихійних лих регіонального 
та державного масштабів. Найбільш небезпечними 
природними явищами є землетруси, в результаті 
яких може бути порушена робота лікувально-про-
філактичних і аптечних закладів внаслідок їх по-
вного або часткового руйнування, ураження ме-
дичного і фармацевтичного персоналу, повної або 
часткової втрати запасів лікарських засобів (ЛЗ) і 
медичного обладнання.

Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, су-
часного стану розвитку фармацевтичної галузі та 

охорони здоров’я населення свідчать про необхід-
ність удосконалення чинного законодавства та нор-
мативно-правової бази, щодо організації ефектив-
ної системи фармацевтичного забезпечення (СФЗ) 
постраждалого населення в умовах НС.

Право кожного громадянина на охорону 
здоров’я та медичну допомогу визначене Консти-
туцією і законами України. Проте, законодавчо не 
визначені державні гарантії забезпечення населен-
ня ЛЗ. Тому, на даному етапі розвитку українського 
суспільства дуже гостро постає проблема доступ-
ності населення до ЛЗ в умовах НС. 

Мета дослідження. Визначення переліку ЛЗ, 
необхідних для забезпечення лікувальних та про-
філактичних заходів клінічного ведення в закладах 
первинної медичної допомоги найбільш пошире-
них станів у дітей від 0 до 5-ти років життя в умо-
вах НС мирного і воєнного часу.

Матеріали і методи дослідження. У процесі 
дослідження були використані методи: системно-
го підходу – для дослідження впливу зовнішніх і 
внутрішніх чинників на стійкість і ефективність 
функціонування СФЗ в умовах НС, бібліографіч-
ний – для аналізу нормативних актів МОЗ України 
і практичного досвіду фармацевтичного забезпе-
чення (ФЗ) населення в умовах НС, статистико – 
економічний – для дослідження загальнодержав-
ного і регіонального ринку ЛЗ та для визначення 
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оптимального асортименту регіонального резерву 
ЛЗ. Інформаційну базу дослідження становлять 
офіційні статистичні дані та нормативно – правові 
акти МОЗ України.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Сучасний стан реформування системи охорони 
здоров’я в Україні передбачає значні зміни у надан-
ні первинної медичної допомогим дітям. Особливо 
це стосується дітей у віці до 5-ти років. Метою ре-
форми є сприяння процесам надання якісних ме-
дичних послуг дітям в закладах первинної медич-
ної допомоги, покращення росту і розвитку дітей, 
зниження рівнів захворюваності та дитячої смерт-
ності, необґрунтованої госпіталізації, поліпрагма-
зії, а також, підвищенню рівня обізнаності батьків 
щодо догляду за дитиною та її розвитку. Реформу-
вання передбачає як профілактичні, так і клінічні 
компоненти, що спрямовані на покращення якості 
медичної допомоги дітям.

Система стандартизації медичної допомоги 
орієнтована на розробку медико-технологічних 
документів, які допомагають лікарю ефективно 
діяти в конкретних клінічних ситуаціях, уника-
ючи неефективних та помилкових втручань не 
тільки в стаціонарних умовах мирного часу, а та-
кож в екстремальних умовах НС. Одним із таких 
медико-технологічних документів є уніфікований 
клінічний протокол первинної медичної допомоги 
«Інтегроване ведення хвороб дитячого віку», роз-

роблений відповідно до наказу Міністерства охоро-
ни здоров’я України від 28.09.2012 р. № 751 «Про 
створення та впровадження медико-технологічних 
документів зі стандартизації медичної допомоги в 
системі Міністерства охорони здоров’я України» 
[1]. Даний уніфікований клінічний протокол розро-
блений на основі адаптованої клінічної настанови, 
заснованої на доказах, «Ведення найбільш поши-
рених станів у дітей віком до 5-ти років у контексті 
стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого 
віку», в якій наведена найкраща практика надання 
медичної допомоги дітям з найбільш поширеними 
патологічними станами віком до 5-ти років . 

Згідно вищезгаданих нормативних документів, 
до найбільш поширених патологічних станів ді-
тей віком до 5-ти років які виникають як в умовах 
мирного часу так в умовах НС, належать (за МКХ-
10): Інший гастроентерит та коліт інфекційного 
або неуточненого походження – A09; Аліментарні 
анемії – E40-E46; Загальна недостатність харчу-
вання – E63; Інші недостатності харчування – E64; 
Наслідки недостатнього харчування та інших 
харчових недостатностей – H10; Кон’юнктивіт – 
H60-H95; Хвороби вуха та соскоподібного відрос-
тка – P28; Інші респіраторні стани, що виникають 
в перинатальному періоді – P35; Вроджені вірусні 
хвороби – P36; Бактеріальний сепсис новонаро-
дженого – P37; Інші вроджені інфекційні та пара-
зитарні хвороби – P38; Омфаліт новонародженого 

Таблиця 1
Перелік лікарських засобів для надання первинної медичної допомоги дітям  

в умовах надзвичайних ситуацій

№ 
з/п Найменування лікарських засобів Код АТС. Фармакотерапевтична група

1
Азитроміцин, Амок-сицилін, Ампіцилін, 
Гентаміцин, Цефтрі-аксон, Цефуроксим, 
Хлорамфенікол

J01. Антибактеріальні засоби для системного 
застосування:

2 Сальбутамол R03A С 02. Селективні агоністи β2-
адренорецепторів 

3 Дексаметазон Преднізолон S01B A01; Н 02А В 06 Кортикостероїди для 
системного застосування.

4 Діазепам N05ВА 01. Анксіолітик. Група бензодіазепіну. 

5 Полімальтозний комп-лекс гідроксиду заліза В03А В. Антианемічні засоби. Препарати трьохва-
лентного заліза для перорального застосування.

6 Парацетамол N02B Е 01.Аналгетики та антипіретики. Аніліди.
7 Ібупрофен М 01А Е 01. Не стероїдні протизапальні засоби. 

8 Кислота аскорбінова Кислота фолієва 
Холекальциферол Ергокальциферол Ретинол

 A11G A01; В 03В В 01; А11СС05; 11С СО 1; 
А11СА01.Препарати вітамінів.

9 Сольові суміші для пероральної регідратації В05ХА31. Електроліти у комбінації з іншими 
препаратами 

10 Вушні краплі з ципро-флоксацином, офлокса-
цином, норфлоксацином

S03А А07. Засоби для застосування в 
офтальмології та отології. Протимікробні засоби. 

11 Очні краплі декамето-ксин, мірамістин. S01А X20; S03D, R01A. Засоби для застосування в 
офтальмології.

12 Водний і спиртовий розчини метиленового 
синього D08А Х 10. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. 

13 Фенобарбітал N03A A02. Протиепілептичні засоби. 
14 Препарати цинку А 12С В 01.Препарати цинку.
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з незначною кровотечею чи без неї – P39; Інші ін-
фекції, специфічні для перинатального періоду – 
P80-P83; Стани, що торкаються шкірного покриву 
та терморегуляції у плода та новонародженого – 
P90; Судоми у новонародженого – P91; Інші розла-
ди церебрального статусу у новонародженого P92; 
Проблеми вигодовування новонародженого P74.1; 
Дегідратація новонародженого R05; Кашель R06; 
Розлади дихання R07.0; Біль у горлі R11; Нудота та 
блювота R17; Неуточнена жовтяниця R21; Висип 
та інші неуточнені висипи на шкіри R25.2; Судома 
та спазм R40.0; Сонливість R50; Гарячка невідо-
мого походження – R55; Непритомність та колапс – 
R56; Судоми, не класифіковані в інших рубри-
ках – R59; Збільшення лімфатичних вузлів – R62; 
Затримка очікуваного нормального фізіологічного 
розвитку – R63.3; Труднощі годування та введення 
їжі – R63.8; Інші симптоми та ознаки, пов’язані з 
прийманням їжі та рідини – R68.1; Неспецифічні 
симптоми, властиві для немовляти R69; Невідомі 
та неуточнені причини захворювання – 5 R19.8; 
Інші уточнені симптоми та ознаки, що відносяться 
до органів травлення та ділянки живота.

У результаті проведеного нами аналізу перелі-
ку ЛЗ для надання первинної медичної допомоги 
дітям в умовах НС уніфікованого клінічного про-
токолу первинної медичної допомоги «Інтегрова-
не ведення хвороб дитячого віку» та адаптованої 
клінічної настанови «Ведення найбільш пошире-
них станів у дітей віком до 5-ти років у контексті 
стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого 
віку», встановлено, що для забезпечення лікуваль-
них та профілактичних заходів клінічного ведення 
в закладах первинної медичної допомоги найбільш 
поширених станів у дітей від 0 до 5-ти років життя 
в умовах НС мирного і воєнного часу будуть необ-
хідні ЛЗ, які належать до 14 фармакотерапевтичних 
груп (табл.1).

У результаті проведених досліджень встанов-
лено, що окремі ЛЗ відсутні у Державному реєстрі 
лікарських засобів України, і практично усі, не вне-
сені до галузевого, регіональних та місцевих резер-
вів згідно «Номенклатури резервів лікарських засо-

бів, виробів медичного призначення та медичного 
обладнання для запобігання та ліквідації медико-
санітарних наслідків надзвичайних ситуацій тех-
ногенного і природного характеру» затверджених 
наказом МОЗ України від 10.08.2001 р. № 331 [2]. 

В Україні не зареєстрований Фенобарбітал для 
парентерального застосування, призначений для 
використання в якості препарату першої лінії для 
лікування судом у новонароджених; не зареєстро-
вані препарати цинку, які можуть використовувати-
ся для лікування діареї у дітей віком до 5-ти років.

Згідно вимог клінічного протоколу, діти з хро-
нічним гнійним середнім отитом повинні отриму-
вати вушні краплі з ципрофлоксацином, офлок-
сацином і норфлоксацином. Проте, в Україні 
зареєстровані антибактеріальні лікарські засоби в 
формі вушних крапель, які мають показання для за-
стосування у дітей тільки старше 1-го року. Вушні 
краплі з антибактеріальними засобами для дітей ві-
ком до 1 року в Україні не зареєстровані.

Висновки. На підставі обґрунтування високої 
імовірності виникнення в Україні НС природного, 
техногенного і соціально – політичного походжен-
ня із значною кількістю постраждалого населення 
та комплексного аналізу сучасного стану норматив-
ного регулювання фармацевтичного забезпечення 
населення в умовах НС встановлено, що сучасний 
стан законодавчої і нормативно – правової бази у 
галузі фармації не передбачає вимог до організації 
фармацевтичного забезпечення дитячого населен-
ня України умовах НС мирного і воєнного часу. 

Визначений перелік ЛЗ, необхідних для забез-
печення лікувальних та профілактичних заходів 
клінічного ведення в закладах первинної медичної 
допомоги найбільш поширених станів у дітей від 
0 до 5-ти років життя в умовах НС мирного і воєн-
ного часу. Встановлено, що переліки ЛЗ відомчого, 
регіонального і місцевого резервів не відповідають 
сучасним вимогам медичних стандартів і клінічних 
протоколів та потребують перегляду і внесення ЛЗ 
для профілактики і лікування найбільш поширених 
захворювань дітей в умовах НС мирного і воєнного 
часу.
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АКУШЕРСЬКА АГРЕСІЯ:  
ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

У даній статті розглянуто сутність акушерської агресії, її причини і наслідки для породіль і новонароджених, про-
аналізовано принципи й умови забезпечення нормальних пологів у відповідності до чинних акушерських протоколів 
і вимог ВООЗ, а також обґрунтовано шляхи подолання акушерської агресії в медичній практиці.

Ключові слова: акушерська агресія, амніотомія, перинатальна захворюваність, нормальні пологи, демедикалі-
зація пологів.

В данной статье рассмотрена сущность акушерской агрессии, ее причины и последствия для рожениц и ново-
рожденных, проанализированы принципы и условия обеспечения нормальных родов в соответствии с действующи-
ми акушерскими протоколами и требованиями ВОЗ, а также обоснованы пути преодоления акушерской агрессии в 
медицинской практике.

Ключевые слова: акушерская агрессия, амниотомия, перинатальная заболеваемость, нормальные роды, де-
медикализация родов.

The article focuses on the obstetric aggressive interventions, their cause, and the consequences of obstetric aggressive 
intervention for mothers and newborns. The article also analyzes principles and conditions of natural childbirth in the light of 
existing best obstetrics practices and health care expectations. Some suggestion on how to overcome obstetric aggression 
are suggested. 

Key words: obstetric aggressive intervention, amniotomy, perinatal morbidity, natural childbirth, de-medicalization of 
childbirth.

Актуальність. Сучасний світ стрімко розви-
вається, а це, своєю чергою, змушує переглядати 
те, що було нормою в минулому. Якщо говорити 
про акушерство, то часто це викриття помилкових, 
науково необґрунтованих уявлень і підходів, на-
слідки яких, в більшості випадків, можна охарак-
теризувати як прояви «акушерської агресії», тобто 
необґрунтовані втручання у вагітність і пологи. Їх 
метою зазвичай є забезпечення користі для жінки і 
дитини. Проте дуже часто результати протилежні: 
збільшення ускладнень під час вагітності та по-
логів, зростання перинатальної, дитячої, материн-
ської захворюваності та смертності. Елементи аку-
шерської агресії міцно увійшли в буденну роботу 
практикуючого лікаря і супроводжують жінку, яка 
вирішила стати матір’ю, протягом всього періоду. 
Все це, в рівній мірі, відноситься і до малюка. Як 
показує практика, акушерська агресія на сьогодні є 
прямою причиною материнської смертності і пери-
натальної захворюваності і смертності в світі. Тому 
проблема встановлення причин, наслідків і спосо-
бів подолання акушерської агресії є доволі актуаль-
ною і потребує дослідження.

Постановка проблеми. Ознаки акушерської 
агресії досліджували у своїх працях такі вітчизня-
ні та зарубіжні науковці і практики, як Вдовиченко 
Ю., Костін І., Радзинський В., Оден М., Дубоссар-
ська З., Дубоссарська Ю. та ін. Неповністю вивче-
ними на сьогодні залишаються наслідки акушер-
ської агресії, способи уникнення або подолання її 

традиційними і нетрадиційними (альтернативни-
ми) методами. Це становить наукову проблему, яка 
потребує всебічного дослідження і вирішення.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Цілями статті є вивчення причин і наслід-
ків акушерської агресії, обґрунтування шляхів її 
подолання або уникнення.

Виклад основного матеріалу. Під акушер-
ською агресією розуміють ятрогенні, нічим не 
обґрунтовані дії медичного персоналу, які в ре-
зультаті завдають шкоду матері та/або плоду. За да-
ними ВООЗ, 10% материнської смертності і майже  
50-70% перинатальної захворюваності та смерт-
ності є її наслідками [6]. Як елементи акушерської 
агресії необхідно розглядати невиправдано висо-
кий рівень оперативного розродження (подекуди до 
25-40%; часте застосування різних видів знеболен-
ня, родостимуляцій, форсування та прискорення 
фізіологічних та біологічних процесів; стереотипи 
поведінки медичного персоналу у вирішенні клі-
нічних проблем, що призводять до появи значної 
кількості психічно та фізично травмованих жінок. 

Останнім часом усе гостріше постає проблема 
акушерського патерналізму. Це класичний тип вза-
ємовідносин між лікарем і пацієнтом, який корис-
тувався в професійній лікарській етиці визнанням 
упродовж більше двадцяти століть. В умовах па-
терналізму ставлення лікаря до пацієнтки перед-
бачає обов’язкове виконання нею лікарських вказі-
вок без жодних роздумів чи сумнівів. Все частіше 
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лікарі, особливо молодшого покоління, забувають, 
що прискорення визначеної природою, індивіду-
альної для кожної жінки тривалості пологів нега-
тивно впливає на здоров’я матері та дитини. Часто 
причиною акушерської агресії стають комерційні 
відносини між лікувальним закладом і пацієнтка-
ми. Більше того, вже з’явилося таке поняття, як 
«комерційна гіпермедикалізація пологів», що часто 
призводить до аномалій пологової діяльності, роз-
витку дистресу плода і оперативного втручання. 

Період активного застосування родостимуляцій 
розпочався у 50-х роках ХХ століття. До цього часу 
випадки дитячого церебрального паралічу (ДЦП) 
були поодинокими. Після 50-х років минулого сто-
ліття спостерігається зростання частоти цього за-
хворювання в багатьох країнах світу. У 2011 р. в 
Україні зареєстровано 19 тис. випадків ДЦП. По-
чаток XXI ст. у світі ознаменувався переходом від 
намагання знизити перинатальну смертність до 
головної мети – покращити здоров’я плода та но-
вонародженого і суттєво знизити перинатальну за-
хворюваність [1]. 

Як показує практика, елементами акушерської 
агресії в стаціонарних відділеннях патології є по-
ліпрагмазія; програмовані пологи при незрілій 
шийці матки; використання естрогенів для підго-
товки родових шляхів; необґрунтована амніотомія. 
У пологовому блоці проявами акушерської агресії 
є необгрунтовані родостимуляції, амніотомія, ви-
користання недозволених медичних препаратів, 
застосування методу Кристеллера, розсічення про-
межини при високо розміщеній голівці, прагнення 
до малих розрізів (у 67% випадків тривають розри-
ви промежини); необґрунтоване проведення кесар-
ських розтинів (25% зайвих кесарських розтинів і 
15% незроблених при високому перинатальному 
ризику, переважання екстрених кесарських розти-
нів над плановими); неадекватне лікування гесто-
зів і акушерських кровотеч (екстирпація матки за-
мість перев’язки судин) тощо [7].

Проведене опитування жінок-породіль пока-
зало, що їх враження від перебування в пологовій 
залі і безпосередньо від процесу пологів є негатив-
ними. Цей факт підтверджують наступні резуль-
тати опитування: образа власної гідності – 82,3%, 
акушерські крісла – 71,1%, неможливість викорис-
товувати гігієнічну прокладку – 70,2%, зневажливе 
ставлення медперсоналу – 63,9%, породілля не була 
найважливішою людиною в пологовій залі – 51,9%, 
біль під час вагінального дослідження – 50%, від-
чинені двері – 41,6%, медперсонал не звертав ува-
ги – 27,3%, відчуття жінкою провини, якщо щось 
трапиться – 27,3% [7].

За проведеними дослідженнями, однією з най-
більш поширених процедур, віднесених до акушер-
ської агресії, можна вважати амніотомію (проколю-
вання плідного міхура). Статистика щодо кількості 
жінок в Україні, які проходять цю процедуру, не ве-
деться, але вона є настільки традиційною, що біль-
шість лікарів не питають на неї дозволу роділлі, 
керуючись при цьому такими причинами: 1) при-
швидшення пологів; 2) визначення стану дитини в 
залежності від кольору амніотичної рідини. 

Як відомо, амніотичний мішок і рідина віді-
грають важливу роль в захисті плода від скорочень 

матки, сприяють змінам шийки матки (дозріванню, 
згладжуванню і розкриттю) і попередньому роз-
тягуванню промежини. Вважається, що тиск, який 
чиниться оболонками на матку, стимулює викид 
окситоцину. В потрібний момент амніон і шийка 
матки виробляють простагландин динопристон, 
який змушує шийку розм’якшуватися і скорочу-
ватись. Якщо амніотомію виконати занадто рано, 
вона може сповільнити процес пологів і зменшити 
частоту і варіабельність серцевих скорочень плоду. 
Прокол плідного міхура не дозволяє йому виконати 
свою потенційну функцію: його води повинні за-
хищати пуповину і череп дитини від тиску під час 
другої стадії пологів. У тих випадках, коли проко-
лювання плідного міхура, здавалося б, прискорює 
пологи, його розрив, можливо, незабаром стався б 
мимовільно. Крім того, амніотомія збільшує небез-
пеку інфікування як дитини, так і матері. Нормаль-
ний, мимовільний розрив міхура не віщує жодних 
небезпек. 

У 2009 році ВООЗ було схвалено звіт практику-
ючих акушерів Дж. Воломлі і Р. Тозин [4]. Дослід-
ники розглянули результати 14 досліджень, в яких 
взяли участь 4893 жінок. В результаті вони дійшли 
висновку, що їх огляд не надав фактів на підтримку 
політики рутинного виконання амніотомії для ско-
рочення тривалості першого періоду пологів ні під 
час перших пологів, ні у повторних. Огляд, швид-
ше, показав, що амніотомія може збільшити потре-
бу в додаткових втручаннях, наприклад, операції 
кесаревого розтину.

У відповідності до Клінічного протоколу з 
акушерської допомоги «Нормальні пологи», за-
твердженого Наказом МОЗУ № 624 від 03.11.2008, 
принципами ведення нормальних пологів є такі: 
визначення плану ведення пологів та обов’язкове 
поінформоване узгодження його з жінкою/сім’єю; 
заохочення емоційної підтримки роділлі під час 
пологів; моніторинг стану матері, плода та про-
гресування пологів; використання партограми для 
прийняття рішення щодо перебігу пологів, а також 
необхідності та об’єму втручань; широке викорис-
тання немедикаментозних засобів для знеболення 
пологів; заохочення жінки до вільного пересування 
під час пологів та забезпечення можливості віль-
ного вибору положення для народження дитини; 
оцінка стану дитини при народженні, забезпечення 
контакту «шкіра-до-шкіри»між матір’ю та новона-
родженим, прикладання до грудей матері за появи 
пошукового та смоктального рефлексів; профілак-
тика післяпологової кровотечі, що зумовлена атоні-
єю матки, шляхом використання методики актив-
ного ведення третього періоду пологів. 

Для цього необхідним є створення належних 
умов для забезпечення нормальних пологів: індиві-
дуальна пологова кімната, яка має бути максималь-
но наближена до домашніх умов; персональна пси-
хологічна підтримка роділлі чоловіком, чи обраним 
нею партнером; досягнення взаємного порозумін-
ня, психологічна підтримка роділлі медичним пер-
соналом; пояснення необхідності проведення кож-
ної процедури і маніпуляції та одержання дозволу 
жінки на їх проведення; підтримання доброзичли-
вої атмосфери при розродженні, уважне ставлення 
до бажань жінки, забезпечення конфіденційності; 
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підтримування чистоти роділлі та її оточення, при-
йому жінкою їжі і рідини за її бажанням тощо.

За даними ВООЗ понад 85% вагітних жінок не 
потребують втручання з боку медичних працівни-
ків. Тому нормальним повинно вважатися просто 
спостереження, а також психологічна і емоційна 
підтримка. Принцип – «спостерігати і чекати». Для 
уникнення акушерської агресії ВООЗ рекомендує 
проводити наступні заходи: клізма, гоління – за 
бажанням жінки; наявність палати спостережень; 
практикування пологів з партнером, вільне по-
ложення роділлі у 1-му і 2-му періодах пологів, 
пиття і їжа в 1-му періоді пологів, ведення парто-
грами, немедикаментозні методи знеболювання, 
епідуральна анестезія, демедикалізація в пологах, 
активне ведення 3-го періоду пологів, підтримка 
«теплового ланцюжка», спільне перебування мате-
рі і дитини, користування власними речами в по-
логовому будинку, грудне вигодовування, ведення 
пуповинного залишку «сухим» методом, щеплення 
й огляд в палаті, відвідування родичів, рання ви-
писка.

З метою підвищення ефективності акушерської 
практики у процесі реалізації клінічних акушер-
ських протоколів доцільно рекомендувати засто-
совувати основні положення теорії Мішеля Одена, 
відомого французького акушера, дослідника при-
родних пологів, який отримав світову популярність 
після того, як у 1970-х роках увів в акушерську 
практику басейни і кімнати з домашньою атмосфе-
рою для пологів. Свій досвід та дослідження лікар 
виклав у низці книг про те, як зробити пологи жі-
нок легшими та приємнішими. 

Доктор Мішель Оден народився в 1930 р. у 
Франції. Медичну освіту здобув у Парижі, за по-
чатковою спеціалізацією – хірург. Його практика 
штатного хірурга і акушера тривала протягом два-
дцяти одного року. Цей період свого життя доктор 
М. Оден описав у книзі «Відроджені пологи». Пра-
цюючи разом з шістьма акушерками і приймаючи 
близько тисячі пологів на рік, він зумів домогтися 
сталої позитивної медичної статистики з низьким 
відсотком медичних втручань. Мішель Оден є за-
сновником Науково-дослідного центру первинного 
здоров’я (Primal Health Research Centre).

Як зазначає М. Оден, до 1980 р. нам було відомо 
лише про механічний вплив гормону окситоцину 
на пологи, здатного пришвидшувати процес їх пе-
ребігу [2]. Нещодавно стало відомо, що цей гормон 
не просто механічно сприяє виникненню перейм, а 
впливає на ефективність цього процесу. Окситоцин 
викликає почуття задоволення, зниження тривоги 
і відчуття спокою. Багато досліджень довели його 
роль у людських відносинах. Можна сказати, що 
окситоцин – це головний гормон любові. Він виді-
ляється у жінки під час сексу, при народженні дітей 
та під час годування грудьми. Його ще називають 
«сором’язливим гормоном». Він не виділяється, 
якщо присутні незнайомі люди. Тому й пологи не 
можуть проходити в неспокійній атмосфері – окси-
тоцин просто не буде з’являтися. 

За теорією Мішеля Одена, коли жінка наро-
джує, її організм самостійно виробляє гормон 
окситоцин. Для його вироблення потрібне відчуття 
спокою і задоволення. Протилежним до цього гор-

мону є адреналін. Він часто підвищений у людей, 
які зголодніли. Щоб окситоцин подіяв, необхідно 
«відключити» думаючий мозок (так званий нео-
кортекс), не розмовляючи з роділлею, зменшуючи 
яскравість освітлення, слідкуючи за тим, щоб жін-
ка не була голодною, щоб вона перебувала в без-
пеці [2; 5].

Щодо такої форми акушерської агресії, як ам-
ніотомія, Мішель Оден у своїй книзі “Відроджені 
пологи” зазначає, що вона доцільна лише у двох 
випадках [2]: 1) якщо пологова діяльність зупи-
няється повністю після того, як відбулося повне 
розкриття шийки матки. Такі випадки рідкісні, і, 
найчастіше, якщо проявити достатньо терпіння, 
пологи відновлюються без стороннього втручан-
ня; 2) якщо плацента розташована низько, але не 
перекриває повністю внутрішнє вічко (низьке роз-
міщення плаценти). У цьому випадку, якщо випус-
тити навколоплідні води, деяким жінкам вдається 
народити вагінально, не наражаючись на небезпеку 
кровотечі.

Послідовник Мішеля Одена, Ден Донован, ви-
вів такі основні принципи, які є важливими для ро-
діллі [5]:

1. Усамітнення. Жінка, що народжує, потребує 
відчуття безпеки і захисту, щоб пологи пройшли 
нормально. Занадто велика кількість людей, при-
сутніх при пологах, може перешкодити жінці вести 
себе природно, щоб народити легко. 

2. Тиша. Мова стимулює роботу кори головного 
мозку. В умовах стаціонару роділлі можуть задава-
ти питання, що потребують докладних відповідей, 
які неможливо дати, не підключивши неокортекс. 
Чоловік роділлі, її акушерка або доула (помічниця 
при пологах) можуть виступити в ролі захисника, 
відповівши на питання замість роділлі і, якщо це 
можливо, за межами тієї кімнати, в якій вона зна-
ходиться. Доула надає емоційну і психологічну 
підтримку. При наявності доручення доула може 
виступати законним представником роділлі і при-
ймати рішення про застосування того чи іншого 
медичного втручання. На відміну від акушера, доу-
ла не використовує медикаментозні методи, в її ар-
сенал входять знеболюючий масаж, дихальні і зву-
кові вправи, ароматерапія, рефлексотерапія тощо.

3. Приглушене світло. Яскраве світло також 
підвищує активність кори головного мозку. Змен-
шення яскравості світла або його вимкнення – це 
ще один спосіб допомогти роділлі налаштувати-
ся на свої внутрішні ресурси, а не зосереджувати 
свою увагу на зовнішньому світі.

4. Присутність людини, що носить образ матері. 
Відомо, що в усьому світі під час пологів жінки хо-
чуть бути поруч із власною матір’ю або з тим, хто 
носить образ матері, тобто дає їм відчуття безпеки 
в пологах. В Японії багато жінок незадовго до по-
логів переїздять у будинок до своїх матерів. Часто 
акушерка являє собою образ матері, є прототипом 
людини, з якою роділля може відчувати себе захи-
щеною. 

5. Свобода слідувати своїм інстинктам. Жінки 
під час пологів самі шукають способи захистити 
себе. Роділля може закритися у ванній кімнаті для 
того, щоб побути на самоті. Вона може піти в душ, 
стати на коліна, опустивши голову, накритися ков-
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дрою або закрити очі. Коли жінка не відчуває себе 
виставленою на огляд, вона здатна спонтанно сама 
знайти для себе комфортну позу, забути про все і 
народжувати.

Отже, основою концепції М. Одена є те, що при 
веденні нормальних пологів слід враховувати осно-
вні потреби роділлі: відчуття безпеки; відключення 
активності мозку; необхідність тиші; темнота або 
приглушене світло; тепло; позбавлення відчуття, 
що за нею спостерігають; відсутність адреналіну. 
Це сприятиме успішному перебігу пологів і не чи-
нитиме акушерської агресії.

Ще однією ідеєю практикуючого науковця є 
демедикалізація нормальних пологів, оскільки ви-
ділення всіх необхідних для народження дитини 
гормонів відбувається в організмі матері природно 
без жодних втручань ззовні. Зменшення больових 
відчуттів немедикаментозними методами може 
бути досягнуто шляхом:

• натискання кулаком або зап’ястям на крижову 
ділянку під час перейми. Між переймами натискан-
ня не проводять;

• натискання на різні точки та ромб Міхаелі-
са (попереково-крижова ділянка, що являє собою 
площину на задній поверхні крижів, верхній кут 

якої складає поглиблення під остистим відростком 
п’ятого поперекового хребця, бокові кути відпо-
відають задньо-верхнім вістям клубових кісток; 
нижній – верхівці крижів; зверху і зовні ромб об-
межується виступами великих спинних м’язів, зни-
зу і зовні – виступами сідничних м’язів);

• масажування спини, легкого погладжування 
живота, розминання рук, ніг та комірцевої зони;

• використання спеціальної техніки дихання 
(глибокий вдих та повільний видих). Крім того, 
можна також застосовувати музику, ароматерапію 
ефірними оліями, гідротерапію (в активній фазі по-
логів – душ, ванна з температурою 36-37°С).

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі 
розвитку акушерства існує низка помилкових уяв-
лень і дій, наслідки яких у більшості випадків мож-
на охарактеризувати як прояви акушерської агресії. 
Іноді вона стає «нормою» ведення вагітності та по-
логів, на жаль, не завжди із сприятливим резуль-
татом. Із метою подолання акушерської агресії в 
медичній практиці слід прагнути до безпечного 
акушерства як сукупності науково обґрунтованих 
підходів, заснованих на досягненнях сучасної нау-
ки і практики, метою яких є зниження материнської 
та перинатальної захворюваності та смертності. 
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ЕПОНІМІЧНІ НАЗВИ У ВИВЧЕННІ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

У статті подано епонімічні назви деяких анатомічних структур, симптомів і синдромів та оперативних маніпуляцій 
на органах травної системи, а також тлумачення даних термінів.

Ключові слова: епонімічні назви, травна система, симптом, синдром, больова точка.

В статье представлены епонимичные названия некоторых анатомических структур, симптомов и синдромов и 
оперативных манипуляций на органах пищеварительной системы, а также толкования данных терминов.

Ключевые слова: епонимичные названия, пищеварительная система, симптом, синдром, болевая точка.

In this article are published eponymous terms of some anatomical structures symptoms and syndromes and surgical 
manipulation on the organs of the digestive system and the interpretation of these terms.

Key words: eponymous terms, digestive system, symptom, syndrome, painful point.

Абрaгамовича симптом [О. Абрагамович] – 
симптом перихолециститу з вираженим болем у ді-
лянці живота [1, c. 5; 22, c. 12].

Абражанова точка [А. А. Абражанов] – больо-
ва точка, яка вказує на апендицит; знаходиться по 
лінії від точки Мак-Бурнея до точки перетину між-
остьової та середньої лінії тіла [4, c.7; 3, с. 5].

Азеллі залоза [G. Asselli] – підшлункова залоза 
[4, с. 9].

Амюсса капсула [J. Z. Amussat] – фасція пря-
мої кишки, яка є вісцеральним листком фасції тазу  
[6, c. 5].

Ауербахове сплетення [L. Auerbach] – спле-
тення нервів шлунково-кишкового тракту [26, c. 24; 
15, c. 196; 4, с. 20].

Ашоффа канал [L. Aschoff] – перешийок 
шлунка, який є фізіологічним звуженням між тілом 
та воротарем шлунка [6, c.7 ].

Баллі сфінктер [H. Balli] – замикальний м’яз 
між низхідною частиною ободової і сигмоподіб-
ною кишкою [16, c. 178].

Бартоліні протока (Ривінуса протока)  
[C. Bartholin] – протока під’язикової слинної зало-
зи [5, c. 9; 7, c. 153; 4, с. 28].

Баршоні-Тешендорфа синдром [T. Barsony- 
W. Teschendorf] – множинні судоми стравоходу 
при фізіологічних звуженнях, які імовірно спри-
чинені впливом вегетативної нервової системи  
[1, c. 8; 14, c.7].

Баугінієва заслінка (Тюльпова, Вароліуса, 
Фаллопієва заслінка) [C. Bauhin] – це ілеоце-
кальний клапан, який відділяє тонку кишку від тов-
стої [5, c. 9].

Березнеговського симптом [Н. И. Березне-
говский] – поширення болю в ділянку над плечем 
у випадку холециститу чи жовчнокам’яній хворобі 
[1, c. 8; 25, с. 45].

Біша жирове тіло [M. F. Bichat] (грудоч-
ки Біша) – жирова тканина, яка розміщена між 
щічним і жувальним м’язами; особливо вира-
жена в новонароджених під час акту смоктання  
[5, c. 9].

Боткіна хвороба [С. П. Боткин.] (Гепатит 
А) – гостре інфекційне ураження печінки [1, c. 7].

Брайцева доступ [В. Р. Брайцев] – доступ 
при оперативному втручанні на печінці за допо-
могою косого розрізу в ділянці підребір’я [6, c. 12;  
8, c. 107].

Брунерівські залози [J. C. Brunner] – зало-
зи підслизового шару дванадцятипалої кишки, які 
продукують кишковий сік [5, c. 9].

Бузі сфінктер [K. Busi] – м’яз-замикач між 
сліпою та висхідної частиною ободової кишки  
[16, c. 177; 9, c. 33].

Бурденко васкуляризація печінки [Н. Н. Бур-
денко] – це штучне кровопостачання, досягається 
приєднанням великого сальника до капсули печін-
ки з метою покращити розподіл крові по органу [1, 
c. 9].

Вербрицького синдром – синдром короткої 
кишки [1, c. 9].

Вестфаля сфінктер [A. K. O. Westphal] – сфінк-
тер великого дуоденального сосочка [16, c. 177].

Вінслова підшлункова залоза [J. B. Winslow] 
(мала підшлункова залоза) – це гачкоподібний 
відросток підшлункової залози [6, c. 25].

Вірсунгова протока [J. G. Wirsung] – це голо-
вна протока підшлункової залози, в яку впадають 
дрібні додаткові протоки; знаходиться на задній по-
верхні залози [5, c. 9].

Галеаті залози (Ліберкюнові залози)  
[D. M. Galeati] – мікроскопічні залози між ворсин-
ками тонкої кишки, функцією яких є утворення і 
виведення кишкового соку [1, c. 5].

Гаусмана симптом [Ф. О. Гаусман] – симптом 
хронічного холециститу [2, c. 62; 19, c. 227].

Гепнера м’яз [К. Ф. Гепнер] – третій сфінктер 
прямої кишки [1, c. 177].

Гербста больові точки [В. В. Гербст] – точки, за 
допомогою яких є можливим визначення виразки во-
ротаря шлунку чи дванадцятипалої кишки [6, c. 26].

Герлаха заслінка [J. Gerlach] – півмісяцевий 
клапан між сліпою кишкою і апендиксом [1, c. 177].

Гірша сфінктер [J. S. Hirsch] – м’яз-стискач 
між середньою і верхньою третиною ободової 
кишки [16, c. 178].

Гіса кут [W. His] – проекційний кут між дном 
шлунка і стравоходом [6, c. 27].
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Глісонова капсула [F. Glisson] – фіброзний 
сполучнотканинний футляр печінки [6, c. 27].

Гольцкнехта форма шлунку [G. Holzknecht] – 
рогоподібна форма шлунку [6, c. 28].

Гаустона складки [J. Houston] – поперечні 
складки сліпої кишки [6, c. 28].

Гразера дивертикули [E. Graser] – множинні 
помилкові вип’ячування слизової оболонки товстої 
кишки [1, c. 32; 17, c. 302].

Ґрокка симптом [Grocco] – ознака збільшення 
печінки [1, c.11].

Дежардена панкреатична точка [A. Desjar-
dins] – больова точка при панкреатиті [6, c. 30;  
24, с. 31].

Едельмана синдром [Edelmann] – комплекс за-
хворювань: хронічний панкреатит, параліч очних м 
’язів, зміни психіки, кахексія, поліневрити [1, c. 13;  
24, с. 31].

Зудека точка [P. H. M. Sudeck] – місце спо-
лучення останньої аркади сигмоподібної артерії з 
верхньою прямокишковою артерією [6, c. 32].

Йонаша симптом [Ionas] – ознака холециститу 
і жовчнокам’яної хвороби [1, c. 16; 25, с. 45].

Кеннона сфінктер (Кеннона-Бема сфінктер) 
[W. B. Cannon] – сфінктер трикутної форми обо-
дової кишки біля селезінкового згину [16, c. 178].

Куіно схема [C. Couinaud] – графічна схема 
поділу печінки залежно від поширення крові, жовчі 
і лімфи [6, c. 34; 1, c. 30].

Кюмеля точка [H. Kümmell] – больова точка 
при апендициті[6, c. 34].

Лангерганса острівець [P. Langerhans] – ост-
рівець підшлункової залози [6, c. 38; 13, c. 120].

Ланца точка [O. Lanz] – больова точка при 
апендициті [3, c. 31; 20, c. 201].

Літре грижа [A. Littre] – защемлення диверти-
кула Меккеля у паховій грижі [6, c. 39].

Лонґмайєра операція [W. P. Longmire] – ре-
зекція печінки з накладанням анастомозу між тон-
кою кишкою і внутрішньопечінковою жовчною 
протокою [6, c. 41].

Лорт-Якоба синдром [E. Lortat-Jacob] – комп-
лекс: діафрагмова грижа, жовчнокам’яна хвороба 
та дивертикул стравоходу [1, c. 22; 25, с. 45].

Майдля петля [K. Maydl] (спосіб Мейдля) – 
2-3 петлі кишок, які можуть потрапити у грижовий 
мішок [6, c. 43].

Мак-Бурнея операція [Ch. Mc. Burney] – опе-
ративна маніпуляція на апендиксі [24, c. 32].

Мак-Бурнея точка (Ленцмана точка)  
[Ch. McBurney] – больова точка при апендициті  
[3, c. 32; 25, c. 20].

Меккеля дивертикул [J. E. Meckel] – приро-
джена вада сліпого вип’ячування кишки [3, c. 33].

Міріцці синдром [Mirizzi] – звуження загаль-
ної печінкової протоки як наслідок ускладнення 
жовчнокам’яної хвороби [1, c. 56; 11, c. 120; 25, с. 45].

Нелатона сфінктер [A. Nelaton] – тимчасовий 
сфінктер прямої кишки [16, c. 178; 12, c. 110].

О’Бейрна –Пирогова-Мутьє сфінктер  
[J. O’Beirne, Н. И. Пирогов, Müthye] – сфінк-
тер, що відділяє сигмоподібну кишку від прямої  
[16, c. 178].

Одді сфінктер [R. Oddi] – сфінктер велико-
го сосочка дванадцятипалої кишки, що контр-
олює непотрапляння жовчі та панкреатичного соку  
[16, с. 178].

Окснера сфінктер [A. J. Ochsner] – сфінктер 
дванадцятипалої кишки, що сполучається з жов-
чною протокою [16, c. 177; 18, c. 156].

Пайра-Штрауса сфінктер [J. K. Peyer, 
Schtraus] – сфінктер розташований біля селезінко-
вого згину [16, c. 178].

Ріделя частка [B. M. K. L. Riedel] – поділ пе-
чінки на частки [6, c. 60].

Рідера форма шлунку [Rieder] – гачкоподібна 
форма шлунка [6, c. 60].

Россі-Мутьє сфінктер [Rossi, Müthye] – серед-
ній сфінктер сигмоподібної кишки [16, c. 178].

Сакса мішок [Ф. Ф. Сакс] – серозна сумка 
стравоходу [6, c. 62].

Спігелієва частка [A. Spigelius] – хвостата 
частка печінки [6, c. 63].

Тонкова вена [В. Н. Тонков] – вени підшлун-
кової залози[6, c. 65; 10, c. 31].

Траубе повітряний міхур [L. Traube] – про-
світлення шлунку при рентгенографії, яке є нор-
мою [23, c. 37].

Трейтца грижа [W. Treitz] – грижі, які утворю-
ються в слабкому місці при переході дванадцятипа-
лої в порожню кишку [3, c. 37].

Трейтца сфінктер [W. Treitz] – зовнішній 
сфінктер прямої кишки [16, c. 177].

Фатерів дивертикул [A. Vater] (холідохоце-
ле) – патологія загальної жовчної протоки (грижове 
утворення) [4, c. 152; 25, с. 45].

Фатерів сосок [A. Vater] – великий сосочок 
дванадцятипалої кишки [3, c. 37].

Хорста сфінктер [Horst] – сфінктер попере-
чної ободової кишки [16, c. 176].

Ценкера дивертикул [F. A. Zenker] – глотко-
во-стравохідне вип’ячування [3, c. 156].

Шоффара-Ріве зона [A. E. Chauffart] – це три-
кутна ділянка живота, в якій є характерна біль при 
панкреатиті. Саме в цій зоні проектується голівка 
підшлункової залози; має клінічне значення [3, c. 156;  
24, с. 31].

Таким чином, було зібрано та систематизовано 
основні епонімічні назви анатомічних структур, 
симптомів та синдромів органів травної системи. 
У статті проаналізовано основні відомості про по-
дані терміни та імена їх авторів. Розглянуту тему 
можна вивчати надалі та удосконалювати знання на 
основі даного літературного огляду.
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ОСОБЛИВОСТІ РОДОРОЗРІШЕННЯ ЖІНОК, ЯКІ МАЛИ  
КЕСАРІВ РОЗТИН В АНАМНЕЗІ В ЗАЛЕЖНОСТІ  

ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИЖНЬОГО СЕГМЕНТУ МАТКИ
В статті представлені дані про вивчення змін репродуктивного здоров’я жінок в залежності від методу полого 

розрішення та функціонального стану нижнього сегменту матки в зоні передбачуваного попереднього розрізу при 
кесаревому розтині, оцінені їх результати.

Ключові слова: нижній сегмент матки, кесарів розтин, вагінальні пологи, рубець на матці, ультразвукове ска-
нування, доплерометрія.

В статье представлены данные об изучении изменений репродуктивного здоровья женщин в зависимости от 
метода родоразрешение и функционального состояния нижнего сегмента матки в зоне предполагаемого предыду-
щего разреза при кесаревом сечении, оценены их результаты.

Ключевые слова: нижний сегмент матки, кесарево сечение, вагинальные роды, рубец на матке, ультразвуко-
вое сканирование, допплерометрия.

This paper presents the study of changes in women’s reproductive health, depending on the method of gently resolution 
and functional status of the lower uterine segment in the area of the alleged pre-cut at cesarean section, evaluated their 
results.

Key words: lower segment of the uterus, cesarean section, paginal birth, the scar on the uterus, ultrasound, Doppler.

Сьогодні основною рисою сучасного акушер-
ства є стабільне підвищення частоти оператив-
ного розродження, яке пов’язане зі зростанням у 
вагітних частоти і тяжкості супутніх соматичних 
захворювань , впровадженням у клінічну практи-
ку допоміжних репродуктивних технологій, збіль-
шенням кількості первородящих старшого віку, а 
також впливом соціально – економічних факторів. 
Збільшення частоти абдомінального розродження 
призвело до появи нової гострої проблеми сучас-
ного акушерства – «ведення вагітності та пологів 
у жінок з рубцем на матці». Перебіг вагітності та 
тактика родорозрішення у таких жінок залежать, 
насамперед, від якості загоєння операційної рани і 
формування повноцінного рубця [7].

Проведення вагінальних пологів в сучасній аку-
шерській клініці у 60% жінок з кесаревим розтином 
в анамнезі – реальний факт, який можна розглядати 
як крок на шляху вирішення актуальної проблеми 
оптимізації частоти абдомінального родорозрішен-
ня і показань до нього. [6]. Для формування про-
гнозу пологів, які наступають після кесаревого 
розтину, має значення об’єктивна оцінка рубця. 
Спроможний рубець – шанс для родорозрішення 
через натуральні шляхи.

На думку вітчизняних та зарубіжних авторів, 
відновлення морфофункціональної повноцінності 
міометрія після КР відбувається протягом 1-2 ро-
ків [2]. Ні один рубець на матці не можна вважати 
повноцінним [8].

Велике значення у визначенні методу родо-
розрішення у вагітних після кесарева розтину має 
ультразвукова діагностика стану рубця на матці. 
Слід зазначити, що точність цієї діагностики з року 
в рік підвищується в зв’язку з появою сучасних 
ультразвукових технологій (доплерометрія, ЗD-
реконструкція). Сьогодні з допомогою цих техно-
логій є можливість оцінити не тільки товщину руб-
ця (оптимальною вважаємо товщину рубця 3-4 мм), 
його рівномірність і структуру (кількість м’язових 
і сполучнотканинних елементів), але і ступінь вас-
куляризації: гіповаскулярізація в області рубця на 
матці свідчить про його неспроможність [3; 11].

При оцінці стану нижнього сегменту матки у 
вагітних після кесаревого розтину в анамнезі діа-
гностична точність трансабдомінального ультраз-
вукового дослідження складає 70%, трансвагіналь-
ного ультразвукового дослідження складає 78%, 
доплерометрії – 56%,; при неспроможності рубця 
на матці наявні клінічні ознаки в 47% випадків  
[1; 10]. Не виявлено залежності морфологічної 
структури нижнього сегменту матки від часового 
інтервалу між операціями [1].

Якість загоєння операційної рани після кеса-
ревого розтину не впливає на ехографічні картину 
міометрія при наступній вагітності і з збільшенням 
її терміну спостерігалося закономірне зменшення 
товщини передньої стінки матки в області її ниж-
нього сегмента [4]. Основними факторами, що ви-
значають величину параметрів опору кровотоку в 
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радіальних артеріях міометрія, є кількість судин 
міометрію на периферії [10]. Сприятливий функці-
ональний стан міометрія нижнього сегменту матки 
характеризується формуванням в зоні рубця спо-
лучної тканини з високим вмістом клітин і інтен-
сивним ангіогенезом [11]. 

Після виписки з пологового стаціонару, всі жін-
ки з рубцем на матці вимагають диспансерного 
спостереження, що дозволить зберегти їх репро-
дуктивну функцію, поліпшити якість життя і ство-
рите позитивний настрій на наступні вагітності і 
пологи [9].

Мета дослідження. Вивчити зміни репродук-
тивного здоров’я жінок в залежності від методу 
родорозрішення та функціонального стану ниж-
нього сегменту матки в зоні передбачуваного попе-
реднього розрізу при кесаревому розтині, оцінити 
їх результати.

Матеріал та методи. Для вивчення репродук-
тивного здоров’я жінок проведено клініко-статис-
тичний аналіз за 2010-2015 р.р. у лікувально-про-
філактичних установах нашої області 48 жінок з 
акушерською та екстрагенітальною патологією, які 
мають рубець на матці після попереднього кесаре-
вого розтину, серед яких 39 родорозрішень шляхом 
операції кесаревого розтину, які були розділені на 
групи: І група – 28 жінок – розроджені шляхом опе-
рації кесаревого розтину в плановому порядку: ви-
тончення рубця на матці, відмови жінок від спроби 
вагінальних пологів; II група – 11 жінок – родо-
розрішення шляхом кесаревого розтину в пологах. 
Показами до операції були загроза розриву матки 
по рубцю, дистрес плоду, аномалії пологової діяль-
ності, які не піддаються медикаментозній корекції. 
Контрольну групу склали 9 жінок, які мали кесарів 
розтин в анамнезі, пологи в яких відбулися через 
натуральні пологові шляхи. 

Досліджено функціональний стан нижнього 
сегмента матки у вагітних, які мали кесарів розтин 
в анамнезі в 20, 32 і 38 тижнів шляхом проведення 
зовнішнього акушерського дослідження та УЗД з 
доплерометрією, проведено обстеження пацієнток 
через 3 місяці після полого розрішення.

Візуалізацію області нижнього сегменту мат-
ки здійснювали за допомогою ультразвукового 
діагностичного приладу Ultrasonix – УЗД-сканер 
SONІX SP.

При цьому використовували трансвагіналь-
ний мікроконвексний датчик ЕС9-5/10, радіус: 10 
мм. Режими сканування: В, 2В, 4В, В/М режим, 
ЦДК, Енергетичний та Направлений енергетич-
ний доплер, Імпульсний допплер, Режим Spatial 
Compound. Дослідження проводили при середньо-
му наповненні сечового міхура. Вимірювання тов-
щини міометрія нижнього сегменту матки здійсню-
вали при поздовжньому скануванні.

Поряд з товщиною нижнього сегменту матки, 
оцінювали його симетричність, ступінь відхилення 
убік сечового міхура або амніотичної порожнини, 
поява в області нижнього сегмента кулястої, (бал-
лоноподібної) опуклості при зміні внутрішньо-
маткового або внутрішньоміхурового тиску (обу-
мовлених руховою активністю плоду або легким 
тиском датчика); а також постійного клиноподіб-
ного дефекту.

Дослідження кровотоку в радіальних артері-
ях нижнього сегменту матки проводили за допо-
могою ультразвукового діагностичного приладу 
Ultrasonix – УЗД-сканер УЗД-сканер SONІX SP, 
оснащеного допплеровским блоком, який дозволяє 
здійснювати триплексне сканування: ультразвукове 
зображення в В-режимі, кольорове допплерівське 
картування кровотоку у досліджуваному сегменті 
і одночасну реєстрацію допплерограмми. Викорис-
товували трансвагінальний мікроконвексний дат-
чик ЕС9-5/10, що працює в імпульсному режимі. Для 
усунення низькочастотних сигналів, вироблюваних 
рухом стінок судин, застосовували фільтр 60 МГц.

Аналіз кривої швидкості кровотоку проводили 
якісним їх аналізом. При цьому визначали вели-
чини систоло-діастолічного відношення, індексу 
резистентності та пульсаційного індексу та про-
водили порівняльну оцінку опору кровотоку в 
радіальних артеріях міометрія нижнього сегмен-
ту матки. Переважна кількість вагітних, які мали 
кесарів розтин в анамнезі, були в віці 25-30 років 
(58.33%). Середній вік жінок 28,6 років. 95,83% ва-
гітних ведуть здоровий спосіб життя, решта вагіт-
них – 4,17% – палять. При вивченні менструальної 
функції в 77,08% обстежених вагітних встановлено 
своєчасний початок менархе. Середній вік початку 
менархе 13,17 рік. В 56,25% випадків жінки, які 
мали кесарів розтин в анамнезі відмічають початок 
статевого життя в віці 18-22роки. Середній вік по-
чатку статевого життя 17,71 років.

Вивчення гінекологічного анамнезу показало, 
що у більшої половини жінок (54,17%) відмічають-
ся патологічні зміни, у 27% вагітних переважно ін-
фекційно-запальної етіології з хронічним перебігом.

Акушерський анамнез: всі жінки мали один 
кесарів розтин в нижньому матковому сегменті в 
минулому; в 12,50% випадків час від попереднього 
оперативного розродження складає 12-24 місяці; в 
45,83% жінок даний проміжок становить 25-48 мі-
сяців і в 41,67% вагітних – 4-7 років. В плановому 
порядку, без пологової діяльності, попередній ке-
сарів розтин проведений в 43,75% жінок, в 56,25% 
випадків оперативно-полого розрішені пацієнтки в 
пологах. Розріз на матці зашитий дворядним безпе-
рервним швом в 58,33% випадків, в 22,92% – одно-
рядним та в 18,75% жінок немає даних про накла-
дений шов при попередньому кесаревому розтині. 
В 85,42% жінок дана вагітність друга, після пер-
винного кесаревого розтину. 14,58% жінок попере-
дні вагітності до кесаревого розтину закінчилися 
перериванням на ранніх термінах, причинами яких 
були медичні, соціальні фактори та суб’єктивні ба-
жання жінок. В переважній більшості у жінок мали 
місце штучні аборти. У міру прогресування вагіт-
ності змінюється і судинне русло: стінки радіаль-
них та спіральних артерій втрачають свою м’язову 
і еластичну оболонку, судини стають нечутливі до 
пресорних (що підвищує тиск у судині за рахунок 
його скорочення), ендогенним (внутрішнім) аген-
там. Цей процес повністю закінчується до 16 тиж-
ня вагітності, коли формується низкорезистентний 
(малочутливий) басейн матково- плацентарної 
системи. Тому допплерометрію раніше проводити 
неінформативно, і оптимально поєднати її з УЗД в 
20-24 тижні.
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Результати дослідження функціонального ста-
ну нижнього сегмента матки у вагітних, які мали 
кесарів розтин в анамнезі в 20 тижнів вагітності. 
При зовнішньому акушерському дослідженні від-
хилень не виявлено. При оцінці функціонального 
стану нижнього сегмента матки проведене уль-
тразвукове сканування з доплерометрією та в усіх 
вагітних отримані результати: товщина симетрич-
ного однорідного нижнього сегменту матки в зоні 
передбачуваного попереднього розрізу становить 
9 мм, дефектів не виявлено. Дані доплерометрії в 
радіальних артеріях міометрію нижнього сегменту 
матки мають такі показники: систоло-діастолічне 
відношення – 1,83, індекс резистентності – 0,41, 
тобто знаходяться в межах норми при даному тер-
міні вагітності, як і у жінок, які не мають рубець 
на матці після попереднього кесаревого розтину по 
даним літератури.

Результати дослідження функціонального 
стану нижнього сегмента матки у вагітних, які 
мали кесарів розтин в анамнезі в 32 тижні вагіт-
ності.

При зовнішньому акушерському дослідженні 
відхилень не виявлено. При оцінці функціональ-
ного стану нижнього сегмента матки проведене 
ультразвукове сканування з доплерометрією та 
отримані результати: товщина симетричного одно-
рідного нижнього сегменту матки в зоні передба-
чуваного попереднього розрізу в 89,58% випадків 
(43 жінки) становить 6,4-6,7 мм, дефектів не ви-
явлено, а в решти випадків – 10,42% товщина ста-
новить менше 6,4 мм. Це переважно жінки, розріз 
на матці яким зашитий однорядним безперервним 
швом або немає даних про накладений шов. 

Дані доплерометрії в радіальних артеріях міо-
метрію нижнього сегменту матки мають показни-
ки: в 85,42% жінок систоло-діастолічне відношен-
ня – 79, індекс резистентності – 0,43, пульсаційний 
індекс – 0,94, тобто знаходяться в межах норми 
при даному терміні вагітності, як у жінок, які не 
мають рубець на матці після попереднього кесаре-
вого розтину по даним літератури, а в решти ви-
падків – 14,58% визначаються зміни в показниках 
(систоло-діастолічне відношення – 2,39, індекс ре-

зистентності – 0,74, пульсаційний індекс – 1,06). 
Це переважно жінки, в яких час від попереднього 
оперативного родорозрішення складає менше двох 
років, які прооперовані в плановому порядку до 
початку пологової діяльності, а при теперішній 
вагітності визначається компенсована гіперплазія 
плаценти при задовільному стані плода, показники 
доплерометрії в артеріях пуповини та маткових ар-
теріях не порушені.

Результати дослідження функціонального 
стану нижнього сегмента матки у вагітних, які 
мали кесарів розтин в анамнезі в 38 тижнів вагіт-
ності.

При зовнішньому акушерському дослідженні 
відхилень не виявлено. При оцінці функціональ-
ного стану нижнього сегмента матки проведене 
ультразвукове сканування з доплерометрією та 
отриману такі результати: товщина симетричного 
неоднорідного нижнього сегменту матки в зоні пе-
редбачуваного попереднього розрізу в 43,75% ви-
падків (21 жінка) становить менше 4мм, дефектів 
не виявлено. Це переважно жінки, розріз на матці 
яким зашитий однорядним безперервним швом або 
немає даних про накладений шов. При даній вагіт-
ності полого розрішені шляхом операції кесаревого 
розтину в плановому порядку. В 56,25% випадків 
(27 жінок) товщина симетричного однорідного 
нижнього сегменту матки в зоні передбачувано-
го попереднього розрізу становить 4мм і більше, 
дефектів не виявлено. 7 жінок з них розроджені 
шляхом операції кесаревого розтину в плановому 
порядку відмови жінок від спроби вагінальних по-
логів, 1 1 жінок – полого розрішені шляхом кесаре-
вого розтину в пологах. Показами до операції були 
загроза розриву матки по рубцю, дистрес плода, 
аномалії пологової діяльності, які не піддаються 
медикаментозній корекції. Та в 9 жінок, які мали 
кесарів розтин в анамнезі, відбулися вагінальні 
пологи. Дані доплерометрії в радіальних артеріях 
міометрію нижнього сегменту матки в 38 тижнів 
вагітності мають такі показники (табл. 1).

У жінок з рубцем на матці основної групи, які 
розроджені шляхом операції кесаревого розтину 
в плановому порядку з приводу витончення ниж-

Таблиця 1

Групи пацієнток Систоло-діастолічне 
відношення Індекс резистентності Пульсаційний індекс

Основна, n=39
I, n=28 4,05±0,3 0,74±0,03 1,64±0,11
II, n=11 3,44±0,2 0,67±0,02 1,47±0,08

Контрольна, n=9 3,21 ±0,16 0,64±0,02 1,38±0,07

Таблиця 2
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Основна
І 28 58,33 50,71 573,8 1 5,28 28
II 11 22,92 54,28 600,0 1 5,2 1 1

Контрольна 9 18,75 - 215,0 0 3,1 9
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нього сегменту матки в зоні передбачуваного попе-
реднього розрізу величини систоло- діастолічного 
відношення, індексу резистентності та пульсацій-
ного індексу були вище таких у пацієнток, які по-
лого розрішені шляхом кесаревого розтину в по-
логах та контрольної групи. Отримані результати, 
ймовірно, залежать від товщини нижнього сегмен-
ту матки в зоні передбачуваного попереднього роз-
різу, наявність пологової діяльності та є наслідком 
репаративних процесів після перенесеної хірургіч-
ної травми в залежності від виду шва на матці при 
попередньому кесаревому розтині. Жінок основної 
групи (39 осіб) полого розрішено шляхом операції 
кесаревого розтину. До початку пологів, в планово-
му порядку, прооперовано 28 пацієнток (58,33%), 
з них по методу Гусакова – 18 особа (37,5%) та по 
методу Дерфлера – 10 осіб (20,83%). В пологах ке-
сарів розтин проведений в 11 жінок (22,92%), у всіх 
випадках операція проведена по методу Гусакова. 
У жінок основної групи, які мали кесарів розтин 
в анамнезі, відбулися вагінальні пологи. Всього 
народилося 48 дітей. Всі діти народжені живими, 
доношеними. Хлопчиків народилось 47,92%, а ді-
вчаток – 52,08%. Середня вага новонароджених в 
жінок основної групи І підгрупи становить II під-
групи – 3420,0; а в контрольної групи – 3180,0.

При оцінці малюків за шкалою Апгар на першій 
хвилині показник був вищий 6 балів, а на п’ятій – 
8 і більше в усіх випадках. Всі діти народились без 
асфіксії. Пологових травм геморагічних та дихаль-
них розладів, та вроджених вад при народженні не 
виявлено. На цілодобовому спільному перебуванні 
матері та дитини, грудному вигодовуванні знаходи-
лось всі діти. Виписано додому всіх дітей.

Як видно з даних таблиці 2, у жінок основної 
групи тривалість планової операції (50,71 хв) та 
крововтрата під час операції (573,8мл) менша, 
ніж при ургентній, виконаній в пологах (трива-
лість операції – 54,28хв, а крововтрата – 600,0 мл). 

В пацієнток контрольної групи крововтрата значно 
менша – 215мл, ніж в жінок основної – 584,6 мл. 
В двох жінок основної групи (5,13%) спостеріга-
лись ускладнення після полого розрішення – субін-
волюція матки та серома післяопераційного рубця, 
а в пацієнток контрольної групи післяпологових 
ускладнень не виявлено. Середня тривалість пере-
бування в стаціонарі в післяпологовому періоді має 
такі показники: основна групи І підгрупа – 5,28 діб, 
II підгрупа – 5,2 доби; контрольна група – 3,1 доби. 
Ускладнень в пізньому післяпологовому періоді у 
всіх жінок не відмічалось.

Середня тривалість кров’янистих виділень 
після операції у жінок основної групи скла-
дає 6,4 тижнів (І група – 6,6 тижнів, II група –  
5,8 тижнів), а в пацієнток контрольної групи – 
4,1 тижнів. Помірну кількість лохій відмічали 
65,66% жінок основної групи та 48,52% пацієнток 
контрольної групи. Решта жінок констатують не-
значну кількість лохій. Лактують 40 мам (83,33%).  
В 82,05% жінки, яких прооперовано відмічають 
про наявність повноцінного грудного вигодову-
вання, 10,26% говорять про наявність гіпогалактії 
та 7,69% пацієнток не лактують. В жінок, які наро-
дили лактація продовжується в 88,89% випадків, 
гіпогалактії – 11,11%. Відсутність відновлення 
менструацій в післяопераційному періоді відмічає 
94,87% жінок основної групи та у всіх жінок, які 
народили через природні пологові шляхи. сихо-
соматичні зміни, які виявлені в пацієнток можна 
розділити на декілька категорій. Відчуття депресії 
відмічає кожна п’ята жінка, якій проведений кеса-
рів розтин та 11,11% пацієнток контрольної групи 
(одна жінка). Погіршення стану життя в післяопе-
раційному періоді відмічають 18,75% пацієнток 
основної групи і не відмічають жінки, в яких від-
булися вагінальні пологи. Про зниження працез-
датності говорять 27,08% жінок. Частота даного 
порушення змінюється в залежності від методу 

Таблиця 3
Заключения УЗД

Захворювання Всього Основна КонтрольнаІ II
Норма 99 12 4 6
Варікоз 6 3 2 1
Злуковий процес 5 3 2 0
Лейоміома матки 4 3 1 0
Оофорит О:> 0Z 0 1
Вн. Ендометріоз 3 2 1 0
Полікістоз 2 2 0 0
Загиб матки 3 1 1 1
Всього 48 28 11 9

Таблиця 4

Групи пацієнток Систоло-діастолічне 
відношення Індекс резистентності Пульсаційний індекс

Основна, n=39
І, n=28 2,25±0,3 0,93±0;03 1,44±0,11
II, n=11 1,44±0,2 0,87±0,02 1,17±0,08

Контрольна, n=9 1,21 ±0,16 0,65±0,02 1,08±0,07
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розродження. Після полого розрішення у жінок 
основної групи дані зміни відмічають 28,21%, а в 
пацієнток контрольної – 22,22%.

Положення рубця типове в 37 випадках жінок 
основної групи, а в одному випадку операції з при-
воду витончення нижнього сегменту матки в зоні 
передбачуваного попереднього розрізу, кесарів 
розтин проведений по методу Гусакова, рубець змі-
щений до внутрішнього зіву матки. В жінок контр-
ольної групи положення рубця типове в усіх паці-
єнток. Деформації та ніші не виявлені.

Середня товщина нижнього сегменту матки в 
зоні передбачуваного попереднього розрізу в жінок 
основної групи становить 7,6 мм (І група – 7,7 мм, 
II група – 7,3 мм), а у пацієнток контрольної групи 
складає 5,8 мм.

Гематоми, сполучнотканинні включення, ліга-
тури в області післяопераційного рубця не візуалі-
зуються.

Кровоток в радіальних артеріях міометрію 
нижнього сегменту матки через З місяці після по-
лого розрішення має такі показники (табл. 4).

У жінок з рубцем на матці основної групи, які 
розроджені шляхом операції кесаревого розтину 
в плановому порядку з приводу витончення ниж-
нього сегменту матки в зоні передбачуваного попе-
реднього розрізу величини систоло-діастолічного 
відношення, індексу резистентності та пульсацій-
ного індексу були вище таких у пацієнток, які поло-
го розрішені шляхом кесаревого розтину в пологах 
та контрольної групи.

Висновки. Отримані результати функціональ-
ного стану нижнього сегменту матки в зоні передба-
чуваного попереднього розрізу, ймовірно, залежать 
від його товщини, наявності пологової діяльності та 
є наслідком репаративних процесів після перенесе-
ної хірургічної травми в залежності від виду шва на 
матці при попередньому кесаревому розтині.

Розродження жінок, які мають рубець на матці, 
через природні пологові шляхи можна планувати 
за сприятливого функціональному стані міометрію 
нижнього сегменту матки, який характеризується до-
статньою товщиною, однорідністю, нормальними по-
казниками доплерометрії в його радіальних артеріях.
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ЧАСТОТА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ, ЩО ПРОВОКУЮТЬ НАПАДИ МІГРЕНІ  
СЕРЕД ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Мігрень є одним з найбільш поширених та соціально значимих захворювань. За даними ряду авторів мігренню 
страждає від 4% до 20% населення розвинених країн і до 30% населення земної кулі [2]. Практично всі люди (75%-
80%) перенесли хоча б один раз у житті напад мігренозного болю. Актуальність проблеми мігрені полягає у значних 
економічних збитках, так як висока частота даного захворювання, наявність нападів сильного головного болю, не-
рідко заважають пацієнтам займатися нормальною трудовою діяльністю, а недостатня вивченість етіології та патоге-
незу мігрені, відсутність ефективних методів лікування роблять вивчення цієї проблеми дуже важливим у практичній 
охороні здоров’я. 

Ключові слова: мігрень, провокуючі фактори, стресове напруження, молодий вік.

Мигрень является одним из самых распространенных и социально значимых заболеваний. По данным ряда ав-
торов мигренью страдает от 4% до 20% населения развитых стран и до 30% населения земного шара [2]. Практи-
чески все люди (75% -80%) перенесли хотя бы один раз в жизни нападение мигренозного боли. Актуальность про-
блемы мигрени заключается в значительных экономических убытках, так как высокая частота данного заболевания, 
наличие сильной головной боли, нередко мешают пациентам заниматься нормальной трудовой деятельностью, а 
недостаточная изученность этиологии и патогенеза мигрени, отсутствие эффективных методов лечения делают из-
учение этой проблемы очень важно в практической здравоохранении.

Ключевые слова: мигрень, провоцирующие факторы, стрессовое напряжение, молодой возраст.

Migraine is the most common and socially significant diseases. According to some authors migraine suffers from 4% to 
20% in developed countries and 30% of the world population [2]. Almost all people (75% -80%) underwent at least once in 
a lifetime attack of migraine pain. Background Migraine is significant economic losses, as the high incidence of the disease, 
the presence of seizures severe headache, often prevent patients to engage in normal employment, and lack of knowledge 
of the etiology and pathogenesis of migraine, lack effective treatments make the study of this problem is very important in 
practice health care.

Key words: migraine precipitating factors, stress strain, youn.

Мігрень – церебральний судинний пароксизм, 
який є широко поширеним захворюванням і нерід-
ко порушує працездатність і соціальну адаптацію 
хворих. Відомо, що мігрень починається в молодо-
му віці – 60% випадків від 18 до 20 років, але най-
більш висока частота нападів мігренозної цефалгії 
відзначається у віці 30 – 33 років (до 80% випадків) 
[9]. Мігренозні цефалгії нерідко порушують пра-
цездатність молодих осіб, які знаходяться в розкві-
ті творчої активності. Ось чому вкрай необхідним 
є ретельне вивчення факторів, що провокують на-
пади мігрені у молодих людей. Однак у доступній 
нам літературі дуже мало робіт з вивчення мігре-
ні серед осіб молодого віку. Крім того, до тепе-
рішнього часу не існує єдиних стандартизованих 
діагностичних критеріїв мігренозної цефалгії, а в 
клінічній практиці використовується ряд складних, 
неоднозначних термінів.

Основними завданнями даної статті є:
1. Визначити, які основні фактори розвитку мі-

грені є найбільш поширеними серед осіб молодого 
віку.

2. Дослідити частоту впливу кожного тригеру 
та його особливості у даної категорії осіб.

Об’єкт і методи дослідження. Нами обстежено 
52 пацієнта віком від 18 до 32 років. З них 34 жінки 
і 18 чоловіків з встановленим діагнозом мігрень. 
Обстеження даної категорії осіб проводилося за 
розробленою схемою ретельного вивчення анамне-

зу, обліку скарг, неврологічної симптоматики перед 
виникненням і під час самого нападу мігренозної 
цефалгії.

 При статистичній обробці отриманих даних 
було виявлено, що у переважної більшості обсте-
жених – 49 осіб (94,2%) напад мігрені провоку-
ється психогенними факторами – стресами і кон-
фліктами. Ретельне вивчення анамнезу цих хворих 
дозволило встановити, що напади, як правило, ви-
никали не на висоті стресу, а в період післястре-
сової релаксації. Це пояснюється тим, що під час 
стресу активована симпатоадреналова система, яка 
в свою чергу впливає на антиноцицептивну і рівень 
медіаторів, що забезпечують придушення болю – 
норадреналіну, серотоніну і ендогенних опіоїдних 
пептидів – підвищується, а при подальшій релакса-
ції знижується [7; 8]. 

У 21 обстеженого (43,8%) напади мігрені часті-
ше визначалися і у період релаксації після фізично-
го навантаження. 

Важливим тригером, що провокує або поси-
лює напад у 25 обстежених (48,7%) є зміна погоди. 
З погодних факторів, які впливають на появу голов-
ного болю, насамперед, хворі відзначали яскраве 
сонячне світло, сонячні відблиски, що мелькають 
(у деяких пацієнтів носіння сонцезахисних окуля-
рів зменшує частоту нападів), фронт гарячого сухо-
го вітру. Деякі дослідники вважають, що важливу 
роль відіграє не тільки зміна температури або ба-
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рометричного тиску, але і стан атмосферної елек-
трики, збільшення числа малих іонів, збільшення 
відношення позитивно і негативно заряджених 
іонів [5; 7]. У цих умовах, за даними дослідників, 
наростає метаболізм і знижується вміст моноамінів 
у головному мозку, зокрема, вміст серотоніну, під-
вищуються коагуляційна активність крові та агре-
гація тромбоцитів [3]. 

27 обстежених нами пацієнтів (51,9%) відзна-
чали мігренозні цефалгії у дні магнітних бур. На 
сьогодні встановлені кореляційні зв’язки гострих 
судинних порушень, у тому числі й мігрені, зі змі-
нами магнітного поля Землі. Несприятливий вплив 
магнітних бур реалізується через зміну вегетатив-
ної регуляції серцево-судинної та інших вісцераль-
них систем, активацію процесів перекисного окис-
лення ліпідів, посилення агрегації тромбоцитів та 
коагуляційні порушення гемостазу, наростання гі-
поксії тканин [7].

Ретельний збір анамнезу показав, що у 19 об-
стежених (36,3%) мігренозний головний біль впер-
ше з’явився в період статевого дозрівання і станов-
лення сексуальної функції, що вказує на зв’язок 
захворювання зі змінами вмісту статевих гормонів. 

У 12 обстежених жінок (35,3% від числа об-
стежених жінок) під час вагітності напади мігрені 
ставали рідше, а у 5-х (16,5% від числа обстеже-
них жінок) проходили зовсім і поновлювалися в 
різні терміни після пологів, проте, у даному ви-
падку мова йде про мігрень без аури. Багато авто-
рів відзначають, що офтальмічна мігрень під час 
вагітності загострюється [6; 8]. 4 жінки (11,8% від 
числа обстежених жінок) відзначали погіршення 
перебігу мігрені під час прийому оральних контр-
ацептивних препаратів.

Вплив статевих гормонів на перебіг мігрені 
добре ілюструється тим фактом, що у 22-х обсте-
жуваних жінок (64,6% від загального числа об-
стежуваних жінок) велика частина нападів вини-
кає в передменструальні дні, а у 5-х з цих жінок 

(16,5% від загального числа обстежених жінок) 
відзначаються напади виключно у цей період – так 
звана «менструальна мігрень». Це пов’язують з гор-
монально-гуморальними порушеннями – зміню-
ється рівень естрогену, прогестерону, фолікулос-
тимулюючого гормону, пролактину, тестостерону, 
пітресину, естрадіолу й альдостерону. Дослідники 
доводять, що циклічні гормональні зміни в період 
від овуляції до менструації супроводжуються про-
гресуючим зниженням рівня серотоніну, вплив яко-
го на перебіг мігрені добре відомий [6]. На певний 
зв’язок з гормональним профілем вказує і сам факт 
переважання жінок серед хворих мігренню.

13 обстежених нами пацієнтів (25%) 
пов’язували виникнення нападу мігренозного го-
ловного болю з прийомом того чи іншого харчово-
го продукту (шоколад, какао, копченості, сири та 
ін.). Це зумовлено вмістом у продуктах харчуван-
ня різних біогенних амінів. Відомо, що тригером 
мігренозної цефалгії може бути тирамін, що міс-
титься в сирі і копченостях, фенілетиламін, який 
наявний в шоколаді. Ці амінокислоти конкурують 
з попередником серотоніну – триптофаном і, крім 
цього, тирамін зв’язує фермент моноамінооксида-
зу, що сприяє посиленню агрегації тромбоцитів і 
виникненню ангіоспазмів [5; 9].

Частим провокуючим фактором є порушен-
ня сну – як недосипання, так і надлишковий сон.  
У 22 обстежених (42,3%) саме сон у вихідні дні не-
рідко провокує так звану «мігрень недільного дня». 
У 14 хворих (26,8%) мігрень виникає під час сну 
(частіше, ближче до ранку) і тоді вони прокида-
ються з головним болем. Висловлено припущення, 
що головний біль з’являється у фазу швидкого сну, 
тобто в той час, коли в людини бувають сновидін-
ня з відповідними вегетативними реакціями і біо-
хімічними змінами. Під час циклів швидкого сну, 
які переважають під ранок, збільшується мозковий 
кровообіг, знижується рівень серотоніну в тромбо-
цитах [4; 7]. 

Таблиця 1

№  
п/н

Фактори, що провокують виникнення 
мігренозних пароксизмів

Частота впливу на обстежених
від загального числа від числа жінок
абсолютна в % абсолютна в %

1. Психогенні фактори 49 осіб 94,2% - -
2. Релаксація після фізичного навантаження 21 особа 43,8% - -
3. Зміна погоди 25 осіб 48,7% - -
4. Магнітні бурі 27 осіб 51,9% - -

5. Період статевого дозрівання і становлення 
сексуальної функції 19 осіб 36,3% - -

6. Прийом оральних контрацептивів - - 4 особи 11,8%
7. Передменструальні дні - - 22 особи 64,6%
8. Деякі харчові продукти 13 осіб 25% - -
9. Надлишковий сон 22 особи 42,3% - -
10. Недосипання 12 осіб 23% - -
11. Різні запахи 11 осіб 21,5% - -
12. Алергічні реакції 19 осіб 36,3% - -
13. Загострення гепатобіліарної патології 17 осіб 32,6% - -
14. Запори 15 осіб 28,6% - -
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При відхиленні від звичної формули сну час-
тішають напади мігрені. 42 обстежених пацієнтів 
(80,7%) вказували на те, що якщо їм вдається під 
час нападу заснути, головний біль минає. 12 хво-
рих (23%) вказали на закономірність виникнення 
мігренозних цефалгій при недосипанні.

Провокуючий вплив запахів на мігрень відзна-
чали 11 пацієнтів (21,5%). Це пов’язано з алер-
гічними механізмами – зниження активності фер-
менту моноамінооксидази, що сприяє посиленню 
агрегації тромбоцитів і розвитку ангіоспазмів  
[2; 8]. Це підтверджується і тим фактом, що, як 
правило, у кожного хворого є свій специфічний для 
нього сильний запах, який викликає приступ голов-
ного болю. Крім того, з анамнезу обстежених нами 
пацієнтів стало відомо, що 19 з них (36,3%) страж-
дають алергією.

За літературними даними розвиток нападів 
мігрені нерідко супроводжується патологією пе-
чінки і жовчного міхура [5]. При зборі анамнезу і 
ретельному дослідженні об’єктивного статусу ми 
з’ясували, що 17 обстежених (32,6%) мають симп-
томи патології гепатобіліарної системи (біль або 
важкість у правому підребер’ї після їжі, відчуття 
гіркоти в роті вранці, непереносимість жирної їжі, 
біло-жовтий наліт на язиці та ін.). Хворі вказували 
на те, що ці симптоми посилюються за кілька днів 

до нападу мігрені й зменшуються у своїй інтенсив-
ності після нього, а також вказували на зниження 
частоти нападів головного болю після проведеного 
курсу лікування гепатобіліарної патології. 

15 обстежених хворих (28,6%), які страждають 
періодичними запорами відзначали появу мігре-
нозних цефалгий саме в ці періоди, що поясню-
ється участю кишечника в обміні таких біологічно 
активних речовин (серотонін, брадикінін, гістамін 
та ін.), участь яких у розвитку мігренозного болю 
на даний час не викликає сумніву [7; 9].

Більш детальний розподіл факторів, що про-
вокують виникнення нападів мігрені у обстежених 
нами осіб молодого віку представлено в таблиці 1. 

З усього викладеного вище можна зробити на-
ступні висновки:

По-перше, цілком очевидно, що ретельний збір 
анамнезу у пацієнтів, які страждають мігренозною 
цефалгією і виявлення чинників, що провокують 
головний біль грає велику роль для вироблення 
профілактичних рекомендацій кожному хворому 
індивідуально.

По-друге, терапія спрямована на попереджен-
ня розвитку повторних цефалгічних пароксизмів 
повинна поєднуватися з лікуванням супутніх хро-
нічних соматичних захворювань, загострення яких 
нерідко викликає тяжчий перебіг мігрені.
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ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БОЛЬНЫХ  
НЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ – ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ  

НА ЧАЭС ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
Изучили данные периферической крови и биохимических анализов крови у больных негоспитальной пневмони-

ей – ликвидаторов аварии на ЧАЭС после лечения. Обследовано 32 больных негоспитальной пневмонией, которые 
впервые заболели после аварии на ЧАЭС, принимая участие в ее ликвидации (основная группа), средним возрас-
том 47,8 ± 2,2 года и 75 больных негоспитальной пневмонией (НП), не принимавших участия в ликвидации аварии 
(контрольная группа), средним возрастом 49,0 ± 2,1 года. Изучение показателей периферической крови у больных 
НП основной и контрольной группе показало, что в основной группе больных НП нормализовалось содержание гемо-
глобина (Нв), увеличилось количество лейкоцитов, эритроцитов и цветного показателя. Содержание эозинофилов 
повысилось как в основной, так и в контрольной группе. При изучении палочкоядерных и сегментоядерных нейтро-
филов в динамике лечения снизилось как в основной, так и в контрольной группе больных негоспитальной пневмо-
нии. Содержание лимфоцитов и моноцитов после лечения несколько увеличилось в обеих группах. В биохимичес-
ком составе крови как до, так и после лечения значительных изменений не произошло.

Ключевые слова: периферическая кровь, биохимический анализ крови, негоспитальная пневмония, ликвида-
торы аварии на ЧАЭС, после лечения.

Вивчили дані периферичної крові та біохімічних аналізів крові у хворих негоспітальної пневмонії – ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС після лікування. Обстежено 32 хворих негоспітальної пневмонії, які вперше захворіли після аварії 
на ЧАЕС, які брали участь у її ліквідації (основна група), середнім віком 47,8 ± 2,2 року та 75 хворих негоспітальної 
пневмонії (НП),які не брали участі в ліквідації аварії (контрольна група), середнім віком 49,0 ± 2,1 років. Вивчення 
показників периферичної крові у хворих на НП основної та контрольної групи показало, що в основній групі хворих 
на НП нормалізувався вміст гемоглобіну (Нв), збільшилася кількість лейкоцитів, еритроцитів, кольорового показ-
ника. Вміст еозинофілів підвищився як в основній, так і в контрольній групі. При вивченні паличкоядерних і сегмен-
тоядерних нейтрофілів в динаміці лікування знизився як в основній, так і в контрольній групі хворих негоспітальної 
пневмонії. Вміст лімфоцитів і моноцитів після лікування дещо збільшився в обох групах. У біохімічному складі крові 
як до, так і після лікування значних змін не відбулося.

Ключові слова: периферична кров, біохімічний аналіз крові, негоспітальна пневмонія, ліквідатори аварії на 
ЧАЕС, після лікування.

Studied data of peripheral blood and biochemical blood tests in patients with community-acquired pneumonia – liq-
uidators of the Chernobyl accident after treatment. The study included 32 patients with community-acquired pneumonia, 
who first fell ill after the Chernobyl accident taking part in liquidation (the main group), mean age of 47.8 ± 2.2 years and 
75 patients with community-acquired pneumonia (AP), not involved in the elimination of accidents (the control group), mean 
age of 49.0 ± 2,1 years old. The study of peripheral blood in patients with AP of the main and control group showed that in 
the main group of AP patients with normal hemoglobin (HB), increased number of leukocytes, erythrocytes and color index. 
Eosinophils increased in the main and in the control group. In the study of stab and segmented neutrophils in the dynamics 
of treatment decreased both in the main and in the control group, patients with community-acquired pneumonia. The con-
tent of lymphocytes and monocytes after treatment increased slightly in both groups. In the biochemical blood composition 
before and after treatment, significant changes have occurred.

Key words: peripheral blood, biochemical analysis of blood, community-acquired pneumonia, the liquidators of the 
Chernobyl accident, after treatment.

 
Чернобыльская трагедия остается наиболее 

экологотехногенной катастрофой современности 
последствия которой, продолжают влиять на жизнь 

и здоровье людей не только на радиационно загряз-
ненных территориях, но и прилегающих районах 
Украины.
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Сведения об повреждающем, и в частности, ге-
нотоксическом действии радиации в малых дозах 
сообщили [2; 7].

Некоторые авторы отмечают, что радиопоража-
емость системы гемопоэза зависит от мощности 
дозы и длительности лучевого воздействия на кро-
ветворение клетки.

Известно, что некоторые субпопуляции кро-
ветворной системы, например, лимфоциты, об-
ладают радиационной памятью («memorial cells») 
качественные изменения в них наступают спустя 
несколько лет от начала облучения [8; 9; 10; 11]. 
Этим, по-видимому, можно объяснить отстрочен-
ный рост заболевания крови у лиц, подвергающих-
ся раннему облучению: после рентгенотерапии по 
поводу анкилозирующего спондилита, в условиях 
аварии в результате взрыва атомной бомбы в Хиро-
симе и Нагасаке.

И.П. Данилов, А.И. Немец (1991) [1] изучали 
зависимость показателей периферической крови 
от уровня содержания радионуклидов в организме 
детей и определили достоверную зависимость из-
менения показателей периферической крови от ре-
гистрируемого уровня радионуклидов в организме 
детей. У детей с высоким содержанием радиону-
клидов в 1988 г. отмечается достоверно уменьше-
ние общего количества лейкоцитов.

А.Н. Коваленко (1990) [3] при изучении влия-
ния малых доз ионизирующего излучения на здо-
ровье человека, отметил, что у некоторых лиц, 
принимавших участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, после выхода из 30-километро-
вой зоны наблюдались существенные изменения 
лейкоцитарной формулы, снижение количества 
лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов [4; 6].

Как следует, из немногочисленных литератур-
ных данных, [5] состояния иммунологической 
реактивности и лабораторные показатели крови 
значительно зависят от радиации и следовательно 
подлежат дальнейшему изучению при различных 
формах патологии, что является одной из наших 
задач при изучении негоспитальной пневмонии.

Материалы и методы. Обследовано 32 боль-
ных негоспитальной пневмонией, которые впервые 
заболели после аварии на ЧАЭС, принимая участие 
в ее ликвидации (основная группа), средним воз-
растом 47,8 ± 2,2 года и 75 больных негоспиталь-
ной пневмонией (НП), не принимавших участия в 
ликвидации аварии (контрольная группа), средним 
возрастом 49,0 ± 2,1 года, которые проходили курс 
лечения на базе 4 и 5 городских клинических боль-
ниц в г. Полтава. Паспортизированная доза облуче-
ния 18,5-25,0 Р.

Результаты и обсуждения. Исследование пока-
зателей периферической крови у больных негоспи-
тальной пневмонией (НП) основной и контрольной 
группы (таблица 1) показало, что в основной груп-
пе больных НП нормализовалось содержание Нв с 
110.0 ± 0.3 г/л до 125.9 ± 1.2 (Р< 0.001), эритроци-
тов с 3.8 ± 0.2 *1012/л до 4.3 ± 0.1*1012/л, цветной 
показатель с 0.8 ±0.03 до 0.9 ±0.02.

В контрольной группе больных НП особых из-
менений со стороны красной крови после лечения 
не выявлено. 

Увеличение лейкоцитов после лечения с 5.0± 
0.7*109/л до 7.45±0.9*109/л (Р<0.05) у больных не-
госпитальной пневмонией основной группы свиде-
тельствует о повышении реактивности организма. 

Содержание эозинофилов у больных НП основ-
ной группы повысилось и составило 4.2±0.2%, в 
контрольной группе – 5.0±0.7%.

При изучении палочкоядерных, сегментоядер-
ных нейтрофилов их содержание в динамике лечение 
снизилось как в основной, так и контрольной группе. 

Содержание лимфоцитов в основной группе 
больных НП после комплексного лечения повыси-
лось до 29.3 ±0.8% (P<0.001), в контрольной группе 
до 30.6±0.9% (P<0.05). Число моноцитов несколько 
увеличилось после лечения в обеих группах. 

Повышенная СОЭ в процессе лечения снизи-
лась до нормы в обеих группах. 

Мы изучили биохимические показатели крови 
у больных НП основной и контрольной группы по-
сле комплексного лечения (таблица 2).

Таблица 1
Клинический анализ крови больных пневмонией в динамике лечения 

Показатель 

Больные негоспитальной пневмонией
Основная группа Контрольная группа
До лечения После лечения До лечения После лечения
n=32 n=75

Эритроциты * 1012/л 3.8 ±0.2 4.3±0.1* 4.0±0.2 4.4±0.3
Гемоглобин г/л 110.0 ±0.3 125.9±1.2* 120.6±0.4 127.0±0.7*
Цветной показатель 0.8±0.03 0.9±0.02* 0.9±0.02 0.9±0.03
Лейкоциты *109/л 5.0±0.7 7.45±0.9* 6.4±0.6 5.0±0.7
Эозинофилы% 3.0±0.3 4.2±0.2* 3.1±0.7 5.0±0.7
Нейтрофилы : юные% 1.4±0.04 0.05±0.03* 0.9±0.03 0.3±0.01*
Палочкоядерные% 9.0±0.2 4.2±0.8* 6.8±0.8 4.7±0.2*
Сегментоядерные% 61.8±1.8 58.3±1.8* 58.0±1.8 56.5±1.3*
Лимфоциты% 21.7±0.8 29.3±0.8* 27.7±1.2 30.6±0.8*
Моноциты% 3.1±0.7 3.5±0.5* 3.5±0.7 4.9±0.4
СОЭ мм/час 20.3±1.4 15.4±0.7* 25.2±0.4 14.2±0.6*

* – Различия статистики достоверны по сравнению с группой до лечения
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Функциональное состояние печени по данным 
углеводного, белкового, жирового, пигментного 
обменов, ферментной функции после лечения в 
основной и контрольной группе не изменилось. 
Прежним остался электролитный состав крови 
(калий, хлор). Уровень железа после лечения по-
высился с 13.6±0.2 мкмоль/л до 14.4±0.3мкмоль/л в 
основной группе, в контрольной группе с 15.3 ±0.5 
мкмоль/л до 17.1 ±0.6 мкмоль/л (Р< 0.05). 

 Изменения со стороны функционального со-
стояния почек: креатинина, мочевина, остаточного 
азота, а также со стороны поджелудочной железы 
не отмечено. Уровень сахара в крови после лече-
ния не изменился в основной и контрольной группе 
больных НП. Диастаза крови оставалась в преде-
лах нормы до и после лечения.

Содержание общего белка до лечения составило 
61.2±0.35 г/л, после лечения 66.0±0.4 г/л (Р<0.001) 
в основной группе, в контрольной группе, соответ-
ственно 71.4±0.7 г/л и 72.23±0.8 г/л

Следовательно, в биохимическом составе крови 
как до, так и после лечения значительных измене-
ний не произошло.

Выводы. Исследования показателей перифери-
ческой крови у больных НП основной и контроль-
ной группы показала, что в основной группе боль-
ных НП нормализовался гемоглобин. Лейкоциты, 
эритроциты и цветной показатель повысились.

В контрольной группе больных НП особых из-
менений со стороны красной крови после лечения 
не выявлено. Содержание эозинофилов у больных 

НП основной группы повысилось. При изучении 
палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофилов 
их содержание в динамике лечении снизилось как 
в основной, так и в контрольной группе больных 
НП. Повышенная СОЭ в процессе лечения снизи-
лась до нормы в обеих группах. 

Функциональное состояние печени по данным 
углеводного, белкового, жирового, пигментного 
обменов, ферментативной функции после лечения 
в основной и контрольной группе не изменилось. 
Прежним остался электролитный (калий, хлор) со-
став крови. Уровень железа после лечения повы-
сился как в основной так и в контрольной группе.

Изменений со стороны функционального со-
стояния почек: креатинина, мочевины, остаточного 
азота, а также со стороны поджелудочной железы 
не отмечено. Уровень сахара в крови после лече-
ния не изменился в основной и контрольной группе 
больных НП. Диастаза крови оставалась в преде-
лах нормы до и после лечения.

Перспективы дальнейших исследований.
Исследование периферической крови и био-

химических анализов у больных негоспитальной 
пневмонией остается одной из важных и актуаль-
ных проблем медицины. 

Много вопросов этой проблемы требуют даль-
нейшего исследования. Однако, в научной литера-
туре отсутствуют данные исследования перифери-
ческой крови и биохимических анализов у других 
пульмонологических больных, ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС.

Таблица 2
Биохимические исследования крови у больных пневмонией

Показатели 

Больной негоспитальной пневмонией
Основная группа Контрольная группа
До лечения После лечения До лечения После лечения
 n=32 n=75

Сахар крови, ммоль/л 4,04±0,56 4,52±0,3 4,0±0,2 4,8±0,3*
Остаточный азот, мг% 28,6±1,57 23,7±0,9* 30,4±1,3 27,0±0,8*
Мочевина, ммоль/л 5,67±0,97 5,2±0,4 6,1±0,28 5,0±0,4*
Креатинин, мкмоль/л 62,3±1,13 56,3±1,7* 74,0±4,4 60,0±1,1*
Билирубин общий, мкмоль/л 19,2±1,64 18,6±2,4 18,7±1,46 16,5±1,2
Прямой, мкмоль/л 6,0±1,54 8,0±1,2 7,6±0,84 8,0±0,4
Непрямой, мкмоль/л 13,2±2,02 10,6±1,1 11,04±0,77 8,5±0,9*
Тимоловая проба, ед 3,52±0,4 2,0±0,2* 2,65±0,14 2,6±0,8
АЛТ, мкмоль/л 0,59±0,12 0,44±0,02 0,47±0,031 0,35±0,02*
АСТ, мкмоль/л 0,99±0,06 0,39±0,003* 0,3±0,025 0,29±0,04
СРБ, мм 0,15±0,01 отриц. 0,26±0,02 отриц.
Общий белок, г/л 61,2±0,35 66,0±0,4* 71,4±0,7 72,23±0,8
Электролиты калия, ммоль/л 4,24±0,15 4,23±0,12 4,25±0,12 4,55±0,4
Хлор, ммоль/л 103,6±1,57 104,8±2,1 101,9±1,0 105,0±1,4*
Железо, ммоль/л 13,6±0,2 14,4±0,3* 15,3±0,5 17,1±0,6*
Диастаза крови, г/час/л 19,1±0,3 20,0±0,3* 18,5±0,6 20,0±0,4*

* – Различия статистически достоверны по сравнению с группой до лечения.
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ІНФЕКЦІЙНИЙ ФАКТОР ЯК ВАГОМА ПРИЧИНА ВИНИКНЕННЯ  
АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ ПЛОДА

Проведено аналіз 50 історій хвороби із завмерлою вагітністю до 12 тижнів, 114 історій хвороби з перериванням 
вагітності у терміні 12-22 тижні (основна група) та аналіз 20 індивідуальних карт здорових вагітних (контрольна гру-
па). До 12 тижнів анембріонію діагностовано у 56%, порушення розвитку плода у 28%. Характерною особливістю 
було виявлення вірусу герпесу у 44% вагітних із анембріонією та 24% при порушенні розвитку плода. У 114 вагітних 
із перериванням вагітності у терміні з 12 до 22 тижнів діагностовано вади розвитку у 25%. За наявності вад розвитку 
у другому триместрі вагітності інфекційний фактор, як можлива причина, встановлено у 34%.

Ключові слова: аномалії розвитку плода.

Проведен анализ 50 историй болезни с замершей беременностью до 12 недель, 114 историй с прерыванием 
беременности с 12 до 22 недель (основная группа) и анализ 20 индивидуальных карт здоровых беременных (кон-
трольная группа). До 12 недель анэмбрионию диагностировано у 56%, нарушение развития плода в 28%. Характер-
ной особенностью было выявление вируса герпеса у 44% беременных с анэмбрионией и 24% при нарушении раз-
вития плода. В 114 беременных с прерыванием беременности в сроке с 12 до 22 недель диагностировано пороки 
развития у 25%. При наличии пороков развития во втором триместре беременности инфекционный фактор, как 
возможная причина, установлено в 34%.

Ключевые слова: аномалии развития плода.

The analysis of 50 case histories with missed abortion up to 12 weeks of pregnancy, 114 case histories of abortion from 
12 weeks up to 22 weeks of pregnancy (study group) and analysis of 20 individual cards of healthy pregnant women (control 
group). By 12 weeks, the absence of an embryo diagnosed in 56%, fetal developmental disorders in 28%. A characteristic 
feature was the discovery of the herpes virus in 44% of pregnant women with absence of an embryo and 24% of the fetus 
with fetal developmental disorders. In 114 pregnant women with abortion in the period from 12 to 22 weeks diagnosed mal-
formations in 25%. If there are defects in the second trimester, infectious factor as a possible cause, set to 34%.

Key words: fetal abnormalities.

Вроджені вади розвитку плода – це стійкі від-
хилення в будові органів, що виникають внутріш-
ньоутробно та виходять за межі варіацій норми, 
є грізним ускладненням, яке призводить до неви-
ношування вагітності, інвалідності та смертності. 
Інвалідність, спричинена значними аномаліями 
розвитку, у більшості випадків, сприяє непрацез-
датності та вкороченні потенційного віку життя до 
55-65 років, що робить проблему аномалій розви-
тку плода, їх профілактики, своєчасної діагностики 
та лікування надзвичайно актуальною.

Вроджені аномалії є причиною дитячої смерт-
ності у 20-25% випадків. У Європі частота вродже-
них аномалій розвитку становить 3-4 випадки на 
1000 пологів. Сучасна діагностика аномалій розви-
тку плода забезпечує переривання вагітності, бажа-
но до 12 тижнів, та, за можливості, внутрішньоу-
тробне хірургічне лікування, своєчасне лікування 
новонароджених дітей, що забезпечить їх подаль-
ший нормальний розвиток [5, с. 143].

Частину аномалій виявляють після народження 
дитини (2–3%) та впродовж перших років життя 
(2–3%), що загалом становить 4–6%. Інші пору-
шення можуть діагностуватися у дорослому віці – 
це захворювання шлунково-кишкового тракту, хво-
роби обміну речовин (цукровий діабет і ожиріння). 
При цьому спостерігається негативна статистика, 
зокрема, при зниженні дитячої смертності відбува-
ється зростання кількості аномалій розвитку плода 
[1, с. 410].

За походженням розрізняють три групи анома-
лій розвитку: спадково обумовлені, обумовлені те-
ратогенними факторами, що можна попередити, та 
мультифакторні.

Причини природжених вад у 40-70% випадків 
залишаються не з’ясованими. Генетичні чинники 
(хромосомні аномалії та мутантні гени) можуть 
бути причиною аномалій у 15-20%, агресивні 
фактори зовнішнього середовища спричинюють 
близько 10% природжених вад, комбінації генетич-
них чинників із факторами зовнішнього середови-
ща (мультифакторіальна спадковість) – 20-25%. Ба-
гатоплідна вагітність спричинює 0,5-1% аномалій 
розвитку. Більшість природжених вад розвитку ви-
никає в період органогенезу між третім і восьмим 
тижнями вагітності.

Виділяють 5 основних груп тератогенних фак-
торів.

Перша група: іонізуюча радіація, органічні 
та неорганічні хімічні сполуки, що забруднюють 
воду, повітря, грунт, продукти харчування, промис-
лові викиди, важкі метали (ртуть, свинець, кадмій), 
сільськогосподарські отрути, в тому числі пести-
циди, інсектициди, мінеральні добрива, продукти 
нафтопереробки та неповного згоряння паливно-
мастильних матеріалів, професійні шкідливості, 
пов’язані з радіацією і хімічним виробництвом.

Друга група: токсичні речовини, що добровіль-
но вживаються – алкоголь, наркотики, тютюновий 
дим.
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Третя група: лікарські засоби, що застосову-
ються в період вагітності (антибіотики, снодійні, 
протиепілептичні засоби, статеві гормони та інші) 

Четверта група: умовно патогенні, патогенні 
мікроорганізми, віруси, що призводять до внутріш-
ньоутробного враження ембріону та плода (красну-
ха, цитомегалія, токсоплазмоз, сифіліс, ВІЛ і інші).

П’ята група: порушення обміну речовин у ва-
гітних жінок (цукровий діабет, дефіцит незамінних 
амінокислот і вітамінів, особливо фолієвої кисло-
ти, дефіцит йоду та селену, голодування) [2, с. 358].

Ступінь чутливості ембріону та плоду до тера-
тогенних чинників на різних стадіях внутрішньоу-
тробного розвитку є різним.

Значну частину випадків природжених вад 
можна попередити. Так, вживання йодованої солі 
запобігає розвитку кретинізму, що проявляється 
розумовою відсталістю і деформацією. кісток. Су-
ворий метаболічний контроль за пацієнтками з цу-
кровим діабетом і фенілкетонурією дозволяє змен-
шити ризик природжених вад розвитку. Додавання 
у харчовий раціон фолатів до запліднення і впро-
довж вагітності зменшує ризик розвитку дефектів 
нервової трубки (щілина хребта, аненцефалія). 
Своєчасне виявлення інфекцій жіночих статевих 
органів і їх лікування призводить до зменшення 
втрат вагітності. Відмова від тютюнопаління, вжи-
вання алкоголю сприяє нормальному розвитку ва-
гітності [3; 4].

Мета дослідження. Встановити можливі при-
чини аномалій розвитку плода та перебіг вагітності 
за наявності різних аномалій плода.

Матеріал та методи. Проведено аналіз 50 істо-
рій хвороби із невиношуванням вагітності (завмер-
лою вагітністю) до 12 тижнів вагітності, 114 історій 
із перериванням вагітності до 22 тижнів вагітності 
(основна група) та аналіз 20 індивідуальних карт 
здорових вагітних, що становили контрольну гру-
пу. Для визначення аномалій розвитку використо-
вували ультразвукове обстеження. Для встановлен-
ня можливих причин порушення розвитку плода 
використовували бактеріоскопічний, бактеріоло-
гічний метод для обстеження мікрофлори піхви та 
цервікального каналу, серологічні методи для ви-
значення титру антитіл до патогенних мікроорга-
нізмів і вірусів.

Результати дослідження та їх обговорення. 
При проведенні аналізу 50 історій хвороби із за-
вмерлою вагітністю до 12 тижнів вагітності вста-
новлено ряд особливостей. Анембріонію діагнос-
товано у 28 випадках (56%), порушення розвитку 
плода у 14 випадках (28%), тобто аномалії розвитку 
плода у ранні терміни вагітності виявлялися у 84%. 
При цьому вагітність припиняла свій розвиток і 
продукти запліднення залишалися в порожнині 
матки без будь-яких клінічних ознак на тривалий 
проміжок часу.

Для встановлення причини порушення розви-
тку плода проведено аналіз стану мікроцинозу піх-
ви, наявності патогенних мікроорганізмів і вірусів 
у цервікальному каналі вагітних та результатів се-
рологічного обстеження.

Встановлено наявність патогенних і умовно па-
тогенних мікроорганізмів у 46 вагітних основної 
групи (92%). Виявлялися вагінальні трихомона-
ди у 40 вагітних (80%), грам-негативні диплоко-
ки, морфологічно схожі на гонокок у 26 випадках 
(52%), золотистий стафілокок у 18 випадках (36%), 
дріжджоподібні гриби роду Кандида у 22 випадках 
(44%), хламідії у 12 випадках (24%). У вагітних 
основної групи спостерігалася наявність кількох 
мікроорганізмів одночасно. Характерною особли-
вістю було виявлення вірусу герпесу у 22 випадках 
(44%) у вагітних із анембріонією та у 12 випадках 
(24%) при порушенні розвитку плода, тобто вірус-
на інфекція практично у всіх випадках призводила 
до порушення розвитку плода у терміні до 12 тиж-
нів вагітності. 

У 20 вагітних контрольної групи виявлено лак-
тобактерії у 18 випадках і дріжджоподібні гриби 
роду Кандида у 2 випадках, що вказує на негативну 
роль патогенних мікроорганізмів і вірусів на роз-
виток плода.

У 114 вагітних із перериванням вагітності у 
терміні з 12 до 22 тижнів встановлено, що вади роз-
витку були у 29 випадках (25%). Отже, за наявності 
порушень розвитку плода вагітність перериваєть-
ся, в основному, до 12 тижнів вагітності. Після  
12 тижнів вагітності вагітність прогресувала, не-
зважаючи на наявність вад розвитку, що було по-
казанням для медикаментозного переривання ва-
гітності. Серед вад розвитку діагностовано вади 
розвитку центральної нервової системи у 11 випад-
ках (38%), з них у 2 (18%) аненцефалія, вади розви-
тку серцево судинної системи у 4 випадках (14%), 
вади розвитку кістково-м’язевої системи у 2 ви-
падках (7%), лицевих структур у 2 випадках (7%), 
діафрагмальна кила у 1 випадку (3,5%), множинні 
вади розвитку у 9 випадках (31%).

За наявності вад розвитку у другому триместрі 
вагітності інфекційний фактор, як можлива причи-
на, встановлено у 10 випадках (34%) – це асоціації 
умовно патогенних, патогенних мікроорганізмів і 
вірусу герпесу у 8 випадках (28%).

Висновки.
1. У терміні вагітності до 12 тижнів у випадку 

завмерлої вагітності вроджені вади розвитку спо-
стерігаються у 84%, при цьому інфекційний фак-
тор, як можлива причина порушень розвитку, є у 
92%, що при своєчасній діагностиці та лікуванню 
можна попередити.

2. У ранні терміни вагітності найбільш небез-
печним для нормального розвитку плода є вірус 
герпесу, який виявлявся у 68% випадків у ранні 
терміни вагітності та у 28% випадків у терміні 12-
22 тижнів вагітності.

3. У терміні вагітності 12-22 тижні найбільш 
часто виявлено вади розвитку центральної нерво-
вої системи – 38% та множинні вади розвитку у 
31%.

4. Встановлено, що інфекційний фактор, як 
можлива причина аномалій розвитку плода, які ви-
явлено у другому триместрі вагітності, має місце 
у 34%.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ  
В ПОЄДНАННІ З СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

У статті досліджуються сучасні технології лікування хворих на сечокам’яну хворобу в поєднанні з супутньою пато-
логією. Наведено власне клінічне спостереження хворого похилого віку на СКХ, що супроводжувалася раком нирки 
та іншою супутньою патологією.

Ключові слова: сечокам’яна хвороба, уролітіаз, нирки.

В статье исследуются современные технологии лечения больных мочекаменной болезнью в сочетании с сопут-
ствующей патологией. Приведены собственно клиническое наблюдение больного пожилого возраста МКБ, сопро-
вождавшаяся раком почки и другой сопутствующей патологией.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, уролитиаз, почки.

The article deals with modern technology treatment of urolithiasis in conjunction with co-morbidities. An own clinical 
observations on patients older urolithiasis, accompanied by kidney cancer and other co-morbidities.

Key words: urolithiasis, urolithiasis, kidney.

Сечокам’яна хвороба (СКХ) – є одним із самих 
розповсюджених урологічних захворювань. Не 
дивлячись на те, що у вивченні багатьох її аспек-
тів, розробці методів діагностики, хірургічного та 
медикаментозного лікування досягнуті значні успі-
хи, проблема уролітіазу не знімається з порядку 
денного [1]. На СКХ страждає біля 3% населення 
планети, а в ендемічних зонах – до 20-25% [2] і ці 
цифри з кожним роком збільшуються. СКХ – над-
звичайно важлива медична і соціальна проблема, 
враховуючи тяжкість ускладнень, схильність до 
рецидивування, враження людей молодого, пра-
цездатного віку. Останнім часом відмічається і ріст 
захворюваності на СКХ в похилому і старечому 
віці [3]. Похилий вік пацієнтів, наявність супутніх 
соматичних хвороб, що потребують корекції, ви-
магають особливого підходу і ретельного вибору 
лікувальної тактики, направленої на мінімізацію 
травматичності необхідних лікувальних заходів. 
Зростанню частоти виникнення СКХ сприяють і 
особливості сучасного життя – гіподинамія, непра-
вильне харчування, прогресивне збільшення долі 
фаст-фуда, невідповідні характеристики питної 
води, кліматичні умови, несприятлива екологія, на-
копичення змін в генетичному апараті тощо.

Уролітіаз – надзвичайно складний процес, це 
результат багатьох комплексних, взаємопов’язаних 
процесів, що відбуваються в нирках, сечових шля-
хах і в цілому організмі. Основні теорії літогенезу 
віддають перевагу в утворенні конкрементів висо-
кій концентрації в сечі літогених іонів, дефіциту 
інгібіторів кристалізації і агрегації кристалів, на-
явності в сечі активаторів утворення каменів, ло-
кальним змінам. Все більше з’являється наукових 
робіт, в яких доводиться взаємозв’язок генетичних 
порушень з клінічними проявами СКХ. Основну 
долю випадків СКХ відносять до мультифакто-
ріальної патології, тобто до хвороб із спадковою 
схильністю, але є і захворювання, що супрово-
джуються уролітіазом, з моногенною формою 
успадкування(синдром Барттера, синдром Леша-

Нихана, хвороба Дента та ін.) [4]. Зусилля бага-
тьох вчених світу направлені на пошук генетичних 
факторів розвитку СКХ, виникнення рецидивів 
утворення конкрементів [5]. Велика увага останнім 
часом надається взаємозв’язку уролітіазу з такими 
широко розповсюдженими патологіями, в основі 
яких лежать порушення метаболічних процесів, як 
цукровий діабет, метаболічний синдром, ожиріння 
тощо [6]. Все частіше з’являються наукові роботи, в 
яких наводяться приклади взаємозв’язку між СКХ 
і вірогідністю розвитку раку нирки та сечовивідної 
системи [7; 8]. Камені, що довготривало знаходять-
ся в нирці, сечовивідних шляхах, можуть не тільки 
в значній мірі порушувати функцію нирки, а й при-
водити до розвитку в них суттєвих органічних змін. 
Всі ці питання є надзвичайно цікавими в науковому 
плані і потребують подальшого вивчення.

Наводим власне клінічне спостереження хво-
рого похилого віку на СКХ, що супроводжувалася 
раком нирки та іншою супутньою патологією.

Хворий С., 1951 року народження, поступив 
10.02.2016 р. в плановому порядку у відділення 
ендоскопічної урології та літотрипсії ДУ «Інститут 
урології НАМН України»із скаргами на постійний 
ниючий біль в лівій половині поперекової ділянки 
тіла, болісність при сечовипусканні, відходження 
мілких конкрементів з сечею, загальну слабість. 
В 2002 р. за місцем проживання була діагностована 
СКХ обох нирок. Від оперативного лікування від-
мовився. В тому ж році проведена тиреоїдектомія, 
в 2015 р. видалена пахвинна грижа. В січні 2016 р. 
з’явились вищеперераховані скарги і для дообсте-
ження і визначення лікувальної тактики був на-
правлений в м. Київ, в НДІ урології. Стан хворого 
задовільний. Загальний аналіз крові: Нв – 147 г/л, 
ер. – 4,5х1012/л, КП –0,98, л. – 7,8х109/л, п. – 5%, 
с. – 65%, е.- 1%, л – 24%, м. – 5%, ШОЕ – 4 мм/год;  
тромбоцити – 259х109/л, гематокрит – 40%. Кре-
атинін – 110мкмоль/л, сечовина – 5,94 ммоль/л. 
АТ – 240/120мм рт. ст. ЕКГ – ознаки гіпертрофії 
лівого шлуночка, виражені зміни міокарда з озна-
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ками субендокардіального пошкодження в ділянці 
верхівки та бокової стінки лівого шлуночка. 

УЗД на апараті Toshiba Nemio XG. Права нир-
ка в типовому місці: 10,4х4,3 см, паренхіма: 1,0- 
1,1 см, ущільнена, нерівномірна, з хвилястим кон-
туром, кортико-медулярна диференціація значно 
знижена. Медіальний контур нирки нечіткий, по-
рожнина розширена, інкрустована дрібними вклю-
ченнями. В нижній чашечці – конкремент (1,3 см), 
в проекції ниркової миски – 2,4 см. В верхньому 
сегменті – кіста (1,5 см), в середньому – три кісти 
(1,5 см; 1,4 см; 1,0 см). В середньому сегменті по 
латеральному контору візуалізується ділянка ізо-
ехогенної структури у вигляді потовщення паренхі-
ми – 2,0 х 2,0 см (об’ємне утворення?). Ліва нирка 
в типовому місці: 12,7 х 6,7 см, паренхіма – 1,4 см, 
ущільнена, рівномірна, з рівним, чітким конту-
ром, кортико-медулярна диференціація збережена.  
В середньому сегменті, в проекції ниркової мис-
ки – кораловидний конкремент (5,2 см). В серед-
ньому та нижньому сегментах – два конкремента 
(1,2 см; 1,0 см, можливо, фрагменти вищеописано-
го кораловидного каменя). В нижньому сегменті – 
кіста (2,0 см), в середньому – дві (2,0 см; 2,4 см), в 
верхньому – 2,2 см.

Проведена комп’ютерна томографія. Заключен-
ня: КТ – ознаки утворення пухлини в правій нирці. 
Мінімально складні кісти лівої нирки, прості кісти 
обох нирок. Конкременти обох нирок.

Результати динамічної реносцинтиграфії. За 
даними ЕОМ – аналізу, швидкість фільтраційних 
процесів в лівій нирці достатня, в правій – помірно 
знижена. Екскреторна здатність лівої нирки упо-
вільнена за рахунок затримки РФП у верхній групі 
чашечок. Екскреторна здатність правої нирки різко 
сповільнена, крива ренограми за обструктивним 
типом. Заключення: сцинтиграфічні ознаки гідро-
нефротичної трансформації правої нирки з різким 
уповільненням її екскреторної здатності.

За результатами обстеження поставлений клі-
нічний діагноз: СКХ обох нирок. Супутні захворю-
вання: Гіпертонічна хвороба IIст. Жовчнокам’яна 
хвороба. Пухлина нирки. Хворому рекомендоване 
оперативне лікування. Пацієнт оглянутий терапев-
том, проведена відповідна терапія.

17.02.2016 р. виконана перкутанна нефроліто-
трипсія зліва. Цистоскопія. Ємність – 200 мл, вічка 
симетричні. В ліву нирку через сечовід із значними 
труднощами проведений сечовідний катетер № 6Сh. 

Цистоскоп видалений. В сечовий міхур вставлений 
катетер Фолея № 18Сh, балон 15 мл. Хворий пе-
ревернутий на живіт. УЗД нирки: кораловидний 
конкремент. Зроблено контрольний знімок. Після 
трикратної обробки операційного поля проведена 
пункція порожнистої системи нирки. Пункційний 
хід виконаний через нижню чашечку. Ревізія: ко-
раловидний камінь, що виповнює всю порожнисту 
систему нирки. Конкремент за допомогою літо-
триптора фрагментований та за допомогою щипців 
видалений, в порожнистій системі залишена одна 
нефростомічна трубка, що фіксована до шкіри. На-
кладена асептична пов’язка. Після операції стан 
хворого задовільний. Скаржиться на помірний біль 
в поперековій ділянці. Призначена антибактері-
альна терапія. 22.02.2016р. АТ – 130/90 мм рт. ст., 
креатинін – 75 мкмоль/л, сечовина – 4,35 ммоль/л, 
діурез достатній. 23.02.2016 р. пацієнт виписаний 
додому. Рекомендовано в квітні пройти обстеження 
для подальшого лікування. Через два місяці про-
ведені оглядова та екскреторна урографія. ЧСЛ 
лівої нирки не розширена, відтік сечі нормальний. 
Справа – функція нирки відсутня протягом 3 годин. 
Враховуючи наявність в правій нирці пухлини, ко-
раловидного конкремента в мисці, декількох каме-
нів в нижній чашечці та товщину паренхіми (0,5 –  
1,0 см), було прийняте рішення виконати хворому 
лапароскопічну нефректомію справа. Патогістоло-
гічне заключення: папілярний плоскоклітинний рак 
нирки, тип 1, Furman 2. Післяопераційний період 
пройшов без ускладнень. На 4 добу після операції 
пацієнт в задовільному стані був виписаний додому.

Надзвичайно важливим в лікуванні СКХ є про-
філактика рецидивів, яка, безумовно, повинна бути 
індивідуальною для кожного пацієнта в залеж-
ності від клініки захворювання, хімічного складу 
конкремента, наявності супутньої патології тощо. 
Ефективна хірургічна операція буде мати пози-
тивні віддалені результати тільки при подальшій 
патогенетично грамотній корекції розладів обміну 
речовин: це і дієта в залежності від порушеного об-
міну, фізіотерапевтичні, бальнеологічні процедури, 
санаторно – курортне, медикаментозне лікування 
тощо. Хворий повинен знаходитись під постійним 
диспансерним наглядом. Правильно організована 
диспансеризація дозволить своєчасно провести лі-
кувальні заходи, не очікуючи виникнення екстре-
мальної ситуації.

Наш пацієнт отримав усі необхідні рекомендації.
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СООТНОШЕНИЕ УРОВНЯ НЕЙРОАМИНОКИСЛОТ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

В статье представлены результаты обследования уровня нейроаминокислот и особенностей биоєлектричес-
кой активности головного мозга 92 больных гипертензивной энцефалопатией.выявлены закономерности, заклю-
чающиеся в повышении уровня возбуждающих (глютамат, аспартат) и снижении тормозных (ГАМК, глицин) не-
йроаминокислот при прогрессировании энцефалопатии, а также при пароксизмальном и эпилептиформном типах 
электроэнцефалограмм.

Ключевые слова: гипертензивная энцефалопатия, нейроаминокислоты, электроэнцефалография.

Співвідношення рівня нейроамінокислот та функціонального стану головного мозку у хворих на дисцирку-
ляторну гіпертензивну енцефалопатію. У статті представлені результати дослідження рівня нейроамінокислот 
та особливостей біоелектричної активності головного мозку 92 хворих на гіпертензивну енцефалопатію виявлені 
закономірності, які полягають у підвищенні рівня збудливих (глютамат, аспартат) та зниженні гальмівних (ГАМК, 
гліцин) нейроамінокіслот при пргресуванні енцефалопатії та при пароксизмальному і епілептиформному типах елек-
троенцефалограм.

Ключові слова: гіпертензивна енцефалопатія, нейроамінокислоти, електоенцефалографія

The correlation of the level of neuroaminoacids and functional status of the brain in patients with hypertensive encepha-
lopathy. In the article the results of study of the neuroaminoacid level and essential characteristics of bioelectric brain activity 
of 92 patients with hypertensive encephalopathy are given. The principles lying in the increase of the level of stimulating 
(glutamate, aspartate) and decrease of inhibitory (GABA, glycine) neuroaminoacids at progressing encephalopathy, as well 
as paroxysmal and epileptiform types of encephalograms were determined.

Key words: hypertensive encephalopathy, neuroaminoacids, encephalography.

Дисциркулятлрная гипертоническая (гипертен-
зивная) энцефалопатия (ДГЭ) – одно из частых це-
ребральных осложнений артериальной гипертен-
зии [1; 2; 3].

Морфологической основой дисциркуляторной 
гипертонической энцефалопатии является много-
очаговое дегенеративное поражение вещества го-
ловного мозга с формированием неврологического 
дефицита.

Возникновение мелкоочаговых изменений ве-
щества головного мозга приводит к нарушению его 
интегративных функций с развитием интеллекту-
ально-мнестических нарушений [4; 5; 6].

Кроме того, в основе сложной функциональной 
организации центральной нервной системы лежит 
взаимодействие между двумя основными процесса-
ми нервной деятельности – возбуждением и тормо-
жением [7; 8; 9]. Как возбуждение, так и торможе-
ние в центральной нервной системе обеспечивается 
химическими нейропередатчиками (медиаторами), 
способными взаимодействовать с соответствую-
щими рецепторными образованиями нейрональных 

мембран [10; 11; 12]. К возбуждающим нейроме-
диаторным аминокислотам относятся: глютамат и 
аспартат, к тормозным: ГАМК и глицин. Состояние 
медиаторных процессов, постоянное взаимодей-
ствие между ними имеет принципиальное значение 
для нормального функционирования мозга. Такое 
взаимодействие обеспечивает передачу информа-
ции с нейрона на другой нейрон или эффекторную 
клетку. Нарушение этого взаимодействия может 
приводить к развитию патологии мозга [13; 14].

Таким образом, соотношение между возбужда-
ющими и тормозными нейроаминокислотами не-
сомненно должно отражаться на функциональном 
состоянии головного мозга, и на соотношении ос-
новных биоэлектрических ритмов.

Эти положения легли в основу настоящего ис-
следования.

Целью работы явилось изучение соотношений 
показателей нейродинамики и уровня аспартата, 
глютамата, глицина и ГАМК для выявления влия-
ния уровня нейроаминокислот на функциональное 
состояние головного мозга.
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Материалы и методы. Церебральная нейроди-
намика изучена у 92 больных ДГЭ разных стадий. 
Церебральная нейродинамика изучалась на ком-
плексе для регистрации ЭЭГ и вызванных потен-
циалов DХ-NT32V19.

ЭЭГ оценивалась визуально, а также с приме-
нением компьютерного топоселективного картиро-
вания с анализом спектров мощностей, частотно-
амплитудных характеристик активности основных 
биоэлектрических ритмов, определением коэффи-
циента межполушарной асимметрии и реактивно-
сти ЭЭГ на функциональные нагрузки [15].

Уровень нейроаминокислот изучался методом 
колоночной хроматографии на аминокислотном 
анализаторе с определение глютамата, ГАМК, 
аспартата и глицина, а также коэффициента глю-
тамата/ГАМК, позволяющего определить соотно-
шение возбуждающих и тормозных нейроамино-
кислот.

Результаты и их обсуждение. Изменения био-
электрической активности, выявленные на ЭЭГ, в 
основном носили характер диффузной дезоргани-
зации полиморфного типа, то есть дизритмии, име-
лись различные варианты пароксизмалышх про-
явлений в основном неэпилептического характера. 
Снижалась реактивность ЭЭГ на функциональные 
нагрузки.

При визуальном анализе обращало на себя вни-
мание прежде всего уменьшение представленности 
альфа- и бета-ритмов и увеличение тета- и дельта-
ритмов, причем изменения нарастали с усугублени-
ем хронической мозговой дисциркуляции. Кроме 
того, с присоединением структурных локальных 
изменений вещества мозга во второй-третьей ста-
диях ДГЭ появлялась межполушарная асимметрия 
биоэлектрической активности. Особенно четко ука-
занные нарушения выявлялись при анализе отно-
сительных мощностей спектров основных ритмов 
ЭЭГ.

Так, относительная мощность спектра α-ритма 
снижалась с 65,2±2,5 (отн. ед.) в I стадии до 32,3±5,6 
(отн. ед.) в III стадии при контроле 85,8±5,3 (отн. 
ед) (р<0,05).

Относительная мощность β-ритма сниженалась 
с 33,5±1,8(отн. ед.) в I стадии до 23,1±1,7 в III ста-
дии при контроле 40,3±2,5 (отн. ед.) (р<0,01).

Относительная мощность θ-ритма повышалась 
от 42,3±3,2 (отн. ед.) в I стадии до 53,8±3,5 (отн. 
ед.) в III стадии при контроле 36,5±3,2 (отн. ед) 
(р<0,05).

Относительная мощность ∆-ритма повыша-
лась с 37,6±6,5 (отн. ед) в I стадии до 87,5±8,3 
(отн. ед) в III стадии при контроле 23,7±2,5  
(отн. ед.) (р<0,01).

Таблица 1
Распределение основных типов биоэлектрической активности в зависимости от стадии ДГЭ

Тип ЭЭГ изменений
Группы обследованных
ГЭ 1,(n=41) ГЭ 2, (n=33) ГЭ 3, (n=18)
n % N % n %

Условно нормальный 19 46 5 18,6 - -
Низкоамплитудно-
дизритмический 16 39 18 53,7 10 55,6

Высокоамплитудно-
дизритмический 3 7,5 3 8,2 2 11,1

Локальнопароксизмальный - - 2 5,6 2 11,1
Двустороннепароксизмальный 3 7,5 3 8,2 2 11,1
Эпилептиформный - - 2 5,6 2 11,1

Таблица 2
Состояние нейроаминокислот в зависимости от типа ЭЭГ у больных ГЭ

Типы ЭЭГ – изменений
Показатели
Глутамат 
нмоль/мл

Аспартат 
нмоль/мл 

ГАМК  
нмоль/мл

Глицин  
нмоль/мл

контроль 72,9±2,3 56,7±2,1 31,6±1,2 54,4±5,1
нормальный 71,8±2,3 55,6±2,1 32,6±1,2 54,3±4,9
Условнонормальный 70,7±2,2 54,5±1,8 31,5±1,09 54,2±4,8
Низкоамплитудно-
дизритмический 74,8±2,3 55,6±1,7 28,9±1,08 51,3±4,9

Высокоамплитудно-
дизритмический 75,7±1,8 56,6±1,9 27,6±1,09 53,1±4,7

Локальнопароксизмальный 75,8±1,9 57,8±1,8 29,8±1,08 51,1±4,9*
Двустороннепароксизмальный 76,9±1,8* 58,9±1,9* 27,9±1,09* 52,2±4,8*
Эпилептиформный 78,7±1,7* 59,8±1,9* 27,5±1,08* 50,6±4,9*

Примечание: * достоверность по отношению к показаниям нормальной ЭЭГ – р<0,05.
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Коэффициент межполушарной асимметрии 
снижалась с 0,88±0,09 в I стадии до 0,54±0,08 в 
III стадии при контроле 0,88±0,06 (р<0,01).

Визуальный анализ ЭЭГ с учетом спектров 
мощностей основных ритмов выявил у больных 
ДГЭ 6 характерных типов изменений биоэлектри-
ческой активности (табл. 1).

Исследование нейроаминокислотного спектра у 
больных ДГЭ выявило следующие закономерности: 
в I стадии ДГЭ наблюдалось повышение возбужда-
ющих и тормозных нейроаминокислот (глютамат 
74,6±1,45 нмоль/мл при контроле 72,9±2,3);(аспар-
тат 60,4±1,9 нмоль/мл при контроле 56,7±2,1 нмоль/
мл); ГАМК (32,6±1,09 нмоль/мл при контроле 
31,6±1,2 нмоль/мл); (глицин 58,1±3,4 нмоль/мл при 
контроле 54,4±5,1 нмоль/мл) но соотношение меж-
ду ними сохраняется. Во II стадии ДГЭ наблюдало 
повышение уровеня глютамата до 80,9±1,8 нмоль/
мл в сочетании с некоторым снижением содер-
жания ГАМК (28,4±1,8 нмоль/мл при контроле 
31,6±1,2 нмоль/мл) и соответственно возрастанием 
коэффициента Глутамат/ГАМК (2,84±0,02). Оче-
видно, повышение глутамата является компенса-
торной реакцией на снижение энергообеспечения, 
так как глутамат используется как энергетический 
субстрат при ишемии. Уровень ГАМК при этом 
снижается, очевидно, в силу общей закономерно-
сти первичного повреждения тормозных механиз-
мов при гипоксии.

В III стадии дисциркуляторной гипертониче-
ской энцефалопатии регистрируется однонаправ-
ленное снижение всех нейроаминокислот при 
возрастании соотношения, возбуждающих к тор-
мозным свидетельствующее о декомпенсации про-
цесса.

Учитывая выявленные у больных ДГЭ измене-
ния в спектре возбуждающих и тормозных нейроа-
минокислот, а также нарушения биоэлектрической 
активности, мы предположили, что изменения на 

ЭЭГ в определенной степени отражают нейроами-
нокислотное соотношение.

Прежде всего мы проанализировали уровень 
нейроаминокислот в зависимости от выявленных 
типов ЭЭГ (табл. 2).

Учитывая полученные взаимоотношения вари-
антов ЭЭГ и показаний уровней аминокислот мы 
проанализировали взаимосвязь спектров мощно-
сти основных ритмов ЭЭГ и уровней аминокислот.

Достоверные (р<0,05.) корреляционные зави-
симости были получены для показателей относи-
тельной мощности α-(-0,5), β-(-0,56), тета-(+0,7) и 
дельта-(+0,75) и коэффициента глютамат/ГАМК.

На основании полученных данных можно го-
ворить о зависимости основных биоэлектриче-
ских ритмов от состояния нейроаминокислотного 
спектра т.е., нарушение нейроаминокислотного 
состояния находит свое отражение на ЭЭГ в виде 
снижения мощностей спектров α и β появлением 
пароксизмальной активности в том числе эпилеп-
тиформной активности. Все вмды пароксизмаль-
ной активности сочетаются с наиболее высокими 
показателями содержания глютамата и аспартата и 
снижением глицина и ГАМК.

Выводы:
1. При ДГЭ выявлена закономерность в измене-

нии нейроаминокислотного спектра, заключающая-
ся в сдвиге уровня нейроаминокислот в сторону воз-
буждающих с прогрессированием энцефалопатии.

2. Обнаружена зависимость основных био-
электрических ритмов от нейроаминокислотного 
спектра, заключающаяся в снижении мощностей 
быстроволновых и повышении мощностей медлен-
новолновых ритмов с повышением коэффициента 
глютамат/ГАМК.

3. Все виды пароксизмальной активности соче-
таются с наиболее высокими показателями содер-
жания глютамата, аспартата и снижением глицина 
и ГАМК.
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ДІАГНОСТИКА ПУХЛИН У РИБ ВОДОЙМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті досліджується діагностика пухлин у риб водойм Дніпропетровської області. У ході досліджень викорис-
тано класичні методи повного паразитологічного розтину риб та виготовлення гістологічних зрізів уражених пухли-
нами тканин з подальшим їх фарбуванням гематоксилін-еозином.

Ключові слова: лімфома, щука, гістоструктура, пухлина.

В статье исследуется диагностика опухолей у рыб водоемов Днепропетровской области. В ходе исследований 
использованы классические методы полного паразитологического вскрытия рыб и изготовление гистологических 
срезов пораженных опухолями тканей с последующим их покраской гематоксилин-эозином.

Ключевые слова: лимфома, щука, гистоструктуры, опухоль.

The article examines the diagnosis of tumors in fish ponds Dnepropetrovsk region. The studies used the classical meth-
ods of complete parasitological fish dissection and manufacture of histological sections of affected tissue tumors and their 
subsequent staining with hematoxylin-eosin.

Key words: lymphoma, pike, histostructure tumor.

Внаслідок погіршення екологічної ситуації у во-
доймах України та за її межами почастішали випадки 
виявлення пухлин у риб. На сьогодні процеси пух-
линоутворення у риб, а також їх вплив на здоров’я 
людей залишаються слабовивченими. За даними 
Л.П. Бучацького зі співавторами [1, с. 15; 2, с. 57] 
в Україні фіксуються випадки лімфосаркоми судака 
і щуки у Київському та Канівському водосховищі. 
Інформація щодо проведення подібних досліджень 
у водоймах Дніпропетровської області відсутня. 

Метою нашої роботи було виявити і дослідити 
явища пухлиноутворення у риб водойм Дніпропе-
тровської області. У ході досліджень використову-
вались класичні методи повного паразитологічного 
розтину риб та виготовлення гістологічних зрізів 
уражених пухлинами тканин з подальшим їх фар-
буванням гематоксилін-еозином.

Іхтіопатологічні дослідження були проведенні 
у Запорізькому водосховищі, малих річках та став-
ках. Досліджувались різні промислові види риб 
родин окуневі, коропові, сомові, щукові. Серед до-

слідних риб пухлини були виявлені лише у щуки, 
що мешкала в Самарській затоці Запорізького во-
досховища та р. Мокра Сура.

Кількість уражених пухлинами щук коливалась 
від 2 до 4%. Пухлини локалізувалися в хвостовому 
та спинному відділі риб. Пухлини були діаметром 
20 – 50 мм, неправильної форми, з нерівномірними 
краями, блідо-рожевого кольору, з неоднорідною 
бугристою поверхнею та вираженим некротичним 
процесом (рис. 1). Відмічалась також наявність 
крововиливів.

На гістологічному зрізі граничних з пухлиною 
зон м’язової тканини спостерігається початкова 
стадія дистрофії, часткове руйнування волокнис-
тих пучків (рис. 2).

В епіцентрі пухлини відмічається активний 
процес грануляції, що є результатом прогресивного 
розростання фіброзної тканини з новоутвореними 
судинами та клітинними елементами, також відбу-
вається повне заміщення здорових волокон на фі-
брозні структури (рис. 3). 

Рис. 1. Пухлини на тілі щуки
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В тканинному зрізі пухлини не було виявлено 
еритроцитів, але спостерігалось значне збільшен-
ня кількості лімфоцитів (рис. 4). Атипізм клітин 
не просліджувався, поліморфізм ядер не чітко ви-
ражений, зберігається значна частина сполучної та 
м’язової тканини, не уражених пухлиною.

Пухлина обмежена сполучнотканинною кап-
сулою. Метастазування у сусідні тканини не  
виявлено. Таким чином, результати гістологіч-
ного аналізу пухлини у щук дають підставу діа-
гностувати її як лімфому і класифікувати як до-
броякісну. Рибній продукції пухлини наносять 
очевидну шкоду, оскільки псують товарний ви-
гляд і знижують якість їстівної частини. Питан-
ня щодо небезпечності використання в їжу такої 
ураженої пухлинами риби потребує спеціального 
вивчення.

Найбільш ймовірною причиною появи пухлин 
у щук є підвищений вміст важких металів (нікелю, 
кадмію та ін..) у воді Самарської затоки та р. Мокра 

Рис. 2. Початкова стадія диформації м’язової

Рис. 4. Інфільтрація лімфоцитів  
у м’язову тканину

Рис. 3. Клітини пухлини

Сура [3, с. 167]. Канцерогенні метали мають здат-
ність акумулюватись в організмі риб, викликаючи 
різні новоутворення.
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У статті підкреслюється необхідність модернізації сучасного індивідуального медичного оснащення Служби ме-
дицини катастроф та військово-медичної служби Збройних Сил України, які залучаться до надання екстреної ме-
дичної допомоги населенню та військовослужбовцям при надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного характеру.
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В статье подчеркивается необходимость модернизации современного индивидуального медицинского осна-
щения Службы медицины катастроф и военно-медицинской службы Вооруженных Сил Украины, которые привле-
каются к оказанию экстренной медицинской помощи населению и военнослужащим при чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного характера.

Ключевые слова: служба медицины катастроф, чрезвычайная ситуация, индивидуальное медицинское иму-
щество.

The article emphasizes the need to modernize the modern individual medical equipment of the Disaster Medicine Ser-
vice and the Military Medical Service of the Armed Forces of Ukraine involved in providing emergency medical care to the 
population and military personnel in emergency situations of a peaceful and military nature.

Key words: Disaster Medicine Service, emergency situation, individual medical equipment.

Актуальність. Сучасний етап розвитку на-
шої держави вимагає від науковців та управлінців 
медичної галузі України модернізації існуючих і 
розробки нових матеріально-технічних засобів та 
забезпечення сучасним індивідуальним медичним 
майном (ІММ) працівників Служби медицини ка-
тастроф (СМК) для надання екстреної медичної 
допомоги (ЕМД) постраждалому населенню при 

надзвичайних ситуаціях (НС) мирного та воєнного 
часу [1]. Функції ліквідації медико-санітарних на-
слідків НС мирного часу покладаються на СМК, а 
в воєнний час на спеціально підготовлені та осна-
щені бригади та загони СМК й військову медици-
ну [2]. В зв’язку з цим, важливим компонентом у 
діяльності СМК має стати удосконалення її забез-
печення сучасним ІММ, яке призначено для вико-
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ристання в закладах, установах, підрозділах та бри-
гадах, що здійснюють організацію та надання ЕМД 
населенню в умовах НС.

Постановка проблеми. У зв’язку з необхідніс-
тю модернізації сучасного індивідуального медич-
ного оснащення Служби медицини катастроф та 
військово-медичної служби Збройних Сил України 
виникає науково-практичне завдання розробки на-
укового підходу до комплектації і розділення на 
певні групи сучасного ІММ для надання ЕМД при 
НС населенню та військовослужбовцям працівни-
ками СМК та військово-медичною службою.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування основ модернізації оснащення індивіду-
альним медичним майном Служби медицини ката-
строф та Збройних сил України.

Виклад основного матеріалу. Дослідження ви-
значили, що в Україні близько 24% постраждалих 
помирають у лікарнях, а 76% – у догоспітальному 
періоді. За аналогічними показниками у розвину-
тих державах світу 72% постраждалих помирає 
саме в лікарнях, і тільки 28% – у догоспітальному 
періоді. За оцінками медичних фахівців в Україні 
із 100 осіб, які померли у догоспітальному періоді, 
20% летальних випадків пов’язані з отриманням 
травм, несумісних з життям, а інші 80% випадків – 
з недосконалістю системи організації надання ЕМД 
постраждалим безпосередньо в зоні НС та при ме-
дичній евакуації [2; 3]. Це пов’язано, в певному 
ступені, з недостатнім оснащенням ІММ СМК, 
і, внаслідок цього, – неефективністю здійснення 
заходів з надання ЕМД та медичної евакуації по-

страждалих до шпиталів. У чинному законодавстві 
України засади державного управління медичним 
захистом суперечливі, мають місце розбіжності у 
методології управління, нормативно-правовій базі 
та їх впровадженні [4].

На території Запорізької області за 2012-
2016 рр. виникло 25 НС, в тому числі: 16 – техно-
генного, 7 – природного та 2 – соціального характе-
ру (1 регіонального, 16 – місцевого і 8 – об’єктового 
рівня), в яких загинуло 64 та постраждало 76 особи 
(табл. 1).

Щорічно в Україні відбувається близько 140-
150 техногенних аварій і катастроф регіонально-
го і державного рівня. Орієнтовна структура НС 
техногенного характеру має такий вигляд: аварії з 
викидами небезпечних хімічних речовин (НХР) – 
4%; пожежі й вибухи – 19,5%; транспортні аварії – 
17,7%; аварії на системах життєзабезпечення – 
17,3%; аварії на радіаційних об’єктах – 8,4%; аварії 
на комунальних системах та очисних спорудах – 
17,3%; НС на об’єктах інших видів – 15,8%. Екс-
пертно встановлено – щорічні народногосподарські 
втрати від аварій становлять 140-150 млн. грн. [5].

Для надання ЕМД населенню при НС необхід-
но вчасно здійснити певні логістичні заходи – до-
ставити підготований та оснащений всім необхід-
ним сучасним ІММ медичний персонал, засоби 
транспортування постраждалих до закладів охо-
рони здоров’я (ЗОЗ), в яких розгорнути потрібну 
кількість ліжко-місць, задіяти спеціальні державні 
системи ліквідації медико-санітарних наслідків НС 
для мирного й воєнного часу. До основних функцій 

Таблиця 1
Надзвичайні ситуації у Запорізькій області за 2012-2016 рр.

Характеристика НС за походженням
Походження НС 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Всього
Техногенного характеру 5 2 3 5 1 16
Природного характеру 2 1 4 - - 7
Соціального характеру 1 1 - - - 2
Всього 8 4 7 5 1 25
Порівняльна характеристика НС за рівнем 
Рівень НС 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Всього
Державного рівня - - - - - -
Регіонального рівня - - 1 - - 1
Місцевого рівня 5 1 5 4 1 16
Об’єктового рівня 3 3 1 1 - 8
Всього 8 4 7 5 1 25
Порівняльна характеристика кількості загиблих та постраждалих
Категорія постраждалих 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Всього
Загиблі 
Дорослі 15 13 8 9 3 48
Діти 6 5 4 1 - 16
Всього 21 18 12 10 3 64
Постраждалі 
Дорослі 8 4 25 - - 37
Діти 1 - 38 - - 39
Всього 9 4 63 - - 76
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таких систем крім безпосередньої організації та на-
дання ЕМД постраждалим входить попереднє пла-
нування заходів при НС, визначення сил і засобів 
аварійно-рятувальних служб, які будуть приймати 
участь в організації ліквідації наслідків НС, підго-
товка медичних працівників СМК та накопичення 
резервів медикаментів та медичного майна, вико-
ристання в повному обсязі правової, директивної 
та нормативної бази, необхідної для розгортання та 
функціонування цих систем тощо [6]. Своєчасність 
і належний обсяг надання необхідної ЕМД насе-
ленню в осередках НС суттєво залежить від осна-
щення працівників СМК відповідним ІММ.

Загальновизнаною є необхідність скорочен-
ня часу надання не тільки першої медичної допо-
моги, а й кваліфікованої та спеціалізованої ЕМД 
постраждалим, оскільки в структурі медико-сані-
тарних втрат від сучасної бойової травми значну 
питому вагу становлять тяжкі поєднані і множинні 
поранення [7]. За даними досвіду медичного забез-
печення військ під час сучасних військових кампа-
ній, частка поранених з поєднаними та множинни-
ми пораненнями становила понад 30% від кількості 
медико-санітарних втрат, близько 10% складали 
тяжкі й украй тяжкі поранення [8]. 

Сучасне медичне оснащення СМК підрозді-
ляється на наступні групи: аптечки, сумки, комп-
лекти медичного майна, набори медичні і укладки; 
медична техніка, медичні прилади, прилади для 
експрес-діагностики, апарати тощо; медичні меблі 
і устаткування; типове устаткування і тара; сані-
тарно-господарське майно тощо. Розробка і розді-
лення сучасних зразків ІММ СМК проводиться за 
урахуванням умов:

– виду і обсягу ЕМД, що надається при медич-
ній евакуації в дошпитальному періоді;

– кількості поранених і хворих, що надходять 
у відповідні функціональні підрозділи, а також но-
зологічних форм поранень, захворювань та інших 
патологічних станів;

– виду і характеру лікувально-діагностичних, 
санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших 
медичних заходів;

– кількості та кваліфікації медичного персоналу;
– можливостей випуску вітчизняною промис-

ловістю (освоєння виробництва) відповідних ви-
робів для лікування та експрес-діагностики з вра-
хуванням вимог їх придатності до використання 
(експлуатації) в польових умовах згідно існуючих 
стандартів;

– встановленого періоду постачання або зада-
ного часу автономної діяльності бригад СМК в до-
шпитальному періоді та медичній евакуації.

За сучасною системою індивідуального ме-
дичного оснащення (ІМО) може постачатися до 

46 найменувань: аптечок, сумок, комплектів ІММ, 
наборів, медичних укладок, об’єднаних в 11 класи-
фікаційних груп (у тому числі аптечок -4; сумок -3; 
комплектів ММ -1; наборів медичних і укладок -8). 

Узагальнення досвіду використання аптечок 
при НС дозволяє запропонувати стандартний склад 
індивідуальної аптечки першого рівня: джгут-
турнікет; джгут Есмарха; пакет перев’язувальний 
індивідуальний, стерильний з еластичним комп-
ресійним компонентом і захисною вологостійкою 
оболонкою; бинт марлевий стерильний; засіб для 
зупинки кровотечі хімічний; бинт кровоспин-
ний тампонувальний з гемостатичним засобом; 
оклюзійна торакальна наліпка; лейкопластир гі-
поалергенний на нетканій основі; термоковдра; 
назофарингіальна трубка відповідного розміру; 
орофарінгеальна маска; комір Шанца; маркер водо-
стійкий для нанесення інформації синього кольору; 
ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні).

Таким чином, застосування сучасних зразків 
ІММ дозволяє істотно підвищити ефективність на-
дання ЕМД населенню і військовослужбовцям при 
бойових діях і при ліквідації медико-санітарних на-
слідків НС, а також:

– надавати медичну допомогу пораненим і хво-
рим безпосередньо в осередках НС і проводити їх 
підготовку до подальшої евакуації;

– підтримувати встановлений рівень готовності 
СМК;

– уніфікувати і стандартизувати норми поста-
чання і запасів ІММ бригад і установ СМК та осо-
бового складу частин Збройних Сил України;

– забезпечувати оперативність розгортання 
(згортання) частин, закладів і підрозділів СМК в 
польових умовах;

– визначити об’єктивну поточну і перспективну 
потребу в ІММ та оптимізувати забезпечення ним 
бригад і установ СМК та особового складу частин 
Збройних Сил України при веденні бойових дій і 
в ході ліквідації медико-санітарних наслідків над-
звичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

Висновки. Застосування сучасної зброї в ло-
кальних війнах та збройних конфліктах спричиня-
ють масові медико-санітарні втрати серед мирного 
населення та особового складу ЗСУ. Сучасні ло-
кальні війни і збройні конфлікти створюють специ-
фічні умови для медико-санітарного забезпечення 
ураженого мирного населення, особового складу 
ЗСУ та специфічні умови для індивідуального ме-
дичного оснащення та організації і надання ЕМД. 
Отже, для підтримання високого рівня медичного 
забезпечення СМК і ЗСУ, оснащення їх індивіду-
альним медичним майном необхідно переглянути 
та ввести в дію нові табелі до штату відповідних 
формувань СМК. 
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ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ

Проведено клініко-статистичний аналіз 50 історій пологів: 25 жінок, які народжували з допомогою партнера (пер-
ша група), 25 жінок – пологи без участі партнера (друга група). У роділь першої групи нормальні фізіологічні пологи 
відбулися в 80%, у другій групі – у 64%. Серед ускладнень пологів: аномалій пологової діяльності у першій групі 12%, 
у другій групі 24%; травми м’яких тканин в першій групі 16% проти 24% у другій групі; кесарів розтин у 4% у першій 
групі та 8% у другій групі, що свідчить про вищу ефективність партнерських пологів. За наявності партнера, інтенсив-
ність больових відчуттів є нижчою. Однак, стан новонароджених і післяпологовий період не залежать від наявності 
партнера.

Ключові слова: партнерські пологи, фізіологічні пологи.

Проведено клинико-статистический анализ 50 историй родов: 25 женщин, которые рожали с помощью партнера 
(первая группа), 25 женщин – роды без участия партнера (вторая группа). В рожениц первой группы нормальные 
физиологические роды в 80%, во второй группе у 64%. Среди осложнений родов: аномалий родовой деятельности 
в первой группе 12%, во второй группе 24%; травмы мягких тканей в первой группе 16% против 24% во второй груп-
пе; кесарево сечение в 4% в первой группе и 8% во второй группе, свидетельствует о эффективности партнерских 
родов. При наличии партнера, интенсивность болевых ощущений ниже. Однако, состояние новорожденных и по-
слеродовой период не зависят от наличия партнера.

Ключевые слова: партнерские роды, физиологические роды.

A statistical analysis of the clinical histories of 50 births: 25 women who gave birth with a partner (the first group), 25 
women – birth without a partner (second group). In the first group normal physiological birth occurred in 80%, in the second 
group – 64%. Among the complications of childbirth, anomalies of labor activity in the first group 12%, in the second group 
24%; tissue injuries in the first group 16%, in the second group 24%, cesarean 4% in the first group and 8% in the second 
group, indicating that the higher efficiency of labor partner. If a partner, the intensity of pain is lower. However, the condition 
of the newborn and postpartum period are not dependent on the availability of partners.

Key words: partnerships childbirth, physiological childbirth.

В наш час питання партнерських пологів є над-
звичайно актуальним та широко обговорюється як 
серед лікарів та науковців, так і серед подружніх 
пар, що планують народження дитини. Варто за-
значити, що згідно даних Міністерства охорони 
здоров’я, в 2002 році в Україні не було зафіксовано 
випадку пологів присутності рідних разом із ро-
діллею, в той час, як у медичній світовій практиці 
вже тоді більше тридцяти років, використовувалися 
партнерські пологи, зокрема, в США 90% пологів є 
партнерськими[5, c. 100].

 В Україні у 2004 році кількість партнерських 
пологів збільшилась до 52%, у 2014 році становила 
82% [3, с. 58]. В даний час в нашій країні все біль-
ше майбутніх батьків планують народжувати спіль-
но, оскільки оточуюча роділлю атмосфера відіграє 
значну роль у перебігу пологів [4, c. 84]. 

Під час вагітності необхідно проводити допо-
логову психологічну підготовку подружньої пари, 
яка згодом реалізує набуті знання під час пологів. 
Варто зазначити, що партнер під час пологів є не 
тільки спостерігачем, він може надавати роділлі ак-
тивну допомогу, застосовуючи різні немедикамен-
тозні способи знеболення [5, c. 32].

У виникненні ускладнень під час пологів, зо-
крема таких як аномалії пологової діяльності та 

дистрес плода, відіграють роль емоційні та психо-
логічні фактори [2, c. 33], тому зменшення стресо-
вих відчуттів, що забезпечується підтримкою рід-
них людей, може вплинути на рівень ускладнень і 
призвести до їх зниження. Однак, при цьому слід 
враховувати індивідуальний підхід до вагітної, її 
ставлення до присутності когось із близьких людей 
на пологах, без категоричних переконань, що може 
також мати негативні наслідки [1, c. 18]. 

Метою роботи було дослідити вплив партнер-
ських пологів на перебіг пологів.

Результати досліджень. Для досягнення по-
ставленої мети проведено клініко-статистичний 
аналіз 50 історій пологів і сформовано дві групи: 
перша група 25 жінок, які народжували з допомо-
гою партнера, друга – 25 жінок без участі партнера. 
Роділлі обох груп є соматично здоровими, пологи 
в терміні 37-41 тижня, стан плода задовільний. Се-
ред жінок другої групи, 36% не ставилися позитив-
но до перебігу пологів, що також могло мати вплив 
на перебіг пологів.

Нами проаналізовано клінічний перебіг поло-
гового процесу, кількість ускладнень, що виникли 
в процесі пологів, стан плода і новонародженого, 
перебіг післяпологового періоду, взаємовідносини 
з медперсоналом.
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Результати досліджень. Всі жінки поступили 
до пологового будинку з початком пологової ді-
яльності. У роділь першої групи, які народжували 
з участю близьких, нормальні фізіологічні пологи 
відбулися в 20 випадках (80%), що значно частіше 
в порівняні з другою групою, де роділлі народжу-
вали без рідних: нормальні фізіологічні пологи 
були у 16 випадках – 64%. Отже, ускладнені поло-
ги у першій групі становили 20%, у другій – 36%.

У жінок першої групи частота аномалій поло-
гової діяльності була у 3 випадках (12%), у другій 
групі – у 6 (24%), що незначно відрізнялося від 
даних літератури. Серед аномалій пологової діяль-
ності діагностовано слабкість пологової діяльності 
у всіх роділь першої групи та 4 роділь другої групи 
(66,7%). У однієї роділлі другої групи (16,65%) діа-
гностовано дискоординовану пологову діяльність і 
у однієї (16,65%) – надмірну пологову діяльність, 
через що у партнера не було можливості бути при-
сутнім на пологах.

Передчасне відходження навколоплідних вод у 
першій групі було у двох випадках 8%, в другій у  
3 (12%), що не відрізнялося в обидвох групах і не 
могло бути, в подальшому, причиною порушень по-
логової діяльності. Можна вважати, що причиною 
більшої кількості порушень пологової діяльності у 
роділь другої підгрупи є більш виражене психоемо-
ційне напруження, зумовлене відсутністю партнера 
на пологах.

Аналізуючи частоту пологового травматизму 
варто зазначити, що частота пологів із травмами 
м’яких тканин в першій групі склала 16% (4 випад-
ки) проти 24% (6 випадків) у другій групі, частота 
розривів шийки матки у першій групі склала 4% 
проти 12% у другій. Зниження материнського трав-
матизму може бути зумовлено активною поведін-
кою роділь при партнерських пологах, де є постій-
на ініціація партнера. При відсутності партнера, 
роділлі надають перевагу знаходитися у лежачому 
положенні під час процесу пологів.

У 4% жінок першої групи і 8% другої групи 
пологи завершились оперативно – кесарів розтин, 
через неефективність медикаментозного лікування 
аномалій пологової діяльності та розвиток дистре-
су плода.

У жінок першої групи народилися діти з оцін-
кою за шкалою Апгар більше 8 балів у 23 випадках 
(92%), у другій групі – у 20 випадках (80%), що може 
бути спричинене аномаліями пологової діяльності. 
Однак, загалом, показники стану новонароджених 
дітей значно не відрізнялися в обидвох групах.

Післяпологовий період у обстежуваних жінок 
першої групи не ускладнився у 22 випадках (88%), 
у 3 випадках (12%) діагностовано наявність пато-
генних мікроорганізмів у виділеннях із піхви, що 
призвело до післяпологових інфекційних усклад-
нень. У 20 породіль другої групи ускладнень не 
було (80%), у 4 (16%) субінволюція матки, що по-
требувало додаткового призначення скорочуючих 
матку засобів. Отже, наявність партнера на пологах 
не впливає на перебіг післяпологового періоду.

Щодо взаємовідносин із медичним персона-
лом, чіткої тенденції до спрощення спілкування 

пацієнтів при наявності партнерських пологів не 
відмічено. У даному випадку, більш важливими є 
особистість роділлі та її ставлення до пологів і пра-
цівників пологового будинку.

Отримані результати свідчать про дещо вищу 
ефективність партнерських пологів із метою зни-
ження частоти ускладнень і поліпшення результа-
тів пологів, зокрема, зниження відсотка аномалій 
пологової діяльності, пологового травматизму, опе-
ративних втручань, однак, важливим є індивідуаль-
ний підхід самої вагітної та роділлі, оскільки деякі 
ускладнення можна попередити. Аномалії полого-
вої діяльності, які розвиваються значно частіше у 
випадку пологів без партнера, пояснюються психо-
емоційним напруженням, що, при відповідній під-
готовці вагітної до пологів, яка бажає народжувати 
самостійно, можна зменшити.

Для визначення рівня больових відчуттів було 
використано десятибальну шкалу H.H. Расстригі-
на і Б.В. Шнайдера. Дане обстеження проводилося 
нами під час пологів. Шкала охоплює такі показ-
ники: больові відчуття, рухове збудження, психое-
моційне напруження, частота дихання і його ритм, 
зміни АТ і ЧСС. Згідно з даною шкалою: «10 ба-
лів» – інтенсивний, виражений та нестерпний біль; 
«0 балів» – відсутність будь-яких больових від-
чуттів, «6–7 балів» –помірні больові відчуття, які 
більшість жінок змогли витримати без шкідливих 
негативних наслідків для себе та дитини [2, c. 32] 
і не потребували додаткового знеболювання. Ви-
сока інтенсивність больових відчуттів зафіксована 
в групі жінок, що народжували без підтримки рід-
них, – 8 балів, тому їм проводилося знеболювання 
пологів у 56%. Водночас, у жінок, які отримували 
психологічну підтримку зі сторони партнера, ін-
тенсивність больових відчуттів була значно ниж-
чою і склала 5 балів, знеболювання потребували 
20%, що доводить позитивну роль партнера у цьо-
му випадку.

Висновки:
1. Партнерські пологи сприяють зменшенню 

частоти аномалій пологової діяльності – при парт-
нерських пологах дане ускладнення має місце у 
12%, без партнера у 24% та пологового травма-
тизму, який ускладнює партнерські пологи у 16% 
проти 24%.

2. Наявність партнера на пологах не впливає 
на стан новонароджених і перебіг післяпологового 
періоду.

3. Висока інтенсивність больових відчуттів 
зафіксована в групі жінок, що народжували без 
підтримки рідних, що потребувало знеболювання 
пологів у 56%. При психологічній підтримці зі сто-
рони партнера, інтенсивність больових відчуттів 
була значно нижчою, знеболювання потребували 
20% роділь.

4. У 36% роділь другої групи з’ясовано нега-
тивне ставлення до пологів, що могло вплинути на 
результати дослідження, тому при відповідній пси-
хологічній підготовці вагітної до пологів, яка бажає 
народжувати самостійно, частота ускладнень може 
суттєво не відрізнятися, що потребує додаткового 
аналізу.
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КЛІНІЧНІ ТА НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
АТЕРОТРОМБОТИЧНОГО ТА КАРДІОЕМБОЛІЧНОГО ПІДТИПІВ 

ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

В роботі досліджуються особливості клінічних та нейропсихологічних даних атеротромботичного та кардіоембо-
лічного підтипів ішемічного інсульту. В дослідженні проводився аналіз 73 пацієнтів з ішемічним інсультом. Групи були 
рандомізовані в залежності від патогенетичного підтипу ішемічного інсульту: з АТІ і КЕІ. Середній бал когнітивних 
порушень у хворих з КЕІ за шкалою MoCA склав 19,5 ± 1,24, апатичних розладів – 22,31 ± 1,22. У хворих на кардіо-
емболічний підтип ішемічного інсульту, в порівнянні з пацієнтами на атеротромботичний підтип, мали місце більш 
виражені показники когнітивних, емоційних порушень, більш значне погіршення якості сну.

Ключові слова: атеротромботичний та кардіоемболічний підтип ішемічного інсульту, когнітивні порушення, 
комп’ютерна томографія, УЗДГ.

В работе исследуются особенности клинических и нейропсихологических данных атеротромботического и 
кардиоэмболического подтипов ишемического инсульта. В исследовании проводился анализ 73 пациентов с ише-
мическим инсультом. Группы были рандомизированы в зависимости от патогенетического подтипа ишемического 
инсульта: с АТИ и КЭИ. Средний балл когнитивных нарушений у больных с КЭИ по шкале MoCA составил 19,5 ± 1,24, 
апатичных расстройств – 22,31 ± 1,22. У больных кардиоэмболическим подтипом ишемического инсульта, по срав-
нению с пациентами с атеротромботическим подтипом, имели место более выраженные показатели когнитивных, 
эмоциональных нарушений, более значительное ухудшение качества сна.

Ключевые слова: атеротромботический и кардиоэмболический подтип ишемического инсульта, когнитивные 
нарушения, компьютерная томография, УЗДГ.

In the given work was investigated the identification of the clinical and neuropsychological data of atherothrombotic and 
cardioembolic variant of ischemic stroke. The study included 73 patients with ischemic stroke. These groups of people were 
divided according to the pathogenetic variant of ischemic stroke: with AТS and CЕS. The average cognitive function in pa-
tients with CЕS by MoCA scale was 19.5 ± 1.24, apathetic disorders – 22.31 ± 1.22. In patients with cardioembolic variant of 
ischemic stroke, compared with patients on the atherothrombotic variant, there were more pronounced indices of cognitive, 
emotional disorders, a more significant deterioration in the quality of sleep.

Key words: atherothrombotic and cardioembolic variant of ischemic stroke, cognitive impairment, CT-investigation, 
USDG.

Актуальність. Судинні захворювання голов-
ного мозку в даний час є однією з головних при-
чин смертності та інвалідизації населення планети  
[1, с. 100-107; 2, с. 160]. Захворюваність на мозко-
вий інсульт у світі постійно збільшується, а смерт-
ність в результаті його становить 10% в структурі 
загальної смертності населення планети [4, с. 3-8]. 
Провідними причинами розвитку мозкового ін-
сульту є атеросклероз, артеріальна гіпертензія, їх 
поєднання, фібриляція передсердь.

Одним з досягнень останніх років в області 
ангіоневрології є теорія гетерогенності ішеміч-
ного інсульту. Найбільш поширеним підтипом є 
атеротромботичний інсульт та кардіоемболічний. 
На сьогоднішній день частота їх складає 25-30% і 
19-25% відповідно, в структурі ішемічного інсуль-
ту [3, с. 10-16; 4, с. 3-8]. Також накопичується все 
більше даних, що свідчать про роль факторів зо-

внішнього середовища та порушення циркадних 
ритмів, які опосередковуються дисфункцією гі-
поталамо-епіфізарної вісі, в розвитку інсульту та 
постінсультних когнітивних порушень [2, с. 160; 
3, с. 10-16; 5, с. 119-26]. Таким чином, особливо ці-
кавим видається вивчення гіпотези патогенетичної 
відособленості основних типів ІМІ саме в хронобі-
ологічному аспекті. З іншого боку, клінічні та осо-
бливо нейропсихологічні особливості підтипів ІМІ 
маловивчені або ж суперечливі. В даний час стає 
можливим проведення дослідження особливос-
тей когнітивного статусу у пацієнтів з основними 
підтипами ІМІ, що необхідно для прогнозування 
віддалених результатів і побудови індивідуальних 
програм реабілітації [2, с. 160; 3, с. 10-16; 4, с. 3-8; 
6, р. 24-34].

Мета дослідження: виявлення особливостей 
клінічних та нейропсихологічних даних атеро-
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тромботичного та кардіоемболічного підтипів іше-
мічного інсульту.

Нами проводився аналіз 73 пацієнтів з ішеміч-
ним інсультом, яким з метою діагностики струк-
тур головного мозку проводилася КТ, а також з 
метою діагностики стану судин та гемодинаміки 
проводилося дуплексне сканування з кольоровим 
доплерівським картуванням. Комп’ютерна томо-
графія проводилась за допомогою рентгенівського 
мультиспірального сканера «SOMOTOM SPIRIT» 
(Siеmens) № 31906 (величина зрізу 3,8 мм), яка 
дозволила виявити й уточнити характер інсуль-
тів на різних етапах захворювання та забезпечити 
спостереження за структурними змінами в інфар-
ктній зоні, перифокальним станом даних структур, 
субарахноїдального простору. Виявляли ступінь 
об’ємного впливу вогнища на сусідні структури 
мозку, здавлення субарахноїдального простору, 
шлуночкової системи, зміщення серединних струк-
тур, порушення лікворного відтоку.

При проведенні комп’ютерної томографії обсяг 
ішемічного інфаркту півкулі головного мозку був 
виражений в кубічних сантиметрах (см3) (визна-
чення обсягу вогнища ураження проводили за фор-
мулою еліпсоїда: V = 0,52 x А х В х С, де V – об’єм 
вогнища ураження, А, В, і С – його діаметри, 0,52 – 
коефіцієнт для розрахунку неправильного еліпса).

 Для оцінки стану мозкової гемодинаміки про-
водилась УЗДГ на пристрої «XARIO» «TOSHIBA 
MEDICAL SYSTEMS», model SSA-660A (2b730-
682E * E).

 Групи хворих були рандомізовані в залежності 
від патогенетичного підтипу ішемічного інсульту: з 
АТІ і КЕІ. В першу групу було віднесено 38 паці-
єнтів, у яких ГПМК виникло внаслідок атероскле-
ротичного ураження судин каротидної системи з 
розвитком оклюзії за механізмом атеротромбоза. 
Вік хворих коливався від 41 до 73 років (серед-
ній вік 59,3 ± 1,72 років). Серед обстежених хво-
рих жінок було 14 (36,8%), чоловіків – 24 (63,2%).  
У 2-у групу було віднесено 35 пацієнтів, у яких 
ГПМК виникло внаслідок ураження судин каро-
тидної системи з розвитком оклюзії за кардіоембо-
лічним механізмом. Вік хворих коливався від 32 до 
68 років (середній вік 48,1 ± 1,34 років). Серед об-
стежених хворих жінок було 10 (28,6%), чолові-
ків – 25 (71,4%).

Для об’єктивізації даних нейропсихологічних 
порушень та оцінки вираженності дефіциту у хво-
рих ІМІ використовували комплексний кількісний 
аналіз за допомогою клінічних й госпітальних 
шкал, опитувальників та анкетування. Для вияв-
лення й оцінки когнітивних порушень (КН) ми ви-
користовували шкалу MoCA (межі коливань від 0 
до 30 балів). Для оцінки порушень в емоційній сфе-
рі ми використовували геріатричну шкалу депресії 
(ГШД) (межі коливань від 0 до 15 балів) й шкалу 
апатії (G. Starkstein et al., 1990) (межі коливань від 
0 до 42 балів); а для визначення якості сну – ви-
користовували анкету оцінки нічного сну (АОНС) 
(Вейн, 1998 р.) (межі коливань від 0 до 30 балів). 
Показники оцінювалися на 2-4-ий тиждень.

Результати дослідження. У 1-й групі були ви-
явлені наступні закономірності: розвиток захво-
рювання в більшості – 35 (92,1%), спостережень 

характеризувався відносно повільним поступовим, 
протягом декількох годин або днів, наростанням 
неврологічної симптоматики. Апоплектиформ-
ний тип початку інсульту був менш характерний 
і спостерігався у 3 хворих (7,9%). У 32 пацієнтів 
(84,2%) захворювання дебютувало в нічний або 
ранковий час доби. У більшості хворих (73,7%) по-
рушення мозкового кровообігу було першим і єди-
ним. У 10 хворих (26,3%) були отримані відомості 
про перенесені раніше транзиторні ішемічні атаки 
в тому ж артеріальному басейні. Серед основних 
судинних захворювань, що зумовили розвиток 
ішемічного інсульту: з церебральним атеросклеро-
зом – 19 осіб (50%), з артеріальною гіпертензією – 
5 осіб (12,5%), з поєднанням артеріальної гіпертен-
зії та церебрального атеросклерозу 14 осіб (37,5%).

У групі пацієнтів з КЕІ відзначалися такі осо-
бливості: у 34 пацієнтів (97,1%) був апоплек-
тиформний тип початку інсульту, у 1 пацієнта 
(2,9%) – поступовий початок. У 27-ми випадках 
(77,1%) захворювання виникло на тлі фізично-
го або емоційного перенавантаження, 8 пацієнтів 
(22,9%) відзначали погіршення на фоні повного 
благополуччя. У 33 пацієнтів (94,3%) неврологіч-
ний дефіцит був максимальний в дебюті КЕІ, у 
2-х (5,7%) – наростав протягом 1-ої доби. Втрата 
свідомості відзначалася у 6 пацієнтів (17,1%). У 
більшості хворих (77,1%) порушення мозкового 
кровообігу було вперше і єдиним. ТІА відзначали-
ся в анамнезі у 8 хворих (22,9%), однак, вони ха-
рактеризувалися клінікою ураження різних судин-
них басейнів. У даній групі хворих були виявлені 
наступні закономірності. Когнітивні порушення 
відзначалися у 24 хворих з АТІ (63,2%) з середнім 
балом за шкалою MoCA 24,1 ± 1,12. Апатичні роз-
лади зустрічалися у 20 хворих (52,6%), середній 
бал складав 17,23 ± 1,52. Депресивний синдром в 
даній групі зустрічався у 5 пацієнтів (13,2%) з се-
реднім балом за ГШД 6,4 ± 0,53. Зниження якості 
сну зазначалося у 26 пацієнтів (68,4%), з середнім 
балом 21,42 ± 1,02.

Основними причинами кардіоемболічного ін-
сульту були: неревматична пароксизмальна фібри-
ляція передсердь – 12 хворих (34,3%); ревматичні 
вади серця – 6 хворих (17,1%); неревматична по-
стійна фібриляція передсердь – 4 хворих (11,4%); 
пролапс мітрального клапана – 4 хворих (11,4%); 
інфекційний ендокардит – 3 хворих (8,6%); ди-
латаційна кардіоміопатія і відкрите овальне ві-
кно – 3 хворих (8,6%); протезований клапан сер-
ця – 2 хворих (5,7%); аневризма міжпередсердної 
перегородки – 1 хворий (2,9%). У даній групі хво-
рих були виявлені наступні закономірності. Когні-
тивні порушення відзначались у 27 хворих (77,1%) 
з середнім балом за шкалою MoCA 19,5 ± 1,24.  
Апатичні розлади зустрічались у 21 хворого 
(60%), середній бал склав 22,31 ± 1,22. Депресив-
ний синдром в даній групі зустрічався у 12 паці-
єнтів (34,3%) з середнім балом за ГШД 8,9 ± 0,82. 
Зниження якості сну зазначалося у 25 пацієнтів 
(71,4%), з середнім балом 25,23 ± 0,97.

При зрівняльному аналізі показників обох груп 
було встановлено, – що у хворих КЕІ, в порівнянні 
з пацієнтами з АТІ, мали місце більш виражені по-
казники когнітивних (19,5 ± 1,24 балів проти 24,1 ± 
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1,12 балів, відповідно (р <0,05)), емоційних пору-
шень: апатичні розлади (22,31 ± 1,22 балів проти 
17,23 ± 1,52 балів, відповідно (р <0,05)), депресив-
ний синдром (8,9 ± 0,82 балів проти 6,4 ± 0,53 бали, 
відповідно (р <0,05)); більш значне погіршен-
ня якості сну (25,23 ± 0,97 балів проти 21,42 ± 
1,02 балів, відповідно (р <0,05)). При КЕІ більш, 
ніж в 2 рази частіше зустрічався депресивний син-
дром, ніж при АТІ (34,3% проти 13,2%, відповідно  
(р <0,05)).

Висновки. Таким чином, у хворих на кардіоем-
болічний підтип ішемічного інсульту, в порівнянні 
з пацієнтами на атеротромботичний підтип, мали 
місце більш виражені показники когнітивних, емо-
ційних порушень (апатичні розлади та депресив-
ний синдром), більш значне погіршення якості сну. 
Отримані в ході дослідження дані дозволять під-
вищити інформативність діагностичних тестів та 
підвищити ефективність додаткових лікувальних 
заходів.
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ОРФАННІ ПРЕПАРАТИ – БЕЗНАДІЯ ЧИ ПЕРСПЕКТИВА

Проаналізовано сучасний стан, визначено здобутки та напрямки удосконалення медико-фармацевтичного за-
безпечення хворих на орфанні захворювання в Україні. 

Ключові слова: безпека, ефективність, лікарський засіб, рідкісне (орфанне) захворювання.

Проанализировано современное состояние, определены достижения и направления совершенствования меди-
ко-фармацевтического обеспечения больных орфанным заболеванием в Украине.

Ключевые слова: безопасность, эффективность, лекарственное средство, редкое (орфанное) заболевание.

Analyzes the current state, identified achievements and areas of improvement of medical and pharmaceutical provision 
of patients with orphan diseases in Ukraine.

Key words: safety, effectiveness, medicament, rare (orphan) diseases.

У даний час у світі не існує лікування більш 
ніж 6000 рідкісних захворювань, дві третини яких 
вражають пацієнтів дитячого віку. З метою при-
вернення уваги громадськості до цієї проблеми 
Європейська організація з рідкісним захворю-
ванням (European Organization for Rare Diseases – 
EURORDIS) 29 лютого 2008 р. заснувала День 
рідкісних захворювань. Останній день лютого у 
високосному році був обраний аж ніяк не випадко-
во – він випадає лише раз в чотири роки, тому сим-
волічно ототожнюється з рідкісними хворобами. 
Громадські акції, що проводяться в останній день 
лютого, отримали широке поширення не тільки в 
європейських країнах, але і у всьому світі, що під-
креслює суспільну значимість проблеми лікування 
цих хвороб.

Завданням статті є дослідити показники по-
ширеності цих захворювань серед населення країн 
світу та в Україні; проаналізувати нормативно-пра-
вову базу щодо надання фармацевтичної допомоги 
хворим; запропонувати шляхи оптимізації забезпе-
чення хворих на рідкісні захворювання в Україні.

Рідкісні або орфанні (від англ. оrphan – сирота) 
хвороби – це узагальнена назва для вроджених або 
набутих захворювань, які вкрай рідко відзначають-
ся в загальній популяції населення, погіршують 
якість життя, хронічно прогресують і можуть при-
зводити до інвалідності або смерті.

Вперше термін «орфанні хвороби» (рідкісні за-
хворювання, «хвороби-сироти») з’явився у 1983 р. 
в США при прийнятті закону про орфанні хвороби 
(«Orphan Drug Act»). У США статус препарату-
сироти присвоюється продукту, якщо він призна-
чений для терапії захворювання, яке виявлено не 
більш ніж у 200 тис. осіб в країні. В Європі кри-
терієм для віднесення захворювання до рідкісних 
є його поширеність – не більш як 5 випадків на  
10 тис. чоловік.

Багато орфанних захворювань є генетично 
обумовленими і супроводжують людину протя-
гом усього життя, навіть якщо їх симптоми про-
являються не відразу. Часто хвороба виникає вже 
в ранньому віці – близько 30% дітей з рідкісними 
захворюваннями не доживають до 5 років.

Слід зазначити, що не існує відомостей про 
єдиний рівень поширеності захворювання в попу-
ляції, при якому його починають вважати рідкіс-

ним. Захворювання може бути рідкісним в одній 
частині світу або серед певної групи людей, але 
при цьому часто відзначатися в інших регіонах 
або серед інших популяційних груп. Наприклад, у 
всьому світі виявлено лише 200 осіб з дефіцитом 
N-ацетилглутамат синтетази – спадковим захворю-
ванням, яке призводить до порушення обміну ре-
човин. Але оскільки рідкісних захворювань самих 
по собі досить багато, то в цілому кількість людей з 
різними їх видами є також досить переконливо: на-
приклад, у США близько 30 млн осіб (кожен деся-
тий), в Європейському Союзі — понад 30 млн осіб 
(від 6 до 8% від загальної чисельності населення).

Разом з тим існує так зване соціально спрямо-
ване визначення рідкісних хвороб, яке відображає 
межу фінансово-економічного обґрунтування виго-
ди для розробки лікарських засобів, що використо-
вуються для лікування відповідного захворювання. 
У різних країнах критерії «орфанности» хвороби 
визначають на підставі частоти поширеності на 
рівні від 1 випадку на 1 тис. осіб до 1 випадку на 
200 тис. осіб. Зокрема, в США рідкісним захворю-
ванням вважається патологія діагностована менш 
ніж у 200 тис. осіб, що становить менше 6,4 паці-
єнта на 10 тис. осіб (з розрахунку, що населення 
США – 314 млн чоловік), а в Росії – 10 випадків 
на 100 тис. осіб. У країнах ЄС «рідкісне захворю-
вання» спостерігається менш ніж у 5 пацієнтів на 
10 тис. осіб (1:2000) або не менш ніж у 250 тис. хво-
рих, при тому що населення країн ЄС становить 
506 млн осіб. Для порівняння: в Японії захворю-
вання вважається орфанним, якщо воно діагнос-
товано менш ніж у 50 тис. чоловік (тобто менше 
4 на 10 тис.), з розрахунку, що населення Японії –  
128 млн осіб.

У даний час для України адекватним є пошире-
ність на рівні 1:2000, як прийнято в ЄС. Діагнос-
тичні методи сучасної медицини стають все більш 
досконалими, і з розвитком науки виявляється все 
більше рідкісних хвороб – в середньому 5 нових 
патологій стають відомі щотижня. Всього на сьо-
годнішній день відомо близько 5-7 тисяч рідкісних 
хвороб (вроджених, гематологічних, онкологічних, 
аутоімунних та інших), якими страждає 6-8% на-
селення планети [1].

Деякі захворювання відзначаються настільки 
рідко, що витрати на розробку і виведення на ри-
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нок препаратів для їх діагностики, профілактики 
або лікування не окупляться очікуваними дохода-
ми від продажів, фармацевтична промисловість не 
готова займатися розробкою стандартних ринко-
вих умовах, такі ліки називаються «орфа» – саме 
так описана проблема в Директиві ЄС 141/2000. У 
результаті для 95% рідкісних захворювань терапії 
просто не існує.

Тим не менш орфанні ліки з’являються завдяки 
спільним зусиллям всіх зацікавлених сторін, а та-
кож поєднання ринкових та регуляторних стимулів. 
При цьому дуже важливим аспектом стимуляції до-
сліджень по створенню орфанних препаратів є під-
тримка з боку держави.

У кінці 1999 р. Європа пішла за прикладом 
США і Японії, які запропонували різні заходи 
стимулювання розробки орфанних препаратів.  
У директиві ЄС був визначений порядок відне-
сення лікарських засобів до категорії орфанних, а 
також перераховані заходи підтримки досліджень, 
розробки і просування на ринок ліків для лікування 
рідкісних захворювань.

І якщо на момент прийняття Закону про орфан-
ні ліки у США в 1983 р. Управлінням з контролю 
за харчовими продуктами і лікарськими засобами 
США (Food and Drug Administration — FDА) до 
застосування було схвалено лише 38 орфанних 
препаратів, то станом на жовтень 2014 р. згідно 
зі звітом аналітичної компанії «Evaluate Pharma» 
«Orphan Drug Report 2014» у США число схвале-
них орфанних препаратів склало 373.

Основною метою закону про препарати-сироти 
є заохочення фармкомпаній, які виробляють лікар-
ські засоби для лікування рідкісних захворювань. 
На Заході держави надають виробникам лікарських 
засобів-сиріт проференції на всіх етапах життєвого 
циклу препарату. Головна перевага, яку фармком-
панії забезпечує статус сироти для її препарату, – 
це ексклюзивність щодо медичних показань, тобто 
після маркетингового схвалення препарату протя-
гом певної кількості років за цим показанням не 
будуть зареєстровані жодні інші ліки. Наприклад, 
у США препарат зі статусом сироти може протягом 
7 років реалізовуватися в умовах повної відсутнос-
ті конкуренції. Подібне стимулювання пов’язане з 
особливостями початкових стадій життєвого ци-
клу препаратів-сиріт, на розробку яких йде значно 
більше часу, ніж для інших ліків, – у середньому 
близько 10 років. Крім того, проблематичний і на-
бір пацієнтів для клінічних досліджень, який може 
тривати роками [2].

Для препаратів-сиріт законодавством також 
передбачаються різноманітні податкові пільги на 
стадії клінічних досліджень і в процесі маркетин-
гового схвалення.

Фармацевтичним компаніям, які займаються 
розробками орфанних лікарських засобів в США, 
також надаються різноманітні фінансові пільги для 
здійснення своїх проектів. Таким компаніям на-
лежить 50% податковий кредит на R&D-витрати. 
Також уряд США надає гранти на проведення I–
III фази клінічних досліджень продуктів, призначе-
них для лікування рідкісних захворювань, в обсязі 
$ 30 млн. Податкові збори з споживачів цієї про-
дукції скасовані, що робить її більш доступною і 

сприяє збільшенню обсягу продажів у натурально-
му вираженні.

Згідно з даними аналітичної доповіді «Thomson 
Reuters», обсяг світового ринку орфанних препа-
ратів до кінця 2011 р. перевищив $ 50 млрд, що 
склало приблизно 6% загального обсягу ринку 
фармпродукції ($ 880 млрд). За прогнозами, до 
2018 р. ринок орфанних лікарських засобів буде 
оцінюватися в $ 127 млрд, досягнувши 16% ринку 
рецептурних препаратів.

За даними звіту «Orphan Drug Report 2014», 
частка орфанних препаратів у загальному обсязі 
продажу рецептурних лікарських засобів (за ви-
нятком генериків) до 2020 р. складе 19,1% (близько 
$ 176 млрд), при цьому середньорічний приріст в 
період 2014-2020 рр. в грошовому вираженні досяг-
не 10,5%. Для порівняння: середньорічний приріст 
частки ліків для лікування захворювань, часто ви-
являються в популяції і не належать до орфанних, 
за цей період становитиме лише 4,3%, а рецептур-
них засобів – 5,3%. Таким чином, можна простежи-
ти чітку тенденцію до збільшення частки орфанних 
препаратів у загальному обсязі продажу рецептур-
них лікарських засобів (за винятком генериків), 
починаючи з 8,9% у 2006 р. до 19,1% у 2020 р.

Левову частку в загальному обсязі світових 
продажів препаратів-сиріт в 2009 р. акумулюва-
ли біологічні препарати – 64,3%. Для порівняння, 
роком раніше цей показник складав 51,4%. Обсяг 
світового ринку препаратів-сиріт біо походження у 
2014 р. склав 76,2 млрд. дол. при середніх темпах 
приросту на рівні 6,9% на рік.

У розрізі терапевтичних груп максимальну 
питому вагу в світовому обсязі продажів пре-
паратів-сиріт в 2009 р. складали протипухлинні 
лікарські засоби – 36% (30,6 млрд. дол.). Розмір 
продажів у цьому секторі у 2014 р. збільшився 
до 49,7 млрд. дол. при середніх темпах приросту 
близько 10% на рік [2].

У більшості випадків рідкісні захворювання – 
це хронічні хвороби, що вимагають складного і 
дорогого лікування. Найчастіше ці захворювання 
призводять до того чи іншого ступеня інвалідизації 
пацієнта, знижують якість життя та її тривалість.

На сьогоднішній день поняття орфанних за-
хворювань закріплено законодавчо у багатьох кра-
їнах, проте всюди в нього вкладається дещо різний 
зміст. Справа в тому, що одна і та ж хвороба може 
бути вкрай рідкісною в одній частині світу, але при 
цьому часто зустрічатися в інших регіонах. Напри-
клад, хвороба Гоше для більшості етнічних груп 
є рідкісним захворюванням (1 випадок на 50 тис. 
новонароджених), проте значно частіше зустріча-
ється серед ашкеназських євреїв.

Що стосується країни пострадянського просто-
ру, слід відмітити суттєвий прогрес Російської фе-
дерації. В законодавстві вперше визначення цього 
поняття дано в 2011 р. у Федеральному законі «Про 
основи охорони здоров’я громадян у Російській 
Федерації». У цьому документі рідкісні (орфанні) 
захворювання визначаються як захворювання, що 
мають поширеність не більше 10 випадків захво-
рювань на 100 тисяч населення (або 1 випадок на 
10 тис.). За різними оцінками, в Росії налічується 
від 300 тисяч до 5 мільйонів людей, які страждають 
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рідкісними хворобами. Відсутність більш точної 
статистики пов’язано з тим, що саме поняття орфан-
ного захворювання введено зовсім недавно [1].

Крім того, в 2012 р. Урядом РФ було затвердже-
но перелік життєзагрожуючих і хронічних прогре-
суючих рідкісних орфанних захворювань, що при-
зводять до скорочення тривалості життя громадян 
або їх інвалідності, представлений 24 нозологіями 
і розміщений у відкритому доступі на офіційному 
інтернет-порталі правової інформації. Також були 
затверджені правила ведення Федерального реє-
стру осіб, які страждають рідкісними орфанними 
захворюваннями, позначеними в переліку.

В Україні відповідно до Наказу МОЗ № 919 від 
30.12.2015 р. до орфанних захворювань віднесені 
хвороба Гоше, фенилкетонируя, гемофілію типів А 
або В, хвороба Віллебранда, муковісцидоз, гіпофі-
зарний нанізм, тирозинемія, хвороба Помпі, хво-
роба Німана — Піка, лейциноз (хвороба кленового 
сиропу), м’язова дистрофія, первинні (вроджені) 
імунодефіцити, рідкісні онкологічні захворювання 
та інші [3].

Важливо відмитити, що в 2014 р. в Україні 
упорядковано поняття «орфанні захворювання», а 
також удосконалено і приведено у відповідність з 
європейськими нормами реєстру орфанні захворю-
вання. Крім того, був визначений загальний прин-
цип забезпечення хворих лікарськими засобами та 
спеціальним дієтичним харчуванням. 

Також були внесені зміни до основ законо-
давства України про охорону здоров’я щодо за-
безпечення профілактики та лікування рідкісних 
орфанних захворювань [4]. У відповідності зі ст. 
53 «Профілактика та лікування рідкісних (орфан-
них) захворювань» держава забезпечує заходи з 
профілактики рідкісних (орфанних) захворювань 
та організації надання громадянам, які стражда-
ють такими захворюваннями, відповідної медич-
ної допомоги. З цією метою центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров’я: 
по-перше, визначає і затверджує перелік рідкіс-
них (орфаних) захворювань і забезпечує офіційну 
публікацію цього переліку; по-друге, у поряд-
ку, встановленому Кабінетом Міністрів Украї-
ни, забезпечує створення та ведення державного 
реєстру громадян, які страждають рідкісними 
(орфанними) захворюваннями; по-третє, визначає 
заходи, необхідні для проведення профілактики 
рідкісних (орфанних) захворювань, встановлює 
порядок надання медичної допомоги громадянам 
з цими захворюваннями.

Законом також передбачено, що громадяни з 
рідкісними захворюваннями безперебійно та безо-
платно забезпечуються необхідними для лікування 
цих захворювань лікарськими засобами та відпо-
відними харчовими продуктами для спеціального 
дієтичного споживання.

У даний час вартість лікування одного паці-
єнта з орфанним захворюванням становить від 
20 тис. грн до 6-8 млн грн в рік. Фінансування лі-
кування рідкісних захворювань в Україні в 2015 р. 
було збільшено на 50% порівняно з 2014 р., однак у 
бюджеті на 2016 р. воно залишилося на рівні 2014 р.  
(138 млн грн замість необхідних 500 млн грн).

Пацієнти, які страждають тим чи іншим рідкіс-
ним захворюванням, потребують пожиттєвого за-
безпечення відповідним дорогим препаратом. Інак-
ше в більшості випадків хвороба швидко прогресує 
і призводить до летального результату. Самостійно 
оплачувати багатомільйонні закупівлі препарату 
абсолютна більшість пацієнтів не в змозі, тому в 
розвинених країнах передбачено фінансування 
лікування орфанних захворювань. Такі програми 
існують у Франції, Великобританії, Канаді, Ав-
стралії, Японії та інших країнах. Фінансування 
лікування орфанних захворювань – дуже високо-
витратна стаття в державному бюджеті, оскільки 
витрати на препарати для декількох хворих орфан-
ним захворюванням можуть перевищувати витрати 
на фінансування відразу цілої популяції хворих з 
більш поширеною хворобою, наприклад, онколо-
гічними захворюваннями. Однак з цієї причини не 
можна відрізняти одних пацієнтів від інших – паці-
єнти з орфанними хворобами не винні в тому, що 
їх захворювання відноситься до числа рідкісних.  
І якщо для лікування пацієнтів існують ліки, то 
хворого потрібно рятувати.

Наприклад, в Росії в цьому напрямку зроблені 
певні важливі кроки. На сьогоднішній день в країні 
діє програма «7 нозологій», за якою виділяються 
кошти на придбання ліків для пацієнтів, що страж-
дають одним з семи захворювань, що потребують 
дорогого лікування. З цих семи нозологій чотири 
відносяться до рідкісних хвороб: гемофілія, муко-
вісцидоз, гіпофізарний нанізм і хвороба Гоше [1].

Програма «7 нозологій» показала себе як успіш-
ний приклад досягнення хороших результатів при 
лікуванні хворих рідкісними захворюваннями. На-
приклад, кардинально покращилося життя паці-
єнтів, які страждають на гемофілію. Якщо раніше 
хвороба призводила до їх інвалідизації, переломів, 
вони були обмежені з точки зору працездатності та 
мали дуже низьку якість життя, то тепер гемофілія, 
за рахунок отримання пацієнтами сучасних препа-
ратів, лікується дуже ефективно і пацієнти ведуть 
повноцінний спосіб життя.

Величезне значення у фінансуванні лікування 
хворих орфанними захворюваннями в усьому світі 
мають благодійні та пацієнтські організації, у меж-
ах яких поєднуються самі хворі з тим чи іншим рід-
кісним захворюванням.

З розвитком медицини діагностується все 
більша кількість орфанних захворювань. А слідом 
за діагностикою приходить розробка лікарських 
препаратів для їх лікування. Перші пацієнти, які 
отримують доступ до того чи іншого орфанного 
препарату, нерідко роблять це за рахунок добро-
чинних організацій та волонтерів. З плином часу, 
все більше орфанних препаратів отримують до-
ступ на ринок і все більша кількість пацієнтів 
за рахунок благодійних організацій і державного 
фінансування мають можливість лікуватися цими 
препаратами. Сьогодні деякі орфанні препарати 
можна отримати за рецептом в аптеці. А в майбут-
ньому кількість таких препаратів, в аптеці, без-
сумнівно, буде збільшуватися. Це означає, праців-
никам аптек доведеться працювати з абсолютно 
особливою категорією лікарських засобів – пре-
паратами, які застосовуються довічно, коштують 
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дуже дорого і дарують можливість одужання важ-
ко хворим людям.

Законодавством передбачено, що громадяни 
України з рідкісними захворюваннями безпере-
бійно та безкоштовно забезпечуються необхідними 
для лікування цих захворювань лікарськими засо-
бами. Разом з тим, для реалізації цієї норми зако-
ну, відсутні реальні механізми як фінансові, так і 
організаційні.

Безумовно, прийняття постанови КМУ від 
31.03.2015 р. № 160 та видача наказів МОЗ України 
від 30.12.2015 р. № 919 та від 05.02.2015 р. № 50 це 
позитивний і обнадійливий факт. Але ж знову напів 
міра в умовах катастрофічного недофінансування 
МОЗ не закупівлю ліків [5].

Проблема ж не вирішиться прийняття держав-
них актів, реалізація яких не підкріплюється фі-
нансово. Виходить, що у пацієнтів з орфанними 
хворобами один шлях отримати лікування – це 
довіритись комісії, що створюється відповідно до 
наказу МОЗ України від 05.02.2015 р. № 50. Чи мо-
жемо сьогодні ствердно відповісти, що комісія од-
нозначно прийме рішення в інтересах хворого, вра-
ховуючи бюрократичність, тотальну корупцію,та 
відсутність належного фінансування. А сама комі-
сія МОЗ наділена відповідно до наказу самого МОЗ 
правом визначати доцільність призначення ліків та 
вмотивовано відмовляти в призначенні. Крім цьо-
го, в наказі не передбачені терміни в які комісія має 
розглянути питання доцільності. Та навіть у випад-
ку позитивного рішення комісією людина не гаран-
тована, що вона буде забеспечена ліками з причини 
того ж недофінансування. Підтвердженням тому є 
постанова КМУ № 557 від 23.08.2016 р. відповідно 
до якої закуповуються ліки та матеріали за бюджет-
ною програмою «Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних захо-
дів програмного характеру» [6]. У постанові чітко 
прослідковуються обсяги придбаних засобів, що 
далеко не відповідають обсягам потреби.

Відповідно до ст. 49 Конституції України кожен 
має право на охорону здоров’я та відповідно до  
ст. 27 кожен має право захищати своє життя і 
здоров’я. Чому долю людини, її право на життя має 
вирішувати виключно комісія? Зможе в даному ви-
падку пацієнт, що страждає орфанним захворюван-
ням захистити своє життя і здоров’я та скориста-
тись іншим способом придбання необхідних ліків. 
У сьогоднішніх умовах не досконалості законодав-
ства проблематично.

По-перше, на даний час в державі відсутній ви-
значений та затверджений перелік таких ліків. Як 
слідство ці лікарські засоби не внесені в державний 
формуляр лікарських засобів, який давав би право 
лікарю призначати такі ліки у разі діагностування 
орфанного захворювання.

Враховуючи, що окремий механізм безкоштов-
ного забеспечення ліками для хворих орфанним за-
хворюванням не визначений. А існує єдиний меха-
нізм саме через бекоштовні рецепти. Скористатись 
таким механізмом на теперішній час не можливо, 
оскільки відсутня зареєстрована ціна, що явля-
ється нормою відповідно до постанови КМУ від 
02.07.2014 р. № 240 та наказу МОЗ від 18.08.2014 р. 
 № 574 [7]. Абсолютна більшість орфанних ліків не 

входить в перелік дозволених до закупівлі лікар-
ськими закладами за бюджетні кошти відповідно 
до постанови КМУ від 05.09.1996 р. № 1071 з допо-
внення відповідно до наказів МОЗ [8]. Відсутність 
такого переліку є причиною не включення таких 
препаратів в національний перелік лікарських засо-
бів відповідно до постанови КМУ від 25.03.2009 р. 
 № 333 [9]. Тож на зазначені ліки не встановлений 
граничний рівень націнки відповідно до постанови 
КМУ від 09.11.2016 р. № 862 у випадку реалізації 
їх через аптечну мережу [10]. Що конче важливо, 
враховуючи їх особливо високу вартість. Напри-
клад, карбаглу (Франція) для лікування порушен-
ня обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом 
(ізовалеріанова, метилмалонова, пропіонова аци-
демії) таблетки 200 мг № 5 – 1000 євро; інкрелєкс 
(Німеччина) для лікування карликовості (Син-
дром Ларона) – 10 мг – 889 євро; кетоконазол HRA 
(Франція) – для лікування передчасного статевого 
дозрівання центрального походження, хвороби 
Іценко-Кушинга гіпофізарного походження, нецу-
крового діабета – 200 мг – 825 євро.

Отже, з цього випливає, що кожен відсоток має 
важливе значення як для держави у випадку без-
коштовного забезпечення так і для пацієнта у ви-
падку придбання за власні кошти. Оскільки навіть 
обмежена націнка в розмірі 15% як передбачено 
по лікарським засобам національного переліку 
для більшості препаратів даної групи буде скла-
дати значну суму. Наприклад, для карбаглу 200 мг  
№ 5 це 150 євро (4200 грн); для інкрелєксу 10 мг це  
133, 3 євро (3732 грн); для кетоконазолу HRA 
200 мг – 123, 7 євро (3463 грн).

Що стосується фізичної наявності, то наші 
дослідження показали, що абсолютна більшість 
орфанних лікарських засобів в Україні відсутня 
як в системі дистрибуції так і в аптечній мережі. 
Причина цьому відома – це висока вартість і від-
сутність масового попиту, що неминуче приводить 
до заморожування обігових коштів.

Крім цього, в доступних спеціалізованих дже-
релах інформації відсутня інформація про орфанні 
препарати, а саме про їх виробників та про офіційні 
шляхи їх придбання.

Природньо виникає питання як бути людині, 
яку спіткало таке лихо як рідкісна хвороба. Дер-
жава не в змозі допомогти враховуючи скудність 
бюджетного фінансування, власні можливості пе-
ресічних українців також вкрай обмежені, оскільки 
дослідження довели, що існує показова несумір-
ність доходів громадян з цінами на орфанні ліки. 
Наприклад, середня заробітна плата в Україні в 
жовтні 2016 р. склала 5350 грн., а в регіонах крім  
м. Києва в середньому до 4500 грн. Середня ж пен-
сія станом на 31 травня 2016 р. склала 1900 грн.

Залишається один шлях – це благодійна допо-
мога. Але і тут ряд проблем, перш за все відсут-
ність інформації про наявність та цінові пропо-
зиції. Відсутній механізм мотивації операторів 
фармацевтичного ринку поставляти при необхід-
ності орфанні ліки в Україну.

Отже, можемо зробити висновок, що на сьогод-
ні в Україні існує серйозна проблема з доступністю 
громадян до орфанних ліків як економічного, так 
фізичного та інформаційного. Тому зіткнувшись з 
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проблемою, борючись за своє, Богом дане право на 
життя, люди використовують самі найрізноманітні 
неофіційні та часто незаконні шляхи придбання 
ліків. Держава ж відсторонюючись від проблеми 
провокує нелегальний обіг лікарських засобів, а 
нелегальний ринок як відомо це середовище для 
обігу в тому числі і фальсифікату з яким немов би 
натхненно борються державні органи контролю.

Вважаємо, що в умовах бюджетної скрути не-
дофінансування програм по придбанню ліків необ-
хідно МОЗ України безвідкладно ліквідувати всі 
законодавчі перешкоди щодо альтернативних шля-
хів придбання ліків для лікування орфанних захво-
рювань, а саме:

По-перше, визначити перелік лікарських за-
собів, які застосовуються для лікування орфан-

них захворювань в Україні та внести в держав-
ний формуляр і національний перелік лікарських 
засобів;

По-друге, забезпечити реєстрацію ціни на ліки 
визначеного переліку;

По-третє, відпрацювати механізм мотивації че-
рез систему оподаткування дистриб’ютерів та роз-
дрібний сектор щодо обігу зазначених препаратів 
в Україні;

По-четверте, МОЗ України створити сайт, де 
розміщувати інформацію стосовно даних лікар-
ських засобів в розрізі орфанних захворювань з 
зазначенням найменувань, виробника, країни де 
реалізується, інформацію про наявність та ціни, 
поштові, електронні адреси закладів де їх можна 
придбати.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФРАКЦІОНУВАННІ ПЛАЗМИ КРОВІ

Стаття присвячена аналізу основних методів фракціонування плазми крові, зокрема зосереджена на методах 
отримання фактора VIII зсідання крові. 

Ключові слова: фракціонування, плазма, фактор VIII зсідання крові, хроматографія. 

Статья посвящена анализу основных методов фракционирования плазмы крови, в частности сосредоточена на 
методах получения фактора VIII свертывания крови.

Ключевые слова: фракционирование, плазма, фактор VIII свертывания крови, хроматография.

This article analyzes the main methods of fractionation of blood plasma, particularly focused on the methods of purifi-
cation of coagulation factor VIII. 

Key words: fractionation, plasma, coagulation faсtor VIII, chromatography.

На сьогоднішній час фракціонування плазми 
є найбільшим сегментом промисловості вироб-
ництва білків для терапевтичного застосування 
[10, с. 316]. Різні світові компанії і групи дослід-
ників задіяні в розробці нових методів фракціону-
вання плазми крові. Ці технології передбачають не 
лише покращення якісних показників отриманих 
продуктів, але й забезпечують стандартизацію про-
цесу для ліцензійного та безпечного клінічного ви-
користання. 

Плазмове фракціонування є складною техноло-
гією, в якій тісно інтегровані різні виробничі про-
цеси [1, с. 48]. Традиційним методом переробки 
плазми є так зване етанольне фракціонування, хоча 
все частіше в технологічні процеси включають і 
хроматографічні стадії. 

Фракціонування плазми крові є галуззю біотех-
нологічної промисловості, що дозволяє отримува-
ти широкий спектр білкових терапевтичних засо-
бів. Часто вони виступають єдиним лікувальним 
засобом надання медичної допомоги при небез-
печних для життя патологічних станах у пацієнтів, 
які страждають від кровотеч, імунологічних розла-

дів, інфекцій або травм. Сучасні плазмові продук-
ти включають в себе препарати факторів зсідання 
крові, полівалентні гіпер-імунні імуноглобуліни 
(IGS), альбумін, інгібітори протеаз, тощо. У бага-
тьох ситуаціях ці продукти використовуються для 
довготривалої, а при спадкових хворобах впродовж 
усього життя, замісної терапії для компенсації вро-
джених чи набутих дефіцитів білка [7, с. 3]. 

Відомо, що загальна частка плазми, що підда-
ється фракціонуванню у світі становить 48,4 млн. л 
на рік [15, с. 113]. Незважаючи на це, існує постій-
ний дефіцит плазми для задоволення потреб в тера-
певтичних препаратах, особливо альбуміну (близь-
ко 500 тонн), IgG (40 тонн) та FVIII (1 кг) [9, с. 20]. 
Оптимізація методів фракціонування є надзвичай-
но важлива як для збільшення «виходу» препаратів 
та їх асортименту, так і для підвищення якісних ха-
рактеристик отриманих продуктів [4, с. 8].

Класичне фракціонування плазми з викорис-
танням етанолу вперше розпочалось в серед-
ині 40-их років минулого століття та залишається 
основним методом, що використовується на даний 
момент. Цим способом отримують препарати аль-
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буміну та IgG у відповідності з дотриманням на-
ступних параметрів: концентрації етанолу, рН, тем-
ператури, іонної сили, вмісту білка [10, с. 322]. При 
етанольному фракціонуванні плазму розморожу-
ють до температури (+2) – (+4) °С, щоб відокреми-
ти кріопреципітат, що містить фактор VIII (FVIII), 
фактор фон Віллебранда (FvW), фібриноген та фі-
бронектин [8, с. 182]. Переваги етанольного фрак-
ціонування полягають у простоті, низькій токсич-
ності, бактеріостатичних ефектах та інактивації 
вірусів. До недоліків відносять: низьку специфіч-
ність при очищенні слідових білків плазми і потен-
ційний денатуруючий вплив етанолу або низьких 
значень рН на нестійкі білки (фактори коагуляції, 
інгібітори протеаз та антикоагулянти) [11, с. 4].

Сучасні препарати FVIII повинні бути вільні від 
надлишкових компонентів, таких як додаткові біл-
ки, активовані гемолізини, вірусні патогени та інші 
хімічні домішки, які використовуються в процесі 

його виготовлення, та володіти високою питомою 
активністю [14, с. 3]. 

Перші системи фракціонування білків плазми 
крові були засновані на хімічних або фізичних за-
собах преципітації з використанням сульфату амо-
нію, каприлової кислоти, етанолу, поліетиленгліко-
лю або варіації рН/температури. Наступним етапом 
було введення процесу хроматографії як селектив-
ної та специфічної процедури фракціонування/очи-
щення [5, с. 107]. Такі методи були значно ефек-
тивніші, ніж стадії осадження, і викликали великий 
інтерес щодо очищення білків, що містяться в не-
значних кількостях [14, с. 9]. 

У таблиці 1 наведено методи фракціонування 
плазми крові та перечислено ряд білків, які отри-
мують цими методами [5, с. 110 ]. 

Дана таблиця демонструє методи, які використо-
вуються у світі при отриманні білкових препаратів 
плазми крові. У нашій лабораторії розроблено ме-

Таблиця 1
Основні методи фракціонування плазми крові

Метод Опис Принцип сепарації Отримані 
препарати 

Кріопреципітація 
базується на здатності деяких білків 
плазми осаджуватись під дією 
низьких температур

диференціальна 
розчинність при низькій 
позитивній температурі

Кріопреципі-
тат FVIII, vWF 
фібриноген

Етанол-
преципітація 

послідовні кроки преципітації 
кріо-бідної плазми етанолом (10% 
-40%), при певних значеннях рН 
(близько 7,4-4,5), температури (-3 
до -6°С), концентрації білку та 
іонної сили. Видалення преципітату 
центрифугуванням або глибинною 
фільтрацією 

диференціальна 
розчинність в етанолі при 
низькій температурі та 
при різних значеннях рН

фібриноген, 
альбумін, IgG, інші 
фактори зсідання

Іонообмінна 
хроматографія

базується на різній здатності 
розділюваних полііонних білків до 
іонного обміну з нерухомою фазою – 
іонітом

відмінність між білками у 
величині іонної взаємодії 
з сорбентом; елюція 
за рахунок збільшення 
концентрації солі або 
зміни рН

фактори коагуляції, 
інгібітори протеаз, 
антикоагу-лянти

Афінна 
хроматографія

зв’язування білків на носії, 
зазвичай упакованому в колонці, 
із специфічним лігандом (гепарин, 
метали, желатин, субстрат, кофактор, 
інгібітор)

біоспецифічна взаємодія 
між цільовим білком 
та лігандом, елюція за 
рахунок конкурентного 
зменшення взаємодії 

ATIII, vWF, FVIII, 
FIX та ін.

Імуноафінна 
хроматографія

 метод, заснований на взаємодії 
між антигеном (Аg) і антитілом 
(Аt), де один з них, відповідно (Аg 
або Аt), може бути сорбований на 
нерозчинній матриці, виконуючи роль 
імуносорбенту.

специфічні афінні 
(мишачі моноклональні) 
антитіла; елюція за 
рахунок збільшення 
концентрації солі

FVIII, FIX,  
протеїн С

Гель-проникна 
хроматографія

базується в основному на ефектах 
виключення, що пов’язані з різницею 
в розмірі молекули та (або) формою

поділ на основі різниці 
молекулярних мас

FVIII, всі 
високомолекулярні 
білки

Ультрафільтрація 

селективний процес фракціонування 
на мембранах з певним розміром пор, 
що дозволяє концентрувати білки та 
відокремлювати низькомолекулярні 
сполуки і солі

поділ на основі різниці 
молекулярних мас усі препарати
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тод очищення FVIII за допомогою проведення кла-
сичних методів осадження білків і хроматографіч-
них: іонообмінної на DEAE-Sepharose й афінної на 
кремнеземних сорбентах з використанням тріазино-
вих барвників у ролі лігандів [2, с. 154]. Барвники-
ліганди розглядаються як альтернатива природних 
аналогів для специфічної афінної хроматографії. 
Ці ліганди здатні зв’язувати більшість типів білків, 
вони комерційно доступні, недорогі та можуть бути 
легко іммобілізовані на матрицях. Вони взаємоді-
ють з активними центрами багатьох білків, імітую-
чи структуру субстратів, кофакторів або рецепторів. 

Ми запропонували включити афінну хромато-
графію на макропористих кремнеземних сорбентах 
у технологічний процес отримання FVIII [3, с. 348]. 
Попередні наші дослідження [2, с. 158] продемон-
стрували, що FVIII не сорбувався з жодним з до-
сліджуваних сорбентів (лігандами-барвниками), 
причому його питома активність зростала (явище 
негативної афінної сорбції). Для даного досліджен-
ня ми використали сорбент Діаорб-Procion Blue HB. 

Лікування гемофілії А за допомогою препаратів 
FVIII на сьогоднішній час є розповсюдженою прак-
тикою і вимагає препаратів високої чистоти, щоб, з 
однієї сторони, зменшити ризик зараження пацієн-
та вірусними захворюваннями, а з іншої, оскільки 
ін’єкції необхідно часто повторювати, запобігти ви-
никненню небажаних імунних реакцій, які виника-
ють при накопиченні залишкових «забруднюючих» 
(неспецифічних) речовин [12, с. 570]. Сучасний 

препарат плазми крові повинен не лише володіти 
високою питомою активністю, але й гарантувати 
пацієнту вірусну безпеку щодо гемотрансмісивних 
інфекцій. 

За останні десятиліття досягнуто значний про-
грес щодо вірусної безпеки плазмових препаратів, 
зокрема FVIII, завдяки збільшенню чисельності 
методик для знешкодження інфекційних агентів 
[13, с. 155; 16, с. 32; 17, с. 287]. Вони включають:

• плазмове фракціонування, що забезпечує зни-
ження концентрації вірусних контамінантів шля-
хом фізичного відокремлення та видалення вірус-
них частинок від цільових білків;

• методи фільтрації концентрованих плазмових 
продуктів (глибинна фільтрація, діафільтрація, уль-
трафільтрація та нанофільтрація); 

• методи хроматографії для поділу молекул на 
основі відмінностей іонного заряду (іонообмінна), 
розміру (гель-фільтрація) або біоспецифічності 
(афінна);

• пастеризація чи теплова обробка;
• сольвент-детергентний метод проти оболонко-

вих вірусів; 
• хімічна обробка (висока концентрація солі, 

використання різних хімічних реагентів, напри-
клад солей тіоціанату). 

Включення різних методів інактивації вірусів 
у поєднанні з ефективними хроматографічними 
етапами біоспецифічного виділення та очищення у 
процес фракціонування плазми крові, дозволяє нам 

Рис. 1. Схема фракціонування плазми крові 
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отримати препарати високого ступеня чистоти, зо-
крема FVIII зсідання крові, безпечні у застосуванні 
стосовно можливої вірусної контамінації [6, с. 165] 
(рисунок 1).

Висновок. Сучасна схема фракціонування 
плазми крові передбачає поєднання класичних та 

хроматографічних методів, що суттєво підвищує 
якість та кількість кінцевих білкових препаратів. 
Ми пропонуємо в процес отримання FVIII, поряд 
з іонообмінною, включити метод афінної хромато-
графії на кремнеземних носіях з активними барв-
никами в ролі лігандів.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ  
У ТКАНИНАХ НАДНИРНИКІВ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ  

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

В статті надано дані про зміни активності антиоксидантної системи наднирників щурів різного віку на тлі впли-
ву патогенного екзогенного фактора – електромагнітного випромінювання діапазону мобільного зв’язку. Завдяки 
отриманим даним запропоновано опис можливої моделі патогенетичного механізму дії ЕМВ на біологічні об’єкти. 
З’ясовано, що він є опосередкованим і може мати прогностичне значення для оцінки розвитку ендотоксикозу в ор-
ганізмі. 

Ключові слова: електромагнітне випромінювання, антиоксидантна система, ендогенна інтоксикація.

В статье приведены данные об изменении активности антиоксидантной системы надпочечников крыс разного 
возраста на фоне воздействия патогенного экзогенного фактора – электромагнитного излучения диапазона мо-
бильной связи. Благодаря полученным данным предложено описание возможной модели патогенетического меха-
низма действия ЭМИ на биологические объекты. Выяснено, что он является опосредованным и может иметь про-
гностическое значение для оценки развития эндотоксикоза в организме.

Ключевые слова: электромагнитное излучение, антиоксидантная система, эндогенная интоксикация.

The article contains data about changes in activity of antioxidant system of rat adrenal all ages on the background of 
impact of exogenous pathogenic factor – electromagnetic radiation (EMR) range of mobile communications. Thanks to the 
received data was proposed a description of a possible model of pathogenetic mechanism of action of electromagnetic radi-
ation on biological objects. It was found that it is indirect and can have a prognostic value for the assessment of development 
of endotoxemia in the body.

Key words: electromagnetic radiation, antioxidant system, endogenous intoxication.

Електромагнітне випромінювання (ЕМВ) – є 
одним із найменше досліджених видів патоген-
них екзогенних чинників, що впливає на життєді-
яльність організму. Багато авторів переконані, що 
ЕМВ шкідливо впливає на функціонування нерво-
вої, серцево-судинної, ендокринної, імунної та ін. 
систем організму [1-2]. Однак, залишається багато 
відкритих питань про механізми впливу його на бі-
ологічні об’єкти. Встановлено, що фізично людина 
не відчуває вплив ЕМВ, однак наслідками впливу 
ЕМВ є розвиток патологічних процесів різного сту-
пеню важкості. Аналіз даних літератури показує, 
що ЕМВ різної інтенсивності індукує достатньо 
широкий спектр біологічних ефектів: термічних, 
резонансних, генетичних. Поглинання ЕМВ тка-
нинами організму завжди супроводжується підви-
щенням їх температури [3]. Одночасно із тепловим 
ефектом, ЕМВ оказує і резонансний, який прояв-
ляється зміною електронних структур, орієнтації і 
конформації біологічних макромолекул. В резуль-
таті в клітинах організму спостерігається зрушен-
ня молекул ДНК, АТФ, підвищення проникності 
клітинних мембран для K+ і Na+, підвищення кон-
центрації вільних радикалів, що діють як агресивні 
окисники і провокують початок розвитку запаль-
них процесів у всіх тканинах [4]. 

Інтенсивність утворення та накопичення віль-
них радикалів в організмі регулюється внутріклі-
тинною антиоксидантною системою. Антиокси-
данти захищають мембрани клітин від шкідливих 
ефектів і реакцій, які можуть викликати надлишко-
ве окиснення в організмі, нейтралізують негатив-
ний вплив вільних радикалів, сприяють очищенню 
та оздоровленню організму, відновленню клітин, 
омолодженню шкіри. До списку найбільш інфор-
мативних показників антиоксидантного захисту 
організму, що відображають рівень ендотоксикозу, 
відносять активність каталази, супероксиддисму-
тази, глутатіонзалежні пероксидази і трансферази. 
Дуже важливим моментом ефективності фермент-
ного ланцюга антиоксидантної системи є збалан-
сованість активності СОД, каталази і пероксидази 
[5]. Пригнічення активності одного із ферментів 
антиоксидантної системи може привести до над-
лишку накопичення активних форм кисню і де-
струкції клітин. Порушення цього балансу нерідко 
приводить до дестабілізації біологічних мембран, 
активації процесів ліпопероксидації, активації ка-
лікреїнкінінової системи, системи компліменту, 
порушенню васкулярізації, оксигенаціі і трофіки 
тканин, потенціюванню специфічних цитопатоген-
них ефектів впливу бактеріальних токсинів. Тому, 
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актуальним є з’ясування змін показників актив-
ності антиоксидантної системи наднирників на тлі 
впливу ЕМВ, які відіграють вирішальну роль саме 
у період росту та статевого дозрівання підлітків. 

Мета дослідження – вивчення показників рів-
ню каталази та супероксиддисмутази у гомогенаті 
наднирників щурів 3-х та 5-ти місячного віку, що 
знаходились 2 год/доб під впливом опромінення 
ЕМВ діапазону 895-905 МГц.

Матеріали і методи. Дослідження виконані на 
24 щурах-самцях чистої лінії масою 100-140 г, ві-
ком 3-и та 5-ть місяців, по 6 тварин в кожній групі. 
Вік тварин підібрано відповідно таблиці періодиза-
ції віку тварин до віку людини і відповідає 14-15 и 
19-21 рокам віку людини відповідно. 

Модель впливу ЕМВ на організм відтворювали 
за допомогою апарату «ЕМІБІО-1.1» (Україна), на 
який отримано патент [6]. Діапазон ЕМВ в експе-
рименті дорівнював 895-905 МГц. 

Активність каталази і СОД в гомогенаті над-
нирників визначали колориметричним методом.

Статистичну обробку результатів дослідження 
проводили з використанням t-критерію Ст’юдента 
за допомогою методів варіаційної статистики (про-
грами «БІОСТАТ»). Оцінювання вірогідності отри-
маних результатів здійснювали на рівні значимості 
не менше ніж 95% (р≤0,05) [7].

Обговорення отриманих результатів. В ході 
експерименту було встановлено, що на тлі дії ЕМВ 
вміст каталази в гомогенаті наднирників у щурів 
3-х місячного віку підвищено в 2,8 рази, також, спо-
стерігається підвищення вмісту каталази у більш 
дорослих тварин (щури 5-ти місяців) в 1,2 рази у 
порівнянні із контрольною групою. Підвищення 
має достовірність р<0,0001 і відповідає значенням 
0,506±0,012 и 0,487±0,012. Такі показники можуть 
бути фактом стимуляції ферментативних систем 
клітин наднирників патогенним впливом ЕМВ у 
экспериментальных тварин (таблиця 1).

Підвищеня активності каталази в обох експери-
ментальних групах тварин можливо пояснюється 
опосередкованою дією ЕМВ на клітинні структу-
ри організму в цілому, і наднирників в тому числі. 
ЕМВ діє як екзогенний патогенний фактор, що про-
вокує зрив одного з важливих механізмів знешко-
дження патогенних речовин і продуктів метабо-
лізму – вільно-радикального окиснення, стимулює 
утворення вільних радикалів, які ініціюють дизре-
гуляційні явища у клітинах: розвиток окислюваль-
ного стресу клітини, патогенний вплив на клітинні 
мембрани і внутріклітинні структури.

Вивчаючи активність іншого ферменту антиок-
сидантної системи наднирників – СОД – встанов-
лено, що зміни його показники повторюють дина-

Таблиця 1
Активність каталазы в гомогенаті наднирників щурів 3-х і 5-ти місяців на тлі впливу ЕМВ 

Каталаза 3 місяці Каталаза 5 месяців Порівняння 3 міс і 5 месяців
Ср. ± Р Ср. ± Р Ср. ± Р

контроль 0,50 0,008
0,26

0,40 0,008
0,000

0,51 0,004
0,002

опит 0,51 0,004 0,49 0,005 0,49 0,005

Таблиця 2
Активність СОД в гомогенаті наднирників щурів 3-х і 5-ти місяців на тлі впливу ЕМВ 

СОД 3 міс СОД 5 міс Порівняння 3 міс і 5 месяців
Ср. ± Р Ср. ± Р Ср. ± Р

контроль 29,48 0,91 0,012 21,91 3,84 0,052 32,53 0,37 0,002
опит 32,53 0,38 30,42 0,43 30,32 0,37

а                                                                                       б
Рис. 1. Активність каталазы (а) та СОД (б) в гомогенаті наднирників щурів 3-х і 5-ти місяців  
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міку змін вмісту показників каталази. Після 2-х год/
доб опромінення ЕМВ спостерігається підвищення 
кількісного вмісту цих антиоксидантних молекул 
в гомогенаті наднирників експериментальних тва-
рин обох вікових груп. Підвищення має достовір-
ність р<0,0001 і відповідає значенням 32,53±0,01 і 
30,43±0,05 відповідно віку тварин (таблиця 2).

Відомо, що рівень активності СОД, який є ві-
дображенням активності антиоксидантної системи 
наднирників, відрізняється в залежності від віку 
тварин. Надалі було простежено кореляційні від-
мінності зміни функціональної активності анти-
оксидантної системи наднирників на тлі дії ЕМВ у 
щурів обох груп. Відмічено, що на тлі дії ЕМВ спо-
стерігається підвищення активності як каталази, 
так і СОД у порівнянні із контрольними показника-
ми. Підвищення активності відмічено в обох віко-
вих групах. Встановлено, що виразність показників 
підвищення активності антиоксидантної системи 
у гомогенаті наднирників спостерігається у групі 
тварин, які відносяться до молодшої групи по від-
ношенню до групи більш дорослих тварин (рис. 1). 

Так, при порівнянні показників активности ка-
талази у гомогенаті наднирників 3-х місячних щу-
рів із групою 5-ти місячних щурів встановлено, що 
активність каталази підвищена у 2 рази більше, ніж 
її активність у дорослих тварин. Активність СОД, 
також, більша по показникам на 34% при (р<0,001) 
у щурів молодшої групи: у щурів 3-х місячного 
віку експериментальні показники вмісту СОД пе-
ревищують контрольні в 2,6 рази, а в групі 5-ти 
місячних тварин в 1,8 рази. Це може свідчити про 
нестабільність захисних систем клітинних мемб-
ран організму і більшу вразливість до дії ЕМВ ор-
ганізму, який розвивається.

Дані експерименту підтверджують, що ЕМВ –  
є патогенним екзогенним чинником, який викликає 
появу вільних радикалів, які запускають ланцюг 
патогенних механізмів, і наприкінці призведе до 
розвитку ендогенної інтоксикації в тканинах над-
нирників. Біохімічні дослідження параметрів ан-
тиоксидантної системи, зокрема показники функ-
ціональної активності каталази, є прогностично 
значущими для оцінки ендотоксикозу. Підвищений 
рівень ферментів антиоксидантної системи над-
нирників може свідчити про розвиток ендотокси-
козу в обох групах тварин.

Відомо, що зрушення структурно-функці-
ональної організації мембрани клітин визиває 
процеси вільно радикального окиснення і може 

відбуватися в результаті прямої або опосередко-
ваної дії різних патогенних екзогенних факторів 
[8]. Більшість науковців, на сьогодні, єдині у тому, 
що дія ЕМВ на біологічні системи є опосередко-
ваною. Це підтверджують і наші дослідження. Не-
пряма пошкоджуюча дія ЕМВ на мембрану клітин 
наднирників відбувається через запуск механізмів 
порушення метаболічних процесів у нирках, яким 
належить роль підтримки сталості внутрішнього 
середовища організму. Взаємодія інтегрованих 
систем гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової у 
поєднанні із симпато-адреналовою та ренін-ан-
гіотензиновою системами відіграють провідну 
роль у забезпеченні захисно-пристосувальних 
реакцій в умовах впливу несприятливих факторів 
[9]. Дизрегуляція кожної із інтегративних систем 
може виникнути, як при її безпосередньому по-
шкодженні, так і внаслідок патогенних впливів з 
боку порушеннях інших, інтегрованих із нею сис-
тем. Порушення функції хоча б в одній із інтегро-
ваних між собою систем, призведе до зриву адап-
таційно-пристосувальних реакцій спрямованих на 
збереження гомеостазу всього організму. Так, зни-
ження секреції альдостерону, посилення екскре-
ції Na+ і води, дегідратація тканин, гіповолемія 
можуть посилити процеси стійкого підвищення 
артеріального тиску, і в результаті розвиток гіпер-
тензій, можливо навіть у підлітків. Концентрація 
К+ в периферичній крові при цьому, навпаки, 
может підвищуватися, що призведе до зрушень 
електричної стабільності серця і розвитку арит-
мій. Посредством механизмов обратной связи при 
гіпонатриемії або гіперкаліемії також може бути 
посилена продукція альдостерону [10].

Висновки. 
1. ЕМВ діапазону мобільного зв’язку має опо-

середкований вплив на залози внутрішньої секреції 
щурів 3-х та 5-ти місяців. У щурів обох груп на тлі 
дії ЕМВ діапазону мобільного зв’язку спостеріга-
ється підвищення активності антиоксидантної сис-
теми у тканинах наднирників.

2. Встановлено, що активність антиоксидантної 
системи більше виразна у 3-х місячних щурів, що 
відповідає підлітковому віку людини. Найбільш 
чутливим до ЕМВ – є біологічний об’єкт, який зна-
ходиться у стадії активного ділення та розвитку.

3. Предполагают, что ЕМВ діапазону мобільно-
го зв’язку активує процеси дизрегуляції у наднир-
никах, що сприяє розвитку ендогенної інтоксикації 
наднирників. 
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ВПЛИВ ДЕПРЕСИВНИХ ПОРУШЕНЬ НА РОЗВИТОК  
ТА ПЕРЕБІГ СЕРЦЕВИХ АРИТМІЙ 

В статті проаналізований зв’язок депресивних розладів та ступенів виразності їх проявів із частотою виникнення 
пароксизмів порушень ритму та провідності серця у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС).

Ключові слова: депресивні розлади, пароксизми порушень ритму та провідності серця, ішемічна хвороба сер-
ця, психоемоційні непсихічні розлади.

В статье проанализирована связь депрессивных расстройств и степень выраженности их проявлений с частотой 
возникновения пароксизмов нарушений ритма и проводимости сердца у больных на ишемическую болезнь сердца.

Ключевые слова: депрессивные расстройства, пароксизмы нарушений ритма и проводимости сердца, ише-
мическая болезнь сердца, психоэмоциональные непсихические расстройства.

The article analyzes the relationship of depressive disorders and the severity of their manifestations with the incidence of 
paroxysms of rhythm disturbances and cardiac conduction in patients with ischemic heart disease.

Key words: depressive disorders, paroxysms of rhythm disturbances and conduction of the heart, coronary heart 
disease, psychoemotional nonpsychic disorders.

Актуальність. За останні роки проблема де-
пресій стала однією з найбільш актуальних не 
лише у психіатричній практиці, а і в глобальному 
медичному просторі. В Україні останніми десяти-
річчями також спостерігається зростання випадків 
психоемоційних непсихічних розладів, зокрема 
тривожно-депресивних. За даними статистики, 
сьогодні близько 400 млн. людей страждають на ту 
чи іншу форму психічного розладу, з них близько 
80% мають граничні нервово-психічні порушення, 
45–60% усіх самогубств здійснюють хворі у стані 
депресії.

За даними ВООЗ, часто не враховується значна 
кількість недіагностованих маскованих, сомато-
формних та інших варіантів депресивних розладів. 
На депресивні розлади різного генезу хворіє до 
5% населення світу.

У багатьох дослідженнях отримані докази, що 
депресія є незалежним фактором ускладнень іше-
мічної хвороби серця. Особливої уваги потребує 
вияснення ролі депресивних чинників у патоге-
незі аритмій. Дослідження останніх років одно-
значно підтвердили негативний вплив депресії на 
перебіг та прогноз ішемічної хвороби, що дало по-
штовх для активного вивчення патофізіологічних 
процесів та можливості медикаментозної корекції 
для покращення якості та збільшення тривалості 
життя. До 2020 року психічні захворювання ста-
нуть однією з головних причин інвалідності насе-
лення планети, при цьому депресії будуть займати  
2-е місце серед основних захворювань, що призво-
дять до інвалідізації.

Депресія та ІХС знаходяться в реципроктних 
відношеннях: кожне з цих захворювань погіршує 
перебіг другого. ІХС може стати причиною роз-
витку або міняти перебіг депресії. В свою чергу 
депресія може не тільки провокувати ІХС, але й 
впливати на клінічний перебіг кардіологічного 
захворювання, викликати важкий перебіг (довго-

тривалі напади стенокардії, порушення серцевого 
ритму) захворювання. Депресія посилює, погіршує 
соціальні наслідки ІХС, збільшує час перебування 
пацієнтів в стаціонарі, знижує працездатність, під-
вищує вірогідність інвалідізації. 

Однак, залишається невиясненим чи є депре-
сивні розлади вторинними, чи, навпаки, депресив-
ні розлади є причинами нападів серцевих аритмій. 
Також установлено, що депресивні розлади у хво-
рих на ІХС супроводжуються порушеннями не-
йрогуморальної регуляції коронарного кровообігу 
та метаболізму міокарда, що може в подальшому 
сприяти виникненню різних ускладнень, у т.ч. по-
рушень ритму серця.

В працях більшості кардіологів, психіатрів та 
психологів визнається велика роль емоційного пе-
ренапруження та стресів у розвитку серцево – су-
динних захворювань. 

Дослідження останніх років однозначно під-
твердили негативний вплив депресії на перебіг та 
прогноз у хворих на ІХС, що дало поштовх для 
активного вивчення патофізіологічних процесів та 
можливості медикаментозної корекції для покра-
щення якості та збільшення тривалості життя.

Вважається, що підключення антидепресантів 
може сприяти редукції ризику серцево – судинних 
катастроф полегшує пребіг серцево – судинних за-
хворювань, покращує їх прогноз і якість життя.

Дослідженням взаємозв’язків депресивних роз-
ладів та порушень ритму серця за останні роки ста-
ли надавати багато уваги. Разом з тим низка питань 
цих взаємозв’язків залишаються невирішеними. 

Мета роботи. Вивчити зв’язок депресивних 
розладів та ступенів виразності їх проявів із час-
тотою пароксизмів порушень ритму та провідності 
серця у хворих на ІХС,

Матеріал та методи. Обстежено 113 хворих на 
ІХС з порушеннями ритму та провідності серця з 
тривалістю захворювання більше трьох років, що 
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перебували на стаціонарному лікуванні та амбула-
торному спостереженні в Чернівецькому обласно-
му кардіологічному диспансері у 2014–2015 роках. 
Середній вік обстежуваних хворих склав 54,5 роки. 
Для виявлення рівня депресивних розладів засто-
сований тест для самооцінки депресії Уільяма Цун-
га. Тест дозволяє оцінити рівень депресії пацієнтів 
та визначити ступінь депресивних розладів. Тест 
«Шкала Цунга» високо чутливий та дозволяє уник-
нути додаткових економічних витрат, пов’язаних 
із медичним обстеженням пацієнтів. В тестуванні 
враховуються 20 чинників, які визначають чотири 
рівня депресії. В тесті присутні десять позитивно 
сформованих і десять негативно сформованих за-
питань. Кожне питання оцінюється за шкалою від  
1 до 4 ( на основі цих відповідей «ніколи», «інко-
ли», «часто», «постійно» ). Результати діляться на 
чотири діапазони :

• Нормальний стан 25-49
• Легка депресія 50-59
• Помірна депресія 60-69
• Тяжка депресія 70 і вище
Рівень депресії (РД) розраховується за формулою:

РД = ∑пр. + ∑обр.
Де ∑зв. – сума закреслених цифр щодо «пря-

мих» висловлювань № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19.
∑зв. – сума цифр «зворотніх» закреслених щодо 

висловлювань № 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20.
В результаті обробки даних отримуємо РД (рі-

вень депресії), який коливається від 20 до 80 ба-
лів. Якщо РД не більше 50 балів, то діагностуєть-
ся стан без депресії. Якщо РД більше 50 і менше 
59 балів, має місце легка депресія ситуативного чи 
невротичного генезу. Показник РД від 60 до 69 ба-
лів – субдепресивний стан чи маскована депресія. 
Істинний депресивний стан діагностується при РД 
більше, ніж 70 балів. 

Збір даних проводився шляхом клінічного об-
стеження та опитування хворих за спеціальною ан-

кетою. До розробки були взяті наступні депресивні 
розлади: депресивні епізоди та змішані тривожні і 
депресивні реакції, хронічні афективні розлади на-
строю, тривалі депресивні реакції, рекурентні де-
пресивні розлади. 

У статистичній обробці матеріалу був викорис-
таний метод Хі – квадрат.

Результати дослідження та їх обговорення.
При виникненні порушень ритму та провіднос-

ті серця майже у 60% хворих з’являються психопа-
тичні розлади переважно з депресивними симпто-
мами. При цьому в перші місяці після виникнення 
аритмій у хворих виникають депресивні епізоди та 
змішані тривожні і депресивні реакції. У подаль-
шому починають розвиватися хронічні афективні 
розлади настрою, тривалі депресивні реакції, ре-
курентні депресивні розлади. Ці розлади в кінці 
другого року стають провідними і значно перева-
жають депресивні епізоди та депресивні реакції 
(P< 0,05).

Зміна з часом легких депресивних розладів (де-
пресивні епізоди та змішані тривожні і депресив-
ні реакції) більш складними (хронічні афективні 
розлади настрою, тривалі депресивні реакції, ре-
курентні депресивні розлади) вказує, що з ростом 
тривалості захворювання психічний стан хворих з 
серцевими аритміями погіршується.

В ході дослідження установлено наявність тіс-
ного зв’язку між ступенем виразності і структурою 
депресивних розладів та частотою нападів серце-
вих аритмій.

Дані щодо зв’язку порушень ритму та провід-
ності серця зі ступенем депресивних розладів на-
ведені в таблиці 1.

Як видно з таблиці, частота нападів серцевих 
аритмій (більше 3-х разів на добу) у хворих на ІХС 
з хронічними депресивними розладами в 1,6 разів 
частіше, ніж при легких депресивних розладах. 
Чим вищий ступінь депресивних розладів, тим 
більше зростає у хворих на ІХС частота виникнен-

Таблиця 1
Частота виникнення порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця (абсолютні дані)

Частота виникнення 
аритмій

Число 
хворих

Ступінь виразності депресивних розладів
Відсутні Легкі Помірні Виразні

1 – 2 рази на тиждень 17 6 5 2 5
1 – 2 рази на добу 38 12 6 12 8
3 рази на добу і більше 58 6 17 16 17
Разом 113 24 28 30 30

Таблиця 2
Структура депресивних розладів та частота виникнення порушень ритму серця (абсолютні дані)

Частота виникнення 
порушень ритму серця

Число 
хворих

Депресивні розлади

Депресивні 
епізоди

Змішані 
тривожні і 
депресивні 
реакції

Хронічні 
афективні 
розлади 
настрою

Тривалі 
депресивні 
реакції

Рекурентні 
депресивні 
розлади

1 – 2 рази на тиждень 3 5 4 2 1
1 – 2 рази на добу 2 3 18 11 5
3 рази на добу і більше 1 1 14 19 9
Всього 6 9 26 32 15
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ня порушень ритму серця (æ2 = 6,02; df = 2; p<0,05). 
Зв’язок між частотою виникнення порушень ритму 
серця наведено в таблиці 2. 

 Як видно з таблиці, у хворих на ІХС з хроніч-
ними депресивними розладами щоденні багатора-
зові порушення ритму серця виникають майже в 
2 рази частіше, ніж при інших формах депресивних 
розладів (æ2 =17; df = 2; p<1).

Зв’язок між показниками депресивних розладів 
та пароксизмами порушень ритму та провідності 
серця при ІХС свідчить, що більш часті та трива-
лі випадки порушень ритму серця виникають тим 
частіше, чим більше проявляються у хворих глибо-
кі депресивні розлади. Це наводить на думку, що 
вказані зміни можуть бути вторинними, як резуль-
тат реакції хворого на пароксизми порушень ритму 
та провідності серця.

Чим глибше реакція хворих на виникнення 
пароксизмів порушень ритму серця, тим частіше 
вони ведуть до виникнення психопатичних змін, 
особливо це стосується депресивних розладів.

Таким чином, одержані нами дані свідчать про 
важливу роль депресивних чинників у патогенезі 
виникнення пароксизмів порушень ритму серця, 
що вказує на доцільність більш широкого вико-
ристання психотерапії та психотропних засобів у 
комплексному лікуванні порушень ритму та про-
відності серця.

Висновки:
1. Депресивні та емоційні розлади виникають 

майже у 60% хворих з серцевими аритміями.
2. Психічний стан хворих з серцевими аритмі-

ями погіршується з ростом тривалості захворю- 
вання. 
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