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ДЕОНТОЛОГІЧНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ХІРУРГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стаття присвячена аналізу особливості підготовки майбутніх лікарів хірургічних спеціальностей. Відзначена роль 
та особливості створення активних мотивацій для подальшого вибору та засвоєння хірургічних професій. Відзна-
чена позитивна роль нових комп’ютерних технологій освітнього процесу в організації самостійної роботи студента.

Ключові слова: медична деонтологія, активна мотивація, самостійна робота студентів.

Статья посвящена анализу особенности подготовки будущих врачей хирургических специальностей. Отмечены 
роль и особенности создания активных мотиваций для дальнейшего выбора и освоения хирургических профессий. 
Отмечена положительная роль новых компьютерных технологий образовательного процесса в организации само-
стоятельной работы студента.

Ключевые слова: медицинская деонтология, активная мотивация, самостоятельная работа студентов.

The work is devotedthe analysis of feature of preparation of the future doctors of surgical specialities. There were noted 
the directions of creation of active motives to become proficient in surgical professions. It was noted the positive role of new 
computer technologies of educational process in organisation of the student’s independent work in free time from study. 

Key words: medical deontology, active motivation, independent work of students.

Актуальність проблеми. Від діяльності лікаря, 
який обрав майбутню спеціальність лікаря-хірурга, 
життя потребує не тільки вміння напружено працю-
вати над опануванням майбутньою спеціальністю, 
але й мати достатньо високу мобільність, здатність 
переносити різноманітні стреси та уникати їх, умі-
ти встановлювати ділові контакти і продуктивно їх 
розвивати. Тому, перед викладачем також постають 
питання індивідуального ставлення до кожного сту-
дента з урахуванням його особистості, рівня підго-
товки на попередніх кафедрах аби найефективніше 
побудувати учбовий процес для засвоєння студен-
том обсягу навчальної програми загальної хірургії 
[2, с. 226; 4, с. 225]. Послідовність викладання хі-
рургії на всіх профільних кафедрах дозволяє опти-
мально вести підготовку майбутнього лікаря, що на-
буває особливого значення для формування лікаря 
загальної практики [1, с. 137; 3, с. 316]. Проте, збері-

гаючи у програмі підготовки лікаря загальної прак-
тики основні принципи традиційного, вітчизняного 
викладання необхідно широко впроваджувати до уч-
бового процесу елективні курси за актуальними роз-
ділами даної спеціальності, використовуючи за цим 
індивідуальний підхід до викладання [5, с. 13-14].  
Існуючі програми викладання за різними розділами 
хірургії повинні бути реальними, цілеспрямовани-
ми та більш прагматичними, тобто містити перелік 
тільки тих задач, які в умовах існуючих співвідно-
шень поміж кількістю викладачів та студентів у 
групі, педагогічного навантаження та зайнятості 
викладача, з урахуванням потужності та облад-
нання клінічних баз мають бути засвоєні повністю  
[4, с. 226; 6, с. 92-93]. Шляхи оптимізації викладан-
ня хірургії пропонується здійснювати за чотирма 
напрямками: інтеграція по вертикалі з кафедрами 
медико-біологічного напрямку, раціоналізація ме-
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дичної роботи, уніфікація наочних засобів, широ-
ке залучення та індивідуальний підхід до кожного 
студента, який не тільки використовує самостійне 
позапрограмне вивчення хірургії але й активно при-
ймає участь у роботі наукового студентського гуртка  
[1, с. 137; 3, с. 317].

Обговорення результатів. Перше знайомство із 
хірургією у студентів починається на третьому курсі 
під час вивчення предмету загальної хірургії. Саме 
цей предмет є початковим на етапі засвоєння всього 
курсу хірургічних хвороб у програмі засвоєння ви-
щої медичної освіти. Максимальне насичення сьо-
годення новою науковою інформацією, оволодіння 
якою є важливим фактором у формуванні сьогод-
нішнього студента як майбутнього кваліфікованого 
фахівця, вимагає проведення удосконалення тради-
ційних методів навчання. Вивчення хірургії як одно-
го з найважливіших розділів медицини розпочина-
ється з перших кроків навчання у вузі при вивченні 
таких фундаментальних наук як анатомія, нормаль-
на та патологічна фізіологія, патологічна анатомія, 
гістологія, біохімія тощо. Ігнорування деякими 
студентами цього періоду їх навчання може при-
звести до механістичного уявлення про патогенез та 
принципи лікування хірургічної патології на кафе-
драх хірургічного профілю. Отже, робота викладача 
медичного вузу складається не тільки з навчальної 
але й з виховної роботи, яка повинна показати ті чи 
інші особистості кожної медичної спеціальності, 
допомогти майбутньому фахівцю не тільки обрати 
спеціальність, але й визначити власну придатність 
до її опанування. Вже на початку навчання студент 
усвідомлено поінформований про важливість по-
глибленого вивчення базових наук, синдромна те-
рапія є прерогативою практичної діяльності ліка-
ря-хірурга і базується на поглибленій діагностиці 
та особливостях лікування патологічних процесів.  
У майбутньому студент уже не буде ставитися до 
фундаментальних медичних наук як до трудомісткої 
та не надто потрібної діяльності, оскільки прагне 
стати хорошим фахівцем. Таким чином і формуєть-
ся мотивація починати своє становлення як фахівця 
не на заключних клінічних кафедрах, а на самих по-
чаткових етапах навчання.

Проблеми, які виникають перед викладачем і 
студентом полягають у тому, що предмет загальної 
хірургії викладається за програмою навчання у вузі 
на третьому курсі, коли студент перебуває на етапі 
завершення засвоєння теоретичних дисциплін. Це 
накладає певний відбиток на повне засвоєння мате-
ріалу. Сучасні підручники загальної хірургії несуть 
достатній обсяг знань передбачених учбовою про-
грамою, проте великий обсяг матеріалу, який іноді 
треба засвоїти на кожне заняття, стає перепоною 
через складність визначення основних базових 
положень теми та відсутність клінічного досвіду. 
Це також стосується і лекційного матеріалу, бо 
саме він несе основне засвоєння вузлових питань 
загальної хірургії. Тому, читання лекцій повинно 
супроводжуватися легкими для сприяття та одно-
часно виразними наочними засобами. Особливого 
враження на сприяття матеріалу та ефекту доціль-
ного засвоєння його надають мультимедійні лекції. 

Крім того, предмет «загальна хірургія» посідає 
перше місце на шляху знайомства студента із хірур-

гічним способом лікування, закладає важливі еле-
менти асептики і антисептики, які викладаються в 
контексті історичного виникнення і розвитку. Саме 
ці важливі елементи запобігання гнійних і гнійно-
септичних ускладнень хірургічних втручань стали 
основними вимогами роботи всіх розділів медици-
ни. Десмургія і надання першої невідкладної до-
помоги постраждалим із різноманітними видами 
ушкоджені (механічні, термічні, хімічні, променеві, 
комбіновані) закладають основи первинної медич-
ної допомоги незалежно від подальшого професій-
ного фаху лікаря. Вивчення основних ускладнень 
травми, таких як кровотеча, крововтрата та її усу-
нення за допомогою гемотрасфузії, пошкодження 
тканин, хірургічна інфекція, лікування операцій-
них ран, сучасні технології лікування закладають 
основи професійної відмінності хірургії від тера-
певтичних методів лікування.  

Для підготовки до практичного заняття на ка-
федрі використовуються власні розроблені по-
сібники з питань загальної хірургії та догляду за 
хірургічними хворими, які містять стиснутий, але 
відповідний за суттєвим об’ємом до навчальної 
програми, матеріал. Посібники містять не тіль-
ки відповідний до теми навчальний матеріал, але 
й взірці тестового контролю знань а також типові 
ситуаційні задачі, вирішення яких допомагає у за-
своєнні теми і практичному застосуванню набутих 
знань. Такими посібниками забезпечений кожен 
студент. Крім того, студенти активно використову-
ють матеріал прочитаних мультимедійних лекцій, 
зміст яких вони можуть переглянути під час само-
стійної підготовки на кафедрі. Набутий досвід ви-
кладання в Академії свідчить, що найдоцільніше 
викладати предмет можна за умов формування 
“неповних десятків (групи студентів по 6-7 осіб), 
що дозволяє проводити заняття з максимально 
можливим індивідуальним принципом навчання. 
Останній має досить визначне значення для кращо-
го засвоєння необхідного рівня практичних нави-
чок. Це особливо стосується питань прикладного 
значення, які повинен засвоїти і вміти використову-
вати кожен лікар незалежно від майбутнього фаху 
(десмургія, надання першої допомоги при травмі, 
опіках, зупинка кровотечі, питання реаніматології, 
визначення груп крові та резус-фактору правила і 
прийоми обстеження хірургічного хворого). Проте 
межі навчальної програми не завжди збігаються із 
вимогами викладання.

Використання тестового контролю за рівнем 
засвоєння знання серед студентів також має свої 
особливості. Обмеження часу не повинно затягу-
вати час практичного заняття, тому не дозволяє у 
повному обсязі використати достатню кількість 
тестів. Мовне спілкування у формі бесіди з участю 
всіх присутніх на занятті студентів дозволяє більш 
адекватно визначити рівень засвоєного матеріалу і 
практичного набуття навичок за наступним їх оці-
нюванням. Тестовий контроль доцільно використо-
вувати на підсумкових етапах і семінарах. Індиві-
дуальна робота із студентами під час практичного 
заняття, побудованого таким чином, особливо в 
умовах певного суперництва та адекватного заохо-
чення серед них за рівень засвоєння матеріалу діє 
особливим чинником для виникнення активних мо-



7

Медичний форум
♦

тивацій до опанування новим предметом, яким для 
них є загальна хірургія.

Крім того, ми пропонуємо на всіх етапах на-
вчального процесу використовувати «наскрізні» 
ситуаційні задачі максимально наближені до ре-
альних життєвих ситуації, особливо у випадках 
надання негайної допомоги при травматичних по-
шкодженнях, гострих запальних процесах тощо. 
Впровадження даної методики вимагає вирішення 
реального завдання із застосуванням всіх знань од-
ночасно, активізації отриманої раніше інформації 
з кожного із медичних предметів. На прикладі ви-
користання таких завдань простежується можли-
вість подолання фрагментації знань та формування 
їх цілісного комплексу. При цьому спостерігається 
ще один цікавий позитивний ефект: в процесі вирі-
шення практичних завдань усуваються прогалини 
в знаннях з конкретних дисциплін, що сприяють 
більш глибокому осмисленню та розумінню мате-
ріалу по кожній із задіяних дисциплін.

Важливим етапом в засвоєнні хірургії є також 
створення можливості для самостійної роботи сту-
дента. Через певні причини вони не мають змоги 
широко використовувати індивідуальні чергування 
в клініці для засвоєння практичного набуття. Про-
те використання нових прогресивних технологій 
навчання дозволяє вирішити ці проблеми. Ство-
рені і відповідно обладнанні класи для засвоєння 
практичних навичок, які діють у позаучбовий час 
під наглядом чергового викладача, дозволяють 
у вільний час більш глибоко засвоїти необхідний 
перелік практичного набуття. Ефективним вияви-
лось використання електронних версій посібників 
з методики обстеження хірургічного хворого та ви-
конання спеціальних діагностичних проб при дея-
ких хірургічних захворюваннях, які є не тільки у 
комп’ютерному класі на кафедрі, але й у відповід-
них класах гуртожитків, де мешкають студенти. Це 
допомагає їм краще засвоїти практичні прийоми 
обстеження хірургічного хворого і більш впевнено 
себе почувати у ліжка хворого.

Для закріплення набутого рівня знання та 
практичних навичок з курсу загальної хірур-
гії, за власним бажанням студентів, вони мають 
змогу активно приймати участь у роботі постій-
но діючого на кафедрі наукового студентського 
гуртка, приймати участь у нічних чергуваннях в 
клініці, яка базується у лікарні швидкої та невід-
кладної допомоги. Викладання загальної хірургії 
несе також виховну відповідальність за обирання 
студентами майбутньої спеціальності. Це на тіль-
ки перше знайомство із клінічною дисципліною, 
але й закладання перших цеглинок до процесу 
формування майбутнього фахівця. Індивідуальна 
робота із кожним студентом, особливо із тими, 

хто бажає пов’язати свою майбутню лікарську 
спеціальність із хірургією спрямована на профес-
сійне виховання майбутнього спеціаліста. Успіх 
професійної діяльності хірурга в першу чергу за-
лежить від його досвіду та знання своєї спеціаль-
ності, основ сучасної медичної науки в цілому, але 
не меншого значення набувають і його природні 
дані, особливості характеру, придатності до лікар-
ської діяльності. Щире співчуття до хворого, яке 
повинно домінувати на до- і післяопераційному 
періоді лікування хворого, відступають на другий 
план, поступаючись ретельній зібраності під час 
виконання оперативного втручання. Але це тільки 
зовні, бо навіть і протягом цього етапу професій-
на діяльність хірурга спрямована на відновлення 
здоров’я та збереження життя пацієнта. Праця лі-
каря-хірурга, особливо під час надання невідклад-
ної допомоги, передбачає постійне розв’язування 
головного питання - швидко ставити показання, 
точно визначити час та обсяг оперативного втру-
чання, від якого безпосередньо залежить здоров’я 
та життя пацієнта. Тобто, саме у ці хвилини “жит-
тя пацієнта перебуває в руках хірурга”. Відчуття 
хірургом всієї відповідальності створює надзви-
чайно сильне психологічне навантаження. Воно 
значно зростає, якщо хірург при цьому діє у не-
передбачених ситуаціях, приймає нестандартні 
рішення, що також потребує максимальної мобі-
лізації розумових та фізичних зусиль. Виконання 
роботи в умовах максимального навантаження, 
пригнічування емоційного накалу, який при цьо-
му не має виходу, намагання обов’язково досяг-
ти поставленої мети з мінімальним ризиком для 
пацієнта становить професійну діяльність ліка-
ря-хірурга в особливе положення. Тому, професія 
хірурга вимагає певні умови до його особистості, 
до характеру, емоційної сфери, а також морально-
етичним якостям. 

Висновки. Аналіз викладання курсів хірур-
гічних дисциплін свідчить про проблеми, які на-
кладають  певний відбиток на методику навчання. 
Індивідуалізація навчання та достатній рівень тех-
нологічного забезпечення навчального процесу, з 
використанням електронних версій посібників та 
підручників, відеофільмів та інших наочних за-
собів є необхідним заходом навчального процесу. 
Впровадження у навчальний процес ситуаційних 
задач підвищує успішність навчання на етапах опа-
нування студентом базових медичних наук, а в по-
дальшому – суміжних дисциплін. Завдання такого 
типу формують у студента первинну мотивацію та 
визначають шляхи досягнення бажаного результа-
ту, мобілізують прагнення студента починати своє 
становлення як фахівця не на завершальних клініч-
них кафедрах, а на початкових етапах навчання.
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КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ 
ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ ІЗ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ

Проведено клініко-імунологічне обстеження хворих на артеріальну гіпертензію І стадії, поєднану із бронхі-
альною астмою. Встановлено, що у пацієнтів молодого віку із поєднанням АГ І стадії та БА наявні виражені зміни 
в імунній системі, які проявляються значною активацією Т-хелпер 2 ланки імунної системи із підвищеним рівнем 
СD30+лімфоцитів, зниженням відсоткового рівня CD25+лімфоцитів. В цитокіновому статусі таких хворих виявле-
на одночасно висока концентрація як прозапальних ФНП-α та ІЛ-1β, так і Т-хелпер 2 похідного ІЛ-4 при достовірно 
зниженому рівні ІФН-γ. Крім цього, саме у даної групи пацієнтів був наявний дисбаланс ЦІК за рахунок підвищення 
концентрації патогенних середньомолекулярних та дрібномолекулярних ЦІК при одночасному зниженні вмісту фізі-
ологічних ЦІК великого розміру. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, бронхіальна астма, імунітет, цитокіни, інтерлейкін-4.

Проведено клинико-иммунологическое обследование больных артериальной гипертензией I стадии, сочетан-
ной с бронхиальной астмой. Установлено, что у пациентов молодого возраста с сочетанием АГ I стадии и БА име-
ются выраженные изменения в иммунной системе, проявляющиеся в значительной активацией Т-хелпер 2 звена 
иммунной системы с повышенным уровнем СD30+ лимфоцитов, снижением процентного количества CD25+ лим-
фоцитов. В цитокиновом статусе таких больных выявлена одновременно высокая концентрация как провоспали-
тельных ФНО-α и ИЛ-1β, так и Т-хелпер 2 производного ИЛ-4 при достоверно сниженном уровне ИФН-γ. Кроме это-
го, именно в данной группе пациентов присутствовал дисбаланс ЦИК за счет повышения концентрации патогенных 
среднемолекулярных и мелкомолекулярных ЦИК при одновременном снижении содержания физиологических ЦИК 
большого размера.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, бронхиальная астма, иммунитет, цитокины, интерлейкин-4.

Clinical and immunological examination of patients with arterial hypertension of stage I, combined with bronchial asth-
ma, has been performed. It has been established that in young patients with a combination of hypertension and asthma and 
BA there are significant changes in the immune system that manifest themselves by the significant activation of T-helper  
2 links of the immune system with elevated levels of CD30 + lymphocytes, a decrease in the percentage of CD25 + lympho-
cytes. In the cytokine status of such patients a high concentration of both proinflammatory FNP-α and IL-1β and T-helper  
2 of IL-4 derivative at a significantly lower IFN-γ level was detected. In addition, it was in this group of patients that there was 
an imbalance of the CIC due to an increase in the concentration of pathogenic medium-molecular and small-sized CIC while 
simultaneously reducing the content of physiological CICs of a large size.

Key words: arterial hypertension, bronchial asthma, immunity, cytokines, interleukin-4.

Актуальність. Захворювання системи крово-
обігу є однією із основних причин високої час-
тоти передчасної смерті населення і являють со-
бою важливу проблему сучасної системи охорони 
здоров’я. В структурі поширеності і захворюванос-
ті хвороб системи кровообігу серед дорослих осіб 
на першому місці стоїть артеріальна гіпертензія 
(АГ), складаючи відповідно 46,2% і 42,1%, для 
працездатного населення – 53,8% та 46,5%, при-
чому за останніми даними в Україні зареєстровано 
більше 12 млн таких хворих [1, с. 8], що складає 
23% всього населення країни. У більшості популя-
ційних досліджень доведено, що поширеність АГ 
зростає із віком. Нерідко АГ, яка дебютує у підліт-
ковому віці, розглядається лікарем як прояв вегето-

судинної дистонії та недооцінюється контроль за її 
перебігом. Майже у 60% випадків АГ у підлітків 
трансформується в гіпертонічну хворобу у віці до 
30 років [2,с.56]. 

Особливий медико-соціальний інтерес викли-
кають пацієнти із АГ призовного віку – 18-25 років, 
для яких актуальна оптимізація алгоритмів обсте-
ження серцево-судинної системи з метою своєчас-
ної діагностики АГ [2, с. 57].

Бронхіальна астма (БА) є серйозною соціаль-
ною, епідеміологічною та медичною проблемою, 
яка досягла рівня поширеності серед дорослого на-
селення 5%, а серед дітей – 10% [5, с. 15]. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
в літературі активно обговорюється питання роз-
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витку субклінічного запалення як одного із патоге-
нетичних ланцюгів АГ. Можливою причиною про-
гресування патологічного ремоделювання серця і 
судин може бути запальна реакція, опосередкована 
прозапальними цитокінами, які здатні моделювати 
функції серцево-судинної системи, обумовлюючи 
прояви хронічної серцевої недостатності [3, с. 142]. 

В той же час встановлено, що і БА є імунозалеж-
ним захворюванням, в патогенезі якого особливе 
значення посідають порушення клітинної та гумо-
ральної ланки імунної системи, а також дисбаланс 
цитокінів – медіаторів імунної відповіді [5, с. 13].  
Однак, поєднаний перебіг даних захворювань, осо-
бливо у осіб молодого віку, є вкрай несприятливим, 
як відносно формування серцево-судинного ризи-
ку, так і загострень БА. Саме порушення імунної 
системи становлять основу патогенезу БА, призво-
дять до важкого перебігу, розвитку ускладнень та 
ранньої інвалідизації, а наявність АГ у даної кате-
горії пацієнтів суттєво обмежує адекватну терапію 
пацієнтів[5, с. 15].

В зв’язку з цим метою роботи було визначення 
стану імунної системи у молодих хворих на артері-

альну гіпертензію, поєднану із бронхіальною астмою. 
Матеріал та методи дослідження. Було обсте-

жено 87 хворих на АГ, основну групу склали 45 па-
цієнтів чоловічої статі у віці 18-27 років (середній 
вік 23,6±0,26 роки), які направлені на обстеження 
у зв’язку із виявленим підвищенням АТ та вери-
фікованим діагнозом БА. Критеріями виключення 
були симптоматичні форми АГ, порушення ритму 
серця, функції печінки та нирок, ендокринна пато-
логія. Групу порівняння склали 42 особи із АГ без 
наявності БА. Групи були рандомізовані за віком та 
статтю. Діагноз АГ, її стадію встановлювали згід-
но до Наказу № 436 від 03.07.2006 року та Наказу  
№ 384 від 24.05.2012 року [4, с. 12, 4, с. 19]. Контр-
ольну групу склали 36 здорових осіб, рандомізова-
них за віком та статтю, без ознак АГ та БА. 

Для верифікації діагнозу БА проводили спі-
рографію на апараті «Spirosift SP-5000» (Fucuda 
Denshi, Японія) із постановкою бронходилятацій-
ної проби. 

Імунологічне обстеження включало в себе про-
ведення тестів І та ІІ рівнів згідно до вимог Ме-
морандуму ВООЗ [6, с. 478]: кількісну оцінку 

Таблиця 1
Основні показники імунної системи у хворих молодого віку із АГ, поєднаною із БА (M±m)

Імунологічні показники Основна група (n=45) Група порівняння 
(n=42)

Контрольна група 
(n=36)

Лейкоцити, х109/л 5,75±0,24 5,19±0,31 6,98±0,47
Лімфоцити, % 34,12±1,76 30,48±1,52 31,56±1,52

CD3+лімфоцити,% 69,84±4,13 60,97±3,96 65,48±3,59
CD4+лімфоцити, % 38,14±1,96* 32,75±1,89 32,41±1,67
CD8+ лімфоцити, % 17,09±0,75* 19,28±0,88 20,13±1,02

CD4+/ CD8+ 2,12±0,04* 2,01±0,09* 1,61±0,07
CD19+ лімфоцити, % 10,42±±0,61* 9,16±0,92 8,15±0,31
CD16+ лімфоцити, % 19,12±0,54 18,98±0,67 18,71±1,28
CD25+ лімфоцити, % 7,48±0,41* 10,45±0,52 10,53±0,49
CD30+ лімфоцити, % 2,63±0,01* 1,39±0,01 1,8±0,09
ЦІК великомолеку-

лярні,ум. од. 36,41±0,71* 48,57±0,32 51,70±3,12

ЦІК середньомоле-
кулярні, ум. од. 45,92±1,63* 38,93±1,28 34,54±2,02

ЦІК дрібномолекулярні, 
ум. од. 20,43±0,69* 17,97±0,84* 10,94±1,13

ФНП-α, пг / мл 77,9±3,12* 63,8±7,5* 42,3±4,9
ІЛ-1β, пг / мл 72,6±3,82 * 50,1±6,8* 39,42±4,5
ІЛ-6, пг / мл 15,7±1,3* 14,9±2,2* 10,31±2,3
ІЛ-8, пг / мл 16,5±1,1* 17,2±1,8* 12,7±1,5
ІЛ-4, пг / мл 37,7±1,2* 17,5±1,1* 25,42±3,3
ТФР-β, пг/мл 42,3±3,4 46,8±2,12 * 39,4±4,1
ІФН-γ, пг/мл 33,9±2,13* 84,6±3,9 96,4±8,6
ІЛ-17А, пг/мл 133,8±9,2* 155,1±10,4* 126,9±7,6

Примітка: * – вірогідність різниці показника з контрольною групою (p<0,05).
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основних популяцій та субпопуляцій лімфоцитів, 
визначення циркулюючих імунних комплексів та 
вмісту про- та протизапальних цитокінів.

Статистичну обробку даних проводили з вико-
ристанням пакету прикладних програм Microsoft 
XP “Exсel”, а також за допомогою стандартної версії 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0.

Результати та обговорення. Нами проведено 
комплексне обстеження обох груп пацієнтів і вста-
новлено наявність АГ І стадії без ураження орга-
нів-мішеней. У хворих основної групи АГ І стадії 
поєднувалася із інтермітуючою формою БА, що 
підтверджено анамнестичними, лабораторними да-
ними та позитивним бронходилятаційним тестом із 
β2-адреноміметиком. 

В результаті проведених імунологічних дослі-
джень було встановлено, що у молодих пацієнтів із 
АГ, поєднаною із БА спостерігаються окремі, про-
те суттєві, зміни у кількісному складі лімфоцитів 
периферичної крові. 

Так, у пацієнтів основної групи загальна кіль-
кість лейкоцитів та відносний вміст лімфоцитів 
в периферичній крові не мали достовірних від-
мінностей від даних у здорових осіб (p>0,1). До-
слідження рівня CD3+ лімфоцитів показало, що 
їх рівень також вірогідно не відрізнявся від по-
казника контрольної групи (p>0,1). В той же час 
було встановлено достовірне підвищення вмісту 
CD4+лімфоцитів – хелперів на 17,68% (p<0,05) та 
зниження процентної кількості Т-цитотоксичних 
лімфоцитів/супресорів на 15,10% (p<0,05) порів-
няно із даними контрольної групи, що відображає 
зміни в імунній системі при алергічних захворю-
ваннях. Дані зміни кількісного складу імунорегу-
ляторних субпопуляцій спричинили підвищення 
показника імунорегуляторного індексу на 31,68% 
(p<0,05) порівняно із показником у здорових осіб. 
Також було встановлено підвищення відносної 
кількості CD19+ клітин в периферичній крові даної 
групи пацієнтів на 27,9% (p<0,05) порівняно із ана-
логічним показником контрольної групи. Процент-
ний вміст CD16+лімфоцитів не мав достовірних 
відмінностей від значень у здорових осіб (p>0,1). 

Нами встановлено вірогідне зниження про-
центного складу активованих субпопуляцій 
CD25+лімфоцитів, які експресують α-ланцюг ре-
цептора ІЛ-2, на 28,96% (p<0,05) і підвищення 
відносного вмісту CD30+лімфоцитів на 46,11% 
(p<0,05) порівняно із даними контрольної групи. 
Дані результати опосередковано свідчать про пере-
важання Т-хелпер 2 імунної відповіді у пацієнтів 
основної групи.

У хворих із групи порівняння загальна кіль-
кість лейкоцитів та процентний вміст лімфоцитів 
в периферичній крові також не мали достовірних 
відмінностей від показника у здорових осіб (p>0,1). 
Відсотковий вміст CD3+лімфоцитів теж відповідав 
нормативним значенням (p>0,1). Проте, на відміну 
від хворих основної групи, не було виявлено зрос-
тання кількості Т-хелперів і процентна кількість 
CD4+ лімфоцитів не мала достовірних відміннос-
тей від значень контрольної групи (p>0,1). Вміст 
CD8+ лімфоцитів та показник імунорегуляторного 
індексу в даній групі пацієнтів відповідали рівню 
здорових осіб (p>0,1). 

При дослідженні гуморальної ланки імунної 
системи хворих із АГ, поєднаною із БА, виявлена 
наявність дисбалансу циркулюючих імунних комп-
лексів (ЦІК) за молекулярною масою, коли в пери-
феричній крові хворих спостерігалося підвищення 
вмісту патогенних середньо – та дрібномолекуляр-
них ЦІК при зменшенні концентрації фізіологічних 
великомолекулярних (табл 1). У хворих основної 
групи виявлено підвищення вмісту середньомоле-
кулрних ЦІК та ЦІК малого розміру відповідно на 
32,94% (р<0,05) та в 1,87 разів (р<0,05) порівняно 
із даними контрольної групи, при цьому вміст ЦІК 
великого розміру був зниженим на 29,57% (р<0,05). 
У пацієнтів із групи порівняння ступінь дисбалан-
су ЦІК був меншим та проявлявся вірогідним під-
вищенням вмісту патогенних ЦІК малого розміру 
на 64,26% (р<0,05). 

Дані результати обумовлені алергічним харак-
тером запалення при БА, коли у відповідь на екс-
позицію алергену виникає утворення антитіл і 
формуються ЦІК. Наявність підвищення рівня ЦІК 
малого розміру у хворих на АГ І стадії без уражен-
ня органів-мішеней обумовлено розвитком ендоте-
ліальної дисфункції як основного патогенетичного 
ланцюга АГ. 

Як видно з даних, представлених в табл. 1, у па-
цієнтів основної групи виявлено достовірно більш 
високі значення концентрації в сироватці крові 
прозапальних цитокінів ФНП-α, ІЛ-1β (p<0,05) та 
Т-хелпер-2 похідного цитокіну – ІЛ-4. Це свідчить 
про розвиток алергічного запального процесу у па-
цієнтів із поєднаною патологією. Вірогідно зниже-
на сироваткова концентрація ІФН-γ при одночасно-
му достовірному підвищенні вмісту ІЛ-4 свідчить 
про переключення імунної відповіді на Т-хелпер  
2 шлях із гіперпродукцією ІЛ-4, ІЛ-10. 

У пацієнтів групи порівняння висока концен-
трація прозапальних цитокінів поєднується із під-
вищеним рівнем протизапального ТФР-β і значно 
зниженого рівня ІЛ-4. що свідчить про формування 
специфічного цитокінового патерну, що призво-
дить до диференціювання Т-хелперів 17 типу і, як 
наслідок, до високої концентрації ІЛ-17 в сироватці 
крові. У пацієнтів основної групи з АГ І стадії, на-
віть при І ступені підвищення артеріального тиску 
і відсутності гіпертрофії лівого шлуночка є підви-
щена сироваткова концентрація прозапальних ци-
токінів, а також ІЛ-17.

Висновки. Таким чином, у хворих молодого 
віку із артеріальною гіпертензією І стадії спостері-
гаються ознаки системної запальної реакції із під-
вищенням рівня прозапальних цитокінів, ТФР-β, а 
також активацією Т-хелперів 17 типу та підвище-
ним рівнем ІЛ-17 в сироватці крові при зниженому 
рівні протизапального ІЛ-4. При цьому відсутні ві-
рогідні зміни у кількісному складі основних попу-
ляцій та субпопуляцій лімфоцитів. Тому виявлені 
порушення цитокінового статусу можуть бути ви-
користані як ранні маркери розвитку АГ додатково 
до загальноприйнятих досліджень.

У пацієнтів молодого віку із поєднанням АГ  
І стадії та БА наявні більш виражені зміни в імун-
ній системі, які проявляються значною активацією 
Т-хелпер 2 ланки імунної системи із підвищеним 
рівнем СD30+лімфоцитів, зниженням відсоткового 
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рівня CD25+лімфоцитів. В цитокіновому стату-
сі таких хворих виявлена одночасно висока кон-
центрація як прозапальних ФНП-α та ІЛ-1β, так і 
Т-хелпер 2 похідного ІЛ-4 при достовірно зниже-
ному рівні ІФН-γ. Крім цього, саме у даної групи 

пацієнтів був наявний дисбаланс ЦІК за рахунок 
підвищення концентрації патогенних середньомо-
лекулярних та ЦІК малого розміру при одночас-
ному зниженні вмісту фізіологічних ЦІК великого 
розміру. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПОСЛЕРОДОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРОМЕЖНОСТИ

В статье представлены особенности практические немедикаментозного восстановительного лечения после 
разрывов и малых акушерских операций, перенесённых пациентками во время травматических родов. Представ-
лены применяемые методы и средства реабилитации, приведена примерная схема восстановительного немеди-
каментозного лечения последствий разрывов промежности І-ІІ степени, срединной латеральной эпизиотомии и 
перинеотомии.

Ключевые слова: пациентки, немедикаментозное восстановительное лечение, разрывы промежности, сре-
динная латеральная эпизиотомия.

У статті представлені практичні особливості немедикаментозного відновлювального лікування після розривів 
і малих акушерських операцій, перенесених пацієнтками під час травматичних пологів. Представлені методи за-
стосовання та засоби реабілітації, наведена приблизна схема відновного немедикаментозного лікування наслідків 
розривів промежини І-ІІ ступеня, серединної латеральної епізіотомії і перінеотомії.

Ключові слова: пацієнтки, немедикаментозне відновне лікування, розриви промежини, серединна латеральна 
епізіотомія.

The article features practical non-drug rehabilitation treatment after ruptures and small obstetric surgeries carried by 
patients during traumatic births. The applied methods and means of rehabilitation, are presented an approximate scheme 
of restorative non-drug treatment of the consequences of tearing of the perineum of the І-ІІ degree, mid-lateral episiotomy 
and perineotomy is given.

Key words: female patients, non-drug restorative treatment, perineal ruptures, mid-lateral episiotomy.

Введение. Акушерский травматизм мягких 
тканей промежности и его неблагоприятные по-
следствия для организма женщины всегда было 
проблемой акушерства [1, с. 40-44; 4, с. 65-70;  
8, с. 44-60; 9; 10, с. 55-58; 11, с. 208-211]. Разрыв 
промежности – это повреждения, которые могут 
возникнуть вследствие значительного растяжения 
родовых путей будущей матери из-за сильного дав-
ления на мышцы тазового дна во время родов. Это 
самый частый вид родового травматизма матери и 
осложнений родового акта, чаще встречающийся у 
первородящих [1, с. 40-44; 7, с. 59-63]. Частота ро-
дового травматизма тканей промежности не имеет 
тенденции к снижению и, по данным отечествен-
ных и зарубежных авторов, составляет 10,2–39% 
[1, с. 40-44; 7, с. 59-63]. Разрывы промежности  
III степени колеблются от 0,4 до 5% [1, с. 40-44;  
7, с. 59-63]. Акушерский травматизм мягких тканей 
промежности и его неблагоприятные последствия 
для организма женщины всегда было проблемой 
акушерства [1, с. 40-44; 4, с. 65-70; 8, с. 44-60; 9;  
10, с. 55-58; 11, с. 208-211]. 

Срединно-латеральная (медио-латеральная) 
эпизиотомия и перинеотомия относятся к чис-
лу малых акушерских операций, проводимых во 
втором периоде родов [2, с. 94-145; 3, с. 101-107;  
6, с. 104-108; 13, с. 32-39]. Эпизиотомия чаще про-
водится у пожилых первородящих, а также в слу-
чаях оперативного вагинального родоразрещения 
(акушерские щипцы, вакуум-экстракция плода)  
[2, с. 94-145; 3, с. 101-107; 6, с. 104-108; 13, с. 32-39].  
Частота использования эпизиотомии в родах 
может варьировать от 15 до 80% и в среднем 
составляет около 27%. Почти каждая 3-4 ро-

дильница переносит данное хирургическое вмеша-
тельство [2, с. 94-145; 3, с. 101-107; 6, с. 104-108; 13,  
с. 32-39]. Схематическое изображение проведения 
срединно-латеральной эпизиотомии и перинеото-
мии представлено на рис. 1.

Срединную эпизиотомию (перинеотомию) сле-
дует выполнять при угрозе разрыва высокой про-
межности, при преждевременных родах, тогда как 
срединно-латеральную – при угрозе разрыва низ-
кой промежности, тазовом предлежании плода, 
рубцовых изменениях промежности после ее заши-
вания при предыдущих родах, акушерских опера-
циях, для коррекции затрудненного выведения пле-
чиков при их дистоции [6, с. 104-108; 13, с. 32-39]. 

При перинеотомии рассекаются задняя спайка 
и прилежащая к ней слизистая влагалища, кожа, 
подкожная клетчатка, фасции, луковично-губча-
тая, поверхностная и глубокая поперечные мышцы 
промежности и лобково-копчиковая часть мыш-
цы, поднимающей задний проход. Одновремен-
но, пересекаются периферические ветви полового 
сосудисто-нервного пучка, что часто приводит к 
кровотечению, образованию гематом, нарушению 
кровоснабжения и иннервации этой области, также 
можно повредить целость центрального фасциаль-
ного узла промежности [2, с. 94-145; 3, с. 101-107; 
6, с. 104-108; 13, с. 32-39]. Особенности анатомиче-
ского строения тазового дна представлены на рис. 1.

Исследование по применению и эффективно-
сти предложенного примерного комплекса методов 
и средств реабилитации, при проведении восстано-
вительного лечения у пациенток с разрывами про-
межности І-ІІІ степени, полученными в процессе 
родов, проводилось на базе женской консультации 
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комунального учреждения «Центральная город-
ская больница» г. Новая Каховка, Херсонской об-
ласти, Украина, в 2016 году. 

Всего в исследовании приняли участие 73 паци-
ентки. Их средний возраст составил 29,3±1,04 лет. У 
48 (65,75%) это были первые роды, у 21 (28,77%) –  
вторые роды, у 4 (5,48%) – третьи и более роды. 
Все они перед родами прошли комплекс подгото-
вительных занятий в условиях женской консуль-
тации. Все пациентки, перед началом проведения 
восстановительного лечения, проходили кон-
трольный осмотр гинеколога в условиях женской 
консультации, с обязательным проведеним УЗИ 
мест разрыва и ушитой раны, с определением со-
стояния рубца и окружающих тканей [2, с. 94-145;  
3, с. 101-107; 6, с. 104-108; 13, с. 32-39]. Распреде-
ление степеней разрывов промежности у пациен-
ток, отражён на рис. 3:

У пациенток с разрывами І степени восста-
новительное лечение [3, с. 101-107; 6, с. 104-108;  
12, с. 37-29] применяли через 5-7 дней после выпи-
ски из роддома, в условиях кабинета ЛФК женской 
консультации. У большинства пациенток данной 
группы раны заживали первичным натяжением, 
практически без каких либо осложнений, большин-
ство разрывов не требовали ушивания, ткани не 
инфильтрированы, подвижные, эластичные. В дан-
ной группе комплекс методов восстановительно-
го лечения ограничивался проведением в течение  
2-3 недель комплекса упражнений Кегеля и заня-
тий на фитболе, с целью укрепления мышц и свя-
зочного аппараты промежности и тазового дна по-
сле родов [3, с. 101-107; 6, с. 104-108; 12, с. 37-29]. 

С учётом сроков заживления тканей при уши-
тых разрывах ІІ степени, с учётом самочувствия 
пациенток, их жалоб, состояния раны, реабилита-
ционные мероприятия проводились не ранее чем 
через 1 месяц после получения травмы в родах, 
в условиях женской консультации. Длительность 
проводимого комплекса методов восстановитель-
ного лечения варьировала от 1,5 до 2-х месяцев, с 
совместным контролем реабилитологом и гинеко-
логом. При данной патологи, одновременно с при-

менением упражнений Кегеля и сеансов исполь-
зования фитбола, активно использовалась ЛФК и 
физиотерапевтическое местное лечение области 
травматического повреждения, с применением  
10-15 сеансов магнитотерапии применение ультра-
звука и лазерной терапии [3, с. 107-111; 5, с. 27-33],  
использование жёлтого спектра света с приме-
нением аппарата фирмы «Zepter» «Биоптрон»®  
[3, с. 107-111; 9]. 

В группе пациенток, с разрывом промежности 
ІІІ степени, где имелись наиболее тяжёлые повреж-
дения (ткани влагалища и мышцы промежности, 
разрыв анального сфинктера) критерием начала и 
объёма реабилитационно-восстановительного ком-
плекса, являлся вопрос заживления повреждённых 
в процессе родов тканей, а также наличие пост-
травматических осложнений, связанных с такими 
нарушениями, как частичное или полное недержа-
ние газов и каловых масс при повреждении аналь-
ного сфинктера, наличие болей разной степени 
интенсивности при половом акте (диспареуния), 
как во влагалище, так и в области рубца и повреж-
дённой промежности [2, с. 94-145; 3, с. 101-107;  
6, с. 104-108; 13, с. 32-39]. 

Все пациентки этой группы, перед началом вос-
становительного лечения, были осмотрены специа-
листами – проктологом и гинекологом. Степень за-
живления повреждённых тканей и состояние рубца, 
напрямую зависит как от объёма самого повреж-
дения, так и от техники и способа ушивания по-
вреждённых участков и протекания послеродового 
периода, наличия и выраженности послеродовых 
и послеоперационных осложнений [2, с. 94-145;  
3, с. 101-107; 6, с. 104-108; 13, с. 32-39]. Заживле-
ние швов любой локализации после родов – это 
процесс полного восстановления целостности мяг-
ких тканей промежности [2, с. 94-145; 3, с. 101-107;  
6, с. 104-108; 13, с. 32-39]. Важные данные о со-
стоянии рубца и тканей в месте повреждения мы 
получали после осмотра и исследования места 
повреждения, как во время специального гине-
кологического исследования, с применением би-
мануального влагалищного и ректо-вагинального 

Рис. 1. Схематическое изображение проведения срединно-латеральной 
эпизиотомии и перинеотомии
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исследования, так и по результатам проведённого 
УЗИ зоны повреждения [2, с. 94-145; 3, с. 101-107; 
6, с. 104-108; 13, с. 32-39]. Эти важные составляю-
щие учитывались нами при планировании и под-
боре методов реабилитации в данной группе паци-
енток. Так как в данной группе существует высокая 
степень риска формирования в дальнейшем раз-
личной патологии, в виде синдрома несостоятель-
ности тазового дна, синдрома хронической тазо-
вой боли, пролапса внутренних половых органов, 
реабилитационные мероприятия, направленные на 
укрепление мышечно-связочного аппарата тазово-
го дна являются, по нашему мнению, весьма акту-
альными и востребованными. 

В этой группе продолжительность восстанови-
тельной терапии была самой длительной – от 2,5 
до 3-х месяцев. Вначале она проводилась в кабине-
те ЛФК женской консультации, а в последние 2-3 
недели в домашних условиях. Пациентки выпол-
няли комплекс специальных упражнений Кегеля, 
активно был использован фитбол, ЛФК с исполь-
зованием комплекса упражнений на укрепление 
мышц промежности и тазового дна. Дополнитель-
но все пациентки получали физиотерапевтическое 
лечение в виде использование жёлтого спектра 
света с применением аппарата фирмы «Zepter»  
«Биоптрон»® c применением окси-спрея, магни-
то-инфракрасное облучение области промежности  
[3, с. 107-111; 5, с. 27-33; 9].

При помощи анкетирования и дополнитель-
ного, расширенного опроса пациенток, через  
1-3-6 месяцев после начала восстановительного 
лечения (с учётом данных осмотра гинеколога, 
проктолога, УЗИ) проводился субъективный и объ-
ективный контроль эффективности проводимых 

реабилитационных мероприятий. Уже через 3-4 
недели пациентки с разрывами І степени (n=39) от-
мечали полное отсутствие дискомфорта и болевых 
ощущений в области промежности, могли свободно 
сидеть, раздвигать ноги, выполнять определённые 
физические нагрузки и повседневную работу по 
дому, не отмечали никаких неприятных ощущений 
и трудностей при дефекации, отхождении газов и 
мочеиспускании. Через 3 месяца, при наличии по-
ловой жизни, в группе не было проблем, связанных 
с получением родовой травмы.

Из числа пациенток, с разрывами промежности 
ІІ степени (n=31), согласно данных проведеного 
осмотра, опроса и анкетирования, после 1-1,5 ме-
сяцев проводимого восстановительного лечения,  
у 23 (74,19%) произошло полное заживление по-
вреждений тканей, полученных в результате ро-
довой травмы, сформировался устойчивый рубец, 
укрепился мышечно-связочный апарат тазового 
дна, значительно уменшились неприятные ощуще-
ния и дискомфорт при мочеиспускании, отхожде-
нии газов и дефекации. 

Через 2,5-3 месяца после начала реабилитаци-
онных мероприятий уже 29 (93,55%) пациенток от-
метили значительное улучшение всех параметров 
и практически полное отсутствие явлений диспа-
реунии и неприятных опущений в области промеж-
ности при интимной близости. 

При исследовании эффективности восстано-
вительного лечения, через 6 месяцев после прове-
дения курса реабилитации, уже все 31 пациентка 
отметили полное отсутствие каких либо патологи-
ческих нарушений и дискомфорта при выполнении 
работы, домашних дел и при сексуальних взаимо-
отношениях.

Рис. 2. Анатомическое строение тазового дна
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У пациенток третьей группы (n=3), с наиболее 
тяжёлыми повреждениями влагалища, мышщ и 
связочного апарата тазового дна, анального сфин-
ктера и частично тканей прямой кишки, наиболее 
длительно проводилось восстановительное лече-
ние – 2,5-3 месяца. Практически первые измене-
ния в сторону улучшения самочувствия и начало 
положительных изменений (согласно данных вра-
чебных осмотров, данных УЗИ, опроса и анкети-
рования) были отмечены не раньше, чем через  
1,5-2 месяца после начала использования комплек-
са методов восстановительного лечения. 

Начало улучшения процесса отхождения газов 
и дефекации, возможность сидеть, в т.ч. и в туа-
лете при мочеиспускании и/или выполнении ряда 
физических упражнений, появилось только через  
1,5-2,5 месяца после родов и получения тяжёлой 
родовой травмы, на фоне проводимых лечения 
и реабилитации. Если специальые упражнения  
Кегеля и занятия на фитболе, физиотерапевтиче-
ские процедуры воспринимались пациентками 
позитивно и они охотно их выполняли, то любая 
попытка внедрения ЛФК вызывала боязнь, протест 
и явное нежелание применять физические загрузки 
из-за боязни усиления дискомфорта, болей и воз-
можных осложнений. Поэтому, в данной группе 
мы столкнулись с проблемой проведения дополни-
тельной психологической реабилитации, и исполь-
зования таких методов, как ароматерапия с масла-
ми растений с седативным эффектом, в сочетании 
с релаксирующей музыкой (от 15 до 25 сеансов), 
электросон (№ 10) [3, с. 107-111; 5, с. 27-33; 9].

Через 3-4 месяца после начала восстанови-
тельного лечения 2 (66,67%) пациентки от метили 
улучшение состояния, в виде значительного умень-
шения дискомфорта и болей в месте полученной 
родовой травмы, возможности безболезненной или 
малоболезненной дефекации и отхождения газов 
(на фоне соответствующей диеты), возможности 
сидеть и выполнять сидячую работу. По проше-
ствии 6 месяцев после проведения восстановитель-
ного лечения, все 3 пациентки отмечали положи-
тельный эффект от проведённой реабилитации.

Через 6-9 месяцев у всех пациенток данной 
группы постепенно уменшились, а затем практиче-
ски прекратились явления диспареунии и диском-

форта в области полученной родовой травмы при 
половом акте. Данные проведеного в эти периоды 
времени гинекологического и проктологического 
осмотров подтвердили стабилизацию восстанови-
тельно-репаративных процессов тканей в области 
полученного разрыва и восстановление промеж-
ности и анального сфинктера у данных пациенток. 

Исследование по применению и эффективно-
сти предложенного примерного комплекса методов 
и средств физической реабилитации, при прове-
дении восстановительного лечения у пациенток с 
применением срединно-латеральной эпизиотомии, 
произведённой во ІІ периоде родов (изгнание пло-
да), проводилось на базе женской консультации 
комунального учреждения «Центральная город-
ская больница» г. Новая Каховка, Херсонской обла-
сти, Украина, в период с декабря 2016 года по май  
2017 года. Все пациентки, принявшие участие в 
проведении исследования, дали своё добровольное 
согласие на участие в нём. 

Всего в исследовании приняли участие 76 паци-
енток. Их средний возраст составил 29,6±1,07 лет. 
У 51 (67,11%) это были первые роды, у 18 (23,68%) 
– вторые роды, у 7 (9,21%) – третьи и более роды.  
У 69 (90,79%) из них была проведена по показани-
ям срединно-латеральная эпизиотомия, у 7 (9, 21%) 
– перинеотомия, без повреждения наружного сфин-
ктера и тканей прямой кишки. Все они перед рода-
ми прошли комплекс подготовительных занятий в 
условиях женской консультации. Все пациентки, 
перед началом проведения восстановительного 
лечения, проходили контрольный осмотр гинеко-
лога в условиях женской консультации, с обязатель-
ным проведеним УЗИ мест разрыва и ушитой раны  
[2, с. 94-145; 3, с. 101-107; 6, с. 104-108; 13, с. 32-39].

В данной группе комплекс методов восстанови-
тельного лечения включал в себя проведение в те-
чение 2-3 недель комплекса специальных упражне-
ний по методике А. Кегеля, массажа промежности 
[3, с. 107-111; 5, с. 27-33; 9], и занятий на фитболе 
[3, с. 107-111; 5, с. 27-33; 9], а в группе пациенток, 
перенесших перинеотомию, дополнительно при-
меняли комплекс физических упражнений, пред-
ложенных Блондин Кале Жермен [2, c. 94-145],  
с целью укрепления мышц и связочного аппараты 
промежности и тазового дна после перенесённой 
эпизиотомии в родах.

При помощи анкетирования и дополнитель-
ного, расширенного опроса пациенток, через  
1-3-6 месяцев после начала восстановительного 
лечения (с учётом данных осмотра гинеколога, 
проктолога, УЗИ) проводился субъективный и объ-
ективный контроль эффективности проводимых 
реабилитационных мероприятий. Уже через 3-4 не-
дели пациентки после эпизиотомии (n=69) отмеча-
ли полное отсутствие дискомфорта и болевых ощу-
щений в области промежности, могли свободно 
сидеть, раздвигать ноги, выполнять определённые 
физические нагрузки и повседневную работу по 
дому, не отмечали никаких неприятных ощущений 
и трудностей при дефекации, отхождении газов и 
мочеиспускании. 

У пациенток группы (n=7), с перенесённой пе-
ринеотомией, с травматизацией мышц и связочно-
го апарата тазового дна в области центра акушер-

Рис. 3. Соотношение разрывов промежности 
І-ІІІ степени у пациенток в группе
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ской промежности, без повреждений анального 
сфинктера и тканей прямой кишки, наиболее дли-
тельно проводилось восстановительное лечение –  
1,5-2 месяца. 

Практически первые изменения в сторону улуч-
шения самочувствия и начало положительных из-
менений (согласно данных врачебных осмотров, 
данных УЗИ, опроса и анкетирования) были отме-
чены не раньше, чем через 1,5-2 месяца после нача-
ла использования комплекса методов восстанови-
тельного лечения у пациенток после перинеотомии 
и 3-4 недели – в группе после эпизиотомии. Через  
3 месяца, при наличии половой жизни, во всей 
группе не было проблем, связанных с получением 
родовой травмы.

Выводы:
1. Большое количество разрывов промежности 

І-ІІІ степени и её повреждений после эпизиотомии 
и перинеотомии, в современной акушерской прак-
тике требует не только их профилактики, но и ран-
ней и разносторонней реабилитации и комплексно-

го восстановительного лечения мышц и связочного 
апарата промежности, является средством актив-
ной профилактики пролапса женских внутренних 
половых органов.

2. Применение немедикаментохных методов 
восстановительного лечения разрывов и мест по-
вреждения тканей промежности после малих 
акушерських операцій, на ранних етапах реаби-
литации, показаны пациенткам как в условиях по-
слеродовой палаты акушерського стационара, так 
и сразу после виписки из роддома – амбулаторно, 
в условиях женской консультации и кабинета ЛФК 
и реабилитации, так и интенсивно в домашних ус-
ловиях.

2. Предложенный примерный комплекс методов 
не медикаментозного восстановительного лечения 
последствий разрывов и повреждений промежно-
сти, может бать предложен для активного практи-
ческого использования, как на амбулаторном, так и 
санаторно-курортном этапе реабилитации данной 
группы пациенток.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БУКОВИНЦІВ 
ЗА 2000 – 2016 РОКИ

Якість медичної допомоги неможлива без знання чіткого, обґрунтованого системного аналізу показників 
здоров’я, які традиційно виконуються медичними закладами за наступними трьома провідними напрямками:

– комплексний аналіз ефективності дії служб охорони здоров’я для оцінки діяльності закладів;
– інтегративні показники про стан здоров’я людей через вплив різних чинників;
– комплексна оцінка стану здоров’я окремих груп населення або окремих територій.
Для цього традиційно використовують медикодемографічні показники, захворюваності, інвалідності та показ-

ники фізичного розвитку. Сучасний стан поєднаної дії економічної, екологічної, демографічної криз, підсилюючи 
одна одну не дають можливості покращити якість життя людей та стабілізувати соціально-економічне становище 
в державі. Для розуміння цілісного підходу до вирішення цих проблем в Чернівецькій області проведено вивчення 
демографічних показників населення за період 2000 – 2016 років.

Ключові слова: смертність, народжуваність, середня очікувана тривалість життя, природній приріст.

Качество медицинской помощи невозможно без знаний четкого, обоснованного системного анализа показате-
лей здоровья, которые традиционно медицинские учреждения используют за следующими направлениями:

– комплексный анализ ефективности действия служб здравоохранения для оценки их деятельности;
– интегративные показатели о состоянии здоровья людей из за влияния различных факторов;
– комплексная оценка состояния здоровья отдельных групп населения или отдельных территорий.
Для этого традиционно используют медикодемографические показатели, заболеваемости, инвалидности и 

показатели физического развития. Современное состояние сочетанного действия економического, демографиче-
ского, екологического кризисов, усиливая один другого, не дают возможности улучшить качество жизни людей и 
стабилизировать социально-економическую ситуацию в стране. Для понимания целостности подхода к решению 
перечисленных проблем в Черновицкой области изучены особенности демографических показателей за период 
2000 – 2016 годов.

Ключевые слова: смертность, рождаемость, средняя ожидаемая продолжительность жизни, естественный 
прирост.

The quality of medical care is impossible without the knowledge of a clear, well-founded systematic analysis of health 
indicators that are traditionally performed by health care institutions in the following three leading areas:

– a comprehensive analysis of the effectiveness of health services to evaluate the activities of institutions;
– Integrative indicators on the health of people through the influence of various factors;
– Integrated assessment of the health status of individual population groups or individual territories.
For this purpose, traditional medico-demographic indicators, morbidity, disability and indicators of physical develop-

ment are used. The current state of combined action of economic, ecological, demographic crises, reinforcing each other 
does not allow to improve the quality of life of people and stabilize the socio-economic situation in the state. In order to 
understand the holistic approach to solving these problems in Chernivtsi region, the study of demographic indicators for the 
period 2000 - 2016 years.

Key words: mortality, fertility, average life expectancy, natural increase.

Мета. Оцінити процеси демографічних показ-
ників адміністративних територій Чернівецької об-
ласті за період 2000 – 2016 років.

Матеріали та методи. Вивчення проведено 
на підставі інформації Чернівецького обласного 
інформаційно-аналітичного центру медичної ста-
тистики, інженерно-технічного та фармацевтично-
го супроводу діяльності закладів охорони здоров’я 
області за 2000 – 2016 роки, за допомогою аналі-
тичного, статистичного методів, в розрізі адміні-
стративних територій Чернівецької області.

Вступ. Демографічні показники є одним із 
складових інтегральних показників, які відобража-
ють соціально-економічне становище людей в сус-
пільстві та тих процесів, які відбуваються в ньому, 
особливо на нинішньому етапі розвитку держави. 
Саме, зараз, в умовах економічних та соціальних 
перетворень, логічно, повинні відбутися і зміни 
у оцінці власного здоров’я, його збереження, на-
лаштування людей на зміні способу життя – орі-
єнтація на здоровий спосіб життя. Це, особливо, 

важливо для керівництва при майбутньому прогно-
зуванні розвитку медичної галузі (мережі, кадрів, 
матеріально-технічного оснащення та обсягів ме-
дичної допомоги).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Вивчення здоров’я населення неможливе без зна-
ння чисельності населення, його розселення на 
певній території, його складом за віком, статтю та 
іншими ознаками.

Кількість населення в області на 01.01.2017 р. 
склала 906,8 тисяч осіб, що на 1,5% менше або на 
25 тисяч осіб, ніж у 2000 році. Найбільш швид-
кими темпами зменшується сільське населення, а 
зростає міське, особливо в м. Чернівці. У розрізі 
вікових груп, то зменшилося дитяче населення на 
16,3% (із 185,0 тисяч до 154,1 дітей), а виросло до-
росле з 700,9 тисяч до 721,6 тисяч осіб.

Загальний показник смертності населення Чер-
нівецької області у 2016 році склав 12,7 на 1000 насе-
лення (середньорічне), що на 1,6% нижче 2015 року.  
У переважній більшості районів відбулося знижен-
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ня її, окрім Герцаївського (із 10,3 у 2015р. до 11,6 
на 1000 осіб), Кіцманського (із 14,3 у 2015р. до 14,7 
на 1000 осіб), Сокирянського (із 16,7 у 2015р. до 
17,1 на 1000 осіб) та м. Новодністровськ (місто рес-
публіканського значення) (із 6,4 в 2015р. до 7,6 на 
1000 осіб), в яких відбулося зростання. Порівняно 
із 2000 роком, як в цілому по області, так і в роз-

різі більшості окремих районів відбулося зниження 
смертності населення, що фактично дозволило до-
сягти рівня 2000 рівня – 12,5 на 1000 осіб. Однак 
темпи зниження різні, лише в Новоселицькому ра-
йоні загальна смертність впала нижче 2000р. – 14,1 
при 13,9 на 1000 осіб у 2016р. У Вижницькому (із 
12,5 до 14,4 на 1000 осіб), Герцаївському (із 10,6 

Таблиця 1
Смертність населення Чернівецької області

Назва території
Загальна смертність на 1000 осіб

2000 2004 2008 2012 2016
Вижницький 12,5 13,7 14,5 12,8 14,4
Герцаївський 10,6 11,3 11,8 10,3 11,6
Глибоцький 10,9 12,1 12,0 11,8 12,1
Заставнівський 14,0 15,4 15,6 15,5 15,2
Кельменецький 19,7 20,7 19,9 18,8 18,5
Кіцманський 14,8 15,5 15,3 14,4 14,7
Новоселицький 14,1 15,7 15,2 14,2 13,9
Путильський 10,2 12,1 11,0 11,9 10,8
Сокирянський 15,4 17,8 18,5 17,2 17,1
Сторожинецький 10,4 11,5 11,3 10,3 10,8
Хотинський 16,7 10,6 17,1 17,0 16,8
м. Чернівці 9,6 10,8 10,7 9,4 9,8
м. Новодністровськ 3,2 4,4 5,5 5,9 7,6
по області 12,5 13,6 13,5 12,5 12,7
по Україні 15,3 16,0 16,3 14,5

Таблиця 2
Народжуваність у Чернівецької області

Назва території
народжуваність на 1000 осіб

2000 2004 2008 2012 2016
Вижницький 11,7 12,3 15,5 16,9 14,2
Герцаївський 13,2 12,3 13,5 14,2 12,5
Глибоцький 13,1 11,7 14,3 15,7 13,7
Заставнівський 10,4 10,5 12,7 13,2 12,0
Кельменецький 7,9 7,9 10,7 9,7 8,0
Кіцманський 9,6 10,3 11,6 12,0 10,0
Новоселицький 9,8 9,2 9,5 11,2 10,9
Путильський 14,6 14,0 18,9 19,7 16,4
Сокирянський 9,2 10,0 11,5 12,7 9,0
Сторожинецький 13,9 14,5 16,2 16,6 14,4
Хотинський 10,4 10,4 11,2 12,2 10,7
м. Чернівці 7,2 9,2 10,3 10,1 9,5
м. Новодністровськ 6,0 8,2 9,5 11,5 8,3
по області 10,0 13,1 12,2 12,8 11,2
по Україні 7,8 11,0 11,4
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до 11,6 на 1000 осіб), Глибоцькому (10,9 до 12,1 
на 1000 осіб) та Заставнівському (із 14,0 до 15,2 на 
1000 осіб), у м. Новодністровську (із 3,2 до 7,6 на 
1000 осіб) у 2016р., тобто у цих територіях смерт-
ність виросла

При поглибленому вивченні смертності по кож-
ній адміністративній території області встановле-
но, що в жодній із 13 територій не має чіткої, од-
нозначної тенденції до зниження або зростання, 
що дуже наочно демонструє таблиця 1. Як видно 
із наведених даних в кожному населеному пункті 
відбувається постійна зміна числа померлих.

Найвища смертність існує у Кельменецько-
му (18,5 на 1000 осіб), Сокирянському (17,1 на  
1000 осіб) та Хотинському (16,8 на 1000 осіб), де 
традиційно проживає найбільший відсоток осіб 
старших вікових груп.

Найнижча смертність у м. Чернівці (9,8 на  
1000 осіб), м. Новодністровськ (7,6 на 1000 осіб), 
що підтверджує наявність вищої смертності сіль-
ських мешканців над міськими.

Загальна народжуваність у Чернівецькій облас-
ті за цей же період склала 11,2 на 1000 осіб при се-
редньоукраїнському 10,7 (2015р.) на 1000 осіб, що 

на 12% вище 2000 р. При співставленні народжува-
ності 2000 р. та 2016р. в 12 територіях залишається 
народжуваність все таки вищою, окрім Сокирян-
ського району (2000р. – 9,2 на 1000 до 2016р. – 9,0 
на 1000 осіб). Найбільша народжуваність тради-
ційно у гірському Путильському районі (16,4 на 
1000 осіб), передгірських Сторожинецькому (14,4 
на 1000 осіб) та Вижницькому (14,2 на 1000 осіб) 
районах. Найнижчою народжуваність зберігається 
у Кельменецькому районі 8,0 на 1000 осіб, Соки-
рянському 9,0 на 1000 осіб, та м. Новодністровську 
8,3 на 1000 осіб. Наведена інформація в таблиці 2 
засвідчила, що показники народжуваності в жодній 
із територій області не мають певної тенденції, а 
весь час змінюються із року в рік.

Природній приріст населення області в 2014 р.  
вперше був позитивним і дорівнював 0,07 на  
1000 осіб, але у 2015 р. (-1,1 на 1000 осіб) та 2016 р.  
(-1,5 на 1000 осіб), знову змінився на негативний, 
як і в попередні 12 років. При порівнянні із серед-
ньо українським (-4,2 на 1000 осіб) природний при-
ріст на Буковині значно менший.

В п’яти із 13 територій існує позитивний при-
родній приріст: найвищий у Путильському –  

Таблиця 3
Природній приріст населення Чернівецької області за 2000 – 2016 роки

Назва території
природній приріст на 1000 осіб

2000 2004 2008 2012 2016
Вижницький -0,8 -1,4 1,0 4,1 -0,2
Герцаївський 2,6 0,8 1,7 3,9 0,9
Глибоцький 2,2 0,2 2,3 3,9 1,4
Заставнівський -3,6 -3,3 -2,9 -2,3 -3,2
Кельменецький -11,8 -11,6 -9,2 -9,1 -10,5
Кіцманський -5,2 -4,9 -3,7 -2,4 -4,7
Новоселицький -4,3 -5,3 -5,7 -3,1 -3,0
Путильський 4,4 3,7 7,9 7,8 5,6
Сокирянський -6,2 -7,5 -7,0 -4,5 -8,1
Сторожинецький 3,1 3,5 4,9 6,3 3,6
Хотинський -6,3 -5,6 -5,9 -4,8 -6,1
м. Чернівці -2,4 -1,6 -0,4 0,7 -0,3
м. Новодністровськ 2,8 2,9 4,0 5,2 0,7
по області -2,5 -2,5 -1,3 0,3 -1,5
по Україні -7,5 -5,3 -3,1

Таблиця 4
Структура причини смертності населення Чернівецької області (на 1000 осіб)

Причина смерті 2000 2004 2008 2012 2016

Померло від усіх причин 12,6 13,1 13,5 12,5 12,7

З них: хвороби системи кровообігу 8,1 8,8 9,4 8,8 9,1
Злоякісні новоутворення 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8
Травми та отруєння 8,5 10,2 9,1 7,0 6,4
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5,6 на 1000 осіб, Сторожинецькому – 3,6 на  
1000 осіб, Глибоцькому – 1,4 на 1000 осіб, Герца-
ївському – 0,9 на 1000 осіб районах, м. Новодні-
стровську – 0,7 на 1000 осіб.

Найменший природній приріст є у Кельменець-
кому – (-10,5 на 1000 осіб), Сокирянському – (-8,1 
на 1000 осіб) районах, що є іще одним підтверджен-
ням зменшення чисельності сільських мешканців.

Очікувана тривалість життя при народжені у 
Чернівецькій області у 2000 році була 71,0 для всіх, 
а у 2014 році cтав 73,05 років, що значно вище, ніж 
середньо українська відповідно 71,0 та 67,83. При 
цьому різниця між чоловіками та жінками у 2000 
р. у області була 9 років, а у 2014р. – 8,6 років. Як 
показав зазначений період має місце нестійка, але 
стала збереження різниці життя між чоловіками і 
жінками на Буковині.

Аналізуючи смертність мешканців міських та 
сільських поселень, стабільно високою зберігаєть-
ся високою смертність сільських над міськими. За 
цей 16-річний період смертність міських мешкан-
ців коливалась в межах 11,4 – 10,6 на 1000 осіб, а 
сільських 15,1 – 14,2 на 1000 осіб.

В розрізі окремих адміністративних територій 
найбільше помирало міських мешканців у Хотин-
ському (18,2 на 1000 осіб), Сокирянському (17,7 
на 1000 осіб) районах, а найменше у Путильсько-
му (7,0 на 1000 осіб) та Сторожинецькому (9,9 на  
1000 осіб) районах, м. Новодністровську (10,1 –  
9,8 на 1000 осіб) та м. Чернівці 9,8 на 1000 осіб.

Сільські мешканці найбільше помирають у 
Кельменецькому (21,2 – 19,7 на 1000 мешканців), 
Сокирянському (17,6 – 16,8 на 1000 мешканців) ра-
йонах, найменше – у Путильському районі (11,3 – 
10,1 на 1000 осіб).

Дитяча смертність (0 – 14 років) знизилася з 11,0 
на 1000 народжених живими до 0,78 на 1000 на- 
роджених живими і залишається нижчою середньо-
українського показника. Серед окремих адмінтери-
торій найвищою зберігається у Путильському (1,44 
на 1000 осіб), Вижницькому (1,11 на 1000 осіб) та 
Глибоцькому (1,03 на 1000 осіб), а найнижчою у 
Хотинському (0,4 на 1000 осіб) районах.

Смертність дітей 0 – 17 років включно в області 
зберігається на рівні 0,7 – 0,72 на 1000 населення. 
Найвищою є в Путильському 1,38 на 1000 осіб, 
Глибоцькому 1,04 на 1000 осіб, Кельменецькому 
1,02 на 1000 осіб районах. Найнижчою смертність 
залишається 0,32 на 1000 населення у Хотинсько-
му та 0,35 на 1000 населення у Новоселицькому  
районах.

Перинатальна смертність в Чернівецькій облас-
ті зменшилася в останні роки (8,3 – 7,1 на 1000 на-
роджених живими і мертвими у 2014 – 2016 роках), 
хоча залишається дещо вищою рівня середньо-
українського (2000р. – 9,1, 2008 – 11,2). Останній 
показник, на жаль, весь час змінюється без певної 
тенденції до стабільності, як в Україні, так і в Чер-
нівецькій області.

Структура причин загальної смертності на-
селення Буковини залишається традиційно ста-
більною: найбільшу питому вагу займають хво-
роби системи кровообігу – 907,6 на 100000 осіб, 
на другому місці злоякісні новоутворення 183,4 
на 100000 осіб, на третьому – травми та отруєння  
63,8 на 1000000 осіб (таблиця 4).

В області зберігається поки – що вдале співвід-
ношення повікової та по статевої загальної смерт-
ності населення порівняно із іншими областями.

Чітке, обґрунтоване, об’єктивізоване діагнозу-
вання патології у пацієнтів, а, особливо, посмерт-
не неможливе без патологоанатомічного розтину. 
Аналіз показників смертності, підтверджених роз-
тинами, засвідчив стабільну тенденцію до щоріч-
ного зниження цього показника. Якщо у 2000 р. 
кожний 3-й померлий розтинався, то в 2016р. лише 
5-й померлий.

Висновок: Дане дослідження підтвердило тен-
денцію до зростання негативних демографічних, 
процесів, особливо, смертності населення Буко-
вини. Для встановлення причин цих негативних 
процесів важливо виконати поглиблене досліджен-
ня, через перспективу подальшого реформування 
охорони здоров’я Чернівецької області з метою по-
шуку комплексних підходів до вирішення проблем 
соціально-економічної сфери.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАКЦИНАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ 
ПІСЛЯ ПЛАНОВОГО ЩЕПЛЕННЯ ДІТЕЙ 

З ХРОНІЧНОЮ ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Вивчення кількісних і функціональних закономірностей перебігу поствакцинального процесу на рівні клітинних 
та молекулярних імунних перебудов дозволило обґрунтувати підходи до вирішення актуальної наукової проблеми – 
підвищення ефективності вакцинопрофілактики дітей з ХГВІ.

Ключові слова: вакцинальний імунітет, планове щеплення, хронічна герпесвірусна інфекція.
 
Изучение количественных и функциональных закономерностей течения поствакцинального процесса на уровне 

клеточных и молекулярных иммунных перестроек позволило обосновать подходы к решению актуальной научной 
проблемы – повышения эффективности вакцинопрофилактики детей с ХГВИ.

Ключевые слова: вакцинацинальный иммунитет, плановая вакцинация, хроническая герпесвирусная инфекция.

The study of quantitative and functional patterns of the postvaccinal process at the level of cellular and molecular im-
mune reconstructions allowed to substantiate approaches to solving the actual scientific problem – increasing the effective-
ness of vaccine prophylaxis for children with CHCI.

Key words: vaccination immunity, routine vaccination, chronic herpesvirus infection.

Актуальність. Досягнення фундаментальної 
медицини та їхні впровадження у практичну охо-
рону здоров’я дозволяють досягти значного зни-
ження рівня захворюваності та смертності від ба-
гатьох раніше поширених інфекцій. Разом з тим, 
остаточної перемоги людства над інфекційними за-
хворюваннями до теперішнього часу не одержано.  
У ХХІ столітті інфекційні хвороби залишають-
ся актуальною проблемою охорони здоров’я ба-
гатьох країн світу. На теперішній час найбільш 
ефективним та екологічним засобом боротьби з 
інфекційними захворюваннями та їх попереджен-
ня є вакцинопрофілактика [1, с. 328]. Ефективність 
профілактики інфекційних хвороб за допомогою 
вакцинації багато у чому залежить від рівня охо-
плення щепленнями населення. Суттєве зниження 
захворюваності та летальності від інфекцій можли-
ве тільки при імунізації 80-95% населення.

Стратегічний напрям з контролю інфекцій-
них хвороб повинен включати удосконалення 
моніторингу, принципів організації та керуван-

ня, міжвідомчої взаємодії, удосконалення заходів 
профілактики та лікування, розвиток необхідної 
інфраструктури та науково-дослідного потенціалу 
на місцевому, субнаціональному та національному 
рівнях [2, с. 17].

Набутий імунітет, в основі якого полягає син-
тез специфічних антитіл (АТ) та генерація клонів 
лімфоцитів-ефекторів, перебуває під контролем 
Ir генів ГКГ, що визначають силу імунної відпо-
віді. Будь-які антигени, враховуючи бактеріальні 
та вірусні, у процесі фагоцитозу розщеплюються 
ферментами нейтрофілів та макрофагів на окремі 
пептидні компоненти, які асоціюються з продук-
тами генів ГКГ, і у вигляді відповідних комплексів 
презентуються Т-лімфоцитам. Нестача антигенів 
HLA-системи, що зв’язуються з мікробними анти-
генами, призводить до зниження рівня адаптивної 
імунної відповіді [3, с. 35].

ВООЗ застерігає світову спільноту про небез-
печність прихованої пандемії герпетичної інфек-
ції. За даними ВООЗ, у майже 50% інфікованих 
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герпесвірусами хворих у зв’язку з відсутністю 
сталого імунітету щорічно спостерігаються ре-
цидиви захворювання. Саме вони складають 
контингент хворих на хронічну герпесвірусну 
інфекцію (ХГВІ). Герпесвіруси як причина смер-
ті посідають 2-е місце після грипу – більше 15% 
випадків [4, с. 28].

Персистенція герпесвірусної інфекції при-
зводить до виникнення імунної недостатності, 
яка є тим патогенетичним фоном, який формує 
контингент дітей, які часто хворіють. Таким чи-
ном зрозуміло, що особи, хворі на ХГВІ, саме в 
результаті притаманної їм імунної недостатності 
і внаслідок цього схильні до частого інфікуван-
ня, складають групу підвищеного ризику і якнай-
більше потребують вчасної активної імунопро-
філактики інфекційних захворювань. У зв’язку 
з вищезазначеним, особливої актуальності набу-
ває питання підвищення ефективності вакцино-
профілактики, зокрема в імунокомпрометованих 
осіб, до яких належить найширший контингент 
пацієнтів з ХГВІ, що може бути досягнуто шля-
хом активного примусового включення імунних 
регуляторних механізмів до процесу формування 
повноцінного довготривалого поствакцинально-
го імунітету. На шляху вирішення поставленого 
завдання є важливим всебічне вивчення у хворих 
на ХГВІ поствакцинального процесу, який охо-
плює всі регуляторні системи організму, а також 
характеру імунних перебудов у ньому в залеж-
ності від компонентності вакцинних препаратів 
і властивостей їх антигенів.

Відомо, що імунна відповідь на введення вак-
цини не є моноспецифічною. Це багатофакторна 
реакція, оскільки будь-які, навіть гомогенні, пре-
парати, наприклад, вакцина проти гепатиту В, 
основним компонентом якої є рекомбінантний Hbs-
антиген, містять низку різноманітних пептидних 
детермінант, які складаються з декількох амінокис-
лотних залишків. До кожного з цих пептидів син-
тезуються АТ визначеної специфічності, а імунна 
відповідь на всю вакцину є сумою відповідей на 
всі її пептидні фрагменти. Відповідь на асоційо-
вану вакцину значно складніша, і після введення в 
організм такого препарату АТ утворюються до ще 
більшого числа антигенних детермінант. Окрім гу-
моральної імунної відповіді, вакцинні антигени ви-
кликають відповідь клітинного типу, що додатково 
ускладнює імунну реакцію [5, с. 10].

В основі імунного захисту від більшості ін-
фекційних хвороб полягають реакції гумораль-
ного типу, які відіграють головну роль, а про 
напруженість поствакцинального імунітету ро-
блять висновок з титру специфічних антитіл та 
їх тривалості перебування в кров’яному руслі. 
При цьому не враховуються реакції клітинного 
типу, які при вірусних інфекціях відіграють у 
захисті організму суттєву роль. Слід зазначити, 
що ефективність поствакцинального імунітету 
визначається сукупністю гуморальних та клітин-
них реакцій, їхнім взаємозв’язком та механізма-
ми контролю. На жаль, на теперішній час не іс-
нує швидких, зручних та інформативних методів 
оцінки клітинного імунітету, особливо за прове-
дення масових досліджень [6, с. 12].

Постановка проблеми. Аналіз захворюва-
ності населення на інфекції свідчить, що значну 
частку хворих становлять раніше вакциновані 
діти та дорослі. Ці дані вказують на недостатню 
ефективність специфічної імунізації. Вирішення 
задачі її підвищення потребує розуміння законо-
мірностей розвитку імунної реакції на різні типи 
вакцинних антигенів, ролі окремих клітин та ла-
нок імунного процесу у формуванні довгостро-
кової пам’яті, механізмів контролю та регуляції 
поствакцинальної реакції організму. Пізнання 
вищеназваних процесів, у свою чергу, допоможе 
розкрити імунні механізми розвитку реакцій та 
ускладнень на вакцинацію, а також буде сприяти 
створенню досконаліших високоімуногенних ба-
гатокомпонентних вакцинних препаратів.

Постановка завдання. Основною метою на-
укових досліджень є з’ясування особливостей 
формування специфічної імунної відповіді у іму-
нокомпрометованих осіб з хронічною рецидиву-
ючою герпесвірусною інфекцією (ХГВІ), харак-
теристика отриманого вакцинального імунітету 
з позицій його напруженості та довготривалості 
при імунізації різними типами вакцин.

Виклад основного матеріалу. Було обстеже-
но 225 дітей у віці 6 років, які проходили лікуван-
ня у харківському дитячому медичному центрі 
«Ваша дитина» та щеплених згідно з календарем 
щеплень. У цих дітей було встановлено хронічну 
герпесвірусну інфекцію. Групу контролю склали 
діти (50 осіб), співставні за віком та статтю, що 
вакциновані в повному обсязі та які не мали ві-
русного навантаження клітин крові. Усі діти були 
вакциновані відповідно віку.

 За аналізу стану специфічного імунітету у 
дітей, імунізованих за віком АДП та КПК вак-
цинами було встановлено, що більше ніж у 90% 
з них через 6 років після останньої імунізації у 
сироватці крові визначаються захисні титри ан-
титіл. Наші дослідження показали, що форму-
вання напруженого та довготривалого імунітету 
супроводжується суттєвими перебудовами у суб-
популяціях лімфоцитів у 1-ий поствакцинальний 
місяць, які проявляються у збільшенні вмісту у 
крові Т-регуляторних клітин (CD25+), підвищен-
ні проліферативної активності лімфоцитів та, як 
наслідок, в активації утворення Т– та В-клітин 
пам’яті (ТСМ, CD22+CD27+). Формування стій-
кого імунітету пов’язано із суттєвим (в 1,6- 
1,7 разів) збільшенням у периферичній крові 
числа ТСМ та ВМ протягом декількох перших мі-
сяців після імунізації пацієнтів. Утворення тіль-
ки Т-клітин пам’яті (ТСМ) або тільки В-клітин 
пам’яті (ВМ) навіть у високих кількостях не су-
проводжується тривалим збереженням поствак-
цинального імунітету.

Нами встановлено, що формування стійкого 
імунітету також пов’язане з високою щільніс-
тю експресії TLR-молекул на великій кількос-
ті (більше 50%) фагоцитарних клітин. Виробка 
довготривалого імунітету асоціюється з експре-
сією на моноцитах-макрофагах та Т-лімфоцитах 
TLR2, на В-лімфоцитах – TLR2 у сполученні з 
TLR7 або TLR9. Відомо, що ліганд TLR2 поси-
лює проліферацію лімфоїдних клітин і значно 
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зменшує їх потребу в костимулюючих сигналах 
від дендритних клітин [7,с. 1863]. Активація TLR 
також викликає продукцію та екзосекрецію різ-
них регуляторних цитокінів, факторів, що підви-
щують проліферацію клітин.

Відомо, що толподібні рецептори – це сім’я 
рецепторів, здатних розпізнавати консервативні 
структури всіх мікроорганізмів [8, с. 5264]. TLR 
розпізнають головним чином патогенасоційовані 
мікробні комплекси. Ініційовані цими рецепто-
рами сигнали є важливим компонентом розвитку 
реакцій природженої системи імунітету на мікро-
бну інфекцію. На теперішній час визначено 13 
рецепторів, які взаємодіють з певними типами мо-
лекулярних патернів, що асоційовані з патогена-
ми. Вважають, що TLR відіграють ключову роль у 
розвитку інфекційних захворювань. Їх експресу-
ють усі клітини імунної системи. Перед усім TLR 
виявляються на клітинах природженого імунітету. 
Також у значній кількості ці молекули присутні на 
регуляторних та активованих Т– та В-лімфоцитах. 
Частина з них експресується на мембрані клітин 
(TLR1, TLR2, TLR4-6, TLR10, TLR11), а інші пе-
ребувають у цитоплазмі (TLR3, TLR7-9). Актива-
ція будь-якого TLR приводить до Th1-запальної 
імунної відповіді, що проявляється у продукції 
прозапальних цитокінів, хемокінів, окису азоту та 
інших захисних факторів [9, с. 783]. Через ключо-
ву роль TLR в активації природженого імунітету 
вони розглядаються як ад’юванти для антибакте-
ріальної та антивірусної імунотерапії.

 Наші дані свідчать про те, що у 1-ий поствак-
цинальний місяць формування повноцінного по-
ствакцинального імунітету супроводжується під-
вищеною продукцією у сироватці крові пацієнтів 
основних імунорегуляторних цитокінів (IL-1, IL-2,  
IL-15, IL-21). Зазначені цитокіни є важливими 
факторами активації лімфоцитів, кооперативної 
взаємодії між АПК, Т-клітинами та В-клітинами, 
визрівання В-лімфоцитів та формування клітин 
пам’яті. Відомо, що цитокіни необхідні для роз-
витку повноцінної імунної відповіді. Під їхнім 
впливом (IL-1, IFNγ, TNFα, IL-6) посилюється 
фагоцитарна та біоцидна здатність нейтрофілів 
та макрофагів, експресія на АПК молекул ГКГ І 
та ІІ класів, молекул адгезії у судинному руслі 
та тканинах, а також на лімфоїдних та фагоци-
тарних клітинах, вони є ростовими та диферен-
ціюючими факторами для Т-лімфоцитів (IL-2) та 
В-лімфоцитів (IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13), спря-
мовують диференціювання Th0-клітин у Th1-
клітини (IFNγ та IL-4), беруть участь у контролі 
та регуляції антитілоутворення та переключення 
синтезу антитіл класу IgM на IgG та IgЕ (IL-4, 
TNFβ, IFNγ, IL-5). Відомо також, що недостат-
ня виробка окремих цитокінів або їх дисбаланс 
здатні гальмувати нормальний розвиток імунних 
реакцій та ускладнювати формування клітин з 
ефекторними функціями (утворення Т-кілерів та 
плазматичних клітин). 

Проведені дослідження дозволили вияви-
ти показники, з якими асоціюється виробка на-
пруженого та довготривалого специфічного 
антитільного імунітету. Такими показниками є 
значне підвищення у 1-ий поствакцинальний 

місяць вмісту ТСМ-клітин (CCR7+CD45RA-) та 
ВМ-клітин (CD22+CD27+) у периферичній кро-
ві, та більше ніж у 2 рази – концентрації IL-21. 
Синтез специфічних АТ у високих титрах відбу-
вається виключно у випадках одночасної сильної 
стимуляції макрофагально-фагоцитарних клітин, 
Т-лімфоцитів та В-лімфоцитів. Стимуляція од-
ної або двох з цих категорій клітин приводить 
до формування слабкого нетривалого імунітету. 
Тип вакцинних антигенів визначає ступінь та ха-
рактер участі окремої ланки в імунному процесі. 
Можна стверджувати, що кожна вакцина має свій 
спектр впливу на кількісні та функціональні ха-
рактеристики імунної відповіді.

Наші дослідження продемонстрували, що у 
23-41% дітей з ХГВІ були відсутні захисні титри 
АТ до кору, дифтерії, правця, а у більше 50% ді-
тей, які їх мають, вони присутні у мінімальних 
титрах. Перед ревакцинацією 52% 6-річних дітей 
з ХГВІ не мають антитіл до кору, 41% – до диф-
терії, 27% – до правцю. Переважна більшість ді-
тей, у сироватці яких визначено антитіла у захис-
них титрах, містять їх у мінімальних значеннях. 
Зіставлення імунного статусу дітей контрольної 
групи, в яких специфічні АТ до кору, дифтерії, 
правця у захисних титрах визначаються протягом 
6 років після вакцинації, з імунним статусом ді-
тей з ХГВІ, у яких через 6 років після імунізації 
захисні антитіла були відсутні, показало, що слаб-
ка виробка специфічних АТ у поствакцинальному 
періоді та швидка втрата їх захисного титру асо-
ціюється з такими показниками загального імуні-
тету, як низька функціональна активність фагоци-
тарних клітин, низька проліферативна здатність 
лімфоцитів, слабкий потенціал мононуклеарних 
клітин у продукції IL-2, IL-15, IL-21, поєднаних з 
цитокіновим дисбалансом. Поєднання зазначених 
факторів, як свідчать отримані дані, ускладнює 
розвиток повноцінної імунної реакції та форму-
вання довготривалого антитільного імунітету. Ре-
зультати наших досліждень свідчать, що загальна 
сумарна реакція Т-, В– та фагоцитарної ланки 
імунітету на вакцинацію у дітей основної групи, 
в яких не спостерігається довготривалого імуніте-
ту, значно нижча, ніж у дітей контрольної групи, в 
яких формуються захисні титри АТ. Окрім того, у 
дітей з ХГВІ, в яких не спостерігається довготри-
валості існування захисних титрів АТ, у сироватці 
крові відсутні підвищена кількість Т-супресорів 
(CD8+CDb+-клітин), здатних пригнічувати імунні 
реакції та формування Т-ефекторів та плазматич-
них клітин. Слід зазначити, що у цих дітей Т– та 
В-клітини пам’яті формуються у меншій кількос-
ті, ніж у дітей із стійким специфічним імунітетом.

Наші дослідження показують, що головни-
ми факторами, з якими пов’язано формування 
нестійкого імунітету в імунокомпрометованих 
дітей є неефективне функціонування системи 
фагоцитарних клітин та порушення цитокінової 
регуляції імунних процесів. Ці дані свідчать про 
те, що підвищення ефективності вакцинації іму-
нокомпрометованих дітей потребує активного 
впливу на клітини фагоцитарної системи імуні-
тету, що підвищить їхню функціональну актив-
ність. 
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Наші дослідження довели, що найвразли-
вішою ланкою в поствакцинальному імунному 
процесі у дітей з ХГВІ є фагоцитарна. Клітини 
дітей з ХГВІ виявляли знижену здатність до про-
дукції активних форм кисню, про що свідчать по-
казники спонтанного та індукованого НСТ-тесту.  
Окрім того, отримані дані вказують на достовір-
ні відмінності у фагоцитарній та біоцидній ак-
тивності лейкоцитів периферичної крові 1-ої та 
2-ої груп. Слід зазначити, що фагоцитарна ланка 
імунітету відіграє виключну роль у розвитку по-
вноцінної імунної реакції. Від її функціональної 
активності залежить якість презентації АТ, сту-
пінь активації Т– та В-лімфоцитів, цитокіновий 
баланс організму. Цікаві дані отримані при аналі-
зі показників РСС-тесту, значення якого в першій 
групі були статистично нижчими в порівнянні з 
контролем (р=0,01). Проведення частотного ана-
лізу значень РСС-тесту дозволило виявити, що у 
пацієнтів цієї групи виявлені негативні значен-
ня РСС-тесту, при цьому у 81% з них значення 
спонтанної ХЛ перевищували верхню межу 
норми (більше 8,14 у.о.). Даний феномен, що 
підтверджується наявністю негативного кореля-
тивного зв'язку спонтанної ХЛ і РСС (R=-0,72 
p=0,00001), можна пояснити гіперактивацією 
клітин мікробними агентами in vivo і відсут-
ністю резерву їхньої активації in vitro. У другій 
групі значення РСС-тесту статистично значимо 
вище (р=0,00029), що свідчить про підвищення 
резерву активації нейтрофілів.

Наступним важливим положенням є те, що 
вакцинацію імунокомпрометованих дітей слід 
проводити виключно на фоні нормального імун-
ного статусу. Змінена імунореактивність може 
стати причиною зниженого АТ-утворення та 
формування нестійкого імунітету, а також слугу-
вати пусковим механізмом розвитку поствакци-
нальних реакцій та ускладнень. Ми пропонуємо 
для оцінки стану імунної системи у передвакци-
нальному періоді враховувати такі показники, як 
фагоцитарна активність лейкоцитів крові (ФЧ, 
ФІ, БЦ), проліферативна здатність лімфоцитів 
(РБТЛ на ФГА та IL-2), цитокінпродукуюча ак-
тивність мононуклеарів крові in vitro (IL-2, IL-
15, IL-21, IFNα, IFNγ). Отримані результати до-
сліджень підтверджують тезис про те, що слабка 
загальна імунореактивність тягне за собою фор-
мування слабкого специфічного імунітету. Стан 
специфічного імунітету є відображенням стану 
системного імунітету, його окремим проявом. 
Отримані дані вказують на те, що перед прове-
денням планової імунізації осіб з ХГВІ слід нор-
малізувати їх імунний статус за вищезазначени-
ми критеріями.

Визначення імунологічних факторів, відпо-
відальних за формування напруженого вакци-
нального імунітету, у дітей з хронічною герпес-
вірусною інфекцією шляхом вивчення кількісних 
і функціональних закономірностей перебігу по-

ствакцинального процесу на рівні клітинних та 
молекулярних імунних перебудов дають змогу 
обґрунтувати підходи до вирішення актуальної 
наукової проблеми – підвищення ефективності 
вакцинопрофілактики хворих на ХГВІ шляхом 
отримання повноцінного специфічного імунітету 
у вакцинованих та максимального захисту насе-
лення від актуальних інфекцій.

Висновки, зроблені в результаті дослідження.
1. Значний відсоток 6-річних дітей з хроніч-

ною герпесвірусною інфекцією перед та після 
планового щепленням вакцинами КПК та АДП 
мають розбалансований імунітет (гіпо- та гіперп-
родукція специфічних антитіл) до інфекцій, що 
щеплюються. 

2. Низький рівень стану специфічного іму-
нітету у дітей з ХГВІ перебуває у прямому ко-
реляційному зв’язку з такими показниками за-
гального імунітету, як: низька проліферативна 
здатність лімфоцитів, слабкий потенціал моно-
нуклеарів крові, а також менша кількість Т- та 
В-лімфоцитів, що активується та експресується 
менше різновидів TLR-молекул. Поєднання за-
значених факторів гальмує розвиток повноцінної 
імунної відповіді на вакцинацію та формування 
стійкого імунітету.

3. Виявлено значне підвищення Th2 – типу 
індукції цитокінів IL-4 (у 3 рази) та IL-10 (більш 
ніж у 5 разів) у дітей з ХГВІ з надто високим 
вмістом протективних АТ. Рівень IFN-γ навпаки 
у цих дітей виявився нижчим, ніж у дітей з зни-
женим вмістом антитіл. Це свідчить про те, що 
у цих дітей визначається імунодефіцит з перева-
жанням гуморальної ланки імунної відповіді. 

4. Пропонується використовувати принципи 
індивідуалізації вакцинації, насамперед, в гру-
пах підвищеного ризику, якими є діти з хроніч-
ною герпесвірусною інфекцією.

Результати, отримані в результаті проведеного 
дослідження, дають змогу окреслити шляхи для 
наступного удосконалення тактики профілактич-
ної імунізації дітей з ХГВІ. На нашу думку, за-
вдяки впровадженню індивідуальної вакцинації 
таких дітей, велика частина осіб, що мають зни-
жену вакцинальну відповідь, буде захищена від 
інфекцій, а інша частина населення буде врято-
вана від зайвої гіперімунізації. Обидві групи ді-
тей складають близько 20-30% від усіх осіб, що 
вакцинуються у 6 років [10, с. 255]. Є всі підстави 
вважати, що індивідуалізація вакцинації в значній 
мірі знизить частоту виникнення побічних реак-
цій і ускладнень після введення вакцин. Селектив-
на імунізація може вирішити багато злободенних 
етичні проблеми масової вакцинації. Визначення 
рівня антитіл в крові, як правило, коштує дешев-
ше, ніж вакцинація. Індивідуалізація вакцинації 
дозволить в більш короткі терміни досягти до-
статнього «колективного імунітету», знизити рі-
вень захворюваності, зменшити циркуляцію збуд-
ника і попередити спалахи захворювання.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я

У статті обговорюється використання системного аналізу (СА) та структурного моделювання (СМ) при оцінці 
індивідуального здоров’я людини.

Ключові слова: індивідуальне здоров’я, системний аналіз, структурне моделювання, системна оцінка здоров’я, 
ключова функція.

В статье обсуждается использование системного анализа и структурного моделирования при оценке индиви-
дуального здоровья человека.

Ключевые слова: индивидуальное здоровье, системный анализ, структурное моделирование, системная 
оценка здоровья, ключевая функция.

The article is about application of systems analysis and structural modeling in the evaluation of individual health.
Key words: іndividual health, systems analysis, structural modeling, systematic assessment of health, key feature.

Мета. Показати можливості СА в оцінці 
здоров’я індивіда. Побудувати СМ індивідуально-
го здоров’я. Виділити ключову функцію, що зумов-
лює існування та розвиток організму.

Вступ. «Ніяка розумна охорона довкілля не-
можлива без її достеменного пізнання, без пізнан-
ня властивостей тієї «живої речовини», що фундує 
біосферу. Без чіткого розуміння граничних умов, 
необхідних для існування людини» [26].

Живе характеризується низкою сукупних ознак, 
а не як системне явище з притаманним йому крите-
рієм емерджентності. Життя не обов’язково наявне 
за всіх необхідних умов, але при наявності життя 
всі умови виявляються задовільненими [12, 14, 32, 
63, 64, 76, 77].

Емерджентність неможливо визначити кількісно, 
але якщо вона наявна, то не просто можливо, але й 
необхідно визначити її семантично. У випадку життя 
такою емерджентною ознакою є розвиток [69].

Поняття «життєздатність» використовується як 
вербальне позначення сукупності фізичної і пси-
хічної функціональності, а також соціальної ком-
петентності (людини).

Керуючись фізикою, життєздатність слід опису-
вати векторами в багатовимірних просторах стану. 
Це означає, що всі зібрані данні повинні бути без 
одиниць вимірювання та стандартизованими. Про-
блема суті та «етіології» здоров’я виникає у зв’язку 
з дефініцією життєздатності, але не може бути ви-
рішена комплексними методами, оскільки останні 
не враховують ключової ознаки, суттєвої риси до-
сліджуваного явища – його мети функціонування.

Застосування багатовимірніх просторів стану 
та використання доцільних математичних моделей 
векторного аналізу – це крок у напрямку кількісної 
оцінки життєздатності [10, 13, 20, 31, 37, 43, 44, 47, 
48, 52, 56, 58, 72].

Комплексний та системний підходи є форма-
ми інтеграції наукових знань. Вони націлені на 
об’єднання методів, прийомів, засобів та фактів, 
що належать до різних наук та дисциплін, для ви-
конання задач дослідження [1, 2, 6, 32, 36, 37, 48, 
49, 58, 79, 81].

Суть СА полягає в послідовності дій для вста-
новлення структурних зв’язків між елементами або 
змінними досліджуваної системи.

Цінність системного підходу в тому, що розгляд 
категорій СА створює підґрунтя для логічного і по-
слідовного вирішення проблем прийняття рішень.

Ефективність вирішення проблем за допомо-
гою СА визначається структурою проблеми, яку 
розв’язують. Для слабко структурованих задач до-
цільно використання СМ.

Таким чином при системним підході до оцін-
ки індивідуального здоров’я необхідно вирішення 
кількох задач, а саме:

1. Вибрати точку зору на живу систему (ЖС).
2. Визначити межи досліджуваної системи.
3. Визначити місце досліджуваної системи в 

структурі довкілля.
4. Визначити мету функціонування ЖС.
5. Виділити основну ознаку ЖС.
Практичною стороною створення СМ індивіду-

ального здоров’я є розроблення системи підтримки 
прийняття рішень (СППР) – комп’ютерної автома-
тизованої системи, задачею якої є допомога людям, 
що приймають рішення для повного і об’єктивного 
аналізу предметної діяльності.

Наразі набуває популярності та широко впрова-
джуються технології під загальною назвою eHealth. 
Це різноманітні додатки до мобільних телефонів 
(mHealth), котрі призначаються для допомоги лю-
дині в певних питаннях – від контролю калорійнос-
ті їжі до електронного запису на прийом до лікаря. 
Лінійка пропозицій продуктів eHealth доволі широ-
ка і продовжує розширюватись. 

Такий тренд має дві сторони. По-перше, це сві-
доцтво того, що люди починають приймати актив-
ну участь у процесах управління власним станом 
і способом життя, беручи на себе відповідальність 
за ті функції, які наразі належать системі охорони 
здоров’я. 

По-друге, жодна пропозиція на ринку eHealth 
та mHealth не відповідає вимозі системного підхо-
ду – цілісної оцінки стану та узагальненого цілепо-
кладення щодо покращення рівня здоров’я. Навіть 
система охорони здоров’я декларує, що лікувати 
потрібно не хворобу, а людину, чим суттєво в сенсі 
системності переважає індустрію eHealth.

Аналіз останніх опублікованих досліджень сто-
совно системного підходу до визначення здоров’я 
[1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 24, 32, 34, 36, 37, 39, 48, 52, 
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55, 58, 73, 79] свідчить про те, що тенденція роз-
витку напрямку відбувається в контенті «людина –  
мета – програмний продукт». Очевидно, що зміс-
товне навантаження доводиться на мету, так як лю-
дина – споживач, а програмний продукт – ринкова 
пропозиція.

Таким чином, якщо мета – поліпшення здоров’я, 
то це зобов’язує людину як споживача і стартапе-
рів порозумітися на підставі цілепокладення: який 
показник може свідчити про кінцеву ефективність 
зусиль, що витрачені задля досягнення цілі – по-
кращення та/або збереження здоров’я.

Дана робота має за мету виділення невиріше-
ної частини загальної проблеми та СА останньої з 
подальшим СМ для побудови СППР, яку можливо 
використовувати на всіх рівнях реальної охорони 
здоров’я – від персонального до загальнодержав-
ного. Такий інформаційний продукт може ста-
ти технологічною основою створення «індустрії 

здоров’я» [5], в якій акцент керування кінцевим 
результатом зрушується з медичних установ со-
ціального інституту охорони здоров’я, націлених 
на лікувальну практику наявних хвороб, до уста-
нов соціальної політики, справ молоді та спорту, 
власне кожної окремої людини як носія мети. Або 
створення нового наразі не існуючого соціального 
інституту управління здоров’ям.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом до-
слідження є феномен здоров’я в найбільш узагаль-
неному вигляді, його місце серед споріднених фе-
номенів.

Предметом дослідження є індивідуальне 
здоров’я людини. Вивчається можливість сис-
темного підходу до його визначення та моде-
лювання процесу управління індивідуальним 
здоров’ям.

Матеріали і методи. В якості матеріалу вико-
ристані літературні джерела, в яких розглядається 
проблема «живої речовини», життя як феномена 
[12, 14, 25, 26, 27, 33, 38, 42, 54, 62, 63, 64, 65, 69, 
76, 77, 83], проблеми буття, пізнання, системології, 
синергетики, організаційної діяльності, цілепокла-
дення, управління, сенсу буття взагалі та власне 
людського життя [3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 28, 
29, 32, 33, 42, 49, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83].

Також літературні данні щодо проблем дефі-
ніції здоров’я, його кількісної та якісної оцінки, 
роботи по тематиці профілактики та привентології  
[1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20, 21, 31, 32, 34, 36, 37, 
46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 72, 79, 81], політики та 
організації охорони здоров’я [23, 24, 35, 36, 37, 39, 
45, 46, 49, 55, 79, 82].

Рис. 2. Контекстна діаграма

Рис. 1. Концептуальна схема
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Методами обрано СА та СМ (SADT’M CA 
ERwin®Process Modeler).

Результати і обговорення. Результати представ-
лено у вигляді концептуальної схеми (рис. 1), кон-
текстної діаграми (рис. 2) та структурної схеми (рис. 
3) з семантичним описом їх елементів (нотаціями).

Задачі, поставлені для здійснення СА, вирішені 
наступним чином:

1. Погляд на ЖС з точки зору інформаційної он-
тології.

2. Межею досліджуваної системи встановлено 
«організм». 

3. Місце досліджуваної системи в структурі до-
вкілля визначене як «центральне».

4. Метою функціонування ЖС визначено «пере-
творення».

5. Основною ознакою ЖС визначено «роз- 
виток».

Прямокутниками (0-8) позначено ключові про-
цеси (роботи, онтології, activity). Стрілками зліва 
– «входи» (іn). Стрілками праворуч – результати 
(«виходи», out). Стрілками зверху – управління 
(control). Стрілками знизу – механізми (mechanism). 
Кириличними літерами (А, Б, В) – сегменти конти-
нууму. Пунктиром – континууми. Латинськими лі-
терами (P, B, I, A) – дані (data).

0-Exercise: те, яким чином існує буття. 
1-Life: те, яким чином існує біологічна форма 

буття взагалі як жива речовина.
2-Development: те, яким чином відбувається 

низка змін з одного стану на інший за обмежений 
час проти ентропії.

3-Energy education: те, яким чином вільна 
енергія Всесвіту перетворюється у зв’язану енер-

гію довкілля («середовищеутворююча функція жи-
вої речовини» за Вернадським).

4-Health: те, яким чином реалізується внутріш-
ня здатність організму до прояву життя собою та 
через себе.

5– Energy education’: те, яким чином зв’язана 
енергія довкілля перетворюється у зв’язану енер-
гію організму (в макроергах).

6-Activiti’: те, яким чином організм активно 
взаємодіє з довкіллям з метою задоволення своїх 
потреб.

7-Life’: те, яким чином існує життя (1-Life)  
у вигляді окремого організму.

8-Transformation: те, яким чином біологічна 
форма буття змінює фізичну («біогеохімічна функ-
ція живої речовини» за Вернадським).

А: глобальний сегмент трансформації матерії.
Б: локальний сегмент трансформації матерії.
В: ключовий сегмент трансформації матерії.
Концептуальна схема (рис. 1) – семантична ме-

режа із взаємопов’язаних за визначеними правила-
ми понять та концепцій, необхідна й достатня для 
опису обраного аспекту об’єкту з метою вирішення 
поставленої задачі або проблеми у подальшій прак-
тичній діяльності.

Концептуальна схема вибудовується при від-
творені в явному вигляді точки зору. В даній роботі 
точку зору обрано з позиції інформаційної онтоло-
гії – формату, який може розпізнати комп’ютер для 
вирішення певних задач та оцінених з огляду на за-
стосовність ніж на повноту.

Контекстна діаграма (КД) (рис. 2). Побудова 
КД переслідує мету побачити найбільш узагальне-
ну модель та прочитати її. Відтворюється результат 

Рис. 3. Структурна схема
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агрегування даних, об’єднання конструкцій мови 
моделювання та інших компонентів моделі в одне 
ціле. 

Exercise: це процес і спосіб, яким існує буття. 
Здійснення реального із потенційно можливого.

P-Physics: це «фізична» та «філософська» ма-
терія. Буття, в якому вона перебуває. «Субстанція» 
або «третя субстанція» – енергія. Енергія, розподі-
лена у просторі є матерією (речовиною та полем) і 
випромінюванням [22, 54, 62, 63, 69, 77, 78].

B-Biology: це «жива речовина». Сукупність всіх 
тіл живих організмів та біогенних речовин різного 
походження. Має емерджентну ознаку – «розви-
ток», що і відрізняє її від P-Physics.

I-Information: це специфічна організація речо-
вини в матерії, що несе інформацію. Один з атрибу-
тів матерії, що характеризує її структуру. 

A-Activiti: це активність, яка має певну мету. На 
відміну від реакцій та взаємодій, зумовлених P-Physics.

Контекст має таке прочитання: перебуваючи 
під управлінням інформації, наявній в структурі 
простору, система здійснює перетворення неживої 
матерії в живу речовину, використовуючи механізм 
цілеспрямованої активності.

Таким чином, КД моделі, елементом якої є до-
сліджуваний об’єкт, отримала вигляд системи, що 
трансформує фізичну складову буття в його біоло-
гічну складову.

Це результат спроби побачити об’єкт дослі-
дження з надсистемної точки зору засобами інфор-
маційних онтологій, що семантично описані в кон-
цептуальній та структурній схемах вище.

Структурна схема (рис. 3) – це формалізовані 
процеси та зв’язки між ними виражені метамовою 
простими візуальними засобами. Процеси мож-

ливо аналізувати та автоматизувати. Для розумін-
ня ключової функції простежується весь процес 
сходження функціонального запиту по структурі 
ієрархії операторів – функцій вищих порядків. 
Функціональний запит – ключовий системний ре-
гулятор, і система існує для реалізації певних смис-
лів [51, 71, 73, 74, 75].

Структурна схема є декомпозицією КД. 
Системи, описані онтологіями 4–7, є підсисте-

мами (елементами системи) «організм». Система 
всіх онтологій (1–8) є надсистемою по відношенню 
до системи «організм», тобто включає в себе «орга-
нізм» як підсистему. «Великий організм» [36].

«Організм» є невід’ємною системою в структу-
рі довкілля. Потрібна мінімальна, але власна, під-
контрольна організму енергія, щоб підтримувати 
необхідний та достатній рівень нерівноваги у сис-
темі, яка включена в загальний процес трансфор-
мації енергії у Всесвіті, щоб підтримувати доволі 
великі (відносно самої себе) масштаби енергетич-
них перетворень.

Висновки.
– Проведено теоретико-методологічний аналіз 

категорії «індивідуальне здоров’я» та обґрунтова-
но його системну оцінку.

– Побудовано в найбільш узагальненому вигля-
ді СМ індивідуального здоров’я.

– СА категорії «індивідуальне здоров’я» пока-
зав: ключовою функцією організму, що забезпечує 
його існування та розвиток, є внутрішньоклітинне 
енергоутворення.

Перспективи подальших досліджень. Розро-
блення суттєво нової теорії та практики управління 
індивідуальним здоров’ям на протязі всього життя 
людини.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІЗОЛЬОВАНОЇ СИСТОЛІЧНОЇ 
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ

У статті розглядається особливості діагностики та лікування ізольованої систолічної артеріальної гіпертензії у 
хворих похилого віку.

Ключові слова: систолічна артеріальна гіпертензія, система кровообігу, гіпертонічна хвороба, ішемічна хворо-
ба серця.

В статье рассматриваются особенности диагностики и лечения изолированной систолической артериальной 
гипертензии у больных пожилого возраста.

Ключевые слова: систолическая артериальная гипертензия, система кровообращения, гипертоническая бо-
лезнь, ишемическая болезнь сердца.

In the article the features of diagnosis and treatment of isolated systolic arterial hypertension in patients of the elderly 
are considered.

Key words: systolic arterial hypertension, circulatory system, hypertonic disease, ischemic heart disease.

Тенденція до старіння населення на сьогодні 
характерна для багатьох країн світу, в особливості 
європейських. Це природній, незворотній процес, 
зумовлений підвищенням якості життя, і, як наслі-
док. Зниженням рівнів народжуваності та смерт-
ності. Згідно з даними United Nations Department 
of Public Information частка світового населення 
старше 60 років, яка зараз складає близько 962 млн. 
осіб, до 2050 року збільшиться більше, ніж в 2 рази, і 
буде становити 2,1 млрд. До 2100 року прогнозується 
збільшення цієї кількості до 3,1 млрд. В Європі част-
ка населення похилого віку до 2050 року прогнозова-
но становитиме 35%.[14] В Україні, на 2016 рік вікова 
група старше 60 років становила 9 млн. 417,2 тисячі 
особи, що складає 22% постійного населення [2].

Такі тенденції не можуть не впливати на струк-
туру захворюваності та смертності населення. Так, 
частка хвороб системи кровообігу (ХСК) серед 
усього населення України у 2015 році станови-
ли 30,9% від усіх захворювань, а серед населен-
ня у віці, старшому за працездатний – 50,5%. [2]  
В структурі первинної захворюваності в 2015 році 
випадки захворювань органів серцево-судинної 
системи становили 4312 хворих на 100 тис. насе-
лення. У структурі ХСК серед дорослого населення 
найбільш розповсюджені були: гіпертонічна хворо-
ба (ГХ) – 46,7%, ішемічна хвороба серця – 34,6%, 
цереброваскулярні хвороби – 11,4%. [2].

Сукупність таких факторів, як старіння насе-
лення, поява ефективних засобів антигіпертензив-

ної терапії сприяє тому, що відбувається перехід 
до повільно прогресуючих та стійких до лікування 
форм артеріальної гіпертензії.

Так, ізольована систолічна артеріальна гіпертен-
зія (ІСАГ) є значущим фактором ризику для інших 
захворювань системи кровообігу [7]. ІСАГ спосте-
рігається частіше у людей похилого віку, оскільки 
відображає прогресуючу вікову картину втрати 
артеріями еластичності (на відміну від молодих 
пацієнтів, у яких переважає ізольована діастолічна 
артеріальна гіпертензія – систолічний артеріаль-
ний тиск (САТ) <140 та діастолічний артеріальний 
тиск (ДАТ)≥90 мм рт. ст. та систолічно–діасто-
лічна гіпертензія САТ≥140 та ДАТ≥90 мм рт. ст.).  
ІСАГ – найпоширеніша форма у осіб старше 60 ро-
ків, спостерігається у більше ніж 80% чоловіків та 
жінок із нелікованою ГХ, а після 70 років ця форма 
спостерігається вже в 90% випадків.[9;10] 

Вважається, що в основі збільшення систоліч-
ного та пульсового тиску у старшому віці лежить 
пов’язане із атеросклерозом відкладання колагену 
та гіпертрофія гладких міоцитів, а також – фраг-
ментація та розриви еластинових волокон. Окрім 
цих структурних аномалій, ендотеліальна дисфунк-
ція функціонально сприяє підвищенню жорсткості 
стінок артеріальних судин [3; 6; 9], що можна по-
яснити порушенням синтезу та вивільнення оксиду 
нітрогену (NO) та ендотеліїну-1, зниженням актив-
ності ендотеліальної NO-синтетази. Це підтвер-
джується здатністю донорів NO, таких як нітрати, 
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до зниження систолічного артеріального тиску без 
впливу на діастолічний артеріальний тиск [16].

Серед причин, що лежать в основі розвитку 
ІСАГ, варто назвати цукровий діабет (ЦД). Було 
встановлено, що ІСАГ розвивалася на 15-20 років 
раніше і зустрічалася в 3 рази частіше у групі до-
сліджуваних, що хворіли на ЦД, ніж у групі контр-
олю, навіть за відсутності діабетичної нефропатії 
[4]. Не менш важливими причинами виявляються 
хронічна хвороба нирок, остеопороз із кальцифі-
кацією судин [12], стан після корекції коарктації 
аорти, кальцифікації проксимальної її частини та 
ін. [5; 15].

Цільовими рівнями артеріального тиску 
(АТ) для пацієнтів у віці від 60 років вважається 
САТ<150 мм рт.ст., ДАТ<90 мм рт.ст. відповідно до 
рекомендацій «2014 Evidence-Based Guideline for 
the Management of High Blood Pressure in Adults» 
(Eighth Joint National Committee (JNC 8) [8].

Важливим фактом є те, що ІСАГ характери-
зується стійкістю до медикаментозної корекції. 
На сьогоднішній день проведено цілий ряд до-
сліджень, метою яких є визначення ефективнос-
ті окремих груп препаратів саме при цій формі 
ГХ. Зокрема, існують свідчення про те, що при 
використанні блокаторів рецепторів 1 типу до 
ангіотензину ІІ (БРАІІ), зокрема кандесартану, 
спостерігалося значне зниження ризику виник-
нення інсульту [13]; при використанні блокаторів 
кальцієвих каналів L-типу підтверджено ефектив-
ність щодо запобігання цереброваскулярних роз-
ладів. [3]. Окрім цього рекомендується застосу-
вання препаратів груп β-адреноблокаторів (БАБ), 
α-адреноблокаторів, інгібіторів ангіотензинперет-
ворюючого фермента (АПФ, тіазидних діуретиків 
[1]. Також є дані щодо можливості лікування ІСГ із 
застосуванням оперативних прийомів, таких як ка-
тетер-опосередкована денервація нирок (Catheter-
based renal artery denervation), хоча результати 
дослідження вказують на меншу ефективність у 
пацієнтів із ІСАГ порівняно з систолічно-діастоліч-
ною формою гіпертонічної хвороби (ГХ) [11]. Слід 
зауважити, що у більшості випадків рекомендована 

комбінована гіпотензивна терапія, яка враховує ін-
дивідуальні особливості пацієнта та наявні прояви 
супутньої патології. 

Метою нашого дослідження було визначити 
особливості клінічного перебігу ізольованої систо-
лічної артеріальної гіпертензії та оцінити ефектив-
ність різних комбінацій гіпотензивних препаратів в 
комплексній терапії такого гіпертонічної хвороби.

Матеріал і методи: був проведений аналіз ме-
дичних карт стаціонарного хворого 456 пацієнтів з 
підвищеним АТ, що перебували на лікуванні в Сум-
ському обласному клінічному госпіталі ветеранів 
війни протягом 2016 року. Усі зазначені пацієнти 
були старші 60 років, середній вік 68+1,98 років. 
У тому числі жінок – 216 (47,4%), чоловіків – 240 
(52,6%). Проаналізовано такі показники: динаміка 
АТ, а дані фізикального обстеження, в тому числі 
оцінку артеріального пульсу (АП), електрокардіо-
графічні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, по-
казники ехокардіоскопії (товщина міжшлуночкової 
перетинки (ТМШП), товщина задньої стінки лівого 
шлуночка (ТЗСЛШ), індекс маси міокарду лівого 
шлуночка (ІММЛШ), наявність білку в сечі, рівень 
креатиніну плазми крові, стан артерій сітківки ока, 
а також частота реєстрації супутніх патологічних 
станів. Для об’єктивізації вегетативного статусу 
проводили розрахунок індексу Кердо (ІК) за фор-
мулою: ІК=100*(1-ДАТ/АП), при цьому про пере-
важання симпатичної активації свідчить значення 
індексу більше нуля. Статистичну обробку отри-
маних результатів проводили методом варіаційної 
статистики з використанням стандартних пакетів 
прикладних програм Microsoft Office Excel 2013. 
Для оцінки достовірності різниці між статистични-
ми групами використовували для параметричних 
даних критерій Ст’юдента, для непараметичних 
даних – U-критерій Мана-Уітні. Достовірними вва-
жали відмінності при р<0,05.

Результати і обговорення.
У результаті проведеного аналізу встановлено, 

що серед 456 досліджених пацієнтів старше 60 ро-
ків ІСАГ було виявлено в 234 випадках (51,3% за-
гальної кількості гіпертоніків).

Рис. 1. Порівняльна характеристика середніх значень показників АТ
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Відповідно, пацієнти були розподілені на  
2 групи: група дослідження (пацієнти з ІСАГ) та 
група порівняння (пацієнти з систоло-діастоліч-
ною АГ).

Середні рівні артеріального тиску відображені 
на рис. 1.

Серед пацієнтів з ІСАГ зареєстровано біль-
ший спектр і частоту скарг з боку серцево-судин-
ної та центральної нервової системи. У той же час, 
об’єктивні показники ураження органів-мішеней 
(гіпертрофія лівого шлуночка, ретинопатія, не-
фропатія) у хворих на ІСАГ були виражені менше. 
Так, за даними ехокардіоскопії, в групі дослідження 
ТЗСЛШ – 11,8+1,1 мм проти 13,9+1,4 мм в контр-
ольній групі, ТМШП – – 11,6+0,9 мм проти 13,5+1,5 
мм, ІММЛШ 129,0+9,4 г/м2 проти 140,7+11,3 г/м2. 
Частота реєстрації гіпертензивної ангіопатії сітківки 
очей – 81,2% проти 92,4%. Швидкість клубочкової 
фільтрації – 86,4+7,5мл/хв*1,73 м2 проти 80,7+6,7мл/
хв*1,73 м2.Частота реєстрації протеїну в сечі 15,9% 
проти 31,0%. Таке явище може бути пов’язане з 
переважанням симпатичної активації вегетативної 
нервової системи, що підтверджується результатами 
розрахунку ІК в досліджуваних групах: в групі до-
слідження середній рівень ІК становив +7,34+0,08, в 
групі порівняння – -2,11+0,08 (р<0,001).

Був проведений аналіз ефективності різних 
схем лікування серед пацієнтів з ІСАГ. Відповід-
но до запропонованих схем лікування пацієнтів 
можна розділити на 4 групи. Пацієнти отримува-
ли стандартні дози гіпотензивних препаратів в на-
ступних комбінаціях: група А (n=58) – інгібітори 
АПФ (лізиноприл, раміприл) та гіпотіазид; група В 
(n=56) – БРАІІ (валсартан, кандесартан) та гіпоті-
азид, група С (n=61)– інгібітори АПФ, гіпотіазид 

+ БАБ (бісопролол, бетаксолол), група D (n=59) – 
БРАІІ, гіпотіазид + БАБ.

У результаті дослідження встановлено, що че-
рез 3 тижні після початку лікування середні показ-
ники САТ більш ефективно (р<0,001) знизились в 
групах з використанням трикомпонентної терапії 
з додаванням БАБ. Оптимальні результати були 
отримані в групі D (р<0,001) (при комбінації БРА 
ІІ, гіпотіазида та БАБ в стандартних дозах). Порів-
няння середніх рівнів показників САТ до та після 
лікування наведено в таблиці 1.

Отже, можна зробити висновок, що схеми тера-
пії, які включають β-адреноблокатори при лікуван-
ні ІСАГ є більш ефективними. Найкращі результа-
ти було зареєстровано при використанні комбінації 
БРА ІІ, гіпотіазида та БАБ в стандартних дозах. Та-
ким чином дану комбінацію можна рекомендувати 
для пацієнтів старшого віку з цим варіантом ГХ.

Висновки.
1. Серед пацієнтів з ізольованою систолічною ар-

теріальною гіпертензією спостерігається більш висока 
частота суб’єктивних ознак на фоні менш виражених 
об’єктивних ознак ураження органів-мішеней, що 
може бути пов’язане із переважанням симпатичної ак-
тивації вегетативної нервової системи, яке підтверджу-
ється результатами розрахунку індексу Кердо.

2. Найбільш ефективне зниження систолічного 
артеріального тиску при лікуванні пацієнтів з ізо-
льованою систолічної артеріальною гіпертензією 
було зареєстровано при використанні комбінації 
блокаторів рецепторів ангіотензина ІІ, гіпотіа-
зида та β-адреноблокаторів в стандартних дозах 
(р<0,001), таким чином дану комбінацію можна ре-
комендувати для лікування пацієнтів старшого віку 
з таким варіантом гіпертонічної хвороби.

Таблиця 1
Середні показники систолічного артеріального тиску

Показник САТ ДАТ Пульсовий тиск Р

Група А, 
n=58

До лікування 159,91+1,43 87,45+0,93 72,46+0,51 Р1<0,001
Р2<0,05
Р3<0,001
Р4<0,001

Після лікування 138,74+1,29 85,52+0,89 53,49+0,41

Група В, 
n=56

До лікування 160,11+1,51 86,87+1,09 73,24+0,42 Р1<0,001
Р2<0,05
Р5<0,001
Р6<0,001

Після лікування 135,47+1,21 84,39+0,85 53,49+0,39

Група С, 
n=61

До лікування 158,56+1,49 88,03+1,13 70,53+0,56 Р1<0,001
Р3<0,001
Р5<0,001
Р6<0,001

Після лікування 130,17+1,25 83,96+1,20 46,21+0,42

Група D, 
n=59

До лікування 159,34+1,39 87,42+0,91 71,92+0,49 Р1<0,001
Р4<0,001
Р6<0,001
Р7<0,001

Після лікування 127,44+1,24 82,75+1,19 44,+9+0,41

*Р1 – імовірність розходжень між показниками групи до та після лікування, Р2 – між показниками групи А та групи 
В після лікування, Р3 –імовірність розходжень між показниками групи А та групи С після лікування, Р4 –між показниками 
групи А та групи D після лікування, Р5 – між показниками групи В та групи С після лікування, Р6 –між показниками групи В 
та групи D після лікування, Р7 –між показниками групи С та групи D після лікування
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ТОКСОКАРОЗ У ДІТЕЙ

У дітей виявлено певну закономірність між титром антитіл до антигену токсокар при проведенні ІФА та показ-
никами клініко-лабораторних даних. Найбільш високий відсоток серологічно позитивних результатів відзначався у 
дітей з високою еозинофілією та більш високою сумою балів клінічних симптомів за Глікманом. Аналізом частоти і 
характеру клініко-лабораторних показників встановлено, що сума основних клінічних проявів у хворих на токсокароз 
(29,19±3,5 бали) значно перевищувала суму показників у дітей без токсокарозу (7,37±2,4 бали). Зміни клініко-лабо-
раторних показників різноманітні й мають неспецифічний характер.

Ключові слова: токсокароз, клініка, діагностика, діти.

У детей выявлено определенную закономерность между титром антител к антигену токсокар при проведении 
ИФА и показателями клинико-лабораторных данных. Наиболее высокий процент серологически положительных 
результатов отмечался у детей с высокой эозинофилией и более высокой суммой баллов клинических симптомов 
за Гликманом. При анализе частоты и характера клинико-лабораторных показателей установлено, что сумма ос-
новных клинических проявлений у больных токсокарозом (29,19±3,5 балла) значительно превышала сумму пока-
зателей у детей без токсокароза (7,37±2,4 балла). Изменения клинико-лабораторных показателей разнообразны и 
имеют неспецифический характер.

Ключевые слова: токсокароз, клиника, диагностика, дети.

Was found a certain pattern between the antibodies titers to the toxocara antigen during the ELISA and clinical and 
laboratory data indication in children. The highest percent of serologically positive results observed in the children with high 
eosinophilia and a higher point’s number of clinical symptoms by Glickman. While analysis of the incidence and nature of the 
clinical and laboratory data was revealed that the total number of the main clinical manifestations in patients with toxocariasis 
(29,19±3,5 points) was much higher than the total number of the clinical manifestations in the children without toxocarosis 
(7,37±2,4 points). Changes of the clinical and laboratory parameters are different and nonspecific.

Key words: toxocarosis, symptoms, diagnosis, children.

Актуальність. Токсокароз – паразитарне за-
хворювання, що спричиняється міграцією личинок 
аскаридат собак (Toxocara canis) в органах і тка-
нинах, характеризується тривалим рецидивуючим 
перебігом і поліорганними ураженнями алергічної 
природи. За останні 50 років за даними зарубіжної 
літератури захворюваність на токсокароз зросла 
на 300% [15, с. 338-339]. Широке розповсюджен-
ня ларвального токсокарозу людини пов’язане 
з неконтрольованим прогресивним зростанням 
чисельності собак, як в сільській місцевості, так 
і в містах; високими екстенсивними й інтенсив-
ними показниками ураженості їх на токсокароз; 
масивним забрудненням навколишнього середо-
вища, особливо ґрунту, пропагативними стадіями 
збудника, що сприяє зараженню людей, особли-
во дітей [1, с. 11-14; 2, с. 141-145; 5, с. 146-147;  
7, с. 5-11; 8, с. 285-192]. 

Останніми роками намітилася тенденція до 
збільшення числа виявлених хворих на токсокараз 
в Україні більше, ніж у 10 разів. Щорічно число 
осіб, у яких виявлялися антитіла до токсокар, збіль-
шувалося в 1,5-2 рази і становило на 100000 на- 
селення: в 1999 р. – 0,02; в 2000 р. – 0,11; 2001 р. –  
0,7; в 2002 р. – 0,8; в 2003 – 0,13; в 2004 – 0,13; в 
2005 році – 0,16; в 2010 році – 0,20; в 2015 році – 
0,27. Інтенсивні показники захворюваності на ток-
сокароз в Чернівецькій області вищі, ніж у цілому 
по Україні [3, с. 32-35; 4, 25-29с.; 6, с. 137-138], що 
пояснюється певною мірою більш широким вико-
ристанням в області серологічних методів для діа-
гностики токсокарозу. Не в усіх областях України, 
за звітними даними органів санітарно-епідеміо-

логічного нагляду, лабораторії мають можливість 
проводити серологічні дослідження [8, с. 85-89].

Мета дослідження. Оптимізувати принципи 
діагностики, удосконалити способи лікування та 
профілактики токсокарозу на підставі вивчення 
клініко-лабораторних і епідеміологічних особли-
востей перебігу інвазії у дітей на Буковині.

Матеріали та методи. Обстеження хворих ді-
тей проводилося шляхом докладного опитування 
і ретельного огляду. На підставі епідеміологіч-
ного анамнезу, сукупності клініко-лабораторних 
показників (сума балів за Глікманом вище 20) і 
результатів ІФА (з титром специфічних антитіл 
1:800 і вище) у 369 (42,56%) з 867 обстежених 
дітей у віці від 1 до 14 років встановлено діагноз: 
токсокароз, хронічна фаза, вісцеральна форма. 
Отримані дані певною мірою дозволяють судити 
про загальну ураженість токсокарозом дитячого 
населення Чернівецької області. Розподіл інва-
зованих токсокарозом дітей представлений у та-
блиці 1.

Використані епідеміологічні, епізоотологічні, 
санітарно-гельмінтологічні, імунологічні, сероло-
гічні, клініко-лабораторні, біохімічні, інструмен-
тальні методи дослідження та методи статистич-
ної обробки отриманих результатів.

Клінічне дослідження хворих на токсокароз 
проводилося за загальноприйнятою методикою в 
динаміці до і після комплексної антигельмінтної 
терапії і включало ретельно зібраний епідеміоло-
гічний анамнез, суб’єктивні та об’єктивні дані, 
дані лабораторного (клінічний аналіз крові, сечі, 
біохімічний аналіз крові, аналіз випорожнень на 



38

№ 11 (11) / 2017 р.
♦

яйця гельмінтів та найпростіші, імунологічний 
статус, ІФА на токсокароз) та інструментального 
дослідження (рентгеноскопія грудної клітки, елек-
трокардіографія, УЗД, фіброгастродуоденоскопія, 
реоенцефалографія). Усі хворі обстежені офталь-
мологом і невропатологом. При збирані епідемі-
ологічного анамнезу особлива увага приділялася 
утриманню в родині собак, наявності присадибних 
ділянок, звички пікацизму (геофагії) тощо.

Клінічний діагноз токсокарозу ґрунтувався на 
поєднанні клінічних симптомів і ознак, які оціню-
ються за 5-ти бальною системою за L.T. Glickman 
[13, с. 3-10]. 

Результати дослідження. У хворих на токсока-
роз спостерігалися різноманітні клінічні прояви – 
від безсимптомних до виражених форм, що узго-
джується з літературними даними [10, с. 69-73;  
11, с. 48-50; 12, с. 124-134]. 

При обстеженні до лікування хворі мали чи-
сельні скарги. 

У таблиці 2 вказано, що найчастіше хво-
рі скаржилися на підвищену втомлюваність 
(59,90%), головний біль (30,08%), запаморочен-
ня (45,25%), відчуття тяжкості і/або біль в епіга-
стральній області (40,92%) і правому підребер’ї 
(67,48%), диспепсичні прояви у вигляді нудоти 
(30,62%), зниження апетиту (44,72%), закрепи 
(24,66%), проноси (21,14%), метеоризм (41,19%). 
Прояви диспепсичного синдрому різного ступеня 
вираженості відзначалися у половини обстеже-
них. 46,61% хворих на токсокароз скаржилися на 
кашель, частіше сухий, у 14,63% хворих спорегі-
галася ядуха. Біль у грудній клітці відзначався у 
15,22% хворих. 

Біль у суглобах, в основному помірної інтен-
сивності, виявлявся у 15,18% хворих. У більшості 
випадків біль локалізувався в дрібних суглобах 
кінцівок.

При огляді (таблиця 3) у 84,25% хворих  
відзначалася блідість шкірних покривів,  
у 14,36% – субіктеричність склер, у 44,72% хво-
рих захворювання супроводжувалося різноманіт-
ного типу рецидивуючими висипами на шкірі. 
Елементи висипів мали макуло-папульозний ха-
рактер і локалізувалися на тулубі або на тулубі та 
верхніх кінцівках одночасно.

Підвищення температури тіла частіше спо-
стерігалося у 55,28% хворих, температура  
підвищувалася зазвичай увечері, рідше опівдні, 
частіше – субфебрильна, рідше – фебрильна з не-
великим ознобом.

При об’єктивному обстеженні у 196 (53,12%) 
дітей відзначався локальний біль у правому 
підребер’ї та/або в ділянці проекції жовчного 
міхура з іррадіацією в праве плече, шию, під ло-
патку і в поперекову ділянку. У 45,53% хворих 
обмежений біль при перкусії і пальпації визна-
чався переважно в епігастральній ділянці, рідше 
(22,49%) – навколо пупка. Наліт на слизовій язика 
зустрічався у 33,88% хворих.

При пальпації в правому підребер’ї печінка 
визначалася біля краю реберної дуги у 29,27% 
хворих, а у 70,73% нижній край печінки виступав 
з-під краю реберної дуги на 2-3 см. Печінка при 
пальпації була ущільнена, гладка, часто напруже-
на. Збільшення розмірів селезінки відзначалося у 
11,11% дітей.

При аускультації легень жорстке дихання ви-
значалося у 181 (49,05%) хворих, ослаблене ди-
хання – у 45 (12,19%) хворих і у 54 (14,63%) ви-
значалися сухі хрипи. 

Об’єктивної симптоматики, характерної для 
ураження сечовивідної та статевої систем не було 
виявлено. 

При ультразвуковому дослідженні органів 
черевної порожнини у 61,3% хворих зі скарга-
ми на біль у правому підребер’ї виявлені ознаки 
хронічного холециститу, у 42,9% хворих – гепа-
тохолециститу, холецистопанкреатиту, гепатиту.  
У 20 (5,42%) хворих виявлена спленомегалія і в 
одного – ознаки гастродуоденіту. При проведенні 
фіброгастродуоденоскопії у 43 (11,65%) хворих 
виявлені ознаки гастродуоденопатії. 

Тривале динамічне спостереження за хворими 
дозволило узагальнити отримані суб’єктивні та 
об’єктивні дані та виділити основні, що найчасті-
ше зустрічаються, клінічні синдроми і симптоми.

Аналіз частоти і характеру клініко-лаборатор-
них проявів у кожної дитини дозволив установи-
ти, що сума клініко-лабораторних показників (за 
Глікманом) коливалася від 24 до 37 балів, і в се-
редньому становила 29,19±3,5 бали (таблиця 4).

На тлі загальної астенізація і рецидивуючої га-
рячки одним з частих синдромів (у 71,84% хворих), 
який, як правило, передував попереднім іншим клі-
нічним проявам і займав велике місце протягом 
усього захворювання, був больовий абдоміналь-
ний синдром, зумовлений болем у верхніх відділах 
живота. Біль у правому підребер’ї, в епігастраль-
ній ділянці і в лівому підребер’ї міг бути різним 
за силою і характером від слабкого і/або помірно 
вираженого, тупого, ниючого, до постійного, різко 

Таблиця 1
Розподіл дітей від 1 до 14 років, інвазованих токсокарозом, за статтю та віком

Вік (років)
Всього обстежено Із них (%)

осіб % хлопчиків дівчаток
1-3 66 17,14 40,90 59,10
4-7 135 35,06 42,96 57,04
8-10 91 23,64 46,15 53,85
11-14 77 20,00 49,35 50,65

Загалом 369 100,00 45,19 54,81
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вираженого, з іррадіацією. Біль часто поєднувався 
з різними диспептичними проявами більше, ніж у 
половини хворих. Відповідні дані клінічних про-
явів наводять й інші автори [9, с. 41; 12, с. 124-134].

Легеневий синдром відмічався у 48,27% хво-
рих. На фоні субфебрильної температури, рідше 
фебрильної, у хворих відмічалися кашель, ядуха, 
біль у грудній клітці. Рентгенологічно у 50,94% 
хворих визначалося посилення легеневого рисун-
ка за рахунок периваскулярних і перибронхіаль-
них ущільнень, інфільтративні зміни.

Гепатобіліарний синдром виявлений у 69,34% 
хворих на токсокароз, а у 11,11% хворих поєдну-
вався зі збільшенням селезінки.

У 72,37% хворих спостерігалися неврологічні 
порушення різного ступеня вираженості, які клі-
нічно проявлялися у вигляді головного болю, що 
виникав частіше до кінця дня і/або після перенапру-
ження, підвищеної втомлюваності й дратівливості. 
У 41,7% хворих виявлено синдром вегетосудинної 

дистонії, який виражався в порушенні вегетативної 
регуляції і вегетативної нестійкості, що свідчить про 
зниження пристосувальних можливостей хворих. 

При проведенні реоенцефалографії часто від-
значалася схильність до підвищення судинного то-
нусу, переважно в вертебро-базилярному басейні, 
порушення венозного відтоку, венозне повнокрів’я 
головного мозку. Уся симптоматика при токсокарозі 
з часом призводила до розладів в емоційній сфері, 
тобто, до емоційних порушень вторинного характе-
ру. Зміни в емоційній сфері виявлялися в різній фор-
мі неврастенічного синдрому (астено-депресивного, 
астено-фобічного, астено-іпохондричного), а також 
істеричним синдромом і невротичними реакціями. 

Серед лабораторних показників у хворих на ток-
сокароз найчастіше відзначалися еозинофілія (100%), 
лейкоцитоз (80,30-93,33%), прискорена ШОЕ (90,37-
96,70%), анемія (80,51-87,88%), гіпергамаглобуліне-
мія (93,50-100,00%), гіпоальбумінемія (76,62-97,04%). 
Аналогічні клініко-лабораторні дослідження проведе-
ні у дітей віком від 1 до 14 років без токсокарозу, що 
знаходилися на обстеженні та лікуванні в соматичному 
відділенні обласної клінічної дитячої лікарні. 

Проведений порівняльний аналіз частоти осно-
вних клінічних проявів показав (рис. 1), що у дітей 
з токсокарозом рецидивуюча гарячка, легеневий 
синдром, лімфаденопатія зустрічалися в 2,5 рази 
частіше, ніж у дітей без токсокарозу (Р<0,01). Аб-
домінальний синдром, неврологічні порушення, 
гепатомегалія, шкірні прояви також частіше спо-
стерігалися у хворих на токсокароз, ніж у дітей без 
токсокарозу, але всього в 1,2-1,3 рази частіше.

Таблиця 2
Частота і характер скарг у дітей віком від 1 до 

14 років, хворих на токсокароз

Симптоми К-ть 
дітей %

Підвищена слабкість і втома 221 59,90
Поганий сон 44 11,92
Подразливіть, емоційна 
лабільність 67 18,16

Головний біль 111 30,08
Запаморочення 167 45,25
Біль в серці 35 9,49
Відчуття тяжкості й болю  
у правому підребер’ї 249 67,48

Біль у лівому підребер’ї 30 8,13
Біль в епігастральній області 151 40,92
Нудота 113 30,62
Відригування, печія 212 57,45
Гіркота у роті 197 53,39
Метеоризм 152 41,19
Зниження апетиту 165 44,72
Зниження маси тіла 135 36,58
Закрепи 91 24,66
Проноси 78 21,14
Свербіж шкіри 109 29,53
Шкірні висипи 165 44,72
Суглобовий та м’язовий біль 56 15,18
Кашель 172 46,61
Ядуха 54 14,63
Скарги відсутні 32 8,67

Таблиця 3
Частота і характер об’єктивних даних у дітей 
віком від 1 до 14 років, хворих на токсокароз

Симптом К-ть 
дітей %

Блідість шкірних покривів 311 84,25
Субіктеричність склер 53 14,36
Шкірні висипи 165 44,72
Підвищення температури тіла 204 55,28
Лімфаденопатія 352 95,39
Наліт на слизовій язика 125 33,88
Біль у правому підребер’ї 196 53,12
Збільшення розмірів печінки 261 70,73
Збільшення розмірів селезінки 41 11,11
Біль в епігастральній області 168 45,53
Біль в навколопупковій ділянці 83 22,49
Приглушеність тонів серця 32 8,67
Жорстке дихання 181 49,05
Ослаблене дихання 45 12,19
Сухі хрипи 54 14,63
Підвищене потовиділення 121 32,79
Вологість кистей рук 217 58,81
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Найбільш виражені відмінності виявлені між 
деякими лабораторними показниками (рис. 2), які 
у хворих на токсокароз у 4-8 разів вищі, ніж у дітей 
без токсокарозу. 

Лише показники ШОЕ вірогідно не відрізняли-
ся. При цьому виявлена не тільки різниця в частоті 
змін деяких лабораторних показників, але й в сту-
пені їх вираженості. 

Це особливо стосується таких діагностично 
важливих показників, як еозинофілія і лейкоцитоз. 
Так, еозинофілія спостерігалася у всіх хворих з ток-
сокарозом, і лише у 19,88% хворих без токсокарозу. 
Але, як видно з таблиці 5, лише у 103 (20,60%) хво-
рих без токсокарозу еозинофілія не перевищувала 

20%, а у решти 395 дітей кількість еозинофілів ста-
новила 2-10%. Разом з тим, у 347 хворих (94,04%) 
токсокарозом кількість еозинофілів була від 21% 
до 50%, і лише у 22 (5,96%) становила 11-20%.

Підвищення лейкоцитів в периферичній крові 
при токсокарозі спостерігалося в 8 разів частіше, 
ніж у хворих без токсокарозу (таблиця 6). Як видно 
з таблиці, більш, ніж у половини хворих (58,84%) 
без токсокарозу вміст лейкоцитів знаходився в меж-
ах норми, а у 30,32% дітей цієї групи мала місце 
лейкопенія.

У цілому, аналіз частоти і характеру клініко-ла-
бораторних показників дозволив встановити, що 
сума основних клінічних проявів (за Глікманом) 

Таблиця 4
Частота зустріваності змін клініко-лабораторних показників 

у дітей віком від 1 до 14 років, хворих на токсокароз

Показник
Частота змін (%) у віці (років)

1-3 (n=66) 4-7 (n=135) 8-10 (n=91) 11-14 (n=77)
Еозинофілія 100,00 100,00 100,00 100,00
Лейкоцитоз 80,30 93,33 86,81 80,51
Прискорена ШОЕ 93,93 90,37 96,70 93,50
Гіпергамаглобулінемія 96,95 100,00 100,00 93,50
Гіпоальбумінемія 92,42 97,04 96,70 76,62
Анемія 87,88 87,41 86,81 80,51
Рецидивуюча гарячка 50,00 52,59 52,74 67,53
Легеневий синдром 59,09 40,00 47,25 46,75
Рентгенологічні ознаки ураження легень 53,03 47,40 52,74 53,24
Збільшення розмірів печінки 60,61 76,29 70,32 70,12
Абдомінальний синдром 62,12 80,00 72,52 72,72
Неврологічні порушення 66,66 82,96 73,62 66,23
Шкірні прояви 53,03 44,44 39,56 44,15
Лімфаденопатія 90,91 100,00 90,10 97,40
Сума балів за Глікманом 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблиця 6
Порівняльна частота і характер зміни вмісту 

лейкоцитів у крові дітей віком від 1 до 14 років, 
хворих на токсокароз і без нього

Кількість 
лейкоцитів

Хворі 
на токсокароз

Хворі без 
токсокарозу

осіб % осіб %
Лейкоцитоз 

(більше 10х109/л 320 86,72 54 10,84

Нормоцитоз 
(6-10х109/л) 49 13,28 293 58,84

Лейкопенія 
(менше 9х109/л) − − 151 30,32

Всього 
обстежено 369 100,00 498 100,00

Таблиця 5
Порівняльна частота і вираженість еозинофілії 

у дітей віком від 1 до 14 років, хворих 
на токсокароз, і без нього

Кількість 
еозинофілів 

в крові

Хворі 
на токсокароз

Хворі без 
токсокарозу

осіб % осіб %
2-5 − − 243 48,79

6-10 − −
11-20 22 5,96 103 20,69
21-30 134 36,32 − −
31-40 133 36,04 − −

41-50 і більше 80 21,68 − −

Всього обстежено 369 100,00 498 100,00
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у хворих на токсокароз (29,19±3,5) значно пере-
вищувала суму показників у дітей без токсокаро-
зу (7,37±2,4 бали). Проведений аналіз результатів 
обстеження дітей з токсокарозом і без токсокарозу 
віком від 1 до 14 років показав, що зміни клініко-
лабораторних показників у хворих на токсокароз 
різноманітні і неспецифічні, що узгоджується з 
літературними даними [7, с. 5-11; 11, с. 48-50;  
12, с. 124-134; 14, с. 112]. 

Висновки. Результати проведених досліджень 
вказують на відсутність достовірних відмінностей 
показників клініко-лабораторних проявів токсока-
розу у дітей залежно від віку. Однак, еозинофілія, 

лейкоцитоз, гіпергамаглобулінемія, гіпоальбуміне-
мія, поєднані з легеневим синдромом, вираженою 
лімфаденопатією на тлі рецидивуючої гарячки 
значно частіше (Р<0,01) спостерігаються у дітей з 
токсокарозом, ніж без нього. Щодо частоти абдомі-
нального та гепатобіліарного синдромів, шкірних 
проявів і неврологічних порушень, а також анемії 
і прискореної ШОЕ, то у дітей з токсокарозом ці 
показники зустрічаються в 1,2-1,3 рази частіше, 
але достовірної різниці не спостерігається (Р>0,5). 
Разом з тим, безумовно, варто враховувати величи-
ну цих показників при проведенні диференціальної 
діагностики.

Рис. 1. Порівняльна частота змін (%) деяких клінічних показників у дітей 
віком від 1 до 14 років, хворих на токсокароз (ряд 1) и без нього (ряд 2)
Позначення: ряд 1 – діти з токсокарозом; ряд 2 – діти без токсокарозу
1 – лихоманка; 2 – легеневий синдром; 3 – рентгенологічні ознаки ураження легень; 
4 – збільшення розмірів печінки; 5 – абдомінальний синдром; 6 – неврологічні по-

рушення; 
7 – шкірні прояви; 8 – лімфаденопатія.

 
Рис. 2. Порівняльна частота змін (%) деяких лабораторних показників у 

дітей віком від 1 до 14 років, хворих на токсокароз (ряд 1) и без нього (ряд 2)
Позначення: ряд 1 – діти з токсокарозом; ряд 2 – діти без токсокарозу
1 – еозинофілія; 2 – лейкоцитоз; 3 – прискорене ШОЕ; 4 – гіпергамаглобулінемія; 
5 – гіпоальбумінемія; 6 – анемія.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ 
У ХВОРИХ НА ПРЕКАНЦЕРОЗНІ СТАНИ ШЛУНКА

З 38 обстежених хворих на атрофічний гастрит у 84,2% з появою кишкової метаплазії знижувалась варіабель-
ність ритму серця. На фоні дисбаланса у вегетативній нервовій системі з превалюванням симпатикотонічного тонусу 
у хворих на преканцерозні стани шлунку спостерігався розвиток дезадаптаційних реакцій.

Ключові слова: вегетативна нервова система, варіабельність ритму серця, атрофічний гастрит, адаптаційні  
реакції, кишкова метаплазія. 

Из 38 обследованных больных с атрофическим гастритом, у 84,2% с появлением кишечной метаплазии снижа-
лась вариабельность ритма сердца. На фоне дисбаланса в вегетативной нервной системе с преобладанием сим-
патикотонического тонуса у больных с преканцерозными состояниями желудка развиваются дезадаптационные 
реакции.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, вариабельность ритма сердца, атрофический гастрит, адап-
тационные реакции, кишечная метаплазия 

38 patients with atrophic gastritis were included in this study. Intestinal metaplasia (IM) was revealed in 84,2% patients 
(n=32 patients). IM accompanied decrease of variableness of heart rhythm due to activating of sympathetic department of 
the vegetative nervous system and insufficient parasympathetic activity. This data confirmed development of dysadaptation 
in patients with precancerous state.

Key words: vegetative nervous system, variableness of heart rhythm, atrophic gastritis, adaptative reaction, intestinal 
metaplasia. 

Рак шлунка – це кінцева стадія тривалого про-
цесу, який прогресує від антрального гастриту до 
мультіфокального атрофічного гастриту, кишко-
вої метаплазії, дисплазії і до завершеного етапу –  
карциноми. Таким чином, канцерогенез – трива-
лий процес, в течії якого дискретні клітинні зміни 
прогресивно призводять до розвитку автономних 
клітинних процесів, що з часом формують пре-
канцерозні стани. Тобто виникає дизрегуляція між 
основними системами організму. Особливостями 
різноманітних дизрегуляцій при патологічних ста-
нах, зокрема при преканцерозах, є зниження адап-
тації та дисфункція найважливіших метаболічних 
процесів, що проявляється у зниженні їх варіа-

бельності та у стандартизації базисних механізмів 
обміну, а спрощення системи регуляції – це шлях 
до дизрегуляції [1,с.125.;2, с.96]. За даними літе-
ратури, для об’єктивізації функціонального стану 
організму хворого на рак шлунка використовують 
досить складні методики оцінки ендокринної та 
нервової систем, що не завжди доступні в клініч-
ній практиці [3,с.278;4, с.195]. На сьогодення метод 
оцінки варіабельності ритму серця (ВРС) є одним з 
найбільш інформативних і неінвазивних для ціліс-
ного уявлення про формування адаптаційних про-
цесів. 

Мета дослідження – розробити критерії для 
оцінки вегетативного тонусу та рівня адаптації на 
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підґрунті комплексного аналізу показників ВРС у 
хворих на атрофічний гастрит.

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 
38 хворих на атрофічний гастрит. В залежності від 
розповсюдження, локалізації та гістологічних змін 
у шлунку хворі були розподілені на групи: I група 
склала 6 хворих з атрофічними змінами слизової 
оболонки шлунка (СО Ш) різного ступеня вираз-
ності; до II групи увійшло 12 хворих із кишковою 
метаплазією в антральному відділі шлунка, III 
група характеризувалась наявністю у 20 хворих 
тотальної кишкової метаплазії, яка охоплювала ан-
тральний відділ та тіло шлунка.

Дослідження ВРС проводилось за допомогою 
добового моніторування ЕКГ за єдиним стандар-
том, розробленим на сумісному засіданні Євро-
пейського суспільства кардіологів та Північно-
Американської спільноти електростимуляції та 
електрофізіології у 1996 р. на апараті ЕС-3Н/АВР 
з програмним забезпеченням CARDIOSPY фірми 
LABTECH (Венгрія). 

Визначали: 1) показники часового аналі-
зу: RRNN – тривалість інтервалів RR, SDNN – 
стандартне відхилення величин інтервалів RR; 
RMSSD – квадратний корінь із середнього ква-
драта різностей величин послідовних пар інтер-
валів RR; pNN50 – частина послідовних інтер-
валів RR, з різницею у 50 мс; CVr – коефіцієнт 
варіації, ідентичний SDNN; 2) дані варіаційної 
пульсометрії: Mo – мода, AMo – амплітуда моди, 
ΔХ – варіаційний размах,, ІН – индекс напруги 
регуляторних систем, ВПР – вегетативний показ-
ник ритма; 3) геометричні показники: гістограма, 
скатерограма; показники спектрального аналізу: 
HF – високочастотні коливання, LF – низько-
частотні коливання, VLF – дуже низькочастотні 
коливання, TP – загальна потужність спектра,  
LF/HF – індекс вагосимпатичної взаємодії; ін-
декс адаптації ПАРС – показник активності ре-
гуляторних систем., 

Одним з методів оцінки адаптаційних реакцій 
є обчислення показника активності регуляторних 
систем (ПАРС) у балах за спеціальним алгорит-
мом, який охоплює статистичні показники, показ-
ники гістограми та дані спектрального аналіза кар-
діоінтервалів за слідуючими показниками:

1. Сумарний ефект регуляції за показником час-
тоти пульса (ЧП);

2. Сумарну активність регуляторних механізмів 
за сумарною потужністю спектра-ТР).

3. Вегетативний баланс за комплексом показни-
ків: ІН, RMSSD, HF, CVr.

4. Активність вазомоторного центра, який регу-
лює судинний тонус за потужністю у спектрі по-
вільних коливань 1-го порядка (LF).

5. Активність серцево-судинного підкоркового 
нервового центра або надсегментарних рівнів регу-
ляції за потужністю спектра дуже повільних коли-
вань 2-го порядка (VLF).

Значення ПАРС оцінюються в балах від 1 до 10. 
За значеннями ПАРС можуть бути діагностовани 
слідуючи функціональні стани:

1. Стан норми або стан задовільної адаптації,  
необхідний для підтримки активної рівноваги ор-
ганізму з середовищем (норма ПАРС=1-3); 

2. Стан функціональної напруги регуляторних 
систем, пов'язаний з активною мобілізацією захис-
них механізмів за рахунок підвищення активності 
симпатико-адреналової системи. (ПАРС=4-5).

3. Стан перенапруження регуляторних сис-
тем або незадовільноюї адаптації з недостатністю 
функціональних резервів (ПАРС=6-7).

4. Стан виснаження (астенізації) регуляторних 
систем або злам адаптації (ПАРС=8-10). Таким чи-
ном, ПАРС дозволяє диференціювати різний сту-
пінь напруги регуляторних систем та оцінювати 
адаптаційні можливості організма.

Результати. За аналізом статистичних по-
казників у групі з кишечною метаплазією (КМ) в 
антральному відділі шлунка (II) відзначено зни-
ження окремих статистичних показників (RMSSD: 
58,8±5,1 мс2 проти 71,3±5,5 мс2 у хворих I групи, 
р<0,05; HRVTI: 630,8±41,6 у.од. проти 710,1±33,0 
у.е. у хворих I групи), що обумовлено активацією 
симпатикотонічної ланки ВНС. В то й же час від-
значалось зниження упродовж доби частотних ха-
рактеристик за рахунок всіх компонентів спектра, 
що також відображує підвищення симпатикотоніч-
ного впливу на ритм серця у цій групі. Індекс сим-
патовагальної взаємодії вдень складав 1,8±0,2 у.е., 
що свідчило про нормотонію, вночі ж відзначена 
ваготонія (LFн/HFн 0,9±0,2 у.од.). Таким чином, по-
ява кишкової метаплазії, виникає не тільки за раху-
нок домінуючого впливу парасимпатичного відділу 
ВНС (табл. 1).

У групі з тотальною КМ ( III) відзначалось ві-
рогідне зниження рівней RMSSD (54,9±2,4 мс2 про-
ти 71,3±5,5 мс2 у хворих в I групи; p<0,05), pNN50 
(6,1±4,1 мс2 проти 8,8±4,2 мс2) і HRVTI (594,9± 
27,9 у.од. проти 710,18±33,0 у.од. відповідно; 
(p<0,05), что свідчить про активацію симпатикото-
нічного відділу ВНС.

Спостерігалось зниження також й спектраль-
них показників ВРС упродовж доби. Вдень загаль-
на потужність спектру склала 24,5±1,3 мс2 проти 
37,1±2,6 мс2 I групи (p<0,01) за рахунок всіх скла-
дових, але особисто високочастотних коливань 
(2,8±0,3 мс2 проти 6,2±0,8 мс2 у I групі (p<0,01), 
що відображує зниження сумарного впливу всіх 
спектральних компонентів на синусовий ритм. 
При цьому коефіцієнт LF/HF вдень складав 2,1±0,1 
(p<0,01), що також підтверджував превалювання 
симпатикотонії. Вночі відзначались подібні тен-
денції – зниження загальної потужності спектра за 
рахунок високочастотних й низькочастотних скла-
дових. Рівень коливань дуже низькочастотних ко-
ливань практично не змінювався (13,7±0,9 мс2 про-
ти 14,8±1,1 мс2 у I групі). Індекс симпатовагальної 
взаємодії склав 0,9, що відображує нічну парасим-
патикотонію. Таким чином, поширення КМ відзна-
чається за рахунок напруженого функціонування у 
ВНС. Ступінь зниження ВРС у хворих на атрофіч-
ний гастрит зображена на рисунку 1. 

Слід зазначити, що з поширенням кишковою 
метаплазії, у 25,0% хворих III групи відзначалась 
ригідна ВРС проти 8,3% хворих II групи відповід-
но, що свідчить про несприятливий перебіг захво-
рювання цих хворих .

На основі отриманих даних про ступінь знижен-
ня ВРС, а також індексів, які характеризують адап-
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Таблиця 1
Показники варіабельності ритму серця у хворих на атрофічний гастрит

Показники ВРС I група (n=6) II група (n=12) III група (n=20)

SDNN, мс2 176,8±7,6 176,4±5,2 172,8±5,5

RMSSD, мс2 71,3±5,5 58,8±5,1* 54,9±2,4*

pNN50, мс2 8,8±4,2 22,4±10,7** 6,1±4,1*

HRVTI, у.од. 710,1±33,0 630,8±41,6 594,8±27,9*

TPд, мс2 37,1±2,6 31,4±3,3 24,5±1,3**

HFд, мс2 6,2±0,8 4,0±0,6 2,8±0,3**

LFд, мс2 8,5±0,6 7,1±0,7 5,8±0,4**

VLFд, мс2 13,3±1,0 11,0±1,2 8,9±0,5**

LFд/HFд, у.од 1,4±0,2 1,8±0,2 2,1±0,1**

TPн, мс2 42,9±4,9 37,0±4,3 36,2±2,7

HFн, мс2 13,1±2,9 9,2±2,0 8,6±1,1

LFн, мс2 9,0±1,6 8,4±1,3 7,5±0,7

VLFн, мс2 14,8±1,1 13,6±1,2 13,7±0,9

LFн/HFн, у.од. 0,7±0,1 0,9±0,2 0,9±0,1
Примітка: вірогідність розходжень між групами: * – p<0,05; ** – p<0,01

Рис. 1. Характер ВРС у хворих на атрофічний гастрит

Рис. 2. Адаптаційні реакції у хворих на атрофічний гастрит
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таційні можливості організма було визначене на-
ступне. У всіх хворих I групи визначена задовільна 
адаптація, тоді як більша кількість (58, 3%) хворих 
II групи знаходилась у стані незадовільної адаптації 
(ПАРС=6,9±1,2) (рис. 2). Розподіл характеру адап-
таційних реакцій у хворих III групи визначив появу 
хворих (20, 0%) у стадії дезадаптації (злам компенса-
торно-пристосувальних реакцій) – (ПАРС =9,7±3,4),  
тоді як 60,0% хворих знаходились у стадії незадо-
вільної дезадаптації (ПАРС =7,6±1,4) р<0,05. 

Висновки. З появою кишкової метаплазії зрос-
тає кількість хворих (53,1%) із симатикотонією на 

фоні напруження центрального контуру керуван-
ня вегетативними процесами поряд з гіперактив-
ністю автономного контуру регуляції. Зниження 
ВРС прогресувало у групах хворих із появою та 
поширенням кишкової метаплазії до низької ВРС 
у 63,6% хворих та ригідної ВРС у 27,2% хворих 
відповідно. Порушення адаптаційних процесів 
також поглиблювалось у групах із кишковою ме-
таплазією до збільшення хворих із незадовільною 
адаптацією та появи хворих із зламом адаптації, 
що свідчило про розвиток дезадаптаційних про-
цесів. 
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ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРИП ТА ГРЗ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
В ЕПІДСЕЗОНАХ 2015-2017 РОКІВ

У статті досліджується захворюваність на грип та грз у львівській області в епідсезонах 2015-2017 років.
Ключові слова: грип, профілактичні щеплення, летальність.

В статье исследуется заболеваемость гриппом и ОРЗ во Львовской области в эпидсезонах 2015-2017 годов.
Ключевые слова: грипп, профилактические прививки, летальность.

The article investigates the incidence of influenza and SAR in the Lviv region in episodes 2015-2017.
Key words: influenza, prophylactic vaccinations, lethality.

«Грип –добре вивчена 
та найменш зрозуміла хвороба»

E. Kilbourne, 1978

Актуальність. В Україні на грип та гострі 
респіраторні захворювання (ГРЗ) щороку хворіє 
від 9 до 16 мільйонів осіб. Значна поширеність 
грипу зумовлена невпинною мінливістю збуд-
ника, надзвичайною активністю механізмів його 
передачі та низьким охопленням населення про-
філактичними щепленнями [1, c. 118]. Сприй-
нятливість населення до грипу дуже висока у 
людей всіх вікових груп. Особливо сприйнятли-
ві до вірусу грипу особи з числа груп ризику до 
яких належать: діти до 5 років (особливо – діти  
до 2 років); вагітні жінки; люди віком від 65 ро-
ків; люди з надмірною вагою; хворі на діабет; 
хворі на хронічні серцево-судинні захворювання; 
хворі на хронічні захворювання легенів; люди з 
іншими тяжкими хронічними захворюваннями; 
люди, що перебувають на імуносупресивній те-
рапії [2, c. 16].

Грип – це гостре інфекційне захворювання ди-
хальних шляхів, яке викликається вірусом грипу. 
У побуті грипом часто називають будь-яку засту-
ду, що не є вірно, тому що, окрім власне вірусу 
грипу, схожі симптоми можуть бути викликані ба-
гатьма іншими (аденовіруси, риновіруси, респіра-
торно-синцитіальні віруси і т.і.).

Симптоми, які викликаються цими збудни-
ками, дуже схожі. Тому вірусні захворювання 
дихальної системи були об’єднані в групу ГРЗ – 
гострих респіраторних захворювань. З цієї ж при-
чини точно встановити, який саме збудник став 
причиною конкретного випадку хвороби, опира-
ючись лише на дані огляду хворого, неможливо. 
[3, c. 118]. Лише завдяки вірусологічним методам 
дослідження можна достовірно встановити етіо-
логічний чинник захворювання.

Самим ефективним шляхом запобігання за-
хворюваності на грип є вакцинація, яка успішно 

використовується понад 60 років. Проте, вакцина-
ція найбільш ефективна у випадку, коли є відпо-
відність у складі вірусів, що циркулюють та вак-
цинальних. Існує Глобальна система епіднагляду 
за грипом, яка здійснює постійний моніторинг за 
циркуляцією вірусі грипу в усьому світі і 2 рази 
на рік оновлює рекомендації щодо складу вакцин. 

На сучасному етапі виділяють особливості 
епідеміології грипу: одночасна циркуляція протя-
гом одного епідемічного спалаху двох або трьох 
збудників грипу: А(Н3N2), А(Н1N1) та В, але з 
домінантним поширенням одного з них; збільше-
ня кількості ремантадинрезистентних та озельта-
мивіррезистентних штамів вірусів грипу; поява в 
1997 р. вірусу пташиного грипу А(Н5N1), який 
спичиняє масові епізоотії грипу серед диких та 
свійських птахів протягом 10 років та здатен дола-
ти міжвидовий бар‘єр і спричиняти захворювання 
людей (поки як зоонозну інфекцію) з високим рів-
нем летальності [4, c. 2].

Метою даної роботи було проаналізувати шта-
мовий склад вірусів грипу, що циркулювали на 
теренах Львівщини в епідсезоні 2015 – 2016 та 
2016-2017 років, летальні випадки та охоплення 
профілактичними щепленнями проти грипу. 

Матеріали і методи. Опрацьовано статис-
тичну форму Ф-1 «Звіт про окремі інфекційні та 
паразитарні захворювання» за період з вересня  
2015 року по травень 2017 року, медичні карти 
стаціонарних хворих, що померли від грипу, Ф-71 
«Звіт про профілактичні щеплення за епідпоказа-
ми», «Уніфіковані форми для збору клінічних да-
них хворих із тріадою симптомів у анамнезі: під-
вищення температури тіла вище 38,5 градусів за 
Цельсієм, кашлем (або болем у горлі) та задишкою 
(або дихальними розладами), які лікувались у від-
діленнях інтенсивної терапії та видужали (або по-
мерли) у закладах охорони здоров’я незалежно від 
форми власності та відомчої підпорядкованості», 
затверджені наказом МОЗ України від 31.10.2009 
№ 792. Лабораторні дослідження проводились ві-
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русологічною лабораторією ДУ «Львівський об-
ласний лабораторний центр МОЗ України. Дослі-
джувались мазки з рото і носоглотки від хворих з 
клінічними ознаками грипу та секційний матеріал 
(легені) переважно методом полімеразної ланцю-
гової реакції (ПЛР). ПЛР проводилась в 4 етапи: 
виділення РНК, проведення зворотної транскрип-
ції, ампліфікація кДНК, детекція результатів за 
допомогою Rotor Gene 6000 6-канальний в режимі 
реального часу. Інтерпретація результатів не за-
лежить від суб’єктивних чинників. Також вико-
ристовувався метод імуноферментного аналізу та 
імунофлюоресценції.

За результатами проведеного аналізу встанов-
лено, що епідемічний сезон 2015-2016 років харак-
теризувався високою інтенсивністю епідемічного 
процесу: епідемією були охоплені всі адмінтери-
торії області з показниками захворюваності, що 
на 75% перевищували епідемічні пороги. Епі-
демія грипу тривала впродовж 3-х тижнів січня  
2016 року. В епідемічному сезоні 2015 – 2016 
рр. консультаційна нарада ВООЗ прогнозувала  
для Північної півкулі циркуляцію штамів вірусів 
грипу, що ймоврусів ірно будуть циркулювати 
на території України, а саме: A/California/7/2009 
(H1N1)pdm09; A/Швейцарія/9715293/2013(H3N2); 
В/Phuket/3073/2013.

Під час епідемічного сезону захворіло на грип 
та ГРЗ 388 881 осіб, із них дітей до 17 років –  
218 373 (56,1%). Зареєстровано 27 летальних ви-
падків серед дорослих осіб, при вірусологічному 
обстеженні секційного матеріалу яких виявлено 
вірус грипу А (H1N1). З 27 осіб у 20 (74%) від-
мічалась супутня соматична патологія – ревмато-
їдний поліартрит (1 особа), анемія (2), злоякісні 
хвороби крові (2), цукровий діабет (3), ожиріння 
(3), ІХС (5), хронічний панкреатит (1), хронічні 
обструктивні захворювання легень (3). Розподіл 
за віком наступний – 11 осіб старших 60 років 
(40,7%), 13 осіб від 30 до 60 років (48%), 3 – до 
30 років (11,3%). У 19 випадках (70%) відмічалось 
звернення по медичну допомогу після 5 дня від 
початку захворювання, у 6 випадках – після 3 дня 
від початку захворювання (22%). У 23 осіб відмі-
чалась двобічна пневмонія, у 4 осіб – однобічна 
пневмонія. У 23 осіб провідними симптомами 
були підвищення температури тіла понад 38°C, 
кашель, виражена задишка, у 4 осіб – підвищення 
температури тіла до 37,5°C, біль в горлі, кашель.

Лише 1959 осіб були охоплені профілактични-
ми щепленнями проти грипу в передепідемічному 
сезоні 2015 – 2016 років, із них 696 дітей. Жодна 
особа з числа померлих не була щеплена проти 
грипу. При вірусологічному обстеженні хворих 
на грип методом полімеразної ланцюгової реак-
ції, імунофлюоресценції, було верифіковано вірус 
грипу В, вірус грипу А (H1N1) пандемічний, вірус 
грипу А (H1N1) сезонний, вірус грипу А(H3N2) .

Згідно інформації ВООЗ в епідсезоні 2016-
2017 років прогнозувалась циркуляція наступних 
штамів вірусів грипу: А/Каліфорнія/7/2009(H1N1)
pdm09-подібний вірус, A/Hong Kong /4801/2014 
(H3N2) подібний вірус, вірус B/Brisbane/60/2008. 
Впродовж епідемічного сезону 2016-2017 років (з 
03.10.2016р. по 21.05.2017р.) зареєстровано 374 636 

випадків захворювань на грип та гострі респіратор-
ні захворювання серед населення Львівської облас-
ті (1200,2 на 100 тис. населення). Захворюваність 
була нижчою на 8 % в порівнянні з аналогічним пе-
ріодом минулого сезону (388 881 випадків; 1305,2 
на 100 тис. населення). Частка захворілих дітей до 
17 років становила 58,8%. Тривалість епідемічного 
підйому – 3 тижні. Пік захворюваності припадав 
на 51-ий тиждень року (19.12.2016 -25.12.2016). За-
вершення епідемічного зростання відмічалося на 
2-му тижні 2017 року (09.01.-15.01.2017). Всього 
госпіталізовано з діагнозом «грип та ГРЗ» 8303 осіб  
(показник госпіталізації – 2,2%), із них діти ві-
ком до 17 років становили 70,5%. В епідсезоні 
2016 – 2017 років зареєстровано 8 летальних ви-
падків грипу (0,002%), з них 4 (50%) серед дітей 
до 17 років. У померлих з числа дорослих осіб в 
анамнезі відмічалась супутня соматична патологія 
(1 – цукровий діабет 1типу; 1– вада серця, 2 – па-
тологія нирок). Жодна з осіб, що померли, не була 
вакцинована проти грипу. За меддопомогою 50% 
звернень були зареєстровані після 3 дня від початку 
захворювання. У всіх 8 осіб (100% випадків) було 
діагностовано ускладнення – пневмонія. 

Фахівцями вірусологічної лабораторії ДУ 
«Львівський обласний лабораторний центр МОЗ 
України» було досліджено методом полімераз-
ної ланцюгової реакції 202 зразки матеріалу від 
хворих, з яких виявлено позитивних 73 (36,1%),  
у т.ч. підтверджено грип А у 46 осіб (22,7%), 
грип В – у 1 особи (0,5%), збудники інших респі-
раторних інфекцій (аденовірусної, риновірусної, 
парагрипу та ін.) – у 26 осіб (12,8%).

В епідсезоні 2016-2017 років вакциновано 
проти грипу лише 2 995 осіб – 0,11% від загальної 
кількості населення області. Охоплення щеплен-
нями осіб груп ризику становило 3,9%. Вакцино-
вано 11,6% медиків та 3.1% осіб, що перебували в 
організованих колективах закритого типу. Незна-
чний прошарок вакцинованого проти грипу насе-
лення в епідемічних сезонах 2015-2016 та 2016 –  
2017 років не вплинув на рівень захворюваності 
на грип. Проте, летальні випадки реєструвались 
виключно серед осіб груп медичного ризику, яким 
рекомендовані особливо профілактичні щеплення 
проти грипу. За рівнем охоплення щепленнями 
проти грипу Львівська область посідає 13 місце 
серед областей України. Також відмічається не-
гативна тенденція щорічного зниження числа 
вакцинованих проти грипу. Для ефективного зни-
ження кількості ускладнень грипу та летальності, 
кількість вакцинованих з числа груп ризику в до-
епідемічний період, повинна становити не менше 
75%. На Львівщині щеплення проти грипу прово-
дились дітям, починаючи з 6 місяців. Найстаршій 
вакцинованій особі було 83 роки. В 2015-2017 ро-
ках вакцинація проти грипу проводилась з вико-
ристанням вакцини Ваксігрип (Франція) та GSFlu 
(Корея). Щеплення проводились в кабінетах ще-
плень як постійних так і тимчасових після огля-
ду лікаря. Відмічалася негативна тенденція щодо 
недостатнього охоплення щепленнями вагітних.  
В епідсезоні 2015-2016 років вакциновано лише 
75 осіб даної категорії, в 2016-2017 – 64. Неспри-
ятливих подій після імунізації не зареєстровано.
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Висновки.
1. Етіологічна структура захворювань в епід- 

сезонах 2015-2016 та 2016-2017 років носила змі-
шаний характер, відмічалась одночасна циркуля-
ція вірусів грипу А, В та парагрипу з превалюван-
ням вірусів типу А. 

2. Відмічається пізнє звернення по медичну до-
помогу, наявність супутньої соматичної патології 
та відсутність щеплення проти грипу в осіб, що 
померли. 3. Рівень охоплення населення Львівської 
області профілактичними щепленнями проти гри-
пу є на недопустимо низькому рівні.
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ПОШИРЕНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ПОРОЖНИНИ РОТА У СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У статті розглянуто результати проведеного обстеження студентів стоматологічного факультету БДМУ щодо 
ураженості їх карієсом та станом гігієни ротової порожнини. Відзначено хороший рівень гігієнічного стану ротової 
порожнини та невисокий ступінь ураженості карієсом, незначну кількість видалених зубів.

Ключові слова: карієс, гігієнічний індекс, ураженість карієсом.

В статье рассмотрены результаты проведенного обследований студентов стоматологического факультета 
БГМУ относительно поражения их кариесом та состоянием гигиены ротовой полости. Отмечены хороший уровень 
гигиенического состояния ротовой полости и невысокая степень поражения кариесом, незначительное количество 
удаленных зубов.

Ключевые слова: кариес, гигиенический индекс, поражаемость кариесом.

This article describes the results of a survey of students of dental faculty of BSMU regarding the caries prevalence and 
the state of oral hygiene. Good level of oral hygiene, low degree of caries prevalence and a small number of removed teeth.

Key words: caries, Symplified Oral Hygiene Index, caries prevalence.

Вступ. Кількість пацієнтів, що звертаються до ме-
дичних закладів з приводу карієсу та його ускладнень 
досить суттєво збільшується та має тенденцію до 
зростання [1, с. 29]. Підвищення ефективності ліку-
вання захворювань твердих тканин зубів залишається 
на сьогоднішній день одним із найбільш актуальних 
завдань стоматології [2, с. 55]. За даними літератури у 
студентів спостерігається збільшення частоти карієсу 
та захворювань тканин пародонта, особливо в перші 
роки навчання, в період адаптації до нових соціаль-
них і клімато – географічних умов [3, с. 23]. Стомато-
логічне здоров’я молодих людей слугує інтегральним 
критерієм як рівня адаптації до зовнішніх факторів, 
так і ефективності профілактичних заходів [4, с. 60]. 

Стоматологічний статус – статус, що визначає 
стан ротової порожнини пацієнта. Визначення стома-
тологічного статусу виконується наступним чином : у 
пацієнта збирається анамнез, проводиться зовнішній 
огляд хворого, досліджують ротову порожнину, ви-
значають інтенсивність карієсу (індекс КПВ) – серед-
нє число уражених карієсом і його ускладненнями зу-
бів (К), запломбованих (П) і видалених (В), загальна 
сума цих констант визначається як індекс КПВ і має 
певне цифрове значення, а саме при значеннях КПВ 
= 0 пацієнт по стоматологічному статусу може бути 
віднесеним до групи здорових або до групи ризику; 
при КПВ від 1 до 4 стан компенсований; при значен-
нях від 5 до 7 стан визначають як субкомпенсований; 
і вище – декомпенсований.

Матеріали і методи. Нами було оглянуто  
53 студенти стоматологічного факультету віком 
від 18 до 25 років. З них 25 осіб чоловічої статі та  
28 жіночої. Усіх студентів було опитано, оглянуто 
та визначено гігієнічний індекс Ю. А. Федорова  
і В. В. Володкіної (1971). Розчином Шиллера – Пи-

сарєва було зафарбовано фронтальні шість зубів 
нижньої щелепи. Оцінку інтенсивності зафарбову-
вання зубного нальоту оцінювали за балами:

1 бал – відсутність фарбування;
2 бали – фарбування 1/4 поверхні коронки зуба;
3 бали – фарбування 1/2 поверхні коронки зуба;
4 бали – фарбування 3/4 поверхні коронки зуба;
5 балів – фарбування всієї поверхні коронки зуба.
Для обчислення індексу ділили суму значень 

індексу у всіх пофарбованих зубів на кількість об-
стежених зубів (шість). Результати оцінювали на-
ступним чином:

хороший ІГ – 1,1-1,5 бала;
задовільний ІГ – 1,6-2 бали;
незадовільний ІГ – 2,1-2,5 бали;
поганий ІГ – 2,6-3,4 бали;
дуже поганий ІГ – 3,5-5 балів.
Визначення ураженості карієсом проводилось 

за допомогою індексу КПВ.
Результати та обговорення. З зібраного анам-

незу стало відомо, що у (6) 21,4% з опитаних дівчат 
в минулому було використано для ортодонтичного 
лікування брекет – системи, у (2) 7% з них і зараз 
проводиться таке лікування. Скупченості зубів се-
ред жіночого контингенту виявлено не було. У юна-
ків було використано для ортодонтичного лікування 
брекет – системи у (4) 16%, зараз проводиться таке 
лікування у (8) 32 % оглянутих студентів. Скупче-
ність зубів була виявлена у (3 )12% оглянутих.

Показники карієсу у оглянутих студентів чолові-
чої статі – 2,24 незначно переважають на такими у жі-
ночої – 2,1. У той же час було виявлено, що кількість 
пломбованих зубів у дівчат – 6,2 була більшою, ніж у 
юнаків – 5,04. Теж привернуло увагу значне доміну-
вання значень П індекса КПВ над значеннями К та В. 
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Показник «видалені» був незначним, як серед юнаків –  
0,1, так і серед дівчат – 0,21. Середні значення КПВ не 
перевищували 0,3, що є гарним показником стомато-
логічного здоров’я оглянутих студентів. 

Таблиця 1
Інтенсивність карієсу серед студентів

Кількість 
обстежених 
студентів

КПВ К П В

Дівчата 28 0,305 2,1 6,2 0,21

Юнаки 25 0,29 2,24 5,04 0,16

Середнє 
значення 53 0,3 2,2 5,7 0,19

Висновки. Таким чином, з отриманих резуль-
татів можна стверджувати, що серед студентів сто-
матологічного факультету БДМУ дівчата підтриму-
ють кращу гігієну ротової порожнини ніж юнаки. 
Середні значення становили: у жіночої статі – 1,2, у 
чоловічої – 1,3. Проте, результати показали, що гі-
гієнічний стан ротової порожнини у всіх оглянутих 
студентів був хорошим.

Ураженість карієсом незначно вища у юнаків, 
в той же час кількість пломбованих зубів вищу у 
дівчат. Показник видалених зубів у обох групах не-
значний, що свідчить про достатню вмотивованість 
студентів до лікування зубів, а не їх видалення. Се-
редні значення індексу КПВ в обох групах були 
низькими, що говорить про добрий стан стомато-
логічного здоров’я студентів стоматологічного фа-
культету БДМУ.
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ВПЛИВ ЛІБЕРАЛЬНОГО ТИПУ ПОПОВНЕННЯ КРОВОВТРАТИ 
НА ДИНАМІКУ СТАНУ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПОЛІТРАВМОЮ

У роботі представлені результати аналізу 53 історій хвороби постраждалих з політравмою мирного та воєнного 
часу, у яких застосовувалася ліберальна стратегія поповнення крововтрати, що характеризується великими обсяга-
ми інфузії, в основному за рахунок кристалоїдних та колоїдних розчинів.

Ключові слова: полі травма, крововтрата, поповнення крововтрати, поліорганна недостатність, ліберальна ін-
фузійна терапія.

В работе представлены результаты анализа 53 историй болезни пострадавших с политравмой мирного и во-
енного времени, у которых использовалась либеральная стратегия восполнения кровопотери, характеризующаяся 
большими объемами инфузии, в основном за счет кристаллоидных и коллоидных растворов.

Ключевые слова: поли травма, кровопотеря, восполнение кровопотери, полиорганная недостаточность, ли-
беральная инфузионная терапія.

Article represents the results of retrospective study of 53 civil and battlefield multiple trauma patients which received 
liberal fluid therapy. It’s characterized by large volumes of intravenous fluid, especially crystalloid and colloid solutions.

Key words: multiple trauma, bleeding, bleeding management, multiple organ failure, liberal fluid therapy.

Вступ. Частота політравми становить  
5,5–35,0% серед усіх травм. Летальність дорівнює 
12,2–63,4%, із них у перші 24–48 годин помирає 
65,1–70,0% постраждалих (35% у перші 15 хвилин 
від моменту травми) [1, 2]. Множинні пошкоджен-
ня опорно-рухової системи переважають у моло-
дих чоловіків віком 14–45 років. Дорожні аварії є 
найчастішою причиною травмування – 34,9-80,6%, 
друге місце (12,9-27,4%) належить виробничим 
травмам, 17,6-37,6% – побутові травми та кататрав-
ми [3, 4, 5]. Приблизно 60% потерпілих не дожи-
вають до кваліфікованої медичної допомоги. Серед 
госпіталізованих найбільша летальність відміча-
ється у перші 48 годин, що пов’язано з розвитком 
масивної крововтрати та шоку (13,5%), ушкоджен-
ням життєво важливих органів та тяжкою ЧМТ 
(17,9%). У подальшому провідними причинами за-
гибелі є інфекційні ускладнення та сепсис (28,9%), 
а також поліорганна недостатність (37,5%) [6].

Смертність внаслідок травм в Україні складає 
91,8 випадків на 100 тисяч населення або 5,99% в 
загальній структурі смертності. За останні 10 ро-
ків констатовано збільшення смертності внаслідок 
травм на 32,6%. Середній вік померлих – 34,4 роки 
[7]. Середня летальність при політравмі коливаєть-
ся від 22 до 34%. Неконтрольована посттравматич-
на кровотеча, якій можна запобігти, є провідною 
причиною смерті серед цих пацієнтів [8, 9, 10]. 
Кровотеча є причиною до 28% смертей внаслідок 
травми, яким можна було б запобігти; неадекватна 
рідинна ресусцитація – до 22%, у той час як при 
травмі загальна питома вага смертей, яким мож-
на було б запобігти, коливається від 8% до 60%  
[11, 12].

Бойова травма – особливий вид травми, яку 
відрізняє від побутової або виробничої не тільки 
вражаючий фактор, а й умови отримання травми, 
строки надання допомоги потерпілому, масовість 
уражень. До бойової травми відносять вогнепальні 
і невогнепальні травми, а також ураження різни-
ми видами зброї масового ураження. Вогнепальні 
травми діляться на вогнепальні поранення (кульові 
і осколкові), мінно-вибухові поранення і вибухові 
травми. Мінно-вибухова травма – це вогнепальна 
поєднана травма (політравма), що характеризуєть-
ся взаємозалежним і взаємообтяжуючим впливом 
як масивних руйнувань тканинних структур, так 
і загального контузійно-коммоційного синдрому. 
Незважаючи на схожість з політравмою мирного 
часу, бойові сполучені поранення перебігають важ-
че. Кровотеча – це найбільш частий наслідок бо-
йових поранень, що обумовлений пошкодженням 
кровоносних судин. Гостра крововтрата є причи-
ною смерті 50% загиблих на полі бою та 30% пора-
нених, що померли на передових етапах медичної 
евакуації [13].

Оскільки обсяги рідин, що використовуються 
для підтримки волемії, відрізняються, сформува-
лося поняття про дві стратегії інфузійної терапії 
– ліберальну та рестриктивну. В основі стратегії 
ліберальної інфузійної терапії лежить гіперволе-
мічна гемодилюція, що створюється при внутріш-
ньовенному введенні кристалоїдів, колоїдів, пре-
паратів крові [14]. Наслідком ліберальної стратегії 
є гостра гіперволемія, яка обумовлює накопичення 
надмірної кількості рідини в організмі і виникнен-
ня ряду патологічних процесів, що призводять до 
синдрому поліорганної недостатності [15, 16, 17]. 
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Встановлено, що збільшення ваги пацієнтів у ВРІТ, 
обумовлене накопиченням позасудинної води, чіт-
ко корелює з подовженням терміну ШВЛ, вазопре-
сорної підтримки, частотою ГНН і з летальністю 
[18]. Великі обсяги інфузійної терапії на догоспі-
тальному етапі у хворих з політравмою збільшу-
ють частоту ранньої травматичної коагулопатії, 
сепсису, СПОН [19].

Рестриктивна стратегія передбачає зниження 
об’єму інфузійної терапії. Сьогодні вона перебуває в 
стадії активної розробки і не має чітко доведених доз, 
обсягу, складу препаратів, проте її переваги вже не 
викликають сумнівів [20, 21]. Для неконтрольованої 
крововтрати встановлено, що агресивна ресусцита-
ція кристалоїдами, проведена до хірургічної зупинки 
кровотечі, має наслідком зменшення виживання в 
порівнянні з рідинною ресусцитацією, проведеною 
після хірургічного гемостазу (рівень доказовості В). 
У проспективному рандомізованому дослідженні 
Bickell W.H. et al. (1994) були вивчені 598 пацієнтів 
з артеріальною гіпотензією, що розвилася на тлі про-
никаючої торакоабдомінальної травми. Пацієнтам 
проводилася агресивна рідинна ресусцитація розчи-
ном Рінгера лактату (в середньому 2478 мл) або міні-
мальне введення рідини (в середньому 375 мл) перед 
хірургічним втручанням. Виживаність склала 70% 
у 289 пацієнтів, яким вводилася обмежена кількість 
рідини, і 62% у 309 пацієнтів, які отримували рідину 
у великих обсягах (p = 0,04) [22]. В інших досліджен-
нях високі обсяги інфузії, особливо кристалоїдів, 
асоціювалися з набряками, абдомінальним компарт-
мент-синдромом, респіраторним дистрес-синдро-
мом, коагулопатією, поліорганною дисфункцією і ін-
фекційними ускладненнями, збільшували подальшу 
потребу в гемотрансфузії, приводили до зростання 
летальності [23, 24, 25, 26].

У дослідженні Borgman M.A. зі співавторами 
(2007) були ретроспективно вивчені дані 246 па- 
цієнтів американського військового госпіталю 
в Форт Сем Х’юстон, які відповідали критеріям 
масивної трансфузії (понад 10 доз еритроцитів за  
24 години). Співвідношення СЗП:еритроцити ко-
ливалося від 0:22 до 1:0,6. Пацієнти були умовно 
розділені на три групи: група низького співвідно-
шення – в середньому 1:8, середнього – 1:2,5, ви-
сокого – 1:1,4. Рівень летальності становив 65%, 
34% і 19% відповідно, при цьому смертність від 
кровотечі – 92,5%, 78% і 37% [27]. Таким чином, на 
результат лікування істотний вплив мав не тільки 
кількісний, але і якісний склад ІТ.

Традиційні співвідношення свіжозамороженої 
плазми та еритроцитарної маси (1:4-5) асоціюють-
ся з дилюційною коагулопатією та в 3-4 рази біль-
шою смертністю, ніж співвідношення 1:1 чи вище 
[28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. З 2009 року отримала 
розповсюдження нова програма кровозаміщення – 
Damage Control Resuscitation (DCR), суть якої по-
лягає у зміні співвідношення між СЗП та еритрома-
сою до 1:1-1:1,5 та ранньому введенні СЗП [35, 36].  
Пропонується вводити збалансовані сольові та ко-
лоїдні розчини, СЗП та тромбоконцентрат, і лише 
потім еритромасу [37]. Згідно з програмою DCR, 
трансфузійна терапія передбачає дотримання спів-
відношення еритроцитарної маси, свіжозаморо-
женої плазми та тромбоконцентрату 1:1:1 [38]. Ця 

програма розроблена для бойової травми і лише 
починає застосовуватися при політравмі мирного 
часу [39, 40].

При цьому не розглядається об’єм кристалоїдів, 
з яких слід починати лікування, у той час як їхнє 
неконтрольоване введення призводить до гострої 
гіперволемії, що обумовлює розвиток патологічних 
процесів, які призводять до синдрому поліорганної 
недостатності (подовження строків штучної венти-
ляції легень, вазопресорної підтримки, зростання 
частоти гострої ниркової недостатності та необхід-
ності в замісній нирковій терапії) [15, 16, 17, 19].  
Синдром поліорганної недостатності при полі-
травмі розвивається у 32,7% випадків, із яких ле-
тальними є 33,3-42,6% [41]. При цьому в структурі 
смертності від політравми СПОН займає до 37,5% 
[6, 42]. Факторами ризику його розвитку є рання 
травматична коагулопатія, геморагічний шок, вве-
дення кристалоїдів та еритромаси [43].

Наразі не існує загальноприйнятої єдиної опти-
мальної тактики поповнення крововтрати при ін-
тенсивній терапії політравми. Сучасні дослідження 
спрямовані на пошук методів ранньої діагностики 
синдрому поліорганної недостатності та вісцераль-
них ускладнень у потерпілих з політравмою, ви-
вчення особливостей перебігу посттравматичного 
періоду в залежності від використаної інфузійної 
терапії. Незважаючи на велику кількість критеріїв 
та шкал для оцінки проявів СПОН, вплив на їх ви-
раженість якісного та кількісного складу поповне-
ння крововтрати вивчений недостатньо.

Мета дослідження: провести ретроспективний 
аналіз виходів, частоти виникнення та тяжкості 
поліорганної недостатності у пацієнтів з політрав-
мою при традиційному поповненні крововтрати за 
ліберальним типом.

Матеріали дослідження.
Нами проаналізовано 223 історії хвороби по-

страждалих з політравмою, що надійшли до відді-
лення інтенсивної терапії політравми КЗ «Дніпропе-
тровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» 
ДОР за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, і 121 істо-
рія хвороби поранених із зони АТО, що надійшли до 
того ж відділення у 2014 році.

Критерії включення в дослідження:
– Пацієнти з політравмою, що надійшли до 

відділення інтенсивної терапії впродовж перших  
24 годин з моменту отримання травми.

– Переважання у структурі ушкоджень травми 
кінцівок, тулуба або внутрішніх органів.

– Струс або забій головного мозку 1 ступеня.
– Вік від 18 до 55 років.
– Оцінка за шкалою ISS (Injury Severity Score) 

від 15 до 35 балів.
– Крововтрата від 30% до 60% ОЦК.
Критерії виключення з дослідження:
– Надходження через 24 і більше годин після 

отримання травми.
– Вік менше 18 та більше 55 років.
– Крововтрата менша за 30% або понад 60% 

ОЦК.
– Вагітність та перші 42 доби після розродження.
– Політравма, що включає опіки.
– Наявність хронічних захворювань серцево-су-

динної системи, нирок, цукрового діабету.
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– Забій серця, або забій головного мозку 2-3 сту- 
пеня чи внутрішньочерепний крововилив, або спі-
нальна травма.

Із проаналізованих історій хвороби відповіда-
ли критеріям включення та були включені у дослі-
дження 34 постраждалих з політравмою мирного 
часу та 19 поранених із зони АТО.

Структура травм серед усіх постраждалих 
представлена у табл. 1.

Середній вік постраждалих з політравмою мир-
ного часу складав 34,9±3,6 року, поранених із зони 
АТО – 30,0±2,9 року. 86,8% обстежених – чоловіки, 
13,2% – жінки. Таким чином, як побутові, так і бо-
йові травми уражають переважно чоловіків працез-
датного віку.

Усі пацієнти надійшли до КЗ «Дніпропетров-
ська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» 
ДОР впродовж перших 24 годин з моменту отри-
мання травми (у середньому через 7,6±1,9 годин). 
Ургентні оперативні втручання проводились при 
політравмі мирного часу у 58,8% випадків (20 хво-
рих), при бойовій травмі – у 78,9% випадків. Слід 
зауважити, що до цієї кількості не увійшли втру-
чання, виконані на попередніх етапах евакуації (ра-
йонні лікарні, військово-медичні шпиталі).

Обстеженим по можливості проводилася стан-
дартна передопераційна підготовка, що включала 
поповнення дефіциту ОЦК, корекцію порушень 
мікроциркуляції, профілактику тромбоемболічних 
та інфекційних ускладнень [44]. Після операції або 
діагностично-лікувальних заходів усі постраждалі 
надходили до відділення інтенсивної терапії, де 
знаходилися до відновлення та стабілізації віталь-
них функцій. Усі хворі отримували стандартну ін-
тенсивну терапію за протоколом: інфузійно-транс-
фузійну, антибактеріальну та антипротозойну у 
випадку відкритих ран, антипаретичну, респіратор-
ну, профілактику ТЕУ та стрес-язв ШКТ [45, 46].

Для встановлення регіональних особливостей 
додатково обстежено 15 здорових добровольців ві-
ком від 18 до 60 років (середній вік 29,5±5,5 років). 
У них не було гострих або хронічних захворювань 
серцево-судинної, дихальної, нервової систем, 
шлунково-кишкового тракту, печінки або нирок. 
Під час аналізу отриманих результатів достовірних 
відмінностей з літературними даними виявлено не 
було. Зважаючи на це, отримані показники були 
прийняті за норму.

Методи дослідження.
У нашому дослідженні з клінічних показників 

вивчалися зміни свідомості за шкалою ком Глазго 
[47], показники гемодинаміки, частота та трива-

лість вазопресорної підтримки та ШВЛ, строки 
відновлення перистальтики та самостійного випо-
рожнення, погодинний діурез, частота застосуван-
ня діуретиків та додаткової стимуляції перисталь-
тики. Серед лабораторних досліджень вивчались 
показники загального аналізу крові, печінковий та 
нирковий комплекс, коагулограма, показники кис-
лотно-лужного та газового складу крові, що визна-
чались апаратним методом за уніфікованими мето-
диками [48].

Для оцінки тяжкості травми використовували 
шкалу ISS (Injury Severity Score). За цією шкалою 
хворий оцінювався одноразово при надходженні до 
стаціонару. Шкала ISS оцінює тяжкість ушкоджень 
кожного з п'яти сегментів тіла (шкіра та м'які ткани-
ни, голова та шия, грудна клітина, живіт, кінцівки) 
за градацією. Три найбільші показника зводяться в 
квадрат та підсумовуються. Ця шкала забезпечує 
задовільне прогнозування в ранньому періоді тяж-
ких множинних та поєднаних травм та дає можли-
вість об'єднувати в групи ідентичних за важкістю 
стану пацієнтів і складати на цій основі різні ліку-
вально-тактичні схеми [49]. Також показники цієї 
шкали були використані як критерії включення та 
виключення з дослідження.

Дослідження проводилось у 7 етапів: при над-
ходженні, через 2, 6 та 24 години з моменту над-
ходження, а також на 3, 7 та 14 добу після травми. 
Кінцевими точками при оцінці ефективності ліку-
вання були тривалість лікування у ВРІТ, тривалість 
госпітального етапу лікування та виживаність на 
28 добу.

Аналіз отриманих результатів проводився за 
допомогою параметричних (ANOVA) та непараме-
тричних методів статистики з визначенням вірогід-
ності різниці. Розрахунки виконували за допомо-
гою програми Microsoft Excel 2016.

Результати та їх обговорення.
Середній об’єм крововтрати склав 38,2±2,4% 

за формулою Moore, тяжкість травми за шкалою  
ISS – 24,0±2,1 бали.

Незалежно від необхідності виконання ургент-
ного оперативного втручання усі хворі починали 
отримувати інфузійну терапію з моменту надхо-
дження до стаціонару. Інфузійна терапія (Табл. 2) 
розпочиналася з кристалоїдів та штучних колоїдів.

Із кристалоїдів переважно застосовувався 0,9% 
розчин натрію хлориду, який впродовж 1 доби отри-
мувало 100% хворих. Високозбалансований роз-
чин Стерофундин використовувався у 37,0% хво-
рих. 22,2% хворих отримували розчин Рінгера або 
Рінгера-лактату, 16,4% – розчин Хартмана, 14,5% 

Таблиця 1
Розподіл хворих за структурою травми

Категорія хворих ЧМТ
Травма 
грудної 
клітини

Травма 
черева

Травма 
кінцівок

Травма 
м’яких 
тканин

Всього

Політравма мирного часу
(2010-2012 рр, n=34) 31 23 24 23 13 114

Бойова травма (2014 р, n=19) 7 7 9 15 11 49
Усього 38 30 33 38 24 163
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– Реамберін, 9,1% – калію та магнію аспарагінат, 
по 5,5% – Трисоль, розчин Дарроу або розчини 
глюкози. Також 50,9% хворих отримували розчини 
натрію гідрокарбонату: 5,5% – у перші 2 години від 
надходження до стаціонару, 29,1% – у період від 2 
до 6 годин, 30,9% – протягом доби. Майже третина 
загального об’єму кристалоїдів вводилася у перші 
2 години, ще третина – від 2 до 6 годин, і остання 
третина – від 6 до 24 години знаходження у стаціо-
нарі, в основному для інфузійного введення препа-
ратів у ВРІТ. Загальний обсяг інфузії кристалоїдів 
за 1 добу склав у середньому 4392,5±420,0 мл, або 
54,8±6,5 мл/кг.

Традиційна схема інфузійно-трансфузійної 
терапії характеризувалася великими об’ємами 
кристалоїдів, розподілених за часом, та колоїдів 
(переважно у перші 2 години після надходження). 
Трансфузія компонентів крові у більшості випад-
ків розпочиналася протягом перших 6 годин після 
надходження, при цьому СЗП вводилася перед ери-
троцитами. Співвідношення СЗП:еритроцити скла-
дало 1:1,1±0,1. У 13,2% хворих застосовувалася ре-
інфузія аутокрові під час оперативного втручання. 
Кріопреципітат використовувався у 9,4% хворих.  
1 хворому (1,9%) була проведена трансфузія тром-
боцитарної маси.

Протягом 1 доби у постраждалих спостерігали-
ся виражені розлади загального стану з боку май-
же усіх систем органів (Рис. 1). У 47,2% хворих 
при надходженні спостерігалося пригнічення сві-
домості у вигляді приглушення або сопору, після  
1 доби кількість хворих з пригніченням свідомості 
зменшувалася.

До 13,2% хворих протягом 1 доби отримували 
вазопресорну підтримку, середня тривалість якої 
склала 18,8±9,7 годин. На тлі масивної інфузії та 
застосування вазопресорів відбувалося швидке 
підвищення артеріального тиску та зниження ЧСС 
(p<0,05 у порівнянні з вихідними даними), проте 
помірна тахікардія зберігалася до 3 доби (Табл. 3).

До 77,8% постраждалих впродовж першої доби 
потребували ШВЛ, в основному за рахунок хворих, 
яким проводилися ургентні оперативні втручання. 

До кінця першої доби цей показник зменшував-
ся втричі, до 14 доби усі хворі були відлучені від 
респіратора. Середня тривалість ШВЛ у цій групі 
склала 21,0±8,4 години. У 13,2% хворих була рент-
генологічно підтверджена пневмонія. Трахеостомії 
потребував 1 хворий (1,9%) на 3 добу.

При надходженні спостерігалася помірна гіпер-
капнія (PvCO2 у середньому 48,7±4,2 мм рт.ст., PaCO2 
– 49,2±2,3 мм рт.ст.), венозна гіпоксемія (PvO2 –  
30,3±4,7 мм рт.ст. при paO2 – 254,0±30,3 мм рт.ст.), 
зниження сатурації венозної крові (57,5±9,2%). Вже 
через 6 годин спостерігалася нормалізація газового 
складу як венозної, так і артеріальної крові, знижу-
валася артеріовенозна різниця за киснем. Венозна 
сатурація відновлювалася через 24 години.

На тлі ліберальної інфузійної терапії спосте-
рігалися високі темпи погодинного діурезу, осо-
бливо в перші 6 годин після надходження (1,6± 
0,3 мл/кг/год). До кінця 1 доби, коли відбувалося 
значне зниження темпу інфузії, діурез знижувався 
до 1,2±0,2 мл/кг/год. 3,8% хворих потребували те-
рапії діуретиками вже через 6 годин, а 19,2% – че-
рез 24 години та на 3 добу. Окремі хворі потребува-
ли діуретиків на 7 добу.

На тлі масивного внутрішньовенного введення 
рідини у хворих цієї групи спостерігався високий 
позитивний водний баланс: [+3686,1±818,2 мл]  
за перші 6 годин, [+3963,3±585,2 мл] за перші  
24 години. Таким чином, приросту позитивного ба-
лансу після 6 години від надходження в стаціонар 
не було, тобто основне перевантаження об’ємом 
відбувалося саме у перші 6 годин. Починаючи 
з 3 доби, баланс переходив у нейтральний або 
від’ємний і складав [+130,9±268,3 мл] за 3 добу та 
[+164,1±381,1 мл] за 7 добу.

Парез кишківника при надходженні спостері-
гався у 70% хворих, через добу – у 50%, на 7 добу 
– у 2,2% хворих. До 8% хворих потребували додат-
кової стимуляції перистальтики прозеріном. Май-
же половина хворих починала отримувати воду 
перорально або через шлунковий зонд протягом 
першої доби, до 3 доби пероральне або ентеральне 
харчування отримували 96% хворих. 11,3% хворих 

Таблиця 2
Схема поповнення крововтрати за компонентами

Кристалоїди Колоїди СЗП Ер. маса Загальний 
об’єм

Об’єм, мл 4392,5±420,0 1250,9±251,8 1023,1±230,5 1106,9±193,1 7687,8±864,4
Об’єм, мл/кг 54,8±6,5 16,0±3,7 11,4±3,0 12,7±2,4 96,1±13,1

Таблиця 3
Динаміка змін показників периферичної гемодинаміки 

на тлі традиційного поповнення крововтрати

Показник При надход-
женні 2 години 6 годин 24 години 3 доба 7 доба 14 доба

АТсист, мм рт.ст. 101,1±8,7 116,9±5,8 119,5±5,3 122,9±4,2 126,7±4,1 125,3±3,7 124,3±2,4
АТдіаст, мм рт.ст. 64,3±7,0 72,6±4,3 74,3±3,6 76,1±2,4 78,8±2,6 80,0±2,2 79,5±1,8
АТсер, мм рт.ст. 74,0±7,5 87,4±4,7 89,4±4,1 91,7±2,8 94,8±2,9 95,1±2,5 94,4±1,6

ЧСС, уд/хв 103,0±5,3 94,1±4,7 90,7 т±4,1 96,1±4,2 91,1±3,6 81,6±3,5 75,6±3,0
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отримували парентеральне харчування середньою 
тривалістю 3,0±0,7 доби. Відновлення самостій-
них випорожнень відбувалося протягом 3-7 діб від 
отримання травми (у 52,6% хворих самостійно, у 
42,1% після очисної клізми).

Лабораторно відзначалося достовірне зни-
ження загального білку та альбуміну (52,8±2,6 та 
32,4±1,4 г/л відповідно через 24 години, p<0,01), 
яке зберігалося до 7 доби включно. На 14 добу по-
казники наближувалися до норми. Рівень білірубі-
ну підвищувався за рахунок обох фракцій (загаль-
ний – 23,4±5,6 ммоль/л, прямий – 6,3±1,8 ммоль/л, 
p<0,01). Також відзначалося підвищення трансамі-
наз, яке досягало максимуму через 24 години (АлТ 
до 93,8±28,4 Од/л, АсТ до 131,0±31,2 Од/л, p<0,01). 
На 3 добу рівень трансаміназ залишався високим, 
дещо знижувався з 7 доби і до 14 доби досягав зна-
чень, близьких до літературної норми, хоча й зали-
шався достовірно підвищеним.

Рівень сечовини достовірно не змінювався на 
усіх етапах дослідження. Рівень креатиніну крові 
був недостовірно підвищеним протягом перших  
3 діб, після чого знижувався до норми.

Гіперглікемія (до 7,0±0,7 ммоль/л) спостеріга-
лася протягом 1 доби від надходження навіть за 
умови голодування, і зникала з 3 доби.

Дослідження електролітного складу крові ви-
явило недостовірне зниження рівня калію та під-
вищення – хлору (4,0±0,3 та 110,1±2,6 ммоль/л 
відповідно через 6 годин), що може бути пов’язано 
з введенням великих обсягів незбалансованих кри-
сталоїдних розчинів, таких як 0,9% розчин натрію 
хлориду. Гіпокаліємія досягала максимуму на тре-
тю добу та зникала на 14 добу. Гіперхлоремія була 
максимальною у перші години після надходження, 
і уже через 24 години рівень хлору не відрізнявся 
від норми.

У перші 6 годин від надходження спостерігався 
змішаний ацидоз, більш виражений у венозній кро-

ві (pH – 7,25±0,03, PvCO2 – 48,7±4,2, BE -6,0±1,8). 
Через 24 години показники кислотно-лужного ста-
ну крові поверталися до норми.

У периферичній крові вже при надходженні 
спостерігалася анемія (гематокрит – 0,32±0,02 л/л, 
гемоглобін – 105,3±6,9 г/л, p<0,001), яка досягала 
максимуму через 2 години і дещо зменшувався че-
рез 6 годин на тлі поповнення глобулярного об’єму 
крові. Показники периферичної крові через 6 та  
24 години після надходження достовірно не відріз-
нялися. На 3 добу відзначалося повторне посилен-
ня анемії з наступним поступовим відновленням. 
На 14 добу анемія зберігалася, хоча її вираженість 
достовірно зменшувалася порівняно з попередніми 
етапами дослідження.

При надходженні спостерігалися розлади ко-
агуляції у вигляді зниження протромбінового ін-
дексу (p=0,033), зменшення АЧТЧ, гіпофібриноге-
немія, тромбоцитопенія, що досягала максимуму 
через 24 години. Рівень фібриногену вже через  
6 годин повертався до норми, а з 3 доби спостері-
галася гіперфібриногенемія, що з часом станови-
лася більш вираженою. Протромбіновий індекс за-
лишався зниженим до 14 доби. АЧТЧ залишався у 
межах норми протягом усього дослідження. Рівень 
тромбоцитів досягав норми на 7 добу, а з 14 доби 
спостерігався тромбоцитоз.

Спостерігався нейтрофільний лейкоцитоз із 
максимумом при надходженні, підвищення лей-
коцитарного індексу інтоксикації, що відповіда-
ло тяжкому ступеню ендогенної интоксикації при 
надходженні та середньому – до 7 доби включно. 
Температура тіла протягом перших 6 годин зали-
шалася у межах норми, з розвитком субфебриль-
ної гіпертермії через 24 години, що утримувалася  
до 7 доби включно.

Середній ліжко-день у ВРІТ склав 5,3±1,0 дні, 
у стаціонарі – 20,0±4,7 дні. Летальність склала 
9,4% (5 хворих), при цьому середній ліжко-день 

Рис. 1. Прояви поліорганної недостатності у постраждалих з політравмою 
при традиційному поповненні крововтрати, % хворих
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для померлих склав 3,8±2,9 дні: 2 хворих померло 
на 1 добу, по одному хворому – на 3, 5 та 9 добу.  
У 18,9% хворих розвивалися ускладнення:  
у 13,2% – пневмонія, по 1,89% – некроз культі, го-
стра ниркова недостатність та гідроторакс на 7 добу.

Обговорення результатів.
Таким чином, на тлі традиційного (ліберально-

го) типу поповнення крововтрати при політравмі 
у більшості постраждалих спостерігалося змен-
шення ознак шоку (клінічних, гемодинамічних та 
лабораторних) у перші 6 годин після надходження. 
Ознаки поліорганної недостатності були найбільш 
вираженими у першу добу після надходження: по-
рушення свідомості, дихання, гемодинаміки, па-
рез кишківника. Вони зменшувалися, починаючи 
з другої доби після травми. В той же час, лабора-

торні порушення досягали максимуму на другу 
добу після травми із поступовим відновленням до  
14 доби.

Висновки. Ліберальний тип поповнення кро-
вовтрати дозволяє ефективно боротися з ознаками 
шоку, але має недоліки, такі як високий позитивний 
водний баланс, гіперхлоремія за рахунок введення 
великих обсягів незбалансованих кристалоїдних 
розчинів, велика кількість ускладнень. Традиційна 
схема поповнення крововтрати не є оптимальною 
та може бути покращена за рахунок зменшення об-
сягу кристалоїдних та колоїдних розчинів.

Інформація про фінансування. Колектив авторів 
висловлює щиру вдячність фармацевтичній корпо-
рації «Юрія-Фарм» за надання допомоги при вико-
нанні даного дослідження.
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНИЙ ТРАВМАТИЗМ НА ТЕРИТОРІЇ 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ТА ОБЛАСТІ, ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Травматизм становить серйозну загрозу для життя і здоров’я дорослих та дітей. Щорічно мільйони людей через 
особисту необережність або через чиюсь злочинну халатність і безвідповідальність травмуються, стають інвалідами, 
чи помирають. З усіх видів травматизму найбільш небезпечним є дорожньо-транспортний.

Ключові слова: травма, дорожньо-транспортний травматизм, ВООЗ, ДТП, Запоріжжя, причини виникнення до-
рожньо-транспортних пригод, ДТП в населеному пункті та поза його межами.

 
Травматизм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья взрослых и детей. Ежегодно миллионы лю-

дей из-за личной неосторожности или по чьей-то преступной халатности и безответственности травмируются, ста-
новятся инвалидами или умирают. Из всех видов травматизма наиболее опасным является дорожно-транспортный.

Ключевые слова: травма, дорожно-транспортный травматизм, ВОЗ, ДТП, Запорожье, причины возникновения 
дорожно-транспортных происшествий, ДТП в населенном пункте и за его пределами.

Traumatism poses a serious threat for life and health of adults and children. Every year, millions of people are injured by 
personal negligence or through someone else's criminal negligence and irresponsibility, become disabled or die. Of all types 
of injuries, the most dangerous is traffic accident.

Key words: trauma, road traffic injuries, WHO, traffic accident, Zaporizhzhia, causes of road accidents, accidents in 
and around the locality.

Актуальність. Дорожньо-транспортний трав-
матизм займає третє місце за смертністю людей у 
найбільш працездатному віці, поступаючись лише 
серцево-судинним та онкологічним захворюван-
ням.

Згідно даних Всесвітньої організації охорони 
здоров'я, щорічно в результаті дорожньо-тран-
спортних пригод гине близько 1,25 млн. чоло-
вік, від 20 до 50 млн. осіб отримують травми та 
каліцтва [1, c. 2]. За прогнозом Pulitzer Center до  
2030 року смертність при ДТП зросте до 3,6 млн 
чоловік на рік [5, c. 12].

Постановка проблеми. Запорізький регіон – 
великий промисловий центр через який проходять 
важливі наземні транспортні шляхи не лише регіо-
нального чи національного, а й міжнародного зна-
чення. Навантаження на транспортні артерії міста 
залишається стабільно високим, що призводить до 
значного рівня аварійності, почасти із летальними 
випадками. 

Формування цілей статті. Дослідити пробле-
му дорожньо-транспортного травматизму на тери-
торії Запоріжжя та області, встановити її причини 
та особливості, розробити можливі варіанти вирі-
шення даної проблеми.

Виклад основного матеріалу. В ході робо-
ти використано матеріали із особистих медичних 
карток пацієнтів, доставлених після ДТП на лі-
кування до лікувально-профілактичних закладів  
м. Запоріжжя та області, використано матеріали 
протоколів із місць дорожньо-транспортних при-
год, проведено до– та післяопераційні обстеження 
постраждалих внаслідок ДТП, доставлених до За-
порізької обласної клінічної лікарні. 

Дорожньо-транспортна травма – це смертельна 
або несмертельна травма, спричинена в результате 
аварії на дорозі за участю, принаймні, одного рухо-
мого транспортного засобу. Найбільш уразливими 
учасниками дорожньо-транспортного руху є діти, 
пішоходи, та велосипедисти. Саме серед цих кате-
горій спостерігається найбільша смертність.

Термін «дорожньо-транспортний травматизм» 
представляє собою сукупність травм, отрима-
них при певних обставинах у однакових груп на-
селення за певний відрізок часу (місяць, квартал,  
рік і т.п.).

Отримані в результаті дорожньо-транспортних 
пригод пошкодження характеризуються поєдна-
ними та множинними травмами (табл. 1), значною 
тяжкістю, високою летальністю, тривалим лікуван-
ням в стаціонарних відділеннях та значними мате-
ріальними витратами.

При ДТП 50-55% смертельних випадків трапля-
ються безпосередньо на місці події, що напряму 
залежить від того, ким надана перша медична до-
помога (табл. 2), 25% – в процесі транспортуван-
ня до лікувально-профілактичного закладу, 6% – в 
приймальному покої і 30-40% – в стаціонарах від-
ділень.

За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я біля 30% осіб, які загинули при дорожньо-
транспортних пригодах, можна було врятувати, 
якби їм протягом першої години надали коректну 
медичну допомогу. Надання медичної допомоги 
протягом перших 10 хвилин з моменту травматиза-
ції знижує смертність на 50% [1, c. 9].

Зауважимо, що серед травм, які виникають вна-
слідок дорожньо-транспортних пригод, найчастіше 
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зустрічаються черепно-мозкові, травми грудної 
клітини та органів її порожнини, травми живота 
і органів черевної порожнини, переломи хребта і 
трубчастих кісток. 

При травмах голови найбільшу небезпеку станов-
лять ушкодження головного мозку і кісток черепа.

Серед травм грудної клітини найчастіше зустрі-
чаються забої, стиснення грудної клітини, перело-
ми ребер і грудини, ушкодження легень.

Травматичні ушкодження живота поділяються 
на закриті і відкриті. Закриті в 30% випадків су-
проводжуються розривами селезінки, печінки чи 
перфорацією кишечника. 

Тупі травми живота часто супроводжуються 
розривами шлунку, дванадцятипалої, тонкої чи 
товстої кишок. Відкриті травми живота спосте-
рігаються рідше, але характеризуються значно 
більшою летальністю у порівнянні з закритими.  
У зв’язку із цим постраждалі із відкритими трав-
мами потребують якомога швидшого оперативного 
лікування. 

Часто зустрічаються пошкодження кісток тазу 
у вигляді двосторонніх переломів із одночасним 
ушкодженням тазових органів. Як правило, подібні 
травми супроводжуються важким шоком і утворен-
ням заочеревинних гематом.

Переломи хребта є надзвичайно важкими ви-
дами травм. Для них характерна стабільно висока 
летальність. Відмітимо, що більшість смертельних 
випадків при переломах хребта стаються внаслідок 
неправильної іммобілізації постраждалих та неква-
ліфікаційного надання медичної допомоги на місці 
виникнення дорожньо-транспортної пригоди.

Встановлено основні причини, що призводять 
до виникнення дорожньо-транспортних пригод. 
Серед них виділяють суб’єкивні та об’єктивні. 

До перших належать: 1) стан дорожнього по-
криття; 2) період року (найбільша кількість ДТП 
трапляється навесні); 3) час доби (найбільша ава-
рійність спостерігається з 18 до 21 години, наймен-
ша – з 1 години ночі до 6 години ранку); 4) погодні 
умови; 5) рельєф місцевості та видимість дороги.

Об’єктивні фактори виникнення дорожньо-
транспортних пригод: 1) стан водіїв та пішоходів; 
2) стан транспортного засобу; 3) відношення учас-
ників дорожнього руху до правил дорожнього руху 
та їх дотримання. 

Зауважимо, що дорожньо-транспортні пригоди 
на території населеного пункту та поза його меж-
ами відрізняються за структурою. 

Так на території населеного пункту найчастіше 
зустрічаються такі ДТП, як: 1) наїзд на пішохода;  

Таблиця 1
Характер поєднаних травм у постраждалих при ДТП 

(дані подані у відсотках стосовно всієї кількості постраждалих)

Характер пошкодження Відкриті Закриті Всього
Множинні переломи кінцівок з пошкодженням  
магістральних артерій та нервів 5,27 4,51 9,78

Черепно-мозкова травма 5,72 10,88 16,60
Опорно-руховий апарат та головний мозок 10,12 27,11 37,23
Опорно-руховий апарат та органи грудної клітини 2,02 9,32 11,34
Опорно-руховий апарат та органи черевної порожнини,  
заочеревинного простору 1,99 6,47 8,46

Опорно-руховий апарат та органи тазу 0,9 6,01 6,91
Внутрішні органи двох і більше локалізацій 0,42 4,72 5,14
Інші 0,92 3,62 4,54
Всього 25,36 74,64 100

Таблиця 2
Категорії осіб, які надають першу медичну допомогу на місці ДТП 

(дані подані у відсотках від усієї кількості осіб, що надають медичну допомогу)

Хто надає першу допомогу
Місце надання першої допомоги

Всьогодорога поза 
населеним пунктом

дорога в межі 
населеного пункту

Учасники дорожнього руху 1,45 0,35 1,8
Співробітники поліції 1,35 0,25 1,6
Фельдшерська бригада ШМД 0,5 1,3 1,8
Лінійна лікарська бригада ШМД 5,78 9,42 15,2
Спеціальна бригада ШМД 1,3 0,7 2,0
Всього 10,38 12,02 22,4
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2) наїзд на транспортний засіб; 3) наїзд на перешко-
ду; 4) наїзд на велосипедиста та ін. 

Поза межами населених пунктів найчастіше зу-
стрічаються: 1) зіткнення транспортних засобів; 2) 
наїзд на перешкоду; 3) перекинення транспортних 
засобів та ін. [4, с. 78].

Особливе місце в структурі дорожньо-тран-
спортних аварій на території міста складають 
аварії за участю маршрутних таксі. Кількість по-
страждалих у подібних ДТП стабільно висока. Це 
пов’язана з тим, що маршрутні таксі залишаються 
основним видом громадського транспорту у містах.

Цікаво, що більше половини дорожньо-тран-
спортних пригод трапляються не з вини водіїв, а 
через пішоходів. 

Для України проблема дорожньо-транспортно-
го травматизму особливо актуальна. За 2016 рік в 
Україні сталося 158776 ДТП. Щодоби на території 
нашої країни траплялося 434 дорожньо-транспорт-
ні пригоди. В результаті чого за минулий рік в ДТП 
постраждало 26782 особи. Серед них 3410 чоловік 
загинуло та 33613 зазнали травм різних ступенів 
важкості. 

Найбільша кількість дорожньо-транспортних 
пригод трапилися на території столиці (44013 
випадків, 119 із летальним кінцем), в Одеській  
(13544 випадків, 215 із летальним кінцем), Харків-
ській (11730 випадків, 128 із летальним кінцем), 
Дніпропетровській (11496 випадків, 242 із леталь-
ним кінцем) областях. 

На території Запорізької області за минулий рік 
трапилося 5859 дорожньо-транспортних пригод.  
В результаті яких 163 особи загинуло та 1171 зазна-
ли травм різних ступенів важкості [2, c. 1].

Найбільш аварійно небезпечними ділянками 
автомобільних шляхів міста Запоріжжя є : 1) пере-
хрестя проспекту Соборного та вулиці Кріпосної 
(Олександрівський район); 2) перехрестя проспек-
ту Соборного та бульвару Шевченка (Вознесенів-
ський район); 3) перехрестя проспекту Соборного 
та проспекту Металургів (Дніпровський район);  
4) автодорога греблі Дніпрогесу (Дніпровський ра-

йон); 5) вулиці Чарівна, Молочна та Мокрянська 
(Шевченківський район); 6) вулиця Космічна (Ко-
мунарський район) [3, c. 2-6]. Це пов’язано з тим, 
що на дані автошляхи припадає найбільша частка 
автомобільного трафіку міста. 

У 80-х роках минулого століття було зроблено 
спробу вирішити питання аварійності на автошля-
хах Запоріжжя. Для цього вздовж проспекту Леніна 
(сьогодні проспект Соборний) – головної транспорт-
ної артерії міста – було збудовано ряд підземних пе-
реходів. Однак, через проблеми з економікою країни 
подальші будівництва було припинено.

Постійне зростання кількості транспортних за-
собів і, відповідно, навантаження на автодороги та 
відсутність можливості убезпечити пересування 
транспортними шляхами, призводять до збережен-
ня стабільно високого рівня дорожньо-транспорт-
них пригод у місті.

Задля вирішення гострої проблеми дорожньо-
транспортного травматизму на території Запо-
різького регіону нами запропоновано: 1) створити 
діючу міжвідомчу комісію з боротьби із дорожньо-
транспортним травматизмом у місті; 2) оснастити 
бригади швидкої допомоги сучасними засобами 
невідкладної допомоги; 3) удосконалити схеми ева-
куації постраждалих в наслідок ДТП до лікуваль-
них закладів м. Запоріжжя та області.

Висновки, зроблені в результаті дослідження. 
Запорізька область стабільно займає високі місця 
у статистиці дорожньо-транспортних пригод у кра-
їні. Це пов’язано із наявністю великих транспорт-
них артерій як національного, так і міжнародного 
значення, надмірним навантаженням на транспорт-
ні шляхи та їх станом. Ситуація ускладнюється і 
через те, що питання транспортної аварійності три-
валий час залишається невирішеним. Задля його 
вирішення необхідно задіяти спеціалістів різних 
галузей, у тому числі, в галузі медицини. Запропо-
новані нами пропозиції можуть використовуватися 
для вирішення проблеми дорожньо-транспортного 
травматизму не лише на території Запорізького ре-
гіону, а й по всій країні.
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СТАН АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ДІТЕЙ З КАРДІАЛЬНИМИ ПРОЯВАМИ 
НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

У статті описано стан артеріального тиску у дітей з малими серцевими аномаліями. Встановлено, що у таких ді-
тей наявні вегетативні пароксизми, які частіше зустрічаються при пролапсі мітрального клапана (ПМК). Зокрема, у 
дітей з аномальним прикріпленням хорд (АПХ) частіше зустрічаються ваго-інсулярні кризи. Артеріальний тиск (АТ) у 
більшості дітей з малими серцевими аномаліями був зниженим в обох групах з однаковою частотою. Підвищення АТ 
відмічалось частіше у дітей з ПМК, ніж з АПХ. 

Ключові слова: діти, малі серцеві аномалії, артеріальний тиск.

В статье описано состояние артериального давления у детей с малыми сердечными аномалиями. Установлено, 
что у таких детей встречаются вегетативные пароксизмы, которые больше характерны для пролапса митрального 
клапана (ПМК). Кроме того, у детей с аномально прикрепленными хордами (АПХ) чаще всего встречаются ваго-ин-
сулярные пароксизмы. Артериальное давление (АД) у детей с малыми аномалиями сердца было снижено с одина-
ковой частотой как при ПМК так и АПХ. Повышение АД отмечалось чаще у детей с ПМК, чем с АПХ.

Ключевые слова: дети, малые сердечные аномалии, артериальное давление.

The article describes the state of arterial blood pressure in children with small cardiac abnormalities. It was noted that 
vegetative paroxysms more frequently occurred at mitral valve prolapse (MVP). But in children with false tendons (FT) va-
go-insular paroxysms were observed more oftener. Arterial blood pressure was decreased in both groups of children. Arterial 
blood pressure was more frequently increased at MVP than at FT.

Key words: children, false tendons, mitral valve prolapse, blood pressure.

Актуальність. За останні роки висока розпо-
всюдженість захворювань серцево-судинної па-
тології у дітей, зокрема мікроструктурних змін 
займає актуальне місце. Останні можуть бути 
морфологічною основою функціональної карді-
васкулярної патології [2, с. 129]. Аномальні хорди 
шлуночків серця – це сполучнотканинно-м’язові 
утворення, які на відміну від нормальних хорд ма-
ють ектопічне кріплення. [9, с. 56]. Тобто, це такі 
хорди, які¸ на відміну від справжніх, не ідуть від 
сосочкових м’язів до стулок атріовентрикулярних 
клапанів, а йдуть від однієї стінки шлуночка сер-
ця до іншої, або від одного сосочкового м’язу до 
іншого, відповідно чи сполучають сосочкові м’язи 
зі стінками шлуночків. [10, с. 20]. Частота їх вияв-
лення в популяції за даними ехокардіографії зна-
ходиться в межах від 1 до 68%. Така варіабельність 
пов’язана із різним методологічним підходом до їх 
виявлення та трактовки результатів отриманих да-
них. В 95% аномальні хорди знаходяться в порож-
нині лівого шлуночка та у 5% – в правому. Вони 
можуть бути як поодинокими, так і множинними. 
На сьогодні не має загальноприйнятої класифіка-
ції аномальних хорд серця. При цьому найчастіше 
застосовується класифікація, в якій виділяються 
поодинокі чи множинні хорди та верхівкові і серед-
инні поперечні і поздовжні та діагональні [9, с. 57]. 
Аномально прикріплені хорди (АПХ) входять до 
складу малих аномалій серця (МАС) [9 c. 56], як 
і пролапс мітрального клапана (ПМК) [1, c. 130]. 
ПМК встановлюється за наявності прогинання 
стулки мітрального клапана у порожнину лівого 
передсердя під час систоли лівого шлуночка при 
проведенні ехокардіографії. Це є генетично детер-
мінована мікроаномалія архітектоніки стулок, хорд 
та атріовентрикулярного кільця, пов’язана з дефек-
том сполучнотканинного апарата мітрального кла-

пана. Згідно статистичних даних ПМК мають 5% 
людей та у 2-18% підлітків [6, c. 14]. 

Малі серцеві аномалії, зокрема ПМК та АПХ 
є проявом синдрому дисплазії сполучної тканини. 
Відомо, що особливістю морфогенезу сполучної 
тканини є її участь у формуванні каркасу серця 
практично на всіх етапах онтогенезу [8, c. 119]. 
Дисплазія сполучної тканини (ДСТ) є одним з по-
ліорганних захворювань, яке обумовлене генетич-
но детермінованим мезенхімальним дефектом, при 
якому має місце кількісні та якісні зміни колагену, 
що призводить до неповноцінності сполучно тка-
нинного каркасу організму. Клінічні прояви у біль-
шості пацієнтів з ДСТ дуже варіабельні, [5, c. 102]. 
Вегетативні порушення спостерігаються у таких 
дітей з досить високою частотою – у 25-50% відпо-
відно [1, c. 130]. 

Вегетативна дисфункція (ВД) – стан, який 
супроводжується порушеннями вегетативної ре-
гуляції серцево-судинної системи, внутрішніх 
органів, залоз внутрішньої секреції, пов’язаних 
з первинними або вторинними відхиленнями в 
структурі і функції центральної і периферичної 
нервової системи. Вегетативні розлади в регуляції 
органів і систем на перших етапах розвитку мо-
жуть мати функціональний характер, тому їх слід 
розцінювати як передвісник хвороби. Особливо 
це стосується артеріальної гіпертензії, маркером 
якої є, за думкою досліджень, ВД [3, c. 91]. З іншо-
го боку ВД може бути і одним в клінічних ознак 
артеріальної гіпотензії [7, c. 20]. Артеріальна гі-
пертензія в свою чергу може бути чинником ура-
ження органів [4, c. 162]. 

Враховуючи значну актуальність МАС у дітей 
та їх вплив на стан серцево-судинної системи ви-
рішено провести власне дослідження з оцінкою 
стану артеріального тиску у таких дітей.
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Матеріали та методи дослідження. Прове-
дено обстеження 170 дітей з малими серцевими 
аномаліями. Діти розподілені на 2 групи, до яких 
ввійшли діти з ПМК в кількості 106 та 64 дітей з 
АПХ в лівому шлуночку серця. Обстеження про-
водилось на клінічній базі кафедри пропедевтики 
дитячих захворювань Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова в місь-
кій лікарні «Центр Матері та Дитини». Всім дітям 
проведено загальне клінічне обстеження та були 
оглянуті вузькими спеціалістами. МАС у таких ді-
тей були діагностовані за допомогою ехокардіогра-
фії. Проводилась оцінка стану артеріального тиску 
(АТ) у обстежених дітей. Проводилась оцінка АТ 
тричі за добу до прийому лікарських засобів та піс-
ля 15 хвилинного відпочинку дитини за стандарт-
ною методикою.

Результати дослідження. При проведенні до-
слідження основної групи дітей враховували деякі 
основні клінічні симптоми, що можуть бути харак-
терними при наявності МАС. Це є так звані веге-
тативні пароксизми, які по іншому називають па-
нічними атаками. Серед дітей основної групи було 
відмічено два основних типи вегетативних кризів: 
симпато-адреналовий (у 14,7%) та ваго-інсулярний 
(у 14,1%). Вказані пароксизми провокувались емо-
ційним або фізичним перенавантажуванням, три-
валість яких становила від 5 хвилин до 2-х годин.

Симпато-адреналові вегетативні пароксизми 
зустрічались частіше у дітей з ПМК, ніж з АПХ (у 
17,9% дітей з ПМК та у 9,4% дітей з АПХ) (Таблиця 
1). Вони супроводжувались головним болем, підви-
щенням артеріального тиску, вираженою тахікарді-
єю, гіпертермією, поліурією, відчуттям тривоги.

Ваго-інсулярні пароксизми зустрічались часті-
ше, ніж симпато-адреналові у дітей з ПМК, та рідше 
у групі з АПХ (відповідно по групам у 20,7% та 3.1% 
дітей) (Таблиця 1). Вони супроводжувались гіпотер-
мією, підвищеним потовиділенням, болем у животі, 
нудотою, іноді – блюванням, вираженим головним 
болем, іноді по типу мігренеподібного, зниженням 
артеріального тиску, браді– або тахікардією. 

Таблиця 1
Частота зустрічаємості вегетативних 
пароксизмів у дітей з ПМК та АПХ

Тип 
пароксизму

ПМК, 
n=106 АПХ, n=64 Всього, 

n=170

Абс % Абс % Абс %

Симпато-
адреналові 

кризи
Абс % Абс % Абс %

Ваго-інсулярні 
кризи 19 17,9 6 9,4 25 14,7

Всього 22 20,7 2 3,1 24 14,1

Звертає увагу, що як серед дітей з ПМК так і 
серед дітей з АПХ переважає кількість дітей зі зни-
женням артеріального тиску (Таблиця 2), частота 
зустрічаємості майже однакова і складає відповід-
но 42,5% та 42,20%. Підвищення АТ зустрічалось 
частіше при наявності ПМК – 46 (43,4%) дітей та 

у 21 (32,8%) дитини з АПХ. Дещо рідше зустріча-
лась лабільність АТ з більшою частотою у дітей з 
АПХ порівняно з ПМК (25 та 14.1%, відповідно).

Таблиця 2
Частота зустрічаємості основних станів 
артеріального тиску у дітей з малими 
серцевими аномаліями в залежності  

від походження

Стан 
артеріа- 
льного 
тиску

Частота 
зустрічаємості Всього, 

n=170ПМК, 
n=106

АПХ, 
n=64

абс. % абс. % абс. %
Зниження 45 42,5 27 42,2 72 42,4

Підвищення 46 43,4 21 32,8 67 39,4
Лабільність 15 14,1 16 25 31 18,2

Всього 106 100 45 100 121 100

Детальний аналіз стану артеріального тиску у 
дітей з ПМК в залежності від наявності або від-
сутності мітральної регургітації (МР) встановив, 
що зниження АТ більше характерно для групи ді-
тей з МР порівняно з такими, у яких вона відсутня  
(55,6 та 32,8%, відповідно) (Таблиця 3). Підвищен-
ня АТ майже з однаковою частотою зустрічалось 
в дітей як МР так і без неї (42,2 та 44,2%, відпо-
відно). Лабільність АТ була зафіксована тільки у 
одної дитини з МР. Для дітей з ПМК характерне, 
як підвищення так і зниження АТ залежністю від 
наявності МР, де частота зустрічаємості достовірно 
більше р<0,05 (32,8 та 55,6%, відповідно).

Таблиця 3
Частота зустрічаємості основних станів 

артеріального тиску у дітей з ПМК

Стан 
артеріа 
льного 
тиску

Частота зустрічаємості Всього, 
n=106Група без МР, n=61

абс. % абс. % абс. %

Зниження 20 32,8 25 55,6* 45 42,5
Підвищення 27 44,2 19 42,2 46 43,4
Лабільність 14 23 1 2,2 15 14,1

Всього 106 100 45 100 106 100
Примітка. Зірочкою указано достовірну відмінність: 

(*) – p<0,05

Таким чином, у дітей з малими серцевими ано-
маліями наявні вегетативні пароксизми, які часті-
ше зустрічаються у дітей з пролапсом мітрального 
клапана. Зокрема, у дітей з АПХ частіше зустріча-
ються ваго-інсулярні кризи.

Артеріальний тиск у більшості дітей з малими 
серцевими аномаліями був зниженим в обох групах 
з однаковою частотою. Підвищення АТ відмічалось 
частіше у дітей з ПМК, ніж з АПХ. 

Такі діти повинні бути під постійним спостере-
женням у сімейних лікарів та кардіологів.
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ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ

Стаття присвячена проблемі лікування гострої респіраторної патології у дітей. Частота призначення антибіотиків 
дітям із респіраторною патологією в педіатричному відділенні становила 40,2%, що вище питомої ваги пневмоній 
(7,0%). У 33,4% випадків на етапі амбулаторного лікування призначались цефалоспорини III покоління, що небез-
печно формуванням мультирезистентних мікроорганізмів.

Ключові слова: респіраторна патологія, антибіотики, пневмонія, цефалоспорини.

Статья посвящена проблеме лечения острой респираторной патологии у детей. Частота назначения антибио-
тиков детям с респираторной патологией в педиатрическом отделении составила 40,2%, что выше частоты пневмо-
ний (7,0%). В 33,4% случаев на этапе амбулаторного лечения назначались цефалоспорины III поколения, что опасно 
формированием мультирезистентных микроорганизмов.

Ключевые слова: респираторная патология, антибиотики, пневмония, цефалоспорины.

The article devoted to the treatment of acute respiratory disease in children. Frequency of antibiotics to children with 
respiratory disorders in the pediatric ward was 40,2%, higher than the proportion of pneumonia (7,0%). In 33,4% of cases 
during outpatient appointed III generation cephalosporins that the formation of dangerous multiresistant microorganisms.

Key words: respiratory disease, antibiotics, pneumonia, cephalosporins.

Актуальність проблеми. Здорова дитина  
2-4 років може мати 6-8 епізодів респіраторної ін-
фекції за рік і це явище зумовлене фізіологічними 
особливостями імунної системи дитини. Тверджен-
ня, що підвищена чутливість до респіраторних ві-
русів виникає лише при ослабленій імунній систе-
мі, є одним із головних міфів щодо грипу та інших 
ГРВІ. Серед груп населення першочергове значення 
в розповсюдженні інфекції посідають діти шкіль-
ного віку, однак найбільш чутливі до грипу та ГРВІ 
діти, починаючи з другого півріччя життя [4, с. 65]. 
Респіраторні захворювання є причиною смерті ді-
тей від інфекційних захворювань, що зумовлює 
необхідність раціонального підходу до їх лікування. 
Ураження дихальних шляхів – поліетіологічні за-
хворювання, а саме: вірусні, бактеріальні, грибкові 
тощо. Переважна більшість випадків має вірусне 
походження (респіраторні віруси, 
ентеровіруси, віруси Епштейна-
Барра) і тому не потребують будь-
якої етіотропної терапії [1, с. 72]. 
У дітей часто на 3-4 добу гостро-
го респіраторного захворювання 
виникають бактеріальні усклад-
нення, що зумовлюють необхід-
ність призначення антибіотиків. 
У зв’язку з цим постають питання 
можливої мікробної контамінації 
в період соматичного благополуч-
чя, зміна її під час захворювання 
та раціонального вибору стар-
тової антибактеріальної терапії  
[2, с. 128-129]. В умовах частого 
використання антибіотиків у дітей 
спостерігаються дисбіози дихаль-
них шляхів навіть у стані клінічно-
го благополуччя, що ускладнює ви-
бір антибактеріального препарату 
під час захворювань [5, с. 9-10]. У 
нашій країні від 40 до 80% респі-

раторних інфекцій супроводжується призначенням 
антибіотиків, хоча вторинні бактеріальні ускладнен-
ня трапляються не частіше, ніж у 5-15% випадків. 
У багатьох країнах світу застосування антибіотиків 
– це питання національної безпеки. Смертність від 
респіраторних інфекцій та їх ускладнень посідає 
перше місце в структурі смертності від інфекційних 
хвороб. Тому, розробка ефективних методів профі-
лактики та лікування респіраторних захворювань 
є одним із пріоритетних напрямів медичної галузі  
[3, с. 5-6].

Мета дослідження. Вивчити проблемні питан-
ня лікування захворювань респіраторної системи 
у дітей, зокрема частоти використання груп анти-
біотиків.

Матеріал і методи. Проведено аналіз карт 
стаціонарного хворого 162 дітей, які лікувались у 

Рис. 1. Нозологічна структура респіраторних захворювань 
дітей, які лікувались у педіатричному відділенні  

КМУ «Міська клінічна дитяча лікарня»
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педіатричному відділенні. Вивчали анамнез хворо-
би, нозологічну структуру, ступінь тяжкості, наяв-
ність ускладнень, тривалість лікування, наявність 
супутньої патології. Проведено бактеріологічне 
дослідження змивів із носоглотки (культуральний 
метод) у 40 дітей, які лікувались з приводу респі-
раторних захворювань, у тому числі позагоспіталь-
ної пневмонії. Контрольну групу склали 20 дітей 
початкової школи, в яких на момент дослідження 
не було клінічних проявів респіраторної інфекції. 
Вивчались лікувальні заходи при респіраторній 
патології дітей, комбінації антибактеріальних пре-
паратів, які призначалися для лікування позагоспі-
тальних пневмоній у дітей. 

Результати досліджень та їх обговорення. Ві-
кова структура дітей, які лікувались у педіатрично-
му відділенні, виглядає так: дітей до 1 року -44,1%, 
дітей 1-3 років -32,2%, дітей 3-6 років -19,5%, стар-
ше 6 років-4,2%. Діти направлені на стаціонарне 
лікування з міської дитячої поліклініки (31,4%), 
ЦПМСД «Роша» (3,7%), ЦПМСД «Садгора» 

(4,3%), бригадами обласного центру невідкладної 
допомоги (32,0%), переведені з інших лікувальних 
установ (4,3%), направлені з ЦРЛ (1,8%), зверну-
лись без направлення (22,2%). Серед дітей першого 
року життя на грудному вигодовуванні було 37%, 
на змішаному -19,6%, на штучному – 43,4%.

У нозологічній структурі респіраторних захво-
рювань перше місце посіли бронхіти (38%), друге –  
ГРВІ (35%), третє – бронхіоліт (16%), четверте – 
пневмонії (7%), далі – отити (3%) та екзантеми 
(1%) (рис. 1).

Вікова структура дітей, хворих на пневмонію, 
виглядала таким чином: діти до шести років стано-
вили 44,2%, 7-14 років – 38,5%, 15-18 років -17,3%. 
Діагноз пневмонії всім дітям підтверджено рентге-
нологічним дослідженням. Активність рентген-до-
сліджень по відділенню становила 24,6%. За ступе-
нем тяжкості пневмонії: 22,7% дітей мали I ступінь, 
52,3% – II ступінь, 21,2% – III, та 3,8% – IV ступінь. 
У більшості дітей перебіг респіраторної патології 
відбувався на фоні анемії I-II ступеня (27,0%), ра-

хіту (17,2%), природжених вад серця 
(3,6%), гідроцефалії (1,8%), епілепсії 
(3,7%).

Проблемним питання лікування 
респіраторних захворювань дітей за-
лишається доцільність призначення 
антибіотиків. У нозологічній струк-
турі захворювань педіатричного від-
ділення пневмонії становили лише 
7,0%. Водночас частота призначення 
антибіотиків сягала 40,2%. Обгрун-
туванням для призначення антибіо-
тиків часто є зміни в гемограмі (лей-
коцитоз, зсув формули вліво, зміни 
ШЗЕ). Однак лише у 25,9% дітей у 
гемограмі спостерігались вище пе-
релічені зміни, що нижче кількості 
дітей, які отримали антибіотик. Це 
засвідчує, що антибактеріальні пре-
парати призначаються також при 
бронхітах, бронхіолітах, де їх ефек-
тивність не доведена.

Аналіз використання груп анти-
біотиків засвідчує, що найчастіше 
стартовими препаратами на амбу-
латорному етапі лікування були це-
фалоспорини III покоління (33,4%) 
та амінопеніциліни (33,3%), друге 
місце посіли макроліди (22,2%), тре-
тє – цефалоспорини II покоління.  
У стаціонарі стартовими препара-
тами частіше були цефалоспорини  
III покоління (78%), значно рідше 
використовувались амінопеніциліни 
(9,8%), цефалоспорини II покоління 
та макроліди (по 4,9%). В окремих ви-
падках (2,4%) дітям старше 15 років 
призначались фторхінолони (рис. 2).  
У 13,7% дітей використовували ком-
бінацію двох антибіотиків. При ви-
користанні стартових антибіотиків 
швидкий (24-48 годин) ефект від 
лікування настав у 84,6% випадків.  
У 15,4% дітей стартова комбінація 

Рис. 2. Частота призначення антибіотиків різних груп (%) 
на амбулаторному та стаціонарному етапах лікування

Рис. 3. Частота призначення груп препаратів при лікуванні 
дітей у педіатричному відділенні (%)
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була неефективною, що спричинило зміну ан-
тибіотика. Привертає увагу те, що в групі дітей  
7-14 років найчастіше стартовим антибіотиком 
були цефалоспорини III покоління, а макроліди 
призначені лише в 5,7% дітей.

Аналіз проведеного лікування засвідчує, що 
більшість дітей (75,6%) отримала жарознижуваль-
ні препарати (ібупрофен та парацетамол). Другою 
за частотою призначення була група рекомбінант-
них інтерферонів (47,5%). Антибіотики різних 
груп призначались 40,2% дітей, з них парентераль-
но – 31,0%, перорально-9,2% дітей. У 28,8% дітей 
застосовані глюкокортикоїди коротким курсом. 
Препарати сальбутамолу застосовані в 13,4% дітей 
у вигляді інгаляцій. Противірусні препарати прямої 
дії призначались 1,7% дітей (рис. 3).

Середня тривалість лікування дітей із бронхіта-
ми склала 9,51±0,61 доби, з ГРВІ-6,23±0,41, з пнев-
моніями-11,20±0,82. Тривалість лікування дітей із 
бронхітами та бронхіолітами, яким призначались 
антибіотики склала 10,5±0,65 проти 9,2±0,33 у гру-
пі дітей, яким антибіотики не призначались. 

Результати бактеріологічних досліджень дітей 
(n=40) засвідчують, що в 62,5% дітей з кашлем, які 
лікувались у стаціонарі, висівались Streptococcus 
Pneumonia, а в 32,5% дітей виділялась умовно-
патогенна флора. Серед дітей контрольної групи 
(n=20) у 95,0% висівався Streptococcus Viridaens,  
N. Subflava, що належать до «малопатогенних» мі-
кроорганізмів. 

Таким чином, вибір стартового антибіотика 
для лікування респіраторних захворювань повинен 
проводитись з урахуванням ймовірного збудника, 
за показниками віку дитини, місця й часу захво-

рювання, попередніх курсів антибіотиків та інших 
модифікуючих факторів. Є відмінності складу мі-
крофлори дихальних шляхів у період соматичного 
благополуччя та під час респіраторної інфекції.  
У сучасних умовах варто враховувати резистент-
ність багатьох збудників до стартових антибактері-
альних комбінацій та своєчасно проводити профі-
лактику, в тому числі вакцинацію проти ймовірних 
збудників респіраторних інфекцій.

Висновки
1. У нозологічній структурі респіраторних за-

хворювань дітей в педіатричному відділенні домі-
нують бронхіти та бронхіоліти (54%), гострі респі-
раторні інфекції (35%).

2. Частота призначення антибіотиків дітям із 
респіраторною патологією у педіатричному від-
діленні становила 40,2%, що вище питомої ваги 
пневмоній (7,0%). 

3. Призначення антибіотиків при бронхітах та 
бронхіолітах не скоротило тривалості перебування 
дітей у стаціонарі і склало відповідно 10,5±0,65 діб 
проти 9,2±0,33 у групі дітей, яким антибіотики не 
призначались.

4. На етапі амбулаторного лікування 33,4% ді-
тей отримали цефалоспорини III покоління, що 
небезпечно формуванням мультирезистентних 
мікроорганізмів, яке в майбутньому ускладнить 
лікування дітей і буде нарощувати кількість анти-
біотиків. 

5. Вибір стартового антибіотика для лікування 
пневмоній повинен проводитись з урахуванням 
імовірного збудника, за показниками віку дитини, 
місця й часу захворювання, попередніх курсів ан-
тибіотиків та інших факторів.
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ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ 
ТА ЛІКУВАННЯ КАНДИДОЗУ ПОРОЖНИНИ РОТА

У генезі кандидозу порожнини рота велике значення має ріст патогенності дріжджоподібних грибів роду Candida, 
що проявляється утворенням мікробних асоціацій грибів з іншими мікроорганізмами (стафілококи, стрептококи 
та ін.), появою резистентності (особливо перехресної стійкості) до багатьох протигрибкових препаратів та висо-
кої антилізоцимної активності, ростом числа Candida non-albicans у структурі збудників, що ускладнює перебіг та 
лікування грибкових захворювань. Етіотропна терапія кандидозу порожнини рота повинна поєднувати препарати 
із протигрибковою та антибактеріальною дією, враховуючи здатність грибів утворювати мікробні асоціації з іншою 
патогенною флорою.

Ключові слова: кандидоз порожнини рота, гриби роду Candida, антимікотики, антилізоцимна активність, резис-
тентність до антимікотиків, лікування.

В генезисе кандидоза полости рта большое значение имеет рост патогенности дрожжеподобных грибов рода 
Candida, который проявляется образованием микробных ассоциаций грибов с другими микроорганизмами (стафи-
лококки, стрептококки и др.), появлением резистентности (особенно перекрестной устойчивости) ко многим про-
тивогрибковым препаратам и высокой антилизоцимной активности, ростом числа Candida non-albicans в структуре 
возбудителей, что осложняет течение и лечение грибковых заболеваний. Этиотропная терапия кандидоза полости 
рта должна сочетать препараты с противогрибковым и антибактериальным действием, учитывая способность гри-
бов образовывать микробные ассоциации с другой патогенной флорой. 

Ключевые слова: кандидоз полости рта, грибы рода Candida, антимикотики, антилизоцимная активность, ре-
зистентность к антимикотикам, лечение.

In the genesis of oral candidiasis, the pathogenicity growth of genus Candida yeast-like fungi is of great importance, as 
manifested by the formation of microbial associations of fungi with other microorganisms (staphylococci, streptococcus, 
etc.), the emergence of resistance (especially cross-resistance) to many antifungal drugs and high antilysozymic activity, 
growth Candida non-albicans numbers in the structure of pathogens, which complicates the course and treatment of fungal 
diseases. Etiotropic oral candidiasis therapy should combine anti-fungal and antibacterial drugs, taking into account the 
ability of fungi to form microbial associations with another pathogenic flora. 

Key words: сandidiasis of the oral cavity, Candida species, antimycotics, antilysozymic activity, resistance to antimy-
cotics, treatment.

Встановлена в клініці тенденція до зростання 
захворюваності на кандидоз слизової оболонки по-
рожнини рота та пародонту привертає до себе ува-
гу, оскільки грибкові захворювання не тільки є про-
явом зниженого імунітету та соматичної патології, 
але й самі є причиною пригнічення імунної систе-
ми, розвитку алергічних реакцій. Часто кандидоз 
слизової оболонки порожнини рота ускладнює пе-
ребіг та лікування генералізованого пародонтиту, 
червоного плескатого лишаю та лейкоплакії. 

Слизова оболонка порожнини рота є ідеальним 
місцем для розвитку патологічного процесу, спри-
чиненого грибковою флорою [5, c. 17], оскільки 
кандидоз порожнини рота викликається грибами 
роду Candida, які є нормофлорою ротової порожни-
ни [12, c. 213; 15, c. 34]. 

У міцеліальній фазі Candida прикріплюються 
до багатошарового плаского епітелію порожнини 
рота, клітини якого містять велику кількість гліко-
гену, який, в свою чергу, є харчовим субстратом для 
дріжджів. Псевдоміцелій грибів має здатність про-
никати вглиб до 4-6 шарів епітелію, що дозволяє 

грибам протистояти природним факторам захисту 
макроорганізму і виживати на тлі постійної дії ан-
тисептиків, які містяться у зубних пастах та опо-
ліскувачах [9, c. 79; 18, c. 2301; 25]. На цьому рівні 
інфекція може персистувати тривалий час у зв’язку 
з тим, що встановлюється динамічна рівновага між 
грибами, які не можуть проникнути в більш гли-
бокі шари слизової оболонки, і макроорганізмом, 
який стримує таку можливість, але не здатний по-
вністю елімінувати збудника [23, c. 21]. 

 Підсилення їх патогенності обумовлене рядом 
місцевих (несанована порожнина рота, погана гі-
гієна, паління, користування знімними пластмасо-
вими протезами, носіння ортодонтичних апаратів) 
та загальних факторів, таких як тривалий (а іноді 
й безконтрольний) прийом антибіотиків, кортикос-
тероїдів, цитостатиків, оральних контрацептивів, 
променева терапія; порушення обміну речовин і 
функції ендокринної системи (гіпо– та диспроте-
їнемія, гіперглікемія, грубі тривалі погрішності 
в харчуванні, хронічні захворювання шлунково-
кишкового тракту, дисфункція щитовидної і стате-
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вих залоз, наднирників і т.д.); гіпо– та авітамінози, 
порушення вітамінного балансу; дисбактеріоз на 
тлі хронічних захворювань шлунково-кишкового 
тракту, порушень дієти; імунодефіцити, що розви-
нулися на тлі інфекційного або гематологічного за-
хворювання, онкологічного процесу, інтоксикації і 
т.д. [19, c. 395].

Розвитку кандидозу в значній мірі сприяє збіль-
шення проявів різних форм первинних і вторинних 
імунодефіцитів, в тому числі СНІД. Кандидозні 
ураження у хворих на СНІД виявляються у 88% 
хворих [7, c. 321]. Розвиток кандидозу корелює з 
імуносупресією та є поганою прогностичною озна-
кою [18, c. 2303].

Candida albicans – найбільш патогенний для 
людини представник роду Candida, що володіє 
найбільш вираженою адгезією до епітеліоцитів. 
Адгезія збільшується при посиленні та гальмуєть-
ся при блокуванні зовнішнього шару стінки грибів  
[24, c. 201]. Candida albicans є домінуючим видом 
серед Candida – флори при виникненні кандидозу 
слизової оболонки порожнини рота (74%).

Багато дослідників вказують на поєднання 
грибкової флори з іншими патогенами, такими як 
Staph. aureus, Staph. epidermidis, Str.salivarius, Str.
pyogenes, Str.faecalis, Proteus mirabilis, N.catharalis. 
[2, c. 17; 4, c. 114; 10, c. 279; 35 c. 46]. Причому 
змішані інфекції звичайно характеризуються більш 
тяжким та тривалим перебігом.

Ушкодження слизової оболонки порожни-
ни рота асоціацією грибів з різними бактеріями 
змінює симптоматику, ускладнює діагностику, а 
в терапії – потребує застосування лікувальних 
засобів, що мають одночасно антимікотичну та 
антибактеріальну дію. Підвищення вірулент-
ності збудників обумовлено їх антилізоцимною 
активністю. Порівняльний аналіз антилізоцим-
ної активності грибів роду Candida, виділених у 
хворих різних вікових груп, показав, що гриби 
з високим ступенем антилізоцимної активності 
частіше виділяються у дітей (50,0%) та в похи-
лому віці (45,5%), що обумовлюється загальним 
станом макроорганізму, незрілістю імунної сис-
теми у дітей та пригніченням функціональної ак-
тивності клітинного імунітету в похилому віці. 
Антилізоцимний фактор є складовою частиною 
імунодепресії – пригнічення тканинного лізоци-
му – може бути причиною життєдіяльності гри-
бів в умовах макроорганізму.

Кандидозні ураження, крім зниження місцевого 
імунітету слизової оболонки ротової порожнини, 
мають загальний вплив на організм, беручи участь 
у формуванні алергічних реакцій сповільненого та 
негайного типу [6, c. 62; 39, c. 594].

Лікування кандидозу слизової оболонки порож-
нини рота та захворювань пародонту, ускладнених 
кандидамікотичною флорою, залишається над-
звичайно актуальною проблемою сучасної стома-
тології. Однією із головних ланок протигрибкової 
терапії є елімінація збудника. З цією метою широко 
застосовуються протигрибкові препарати. Сучас-
на класифікація антимікотиків залежно від хіміч-
ної структури включаює наступні групи: полієни, 
азоли, аліаміни, ехінокандини, а також препарати 
різних хімічних груп. У стоматологічній практиці 

найбільш часто використовуються ністатин і флю-
коназол [20, c. 298; 37, c. 1874].

Для лікування кандидозу порожнини рота як, 
правило, використовують препарати для місцево-
го застосування. Оскільки, кандидоз порожнини 
рота є поверхневим мікозом, який, обмежується 
слизовою оболонкою порожнини рота та ніколи не 
трансформується у глибокі форми [15, c. 133]. Ви-
бір антимікотика для лікування кандидозу порож-
нини рота обмежуються можливістю всмоктування 
препарата та загальною резорбтивною дією, ток-
сичністю, появою резистентних штамів [5, c. 78].

Недоліком полієнових антибіотиків також є 
те, що в умовах організму вони чинять, як прави-
ло, тільки фунгістатичну дію, токсичні, неактивні 
щодо бактерій, які зустрічаються часто в асоціаціях 
з грибами роду Candida [11, c. 94; 16, c. 38]. Дані 
лабораторних досліджень, проведених in vitro, не 
співпадають з клінічною ефективністю. Часто ви-
користання ністатину та леворину у хворих кан-
дидозом слизової оболонки порожнини рота та 
парадонту неефективне, у кращому випадку спо-
стерігається нетривале покращення, після чого ви-
никає рецидив захворювання. Можна вважати, що 
відсутність ефекту обумовлена зв’язуванням полі-
єнів з білками, поганою розчинністю, виведенням 
в майже незміненому вигляді з організму, великою 
гетерогенністю мікробної популяції за чутливістю 
до даних антибіотиків.

У процесі лікування стійкість C.albicans до по-
лієнових антибіотиків підвищується, та розвива-
ється перехресна стійкість, що потребує контролю 
чутливості грибів у динаміці лікування [2, c. 18].

Оскільки настає швидке звикання мікрофлори 
до одного препарату, лікування протигрибковими 
препаратами потребує їх комбінації з медикамен-
тами, неодноразової заміни та частого проведення 
лікувальних процедур протягом доби [13, c. 59].

Утворення перехресної стійкості штамів до по-
лієнів потребує пошуку інших способів лікування, 
особливо використання комбінацій полієнових ан-
тибіотиків з іншими біологічно активними речови-
нами, що чинять синергідну дію. Це забезпечить 
більш високий хіміотерапевтичний ефект та дозво-
лить попередити розвиток стійкості [3, c. 870].

Так, з метою посилення протигрибкової дії по-
лієнів їх використовують у сполученні з іншими бі-
ологічно активними речовинами – препарати групи 
тетрацикліну, ріфампіцин та поліміксин В посилю-
ють протигрибкову дію полієнових антибіотиків. 
Поєднання полієнів з аміноглікозидами, канесте-
ном на йодидом калію виявилося індиферентним 
щодо C.albicans [14, c. 66].

Одним з недоліків полієнів є висока токсич-
ність, оскільки їх механізм дії обумовлений утво-
ренням незворотних комплексів з ергостерином 
мембран клітин грибів. Подібне сполучення може 
відбуватися і з холестерином організму людини, 
оскільки структурні формули даних речовин сут-
тєво не відрізняються один від одного [1, c. 3]. Це 
може спричинити серйозні порушення в обміні 
стеринів та роботі печінки. 

Незважаючи на такий великий перелік недо-
ліків, полієни й досі широко застосовують у сто-
матологічній практиці завдяки їх дешевизні та 
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доступності всім верствам населення. Але, низка 
ефективність лікування та подальше наростання 
лікарської стійкості до полієнів вимагає застосу-
вання більш сучасних антимікотиків.

На початку 1980-х років минулого століття 
з’явилися пероральні біодоступні антифунгальні 
азоли, такі, як ітраконазол і флуконазол. Всупе-
реч впровадженню у клінічну практику нових та 
ефективних антимікотиків – азолів, ризик появи 
резистентності до клінічних штамів грибів значно 
збільшився. 

Слизова оболонка порожнини рота, а також 
тканини пародонтального комплексу мають осо-
бливості, які також сприяють появі резистентності. 
Вважається, що C. albicans на слизовій порожнини 
рота та в під’ясенних ділянках присутня у вигляді 
біоплівки, яка може пояснити стійкість до проти-
грибкової терапії. Складна структура біоплівки мі-
кроорганізмів дозволяє забезпечити захист проти 
антимікробних механізмів слини і дії протимікроб-
них агентів [34, c. 28]. Вважається, що більшість 
проявів кандидозу пов’язані з утворенням біоплі-
вок, і вивчення особливостей біоплівки може допо-
могти в розробці терапевтичних стратегій для цих 
інфекцій [38, c. 168]. Ці біоплівки складаються з 
суміші дріжджів і нитчастих клітин, впроваджених 
в матрицю екзополімерів, яка служить в якості ре-
зервуара для потрапляння інфекційних організмів 
в порожнину рота. Це може пояснити виживання 
дріжджів в їх екологічних нішах підчас лікуван-
ня та профілактики захворювання [38, c. 170]. 
Таким чином, біоплівки, що містять в основному  
C. аlbicans можуть спричиняти не тільки канди-
доз слизової оболонки порожнини рота, але та-
кож і карієс [41, c.309], і захворювання пародонту  
[28, c. 117; 30, c. 108; 43 c. 1730].

Помічено, що чим більше ступінь зрілості біо-
плівки, тим більша резистентність C. аlbicans до 
протигрибкових та протимікробних засобів таких, 
як амфотерицин В, ністатин, хлоргексидин і флю-
коназол [37 c. 1874; 32, c. 359].

Гриби роду Candida мають багато факторів віру-
лентності у патогенезі захворювань пародонту, такі 
як здатність прилипати до епітелію і вторгнення в спо-
лучну тканину ясен, здатність пригнічувати функцію 
поліморфноядерних нейтрофілів, виробляти фер-
менти, такі як колагенази та протеїнази, які руйну-
ють імуноглобуліни [17, c. 1176; 30, c. 111; 40, c. 863].  
Мікроорганізми, які здатні розкладати IgA набува-
ють селективної переваги в колонізації поверхні 
порожнини рота. Протеоліз імуноглобулінів по-
легшує проникнення і розповсюдження потенцій-
но токсичних речовин або антигенів під’ясенної 

мікробіоти [27, c. 337]. При пародонтиті C. аlbicans 
у вигляді проростаючих гіфів може глибоко про-
никати у тканини пародонту, причому рідина з 
ясенної борозни і пародонтальні кишені формують 
сприятливі умови для проростання цих морфоло-
гічних структур [30, c. 109]. Вважають, що гриби  
C. аlbicans можуть грати ведучу роль в інфраструкту-
рі під’ясенної біоплівки, оскільки вони більш стійкі 
до імунних механізмів, ніж більшість мікроорганіз-
мів, присутніх на цьому місці [33 c. 903; 42, c. 490].

Використання антибіотиків широкого спектру 
дії (тетрациклін або метронідазол) в лікуванні ге-
нералізованого пародонтиту також є фактором для 
розвитку суперінфекції резистентними бактеріями 
і грибами роду Candida тканин пародонту та слизо-
вої оболонки порожнини рота [22 c. 45; 36 c. 181]. 
Безумовно, використання антимікотиків потрібно, 
але присутність в пародонтальних кишенях резис-
тентних до існуючих ліків Candida SPP вимагає по-
шуку природних альтернатив [26 c. 1546; 29 c. 83; 
31 c. 507; 44 c. 246].

Для подолання стійкості дріжджоподібних гри-
бів препарати групи азолу поєднували з різними 
антисептиками: інтраконазол з розчином циклодек-
стрину [21 c. 255], імідазол з декаметоксином, при-
чому порівняльне вивчення чвертинних амонієвих 
сполук показало перевагу останнього над декамі-
ном та етонієм [8 c. 16].

Висновки:
1. В клінічній стоматології велике значення 

має ріст патогенності дріжджоподібних грибів 
роду Candida, що проявляється утворенням мі-
кробних асоціацій грибів з іншими мікроорганіз-
мами (стафілококи, стрептококи та ін.), появою 
резистентності (особливо перехресної стійкості) 
до багатьох протигрибкових препаратів та високої 
антилізоцимної активності, ростом числа Candida 
non-albicans у структурі збудників, що ускладнює 
перебіг та лікування грибкових захворювань.

2. Етіотропна терапія кандидозу порожнини 
рота повинна поєднувати препарати із протигриб-
ковою та антибактеріальною дією, враховуючи 
здатність грибів утворювати мікробні асоціації з 
іншою патогенною флорою; 

3. Через високу можливість появи резистент-
ності грибів до антимікотиків важливо вибирати 
засоби, до яких не розвивається стійкість, або поєд-
нувати кілька препаратів із різним механізмом дії;

4. Патогенетична терапія кандидозу порожнини 
рота обов’язково повинна включати прпарати лізо-
циму, оскільки гриби роду Candida мають антилі-
зоцімну активність, що знижує механізми природ-
ного захисту слизової оболонки порожнини рота.
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ПРОФЕСІЙНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ФАХОВОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ З РЕАНІМАТОЛОГІЇ

Стаття присвячена проблемі поліпшення професійної рефлексії під час проведення тренінгу «реанімація у ко-
манді» із застосуванням симуляційних технологій. Представлений аналіз проведення практичних занять навчаль-
ного модуля «Реаніматологія та інтенсивна терапія». Проаналізована педагогічна робота викладача по організації 
особистісного включення кожного лікаря у професійний практикум з метою формування цілісного усвідомленого 
рівня навички та клінічного вміння. Представлено коректне подолання прихованого опору лікарів через інформуван-
ня і дієве професійне спілкування, залучення усіх слухачів до активної співпраці у команді, конструктивний полілог. 
Проаналізовано педагогічний вплив на поліпшення показників професійної рефлексії лікарів під час фахового удо-
сконалення, що детермінує їх готовність до застосування набутих навичок і вмінь з реаніматології у реальній прак-
тичній діяльності.

Ключові слова: показники професійної рефлексії лікарів, реаніматологія.

Статья посвящена проблеме улучшения профессиональной рефлексии во время проведения тренинга «реани-
мация в команде» с применением симуляционных технологий. Представлен анализ проведеных практических заня-
тий учебного модуля «Реаниматология и интенсивная терапия». Проанализирована педагогическая работа препо-
давателя по организации непосредственного активного включения каждого врача в профессиональный практикум с 
целью формирования целостного осознанного уровня практических навыков и клинических умений. Представлено 
корректное преодоление скрытого сопротивления врачей изменениям через их информирование и профессио-
нальное общение, привлечение всех слушателей к активному сотрудничеству в команде, конструктивный полилог. 
Проанализировано педагогическое воздействие на улучшение показателей профессиональной рефлексии врачей 
во время профессионального усовершенствования, что детерминирует их готовность к применению приобретен-
ных навыков и умений по реаниматологии в реальной практической деятельности.

Ключевые слова: показатели профессиональной рефлексии врачей, реаниматология.

The article is devoted to the problem of improving professional reflection during the training "resuscitation in a team" 
with the use of simulation technologies. The analysis of carrying out of practical classes of the educational module "Reani-
matology and intensive therapy" is presented. The pedagogical work of the teacher on the organization of personal inclusion 
of each doctor in the professional practice is analyzed in order to form a holistic conscious level of skills and clinical skills. 
The correct overcoming of the hidden resistance of doctors by means of informing and effective professional communica-
tion, involving all the students in the active cooperation in the team, constructive polygon is presented. The pedagogical in-
fluence on improving the professional reflection of doctors during professional development is analyzed, which determines 
their readiness to use the acquired skills and skills from resuscitation in real practice.

Key words: indicators of professional reflection of physicians, reanimatology.

Світові тенденції в удосконаленні навчальних 
технологій зосереджені на впровадженні симуля-
торів і манекенів, обумовлюючи розвиток нового 
сегмента в освіті лікаря – симуляційної медицини. 
Через докорінне перетворення процесу засвоєння 
інформації, що дозволяє представити її в якісно 
іншій формі, створюється ефект включеності в на-
вчальне середовище. При цьому реконструюєть-
ся тип суб'єкт-об'єктних відносин учень-вчитель, 
який вибудовується в опозицію, що визначає акту-
альність не тільки гуманізації освіти, але й нових 
питань етики [1], до цієї сфери належить цілий 
комплекс проблем людської діяльності і міжосо-
бистісних стосунків а саме − лікувальної взаємо-
дії. Конфлікти, що виникають у процесі групової 
діяльності вимагають їх подолання [2, 3].

Професійна компетентність – це головний ком-
понент підсистеми професіоналізму особистості, 
сфера професійних знань, коло питань, що вирішу-
ються, система знань, що постійно розширюються 
і дозволяє виконувати професійну діяльність з ви-
сокою ефективністю. Професійна компетентність 
не обмежується окремими якостями особистості, 
їх сумою або окремими навичками. Вона відобра-

жає не лише потенціал, що має людина та здатність 
його використовувати, але й породжує нові явища, 
якості життя та діяльності, що дозволяють людині 
бути успішною [3].

Сучасна педагогічна наука вважає – якщо лю-
дина не рефлексує, то не виконує ролі суб'єкта 
освітнього процесу. В даному випадку не можна 
говорити про особистісно орієнтоване навчання. 
Відсутність рефлексії - це показник спрямованості 
тільки на процес діяльності, а не на ті зміни, які 
відбуваються в розвитку людини [2, 3]. Професій-
на рефлексія являє собою психологічний механізм 
професійного самовдосконалення і самоактуалі-
зації, що виявляється в здатності фахівця займати 
аналітичну позицію по відношенню до себе і влас-
ної професійної діяльності. Для лікарів постає за 
необхідне спілкування і взаємодія не тільки з па-
цієнтом, а саме доброзичливе і щире відношення 
один до одного, вміти бути природним у стосунках, 
не ховатися за масками чи ролями, здатність бути 
самим собою в контактах з колегами, що визначає 
певний рівень автентичності [2].

Мета статті – проаналізувати дієвість засобів 
педагогічного впливу спрямованого на ініціювання 
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та стимулювання рефлексивного професійного до-
свіду слухачів на якість формування професійних 
узагальнених практичних навичок з реаніматології 
та початкової інтенсивної терапії у лікарів сімейної 
медицини на циклі вторинної спеціалізації.

Матеріали і методи дослідження. Представ-
лено проспективне ініціативне педагогічне сис-
тематичне дослідження, дані якого базувались на 
проведених (2011-2017 роки) практичних заняттях 
навчального модуля «Реаніматологія та інтенсивна 
терапія» у лікарів циклу вторинної спеціалізації за 
фахом «загальна практика – сімейна медицина». 
Заняття проведені на кафедрі анестезіології, інтен-
сивної терапії та медицини невідкладних станів 
ФПО ДЗ «ДМА МОЗ України» із використанням 
інтерактивної затвердженої методики навчання (за-
відувач кафедри професор О.М. Клигуненко). Під 
час модуля було необхідно відпрацювати повний 
цикл учіння з рішенням клінічних задач і ситуацій 
та практичним проведенням початкової ІТ і базової 
серцево-легеневої реанімації у будь-яких умовах. 
Результати навчання слухачів оцінювалися за ін-
варіантною системою дескрипторів, заданих Про-
грамою МОЗ України: що повинен знати, вміти 
суб’єкт навчання по завершенню освітньої програ-
ми для отримання сертифікату спеціаліста. Всере-
дині навчальних груп проведено суцільне спосте-
реження. Усі слухачі належали до однієї соціальної 
групи. За гендерною ознакою переважали жінки 
(до 89%). У кожній групі були завідуючі амбула-
торіями та центрами первинної медичної допомо-
ги, кількість яких досягала 18% (15÷23%) від усіх 
слухачів. Кількість молодих спеціалістів не пере-
вищувала 15%. Об´єкт дослідження – педагогічний 
процес сучасної моделі безперервного професій-
ного навчання у вищому медичному навчальному 
закладі під час вторинної спеціалізації. Предмет 
дослідження – процес (технологія) формування на 
практичному занятті клінічних навичок і вмінь з 
реаніматології та початкової ІТ.

Результати та їх обговорення. Вхідний контр-
оль рівня практичних навичок виявив, що у лікарів 
первісно переважали пасивні види діяльності при 
їх роботі із манекенами; знання сучасних протоко-
лів з невідкладної допомоги спочатку у них було 
переважно декларативним. При роботі у трена-
жерному класі ми спостерігали прихований страх 
слухачів виявити публічно своє професійне незна-
ння або невміння здійснити ту чи іншу маніпуля-
цію. Проте складності виникали не стільки при 
виконанні маніпуляції, скільки через брак навичок 
комунікаційних дій − роботи колективом. Не за-
вжди виявлялася щира і тактична допомога коле-
гам, спостерігалися випадки прихованої вищості 
деяких слухачів, які ліпше виконували маніпуля-
цію чи володіли навиком або вмінням, що одразу 
викликало у інших слухачів вихід із активної зони 
манекену та уникнення активного висловлювання 
і спілкування. Найбільш уразливою категорію до 
цього виду навчання поставали саме практичні лі-
карі більш старшого віку, які також зазнавали труд-
нощів при використанні сучасних комп’ютерних 
технологій для пошуку та зберігання необхідної 
професійної інформації з метою безпосереднього 
використання у повсякденній роботі. Основним 

джерелом при опрацюванні ними медико-техноло-
гічних документів МОЗ і міжнародних клінічних 
Настанов спочатку був тільки їх конспект, що упо-
вільнювало і збіднювало варіативність опанування 
необхідними компетенціями. Іноді ми спостеріга-
ли, як у деяких лікарів професійний, чи соціаль-
ний досвід вступає в протиріччя з вимогами часу, 
діючими нормативними документами і сучасними 
клінічними рекомендаціями. Певною важливою 
проблемою поставав прихований пасивний опір 
деяких слухачів необхідним змінам. Для подолан-
ня опору ми застосовували методи інформування 
і спілкування, які засновані на повазі до слухачів, 
ураховували їх вікові, професійні та інформаційні 
запити. Прагнули до високого рівня корпоративної 
культури. Доводили до усвідомлення кожного лі-
каря невідворотність і значущість змін для забез-
печення життєздатності первинної ланки медичної 
допомоги. Всебічно залучали усіх слухачів до ак-
тивної співпраці у команді, випереджали конфлік-
ти, стимулювали та організовували їх продуктивну 
поведінку.

На практичних заняттях модуля ми застосову-
вали практично-орієнтовану модель підготовки 
фахівців за умови поєднання практичних навичок 
і лікарських вмінь із фундаментальними клініч-
ними знаннями. Ці знання є основою для набуття 
вже процедурних знань, необхідних для відбудови 
практичних професійних компетенцій, оскільки в 
основі усіх професійних навичок і вмінь є первісні 
знання про спосіб дії. У такий спосіб формувалися 
і посилювалися системні і операційні знання. Під 
час занять ми здійснювали формування комплексу 
компетенцій з надання невідкладної допомоги: за-
гальної професійної компетенції (базової – за дер-
жавними уніфікованими протоколами і сучасними 
світовими Настановами), спеціально-професійної 
(технічної – за допомогою манекенів і муляжів від-
працьовувались практичні перцептивні навички і 
лікарські вміння), соціальної компетенції в сфері 
відносин і особистісної компетенції, як складових 
інтегральної професійної компетентності [3]. Це 
здійснювалося відповідно до затвердженої цільо-
вої програми дій, яка представлена у методичних 
розробках та дидактичних матеріалах до занять. 
Ми застосовували сучасну методологію органі-
зації навчального процесу, який спрямований на 
обов’язкове досягнення практичного результату за-
нять у кожного слухача; поєднували і постійно удо-
сконалювали колективні та індивідуальні форми і 
способи навчальної роботи [4]. Спираючись на іс-
нуючий професійний досвід лікарів, застосовували 
принцип сумісної діяльності, досягали усвідомле-
ності усіх слухачів щодо необхідності навчання та 
його результату. При різних тематичних сценаріях 
були відпрацьовані на манекенах навчальні впра-
ви і маніпуляції. Моделювання фрагментів ділової 
співпраці ми проводили через включення у ділову 
гру усіх лікарів, постійно змінюючи особистий 
склад кожної групи. Акуратно і ненав'язливо за-
безпечували зворотній зв’язок з кожним лікарем, 
що навчався у групі; дуже коректно допомогали 
здійснювати правильні рухові дії, усували зайві 
рухи і зменшували м'язову напруженість лікаря, 
що попереджало закріплювання недоліків і по-
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милок і сприяло спонтанному з’ясуванню власної 
помилки та її довільному переборенню. Здійсню-
вався перехід від репродуктивної діяльності до 
вищого рівня засвоєння знань-навичок-вмінь, а 
саме – продуктивного. Кожного разу ми проводи-
ли аналіз успішності колективних досягнень, ви-
значали неуспішність у конкретних питаннях та 
шляхи її подолання. Застосовували професійний 
полілог при колективному обговорюванні клініч-
них питань, посилювали навичку професійного 
висловлювання та аргументованого відстоювання 
особистого прийняття рішення, підтримували си-
туацію особистісного професійного успіху лікарів. 
Застосування рефлексивного педагогічного впливу 
під час практикуму з серцево-легеневої реанімації 
у кожному конкретному випадку співвідносилося з 
професійними та особистісними характеристиками 
лікарів та актуальною ситуацією в системі безпе-
рервної післядипломної освіти та практичної охо-
рони здоров'я.

Вимоги до викладача поєднували у собі необ-
хідність безперервного власного лікарського та пе-
дагогічного удосконалення, оскільки тільки досвід 
рефлексії власної діяльності уможливлює аналіз 
діяльності інших [2]. Використовуючи ситуативну 
рефлексію здійснювали самооцінку ефективнос-
ті власних дій, що дозволяло скоординувати дії в 
кожній ситуації, що склалася. Ретроспективну реф-
лексію застосовували для аналізу і оцінки вже ви-
конаної діяльності через більш повне усвідомлення 
і розуміння минулого досвіду, коли наново оціню-
вали передумови, умови і результати діяльності. 
Для прогнозу діяльності, що тільки планується ко-
ристувалися перспективною рефлексією, у даному 
питанні це удосконалення тренінгових технологій 
навчання.

Продуктивність і результати навчання ви-
значали через рівень засвоєння знань, оскільки 
кожному спеціалісту потрібні знання всіх рівнів. 
Під час визначення ступеню опанування заданих 
практичних навичок у кожного слухача з прове-
денням індивідуальної та «реанімації у команді» 
на заключному занятті модуля, ми спостерігали 
підвищення частоти рефлексувань особистісних і 
професійних якостей. При цьому ми спостерігали 
значне зменшення обсягу висловлювань на емо-
ційному і чуттєвому рівнях, властивих лікарям на 
початку занять модуля. У лікарів поліпшувалися 
самохарактеристики при виконанні ускладненої 

практичної задачі, збільшувався інтерес до про-
фесійного самопізнання і самовдосконалення. 
Більш впевненою виявлялася «вербалізація своїх 
думок та чіткими, доброзичливими і виразними 
поставали рекомендації» колегам [2, 4]. Основним 
підсумком практичного модуля з реаніматології та 
початкової інтенсивної терапії постала мобіліза-
ція у слухачів мотивації до випереджаючого на-
вчання, активація їх когнітивних ресурсів та про-
фесійної поведінкової активності, що забезпечило 
успішне накопичення професійного рефлексивно-
го досвіду у більшості лікарів під час їх фахово-
го удосконалення. Проте критичною залишалась 
готовність сприймати інші точки зору та емоційну 
експресію від колег.

Результати проведеного дослідження мають 
значення для подальшого удосконалення профе-
сійної підготовки лікарів на етапі післядипломного 
навчання.

Обмеженням у представленому дослідженні є 
висвітлення проблеми без кількісного аналізу ви-
хідної особистої рефлексії слухачів і викладача. Та-
кож важливим представляється розгляд практичної 
реалізації набутих і сформованих навичок і вмінь в 
самостійній професійної діяльності лікарів.

Перспективою подальшого дослідження постає 
подальше впровадження нових технологій форму-
вання професійної рефлексії, виявлення механізмів 
і закономірностей цього процесу; удосконалення 
педагогічних умов під час практичних занять з реа-
німатології і сучасної технології щодо поліпшення 
комунікативної і професійної компетентності ліка-
рів під час їх очного фахового удосконалення. 

Висновки. 
1. Практикум «реанімація у команді» є засобом 

поліпшення професійної рефлексії лікарів через лі-
карсько-педагогічну взаємодію та суб'єкт-суб'єктні 
взаємини його учасників, що включають в себе 
лікарсько-педагогічний вплив, активне засвоєння 
цього впливу, власну активність слухачів під час їх 
фахового удосконалення.

2. Професійна рефлексія у слухачів поліпшу-
ється через особистісне включення лікаря у профе-
сійний практикум.

3. Поліпшення показників професійної рефлек-
сії лікарів під час фахового удосконалення детермі-
нує їх готовність до застосування набутих навичок 
і вмінь з реаніматології у реальній практичній ді-
яльності.
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НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ: ПРИЧИНИ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

У даній статті розглянуто сутність невиношування вагітності, визначено його види і причини, систематизовано 
алгоритми діагностики лікування невиношування вагітності на різних етапах гестаційного процесу.

Ключові слова: невиношування вагітності, непліддя, фактори ризику, патологія, діагностика, лікування.

В данной статье рассмотрена сущность невынашивания беременности, определены его виды и причины, си-
стематизированы алгоритмы диагностики и лечения невынашивания беременности на различных этапах гестаци-
онного процесса.

Ключевые слова: невынашивание беременности, бесплодие, факторы риска, патология, диагностика,  
лечение.

The article highlights different types and causes of miscarriage and outlines methods of its diagnostic and treatment  
at different stages of gestation.

Key words: miscarriage, infertility, risk factors, pathology, diagnostic and treatment of miscarriage.

Актуальність. Однією з найактуальніших про-
блем сучасного акушерства є невиношування ва-
гітності (НВ). Частота цієї патології коливається в 
межах 10-25% від загальної кількості вагітностей, 
в тому числі 5-10% складають передчасні пологи. 
Загроза переривання ускладнює перебіг вагітнос-
ті майже у 40% жінок. Серед мертвонароджених 
дітей недоношені становлять понад 50%, а серед 
померлих у ранньому неонатальному періоді –  
70-80%. Показник перинатальної смертності при 
невиношуванні вагітності в 30-40 разів вищий за 
такий самий при своєчасних пологах.

Загроза переривання є найбільш частим усклад-
ненням перебігу вагітності, а недоношування – од-
нією з основних причин перинатальної захворю-
ваності і смертності. Дана патологія несприятливо 
позначається як на репродуктивній функції жінок, 
так і на повноцінності потомства.

За даними офіційної статистики серйозна демо-
графічна ситуація, що склалася в Україні, пов’язана 
не лише з низьким рівнем життя в умовах недостат-
ньо розвинутого соціального захисту населення, а 
й відсутністю виваженого ставлення до вирішення 
питання профілактики порушень репродуктивного 
здоров’я – невиношування вагітності та непліддя. 
Вивчення статистичних даних показало, що неви-
ношуванням вагітності закінчується кожна десята 
вагітність, що зумовлено високою розповсюдже-
ністю абортів, інфекцій, що передаються стате-
вим шляхом, ендокринної патології тощо. Прямі 
репродуктивні втрати від НВ щороку становлять 
близько 40 тис. ненароджених бажаних дітей. По-
над 30-40% випадків перинатальної патології та 
смертності пов’язані або зумовлені передчасними 
пологами. З кожним роком зростає кількість дітей з 
масою тіла при народженні менше 1000 г, а смерт-
ність у цій категорії у 33 рази вища, ніж серед до-
ношених дітей. 

Актуальність НВ зумовлена не лише медични-
ми, а й соціальними факторами, оскільки призво-
дить до зниження народжуваності та впливає на 
фізичне й психічне здоров’я жінок, стан їх сімей-
ного благополуччя, працездатність. Окрім того, НВ 
мало змінюється з плином часу та призводить до 
високої перинатальної смертності недоношених ді-
тей, значних економічних витрат, зумовлених вихо-
джуванням таких дітей, а також високим відсотком 
серед них інвалідів дитинства та хворих із наявніс-
тю хронічної патології.

Постановка проблеми. Незважаючи на чис-
ленні наукові публікації відносно НВ, на сьогодні 
багато проблемних питань залишаються остаточ-
но невирішеними. Так, чітко не визначено види і 
причини невиношування вагітності, не система-
тизовано алгоритми його діагностики і лікування. 
Вивчення причин і механізмів невиношування ва-
гітності дозволить успішніше проводити патогене-
тичне лікування, інакше воно стає симптоматич-
ним і часто неефективним.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Цілями статті є вивчення сутності не-
виношування вагітності, визначення його видів  
і причин, систематизація алгоритмів діагностуван-
ня і лікування НВ на різних етапах гестаційного 
процесу.

Виклад основного матеріалу. Поняття неви-
ношування вагітності поєднує в собі випадки са-
мовільного (спонтанного) її переривання в терміні 
до 37 тижнів і складається із понять раннього са-
мовільного аборту (до 12 тижнів); пізнього само-
вільного аборту (від 13 до 22 тижнів); передчасних 
пологів (від 22 до 37 тижнів). Викиднем, що не 
стався, називають вагітність у випадках внутріш-
ньоутробної загибелі плода до 22 тижнів вагітнос-
ті; родами, що не відбулися – пологи після 22 тижня 
вагітності. Наявність двох і більше випадків неви-
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ношування вагітності в анамнезі є підставою для 
встановлення діагнозу: «Звичне невиношування».

Вивчення літературних джерел показало, що іс-
нують різні погляди щодо типології причин НВ. Так,  
О.Г. Фролова, Н.Г. Кошелева, В.H. Сєров,  
М.Е. Мухамедова зазначають, що на виникнення 
і розвиток невиношування вагітності впливають 
соціально-економічні, генетичні, інфекційні, іму-
нологічні фактори, гормональні порушення, вади 
розвитку матки, пухлини, екстрагенітальна патоло-
гія, ускладнений перебіг вагітності та ін. [11; 12].

В. М. Сидельникова наводить повніший пере-
лік причин НВ і виділяє такі: наявність геніталь-
ної і екстрагенітальної інфекції, токсоплазмоз, 
ендокринні захворювання, статевий інфантилізм, 
ускладнення під час вагітності (токсикози, багато-
віддя), екстрагенітальні захворювання, вади роз-
витку матки і плоду, пухлини матки, імунологічна 
несумісність матері і плода по Rh-фактору або по 
групі крові, істмікоцервікальна недостатність, ге-
нетична патологія матері і плода, соціально-біоло-
гічні фактори (вік, кількість пологів і абортів у жін-
ки, склад родини, характер роботи, погані звички, 
харчування тощо) [12]. 

Багато науковців і практиків виділяють такі 
групи причин НВ: [1-13] 1) соціальні (необлашто-
ваність сімейного життя, екстремально високий 
або низький репродуктивний вік матері, низький 
соціальний статус, недостатнє харчування, шкідли-
вості умови праці, несприятливі умови навколиш-
нього середовища, шкідливі звички тощо); 2) ме-
дичні (з боку ембріона/ плоду (генні і хромосомні 
аномалії); з боку материнського / батьківського ор-
ганізму (генетичні чинники, особливості акушер-
сько-гінекологічного анамнезу матері, соматичний 
статус жінки, анатомічні чинники, ендокринні по-
рушення, чинники запального генезу, ускладнені 
особливості перебігу даної вагітності, імунологічні 
порушення, що характеризуються виробленням ор-
ганізмом матері антитіл, скерованих проти її влас-
них клітин та/або клітин плоду)).

Узагальнення думок різних авторів дозволяє 
систематизувати причини НВ, наведені в табл. 1.

Розглянемо окремі з них детальніше. Як пока-
зують дослідження, при високому рівні утворен-
ня хромосомно-аномальних зародків відбувається 
природний відбір, спрямований на усунення но-
сіїв хромосомних мутацій. У людини понад 95% 
мутацій елімінуються внутрішньоутробно, і лише 
невелика частина ембріонів і плодів з абераціями 
хромосом доживають до перинатального періоду. 
Хромосомна патологія людини залежить від ін-
тенсивності мутаційного процесу та ефективнос-
ті відбору. З віком відбір слабшає, тому в батьків 
старшого віку частіше розвивається плід з анома-
ліями розвитку. У більшості випадків хромосомна 
патологія з’являється внаслідок мутації у статевих 
клітинах батьків із нормальним хромосомним на-
бором у результаті порушення мейозу або в кліти-
нах зародкового шляху через порушення мітозу. 
Летальний ефект мутації, що виник після імплан-
тації, призводить до припинення розвитку ембріо-
на і викидня. 

Хромосомні аномалії у батьків – єдина доведе-
на причина звичного НВ. За наявності в анамнезі 

понад 2 мимовільних абортів, мертвонароджень, 
стигм дисембріогенезу необхідне медико-гене-
тичне консультування, що включає генеалогічне 
дослідження з урахуванням аналізу не лише ви-
киднів, але й випадків мертвонароджень, затримки 
внутрішньоутробного розвитку, вроджених анома-
лій, розумової відсталості, безплідності; цитоге-
нетичне дослідження (для оцінки ступеня ризику 
подальших викиднів або народжень аномальної 
дитини, пренатальної діагностики при вагітності, 
можливості донації яйцеклітини або сперматозої-
дів у разі виявлення грубої патології у чоловіка і 
жінки).

Щодо інфекційних факторів, то інфекція може 
призводити до НВ з ураженням плода і плодових 
утворень (плаценти, оболонок, пуповини, вод), а 
також без інфікування. Шляхи передачі інфекції: 
через статеві клітини, висхідний, гематогенний, 
трансплацентарний. Небезпека НВ інфекційного 
генезу значно підвищується за наявності у матері 
ендогенних запальних вогнищ генітальної та екс-
трагенітальної локалізації. Суттєву роль у розвитку 
НВ відіграє латентна інфекція в організмі жінки, 
особливо у випадку порушень імунної взаємодії 
між матір’ю і плодом, а також патології ендокрин-
ної системи, що визначає цю взаємодію (рівні до-
казовості А, В).

При герпетичній інфекції виникає некроз вор-
син хоріону, з’являються лейкоцитарні інфільтра-
ти, великі гістіоцити з ядрами, що розпадаються, 
внутрішньоядерні включення. Спостерігаються 
дистрофічні зміни синцитію, фіброз строми і зміна 
судинної мережі ворсин із потовщенням стінок. Ці 
зміни визначаються як продуктивно-некротичний 
плацентит, що клінічно виражається у хронічній 
плацентарній недостатності (А, В). Інфекція може 
призводити не лише до НВ, але й до формування 
вроджених вад розвитку плоду. 

Як свідчить практика, патогенез невиношуван-
ня вагітності частіше є багатофакторним. Причину, 
з якої вагітність переривається в І триместрі, можна 
з’ясувати приблизно у 40% жінок, у ІІ триместрі –  
у 30%. У зв’язку з цим більшість запропонованих 
етіопатогенетинних класифікацій неповноцінні. 
Ранні самовільні аборти, в основному, зумовлені 
генетичними дефектами продукту запліднення, 
імунологічними або ендокринними причинами, які 
порушують фізіологію імплантації і плацентації, 
в той час, як пізні викидні та передчасні пологи 
зумовлені переважно загальними материнськими 
причинами (інфекції, метаболічні захворювання, 
істмікоцервікальна недостатність, травми, усклад-
нення вагітності та ін).

В.М. Сидельникова, В.І. Грищенко, Е.Ф. Кира, 
М.А. Рєпіна зазначають, що при невиношуванні 
вагітності часто зустрічаються порушення гор-
мональної та імунологічної рівноваги. Основною 
патогенетичною ланкою невиношування вагітнос-
ті при цьому є розвиток плацентарної недостат-
ності. Як відомо, плацента – це саморегулюючий 
орган, ендокринна функція якого не залежить від 
гіпоталамо-гіпофізарних регуляторних впливів. 
Фундаментальні дослідження, проведені E. Діцфа-
луси (Е. Diczfalusy), Е.Р. Баграмян та ін., показали 
складний характер фетоплацентарних гормональ-



78

№ 11 (11) / 2017 р.
♦

них взаємин. У плаценті виявлені хоріонічний го-
надотропін, естрогени (естрон, естрадіол, естріол), 
прогестерон, кортикостероїди, тиреотропний гор-
мон, плацентарний лактоген, андрогени, вазопре-
син, релаксин, а також велика кількість біологічно 
активних речовин, таких як гістамін, ацетилхолін 
та ін. Найбільш важливе значення мають естрадіол, 
прогестерон, хоріонічний гонадотропін. Останній 
стимулює утворення прогестерону в жовтому тілі 
яєчника, впливає на біосинтез естрогенів у плацен-

ті, підсилюючи процеси ароматизації андрогенів, 
окрім того, має імунодепресивну дію та гальмує 
скорочувальну активність біометрія [1; 12].

Велике значення в генезі невиношування ва-
гітності має співвідношення вмісту прогестерону 
й естрогенів. Прогестерон викликає децидуальні 
зміни в ендометрії й готує його до імплантації за-
плідненої яйцеклітини, сприяє розвитку й росту 
міометрія та його васкуляризації, знижує збудли-
вість матки шляхом нейтралізації дії окситоцину, 

Таблиця 1
Причини невиношування вагітності та фактори, що їх визначають

№ 
з/п

Види причин 
і факторів Сутність причин і факторів

1. Патологія стану 
організму матері

1.1. Генетичні фактори  
і хромосомні аномалії

хромосомні порушення (зміна величини, форми, кількості хромосом, зміна 
положення їх певних ділянок – транслокація тощо); дефект одного гена 
(порушення його будови або положення); порушення, пов’язані  
з Х-хромосомою (вони зазвичай передаються у спадок жінками,  
хоча у самих жінок ознак спадкового захворювання може і не бути); 
багатофакторні причини.

1.2. Нейроендокринні 
фактори

порушення в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники (гіпофункція гіпофізу 
(синдром Шихана); синдром полікістозних яєчників; гіперпролактинемія; 
гіперандрогенія (яєчникового, надниркового, змішаного генезу); 
гіпофункція яєчників (недостатність фолікулярної і лютеїнової фаз циклу, 
хронічна ановуляція, первинна яєчникова недостатність).

1.3. Інфекційні фактори віруси, бактерії, стрепто– і стафілококи, клебсієли, протей, мікоплазми 
тощо, об’єднані в так званий клас TORCH-інфекцій.

1.4. Імунологічні фактори аутоімунні процеси (АФС, системний червоний вовчак та інші аутоімунні 
захворювання); алоімунні процеси (ізоантигенна несумісність крові матері 
й плоду за резус-фактором і системою АВ0, сенсибілізація за фетальними 
антигенами); імунодефіцитні процеси.

1.5. Генітальні фактори вади розвитку статевих органів; істмікоцервікальна недостатність; 
дефекти матки (гіпоплазія, аденоміоз, хронічний ендометрит, оперативні 
втручання на матці (порушення механізмів трансформації ендометрію 
функціонального й органічного генезу), синехії, патологія рецепторного 
апарату); пухлини матки і яєчників. 

2. Патологія вагітності прееклампсія, неправильне положення плоду, багатовіддя і маловіддя, 
аномалії прикріплення і розвитку плаценти, передчасне відшарування 
плаценти.

3. Екстрагенітальні 
захворювання матері 

серцево-судинна патологія, захворювання нирок, цукровий діабет, 
захворювання органів черевної порожнини, хірургічні втручання при 
захворюваннях інших органів і систем.

4. Патологія стану 
організму батька

статеві інфекції, хронічні захворювання, прийом ліків, шкідливі звички  
і наявність стресових подразників, шкідливі виробничі умови, наприклад, 
хімічні речовини, іонізуюча радіація, вібрація, високі температури, 
особливості способу життя і харчування

5. Соціально-
середовищні фактори 

екологічні (радіація, хімічне забруднення повітря тощо); вік матері  
(до 18 і після 30 років); несприятливі умови життя (незбалансоване 
харчування, дефіцит вітамінів, труднощі з транспортом при поїздках  
на роботу і назад); професійні та виробничі шкідливості (температурні, 
шумові, вібраційні, хімічні, радіаційні); шкідливі звички.

6. Фактори  
нез’ясованої етіології
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стимулює ріст і розвиток молочних залоз, знижує 
тканинні імунологічні реакції [12]. Естрогени під 
час вагітності викликають розростання судин в 
ендометрії, посилюють поглинання кисню ткани-
нами, енергетичний обмін, активність ферментів і 
синтез нуклеїнових кислот, підвищують чутливість 
матки до окситоцину, впливають на біохімічні про-
цеси в матці.

У забезпеченні фізіологічного перебігу вагіт-
ності особливу участь беруть неспецифічні імунні 
реакції, що знаходяться під контролем продукова-
них плацентою специфічних білків. Однак до цього 
часу не з’ясоване значення та взаємозв’язок гормо-
нальних та імунологічних зрушень, які відбувають-
ся при невиношуванні вагітності [7].

На засадах вивчення літературних джерел і 
практичних даних можна виокремити такі факто-
ри ризику НВ: пізній початок менархе та тривалий 
період становлення менструального циклу; нерегу-
лярність менструального циклу; аборти (особливо 
при першій вагітності) та їх ускладнення; непліддя, 
особливо після лікування методами допоміжних 
репродуктивних технологій; наявність самовіль-
ного переривання попередніх вагітностей; пери-
натальні втрати в анамнезі; патологічний перебіг 
попередніх вагітностей та пологів; гінекологічні 
операції; алергічні захворювання полівалентного 
характеру; провокуючі фактори (травма, падіння, 
фізичне навантаження тощо); ендокринні захворю-
вання щитоподібної залози, цукровий діабет.

Порушення функції щитовидної залози є одним 
із ендокринних чинників невиношування вагітнос-
ті. Статева і тиреоїдна системи регулюються ФСГ, 
ЛГ, ПРЛ, ТТГ, які мають близьку хімічну структу-
ру. Тиреоїдні гормони (тироксин, трийодтиронін) 
впливають на гонадотропну функцію і функцію 
гонад. Вони стимулюють обмінні процеси в яєчни-
ках, сенсибілізують тканини статевого апарату до 
естрогену.

Надлишок тиреоїдних гормонів підвищує ба-
зальний рівень і пригнічує преовуляторний пік 
ЛГ, знижує чутливість гонад до гормонів, наслід-
ком чого є або недостатність лютеїнової фази, або 
ановуляція і непліддя. Дефіцит тиреоїдних гормо-
нів гальмує циклічну продукцію гонадотропних 
гормонів, знижує чутливість яєчників до ФСГ, ЛГ, 
ПРЛ, що також веде до пригнічення функції яєч-
ників, розвитку НЛФ, ановуляції, порушення мен-
струального циклу, непліддя.

Порушення толерантності до глюкози (цукро-
вий діабет) є найбільш поширеним захворюван-
ням ендокринної системи. Залежно від тяжкості 
діабету і адекватності корекції рівня глюкози крові 
вагітність може закінчитися мимовільним перери-
ванням у будь-які терміни, а також внутрішньоу-
тробною загибеллю плоду. Діабет супроводжуєть-
ся порушенням багатьох аспектів метаболізму, і ці 
порушення виходять за рамки порушення тільки 
обміну глюкози. При діабеті результати вагітності 
визначаються ретельною спеціалізованою компен-
сацією захворювання на етапі прегравідарної під-
готовки і в динаміці гестації, розвитком методів 
домашнього моніторингу рівня глюкози, профілак-
тикою ускладнень, успіхами неонатальної медици-
ни.

Висновки. Процес діагностики невиношування 
вагітності передбачає реалізацію наступних етапів:

1) аналіз клінічних проявів (больовий синдром, 
характер кровотеч, стан шийки матки, її структурні 
зміни, ознаки початку пологової діяльності);

2) проведення лабораторних досліджень (діа-
гностика інфекційних захворювань та ендокрин-
них порушень, медико-генетичне обстеження);

3) здійснення інструментальних обстежень 
(УЗД органів малого таза, КТГ плода, доплероме-
тричні обстеження системи «мати-плацента-плід»).

За наявності клінічних ознак та допоміжних 
інструментально-лабораторних обстежень, що під-
тверджують невиношування вагітності, передбача-
ється лікування вагітної за обліком з’ясованої причи-
ни. При відсутності клінічних ознак та допоміжних 
інструментально-лабораторних даних, що підтвер-
джують невиношування вагітності, рекомендується 
спостереження в умовах жіночої консультації.

Лікування вагітних з ускладненим невино-
шуванням вагітності слід розпочинати до появи 
клінічних ознак загрози переривання вагітності. 
Необхідна рання госпіталізація для проведення по-
вного обстеження, з’ясування можливої причини 
патології і призначення патогенетично обґрунтова-
ного лікування. Перший триместр вважається най-
складнішим та визначальним періодом у перебігу 
вагітності. Тому лікування в цей час повинне про-
водитись із урахуванням можливості тератогенно-
го або ембріотоксичного ефектів на плід від тих чи 
інших медикаментів. У зв’язку із значною кількіс-
тю самовільних викиднів на 2-4 тижнях вагітності, 
які обумовлені хромосомною патологією ембріона, 
проведення зберігаючої терапії в ці терміни не є ви-
правданим.

Медикаментозні засоби, в тому числі і гормо-
нальні, слід призначати за суворими показаннями 
та в мінімальних дозах. При загрозі переривання 
вагітності в І триместрі, незалежно від причини, 
лікування повинне бути комплексним і має перед-
бачати:

1. Госпіталізацію при явищах загрози аборту, а 
також жінок групи ризику в критичні періоди ва-
гітності (8-12, 16-22, 26-28, 28-32 тижнів) та перед 
термінами, в які відбулося переривання попередніх 
вагітностей. Дотримання ліжкового режиму.

2. Нормалізацію нервово-психічного стану ва-
гітної шляхом призначення седативних засобів. 
Актуальною є психотерапія, особливо у пацієнток з 
ускладненим акушерським анамнезом, у яких фор-
мується «синдром нереалізованого материнства», 
що характеризується невротичними розладами, на-
явністю депресії.

3. Усунення або послаблення дії причин неви-
ношування вагітності.

4. Токолітичну терапію (після 16 тижнів вагіт-
ності): партусистен, гініпрал. Для усунення побіч-
ної дії бета-адреноміметиків одночасно з ними необ-
хідно приймати препарати – антагоністи кальцію: 
ізоптин (верапаміл) по 2,0 мл (5 мг) – в/в 2-3 рази 
на добу, або по 1 табл. (40 мг) всередину – 3 рази; 
фенігідин по 1 табл. (10 мг) – всередину аналогічно.

Токолітична терапія може проводитись блока-
торами кальцієвих каналів. Для гострого токолі-
зу призначається коринфар ( ніфедіпін ) по 10 мг 
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через 20 хвилин до зникнення симптомів загрози 
передчасних пологів. Сумарна добова доза в пер-
ший день лікування не перевищує 100 мг. Лікуван-
ня проводиться під контролем артеріального тиску. 
Підтримуюча токолітична терапія по 10 мг кожні 
3-4 години в залежності від клінічних проявів.

5. Гормональну терапію, спрямована на нор-
малізацію гормональних зв’язків у системі мати-
плацента-плід (під контролем вмісту гормонів у 
сироватці крові, сечі вагітної і гормональної коль-
поцитограми). Проведення гормональної коригу-
ючої терапії показане у випадку підтвердження 
гормональної недостатності як причини невино-
шування вагітності. Профілактичне призначення 
гормональних препаратів недоцільне. Препарати 
та їх дози підбираються в залежності від терміну 
вагітності і результатів обстеження.

При застосуванні гормональної терапії слід до-
тримуватись таких принципів, як обґрунтованість 
застосування гормональних препаратів; індивіду-

альний підбір дози; надання переваги призначен-
ню гормональних засобів після 8 тижнів вагітності. 
Виняток для вагітних з вилікуваним безпліддям 
після застосування допоміжних репродуктивних 
технологій, жінок із діагностовано до вагітності 
НЛФ та жінок із звичним невиношуванням. Гормо-
нальна корекція у пацієнток після ЕКЗ проводиться 
відразу після перенесення ембріону. 

6. Використання немедикаментозних методів 
лікування (голкорефлексотерапія, іонофорез, ендо-
нозальна гальванізація, електроанальгезія), а також 
імунотерапію.

Профілактика невиношування вагітності має 
полягати у своєчасному (поза вагітністю) виявлен-
ні, постановці на облік та обстеженні жінок груп 
ризику по невиношуванню вагітності. За резуль-
татами обстеження проводиться лікування відпо-
відно до виявлених розладів у жінки та її чоловіка 
(партнера) з подальшим спостереженням до та під 
час вагітності.
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ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА У ПАЦИЕНТОВ 
С ГРЫЖАМИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

В отделении хирургии органов пищеварения ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» за период с 2013 
по 2017 гг. лапароскопические вмешательства по поводу грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и ГЭРБ 
были выполнены у 69 пациентов. Среди оперированных пациентов у 66 (95,6%) пациентов был установлен диагноз –  
аксиальная ГПОД (тип I), у 2 (2,9%) – параэзофагеальная ГПОД (тип II), смешанная ГПОД с укороченным пищеводом –  
1(1,4%). Крурорафия выполнена 100% пациентов: задняя – 62 (89,9%) больным, передняя – 2 – (2,9%) пациен-
там, сочетанная 5 (7,2%) больным и аллопластика – 7 (10,1%) пациентам. Фундопликация по Ниссену проведена  
48 (69,6%) пациентам, по Дору 7 (10,1%), фундопликация по Тупе – у 14 (20,3%) больных. Фундодиафрагмопек-
сию выполнено 63 больным (91,3%). Летальных исходов после оперативных вмешательств не было. Результаты 
исследования свидетельствуют о высокой эффективности лапароскопического доступа в хирургическом лечении 
пациентов с ГПОД.

Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ла-
пароскопическая фундопликация.

У відділенні хірургії органів травлення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» за період з 2013 по  
2017 рр. лапароскопічні втручання з приводу кили стравохідного отвору діафрагми (КСОД) і ГЕРХ було виконано  
у 69 пацієнтів. Серед оперованих пацієнтів у 66 (95,6%) – аксіальна КСОД (type I), у 2 (2,9%) – параезофагеальна 
КСОД (typeII), змішана КСОД з укороченим стравоходом – 1 (1,4%) пацієнт. Крурорафія виконано у 100% паціентів: 
задня – у 62 (89,9%) пацієнтів, передня – у 2 (2,9%) пацієнтів, у 5 (7,2%) пацієнтів – поєднанаіалопластика – у 7 (10,1%) 
пацієнтів. Виконано лапароскопічні фундоплікації: фундоплікація по Ніссену – у 48, (69,6%) пацієнтів, фундоплікація 
по Дор –у7 (10,1%) пацієнтів, фундоплікація по Тупе – у 14 (20,3%) пацієнтів. Фундодіафрагмопексію виконано у 
63 (91,3%). Летальних випадків після оперативних втручань не було. Результати дослідження свідчать про високу 
ефективність лапароскопічного доступу в хірургічному лікуванні пацієнтів з КСОД.

Ключові слова: кила стравохідного отвору діафрагми гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, лапароскопічна 
фундоплікація.

69 patients with hiatal hernia got laparoscopic treatment in surgery department oforgans of digestion of SE "Institute 
of Gastroenterology NAMS of Ukraine" for the period 2013 – 2017. In patients were diagnosed: hiatal hernia type I –in  
66 (95,6%) patients, hiatal hernia type II – in 2 (2,9%) patients, hiatal hernia type III (1,4%) patientes. Hernia cruroplasty 
were performed 100% patients with hiatal hernia: posterior cruroplasty – in 62 (89,9%) patients, anterior cruroplasty – in 
2 – (2,9%) patients, сombined cruroplasty – in 5 (7,2%) patients, alloplastyc ruroplasty– in 7 (10,1%) patients. We used the 
following options of laparoscopic fundoplication in patients with hiatal hernia: Nissen fundoplication– in 48 (69,9%) patients, 
Dor fundoplication – in 7 (10,1%) patients, Toupet fundoplication– in14 (20,3%) patients. Fixing the cuff to the diaphragm 
crus were performed in 63 (91,3%) patients. The are no mortality after surgery. Result of the supplementary information 
about the efficacy of laparoscopic access of surgical treatment of hiatal hernia.

Key words: gastroesophageal reflux disease, hiatal hernia laparoscopic fundoplication.

Введение. Грыжи являются одним из самых 
распространенных заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и занимают по частоте встречаемости  
3 место после язвенной и желчнокаменной болезней 
[1, 2, 3]. В настоящее время отмечается рост числа 
пациентов с ГПОД. Частота выявления грыжи ПОД 
колеблется от 3% до 33%, а в пожилом возрасте – до-
стигает 50%. [4]. Грыжи ПОД составляют 98% всех 
грыж диафрагмы, причем у 50% пациентов она не 

вызывает никаких клинических проявлений. Данная 
патология существенно ухудшает качество жизни 
пациентов и является основной причиной гастроэ-
зофагеальной рефлюксной болезни (ГЕРБ), а также 
часто приводит к осложнениям [5]. 

Консервативная антирефлюксная терапия но-
сит симптоматический характер, так как не устра-
няет основные причины заболевания – ГПОД и 
недостоточность эзофаго-кардиального перехода  
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[2, 5, 6]. Единственный радикальный способ вос-
становить функцию кардиального сфинктера и 
устранить гастроэзофагеальный ефлюкс – опера-
тивное вмешательство [1, 2, 7].

Миниинвазивные вмешательства изменили со-
отношение операций при ГПОД, а также значитель-
но расширили показания к оперативному лечению.
Основная задача хирургического лечения – коррек-
ция анатомических и физиологических нарушений: 
устранение диафрагмальной грыжи, коррекция 
антирефлюксной функции нижнего пищеводного 
сфинктера (НПС) за счет фундопликации и крурора-
фии, обеспечение свободного антеградного пассажа 
пищи [2, 8].Предложено много способов выполне-
ния данных оперативных вмешательств и лапаро-
скопическим, и открытым доступом [2, 9, 10, 11].  
Несмотря на многолетний опыт лапароскопических 
вмешательств в хирургии грыж ПОД, многие вопро-
сы являются предметом дискуссии, остаются акту-
альными и требуют практического решения [12]. 

Цель работы. Оптимизация хирургической 
техники и улучшение результатов хирургического 
лечения у больных с грыжами пищеводного отвер-
стия диафрагмы.

Материал и методы исследования. В отделе-
нии хирургии органов пищеварения ГУ «Институт 
гастроэнтерологии НАМН Украины» за период с 
2001 по 2012 гг. выполнено 106 лапаротомных вме-
шательства по поводу ГПОД. Среди 106 пациентов 
было 56 (52,8%) женщин и 50 (47,2%) мужчин, 
средний возраст которых составлял (46,3±11,7) 
лет. С 2013 в отделении хирургии органов пищева-
рения внедрены лапароскопические оперативные на 
пищеводе и желудке. И за период с 2013 по 2017 гг.  
миниинвазивные оперативные вмешательства по по-
воду ГПОД и ГЭРБ были выполнены 69 пациентам, 
среди которых 39 (58,0%) женщин и 29 (42,0%) муж-
чин, средний возраст которых составлял (43,2±12,6) 
года. Динамика оперативных вмешательств с 2001 по 
2017 гг. представлена на рис. 1.

При подозрении на ГПОД пациентам выпол-
няли фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) с ви-
зуальной оценкой состояния слизистой оболочки 
пищевода, желудка, ДПК, с забором биоптатов и 
желудочного сока для исследования (рН, изучения 
факторов защиты и агрессии). ФГДС выполняли 
с помощью гастроскопов HQ-190 HD “Olympus” 
и XQ-40 “Olympus” (Japan). Для подтверждения 

диагноза на рентген комплексе OPERA Италия, 
проводили рентгенологическое полипозиционное 
исследование пищевода, желудка, ДПК с использо-
ванием контрастирования, что позволяло оценить 
перистальтику пищевода, изменения пищеводно-
желудочного перехода и обнаружить ГПОД.

В выборе метода хирургического лечения гры-
жи ПОД использовали классафикацию Allison:  
І тип – скользящая ГПОД; II тип – параэзофагеаль-
ная ГПОД; III – тип сочетание I и II типов; IV – 
крупный дефект в диафрагме с выпадением в него 
не только желудка, но и других органов брюшной 
полости. 

Результаты исследования. Отбор больных для 
выполнения лапароскопической операции по пово-
ду ГПОД осуществляли с учетом следующих пока-
зании: диагноз установлен рентгенологически; на-
личие осложнений грыжи ПОД (эзофагит, эрозии 
и язвы пищевода, анемия, кровотечения, большие 
размеры грыжи, ее фиксация в грыжевых воротах; 
послеоперационный рецидив.

Основными задачами хирургического вмеша-
тельства по поводу ГПОД являлись: устранение 
дафрагмальной грыжи, восстановление нижне-
го пищеводного сфинктера, восстановление угла 
Гиса, обеспечение свобідного антеградного пас-
сажа пищи, сохранение внутрибрюшного участка 
пищевода длинной 2 см и более, а также физиоло-
гического натяжения пищевода.

Среди оперированных пациентов у 66 (95,6%) 
пациентов был установлен диагноз – аксиальная 
грыжа ПОД (типI), у 2 (2,9%) – параэзофагеальная 
грыжа ПОД (тип II), смешанная грыжа ПОД с уко-
роченным пищеводом – 1 (1,4%).

Объем и принципы хирургической коррекции, 
которыми мы руководствовались при антиреф-
люксных оперативных пособиях следующие: 

– выделение ножек диафрагмы и выполнение 
крурорафии: передняя, задняя, комбинированная, 
при этом стремились удлинить левую ножку за счет 
как можно более полной мобилизации пищеводно-
диафрагмальной связки и пищеводно-желудочных 
сращений(рис. 2, рис. 3);

– выполнение фундопликации: по методикам 
Ниссен, Тупе, Дору.При выделении фундопликаци-
онной манжетки с помощью ультразвукового скаль-
пеля выполняли тщательную мобилизацию боль-
шой кривизны желудка,желудочно-селезеночной 

связки с пересечением коротких со-
судов и мобилизации желудочно-диа-
фрагмальной связки, при этом моби-
лизованное дно желудка проведенное 
под пищеводом свободно и без натя-
жения извлекается и не стремится об-
ратно (рис. 4а); 

– выполнение фундодиафрагмо-
пексии (рис. 4 б).

Крурорафия выполнена 100% 
пациентам: задняя – 62 (89,9%), 
передняя 2 – (2,9%) больным, соче-
тание передней и задней проведео  
5 (7,2%) пациентам и аллопластика –  
3 (4,3%) пациентам. Выполнено ла-
пароскопические фундопликации: 
фундопликация по Ниссену– у 48 

Рис. 1. Динамика оперативных вмешательств 
по поводу грыж ПОД
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    а)       б)
Рис. 2. Этаплапароскопического оперативного вмешательства по поводу грыжи ПОД: 

а)выделение правойножки диафрагмы; б)выделение левой ножки диафрагмы

    а)       б)
Рис. 3. Этап лапароскопического оперативного вмешательства по поводу грыжи ПОД: 

а)выполнение задней крурорафии (наложение первого шва); 
б) выполнение задней крурорафии (наложение второго шва)

    а)       б)
Рис. 4. Этап лапароскопического оперативного вмешательства по поводу грыжи ПОД: 

а)выделение большой кривизны желудка; б) выполнена фундопликация и фундодиафрагмопексия
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(69,6%) пациентов, фундопликация по Дор –  
у 7 (17,3%)пациентов, фундопликация по Тупе – 
у 14 (20,3%) пациентов. Фундодиафрагмопексию 
выполнено у 63 (91,3%). Хирургические вмеша-
тельства у обследованных больных, представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1
Выполненные оперативные вмешательства 

у обследованных пациентов

Вид операции
Количество 
операций

n=69 %

Крурорафия

Задняя крурорафия 62 89,9

Передняя крурорафия 2 2,9

Передняя и задняякрурорафия 5 7,2

Пластика аллотрансплантантом 7 10,1

Фундопликация

Фундопликация по Ниссену 48 69,6

Фундопликация по Дор 7 10,1

Фундопликация по Тупе 14 20,3

Фундодиафрагмопексия

Фундодиафрагмопексия 63 91,3

Симультанные оперативные вмешательства вы-
полнены 5 (7,2%) пациентам, конверсии – 1 (1,4%). 
Летальных исходов не было.

Интраоперационные осложнения, при выпол-
нении лапароскопических вмешательств по поводу 
ГПОД, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Интраоперационные осложнения при 

выполнении лапароскопических вмешательств

Интраоперационные 
осложнения

Количество 
пациентов %

пневмомедиастинум 5 7,2

пневмоторакс 4 5,7

подкожная эмфизема 3 4,3
кровотечение из коротких 

сосудов желудка 4 5,8

Дренажи в послеоперационном периоде уда-
лены на 2-3 сутки. При этом клиническая картина 
рефлюкс-эзофагита купирована у всех пациентов, 
рецидивов не было. В раннем послеоперационном 
периоде осложнений со стороны области хирурги-
ческого вмешательства не было.

Выводы. Лапароскопические антирефлюксные 
операции высокоэффективны в лечении ГПОД, хо-
рошо переносятся пациентами и характеризуются 
небольшим процентом осложнений (интраопера-
ционные осложнения – 10,4%, летальность – 0%), 
что позволяет признать их операциями выбора в 
лечении данной патологии.

Конфликт интересов. Работа проведена в рам-
ках научно– исследовательской работы ГУ «Ин-
ститут гастроэнтерологии НАМН Украины» и не 
имеет коммерческих или иной заинтересованности 
физических или юридических лиц.
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Глибоцької центральної районної лікарні

АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ У ЖІНОК ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

У статті представлено результати дослідження клінічних особливостей афективних розладів у жінок трудових 
мігрантів. Провідне місце серед даних розладів займають змішані тривожно-депресивні та пролонговані депресивні 
реакції, зумовлена розладом адаптації.

Ключові слова: трудова міграція, психологічна адаптація, афективні розлади.

В статье представлены результаты исследования клинических особенностей аффективных расстройств у жен-
щин трудовых мигрантов. Основное место среди данных расстройств занимают смешанные тревожно-депрессив-
ные и пролонгированные депрессивные реакции, которие обусловленны расстройством адаптации. 

Ключевые слова: трудовая миграция, психологическая адаптация, аффективные расстройства.

The results of investigation of Ukrainian woman labor migrants’ affective disorders are presented in the article. The 
leading place among these disorders is mixed anxiety-depressive and prolonged depressive reactions due to the disorder 
of adaptation.

Key words: labor migration, psychological adaptation, affective disorders.

Зовнішня жіноча трудова міграція – це одне з 
найхарактерніших соціальних явищ незалежної 
України. Соціально-політичні зміни, що відбува-
ються за останні роки у внутрішній і зовнішній 
політиці визначають високу актуальність пробле-
ми жіночої міграції. За різними оцінками, кіль-
кість українських мігрантів у світі складає від  
1,2 до 4,5 мільйонна осіб. Так виглядає, що Укра-
їна є найбільшим міграційним донором, а трудові 
мігранти – найбільшим інвестором України, – адже 
в 2016 році вони перерахували в Україну близько  
7,5 млрд. доларів [1, с. 474].

Жіноча українська міграція відображає світо-
ву тенденцію: у світі досить швидко зростає част-
ка жінок мігрантів і вже нині їх 53% від загальної 
кількості мігрантів [2, с. 6]. Протягом останніх 
років відбулися серйозні зміни в уявленнях про 
роль і специфіку жіночої трудової міграції. Рані-
ше традиційно вважалося, що жінки в міграцій-
ному плані виступають як «вторинні», «залежні» 
мігранти, які виїжджають вслід за сім’єю або чо-
ловіком. Сьогодні ситуація докорінно змінилась. 
Фемінізація міграції відображає зростаючу роль 
жінок у міждержавному переміщенні населення. 
Вона спричинена 3 структурними змінами у світо-
вій економіці – швидкому зростанню сфери послуг, 
що на сьогодні забезпечує до 2/3 робочих місць у 
світі. Вже на 2010 рік жінки-мігранти перевищи-
ли кількість чоловіків-мігрантів у Європі (52,6%), 
Північній та Південній Америці (50,1%) і Океанії 
(51,2%). В окремих країнах, до прикладу, в Італії, 
за даними соціологічних досліджень, з кожних ста 
іммігрантів 90 становлять жінки. В Україні частка 
жінок-емігрантів складає 57,8%. Основними фак-
торами поширення жіночої міграції є: боротьба з 
бідністю, покращення умов життя, забезпечення 
дітей; зростання попиту на працю жінок на ринках 
послуг країн призначення; безробіття в країні похо-

дження; обмежені соціальні та економічні можли-
вості в країнах походження; розширені можливості 
самореалізації висококваліфікованих жінок– мі-
грантів в країнах призначення; індивідуальні чин-
ники: боротьба з обмеженням особистої свободи 
і дискримінацією, насилля в сім’ї, прагнення рів-
них з чоловіками можливостей, наявність осіб для 
управління залишеним домогосподарством в країні 
походження [3, с. 27].

Великі масштаби жіночої еміграції з України 
є тривожним явищем – значна частина жіночого 
суспільства не може себе реалізувати на своїй бать-
ківщині і вимушена її залишити, що призводить до 
суттєвих суспільних утрат – економічних і політич-
них, які є більш очевидними, а також соціальних, 
культурних, психологічних і моральних. Наукового 
аналізу вимагають проблеми, що пов’язані із пси-
хологічною і соціально-психологічною адаптацією 
особистості в іншому культурному середовищі та 
пов’язаною з нею кризою соціальної і особистісної 
ідентичності.

Тисячі жінок виїжджаючи за кордон, відчувають 
психологічні зміни на різних рівнях свого буття. 
Найбільш поширеними емоційними переживання-
ми є ностальгічний смуток за домом, почуття прови-
ни стосовно залишених членів сім’ї, важка робота, 
постійна тривожність спричинена нелегальним ста-
новищем, почуття самотності, ізольованості, втрату 
самоповаги, зміна обов’язків, відсутність відчуття 
опори, обмеження участі в основних інституціях 
суспільно го життя (освіта,вибори) [4, с. 24].

Наслідки трудової міграції для України в ціло-
му заробітчани здебільшого оцінюють як «погані», 
зауважуючи, що хоча завдяки праці за кордоном 
дійсно є можливість заробити гроші, але відбува-
ється руйнування сім’ї та суттєва втрата професій-
ної кваліфікації. Слід наголосити на наявності го-
строї суперечності: трудовий мігрант їде за кордон 
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заради родини і в такий спосіб ризикує втратити 
цю родину через розрив сімейних зв’язків.

Майже п’ята частина українських трудових 
мігрантів відмічає погане знання мови країни пра-
цевлаштування та досить незначний рівень поін-
формованості стосовно звичаїв, традицій, норм і 
правил поведінки в іншій культурі, що робить цю 
категорію мігрантів досить вразливими до потра-
пляння у складні життєві ситуації [5, с. 245]. 

Більшість українських трудових мігрантів за 
кордоном знижує свій соціальний статус, вико-
нує низькокваліфіковану непрестижну роботу, яка 
оплачується нижче, ніж аналогічна робота, якщо 
її виконує представник титульного населення кра-
їни перебування. Значна частина трудових мігран-
тів таку ситуацію розцінює як своєрідну «норму», 
приймає як належне, як щось неминуче. 

Статистичні дослідження розладів психіки у 
жінок трудових-мігрантів по Чернівецькій області, 
оскільки, ця область займає третє місце по кількос-
ті трудових-мігрантів в Україні (становить 17% від 
всього населення області).

Всього у дослідженні взяли участь 36 осіб, ви-
бірку становили особи, що мали особистий досвід 
працевлаштування за кордоном. Вік більше полови-
ни опитаних: 20 осіб (55%) потрапляв до категорії 
«30–45 років» – найбільш економічно активної гру-
пи населення, 7 досліджуваних, що становить 20%, 
були в категорії 18–29 років та 9 осіб (25%) – у ка-
тегорії 46–60 років. Більше половини опитаних були 
одруженими (заміжніми) – 59%; мали дітей – 61%.

Ми використовували клініко-психопатологіч-
ний метод дослідження, що базується на загально 
прийнятих підходах до психіатричного обстеження 
пацієнтів шляхом стандартного інтерв’ю із засто-
суванням діагностичних критеріїв МКХ-10. При 
експериментально-психологічному досліджен-
ні ми користувались шкалою для оцінки депресії  
М. Hamilton (Hamilton Rating Scale for Depression –  
HDRS та шкалою тривоги М. Hamilton (Hamilton 
Anxiety Rating Scale – HARS). Статистичне обро-
блення даних проводили за допомогою непараме-
тричних методів (точний критерій Фішера, крите-
рій χ2 Пірсона, тест Манна – Уїтні).

У трудових мігрантів спостерігаються різні 
порушення емоційної сфери: байдужость, пригні-
ченя, втрата інтересу до життя, загальмованість 
переходить в апатію і депресію, дратівливість, 
агресивність, неконтрольовані спалахи гніву. По-
силюється тривожність, підвищується збуджува-
ність, виникають різкі перепади настрою, фобічні 

реакції. У більшості мігрантів зустрічаються сер-
йозні розлади сну: безсоння, нічні жахи. Афек-
тивні і мотиваційні проблеми вимушених мігран-
тів супроводжуються порушеннями у когнітивній 
сфері: відзначаються випадки розладів всіх осно-
вних пізнавальних процесів –порушення пам’яті 
(амнезії – втрати пам’яті; конфабуляції; труднощі 
запам’ятовування), неуважність, порушення сприй-
няття (наприклад, часу), розлади мислення (мимо-
вільні ухиляння від основної теми розмови). Ана-
ліз психологічних труднощів і психічних розладів 
у вимушених мігрантів показує на комплексний ха-
рактер, охоплюючи всі основні сфери особистості: 
емоційну, когнітивну, поведінкову, комунікативну. 
Порушення у різних сферах психічного здоров’я 
мігрантів, накладаючись одне на інше, можуть при-
звести до глобальних проблем особистості. Най-
важливіша з них – криза ідентичності [6, с. 14].

Афективні порушення у жінок трудових мігран-
тів були розподілені згідно міжнародної класифіка-
ції хвороб МКХ – 10 [7, с. 8]. Змішана тривожно-
депресивна реакція, зумовлена розладом адаптації 
(F 43.22) спостерігалась у 14 осіб, пролонгована 
депресивна реакція, зумовлена розладом адаптації 
(F 43.21) – 9 осіб, депресивний епізод (F 32.2) –  
6 осіб та рекурентний депресивний епізод (F 33.1) –  
4 осіб, біполярний афективний розлад, поточний 
епізод депресії (F 31.3-31.4) – 3 осіб (таб.1). 

В клінічній картині гострої та пролонгованої 
депресивної реакції обумовленої розладом адап-
тації переважали наступні симптоми: патологічно 
знижений настрій, пригніченість, неможливість 
сконцентруватися на роботі, труднощі при вико-
нанні повсякденних занять, тривога, невпевненість 
в завтрашньому дні, підвищена дратівливість. Та-
кож спостерігались фізичні порушення, такі як: 
головний біль, безсоння, болі в грудях, розлад 
травлення, утруднене дихання, тахікардія, нудота, 
зниження апетиту. 

Депресивний розлад характеризувався стійким 
зниженням настрою з відчуттям туги, апатією, зни-
женням інтересу до чого б те не було і спонукань 
до діяльності, зниженням самооцінки, нерішучіс-
тю, послабленням концентрації уваги, а також ве-
гетативними розладами : порушень сну, зниження 
апетиту, зниження маси тіла та лібідо [8, с. 245]. 
Найбільший середній рівень показника депресії за 
даними шкали M. Hamilton серед хворих на депре-
сивні розлади був виявлений у трудових мігрантів 
вікової категорії 46–60 років (22,3±2,2 бали), ниж-
чий у мігрантів вікової категорії 18–29 років – у 
емігрантів (19,0±2,4 бали), і найнижчий – у мігран-
тів вікової категорії 30–45 років (16,7±2,6 бали).

Узагальнюючи, слід зауважити, що афективні 
розлади займають важливе місце у структурі захво-
рювань, якими страждають жінки мігранти. Афек-
тивні розлади – це внутрішньо особистісний кон-
флікт, який можна вважати індикатором наявності у 
індивіда кризи ідентичності як неузгодженості між 
бажаним та реальним; по-друге, криза ідентичності 
може торкатися декількох сфер – культурної, етніч-
ної, професійної, сімейної; по-третє, серед негатив-
них наслідків внутрішньо особистісного конфлікту 
виділяють такі: психологічна дезорганізація особис-
тості, зниження активності та ефективності діяль-

Таблиця 1
Нозологія %

Змішана тривожно-депресивна реакція, 
зумовлена розладом адаптації (F 43.22) 39

Пролонгована депресивна реакція,  
зумовлена розладом адаптації (F 43.21) 25

Депресивний епізод (F 32.2) 17
Рекурентний депресивний розлад (F 33.1) 11
БАР, поточний епізод депресії (F 31.3-31.4) 8
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ності; підвищений рівень тривожності; залежність 
людини від інших людей та обставин; стресові ста-
ни; фрустрація основних потреб; почуття неповно-
цінності і нікчемності; розлад життєвих цінностей; 
втрата сенсу життя. Неможливість позитивного кон-
структивного виходу із кризи супроводжується ви-

никненням хворобливих переживань невдач, неза-
доволених потреб, недосягнення цілей, втрати сенсу 
життя. Виявлені фактори, що сприяють виникненню 
афективних розладів, мають бути враховані під час 
розроблення лікувально-профілактичних та реабілі-
таційних заходів для жінок трудових мігрантів.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
В работе изучены сравнительные показатели функции внешнего дыхания у 30 больных бронхиальной астмой БА и лик-

видаторов аварии на ЧАЭС (основная группа) и 32 больных БА, которые не принимали участие в ликвидации аварии на 
ЧАЭС (контрольная группа) после лечения.В основной группе больных БА после лечения несколько уменьшилась гипер-
вентиляция как за счет числа дыханий в минуту (на 4), так и глубины дыхания (на 0,1 л), что, соответственно, привело к сни-
жению МОД на 5,1±0,9 л. В контрольной группе улучшение этих показателей более выражено. ЖЕЛ в основной группе по-
высилась, однако эти показатели в сравнении со здоровыми лицами значительно снижены. Отмечено и повышение МВЛ 
в основной группе. У всех больных (БА) основной контрольной группы проанализированы результаты ЭКГ – исследования 
в динамике проводимой терапии. Исследования показали, что комплексная терапия у 30 больных БА основной группы 
способствовала нормализации некоторых показателей ЭКГ. Так, синусовая тахикардия после лечения нормализовалась  
у 2/3 больных. Наблюдаемая до лечения экстрасистолия у больных после лечения как в основной так и в контрольной груп-
пе не отмечена ни в одном случае. У большего числа больных обеих групп нормализовалось изменение интервала и зуб-
цов ЭКГ, в том числе и некоторые признаки Соколова-Лайона, при лечении в контрольной группе улучшались чаще, чем в 
основной группе. Следовательно показатели работы сердца у больных БА основной группы нормализовались в меньшей 
мере, чем в контрольной, что свидетельствует о больших изменениях сердца в этой группе, в чем немаловажную роль 
сыграло радиактивное облучение. Мы изучили основные показатели гемодинамики после комплексной терапии 15 у боль-
ных БА основной и 15 контрольной группы. Изучая основные показатели гемодинамики в процессе комплексного лече-
ния больных БА нами установлено, что под её влиянием они улучшаются особенно в контрольной группе. Следовательно, 
комплексная терапия рекомендованная больным БА улучшает функциональное состояние сердечно -сосудистой системы, 
причем также в большей мере у больных контрольной группы.

Ключевые слова: Бронхиальная астма,ФВД, сердечно – сосудистая система, ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

У роботі вивчені порівняльні показники функції зовнішнього дихання у 30 хворих на бронхіальну астму (БА) ліквідато-
рів аварії на ЧАЕС (основна група) і у 32 хворих БА, які не приймали участі у ліквідації аварії на ЧАЕС (контрольна група) 
після лікування. В основній групі хворих БА після лікування дещо знизилась гіпервентиляція як за рахунок числа дихань за 
хвилину (на 4), так і глибини дихання (на 0,1 л) що відповідно, призвело до зниження ХОД на 5,1±0,9 л. В контрольній гру-
пі покращення цих показників більш виражене. ЖЄЛ в основній групі підвищилась, але ці показники в порівнянні зі здо-
ровими особами значно знижені. Відмічено і підвищення МВЛ в основній групі. У всіх хворих основної контрольної групи 
проаналізовані результати ЕКГ – дослідження в динаміці проведеної терапії. Дослідження показали, що комплексна те-
рапія у 34 хворих БА основної групи сприяла нормалізації деяких показників ЕКГ. Так, синусова тахікардія після лікуван-
ня нормалізувалась у 2/3 хворих. Спостерігаюча до лікування екстрасистолія у хворих після лікування як в основній так і в 
контрольній групі не відмічена ні в одному випадку. У більшого числа хворих обох груп нормалізувались зміни інтервалу і 
зубців ЕКГ, в тому числі і деякі признаки Соколова-Лайона при лікуванні в контрольній групі покращувались частіше, ніж у 
основній групі. Відповідно показники роботи серця у хворих БА основної групи нормалізувались в меншій мірі, ніж в контр-
ольній, що свідчить про великі зміни серця в цій групі, чим немало важливу роль зіграло радіоактивне опромінення. Ми 
вивчали основні показники гемодинаміки після комплексної терапії у 15 хворих БА основної і 15 контрольної групи. Вивча-
ючи основні показники гемодинаміки в процесі комплексного лікування хворих БА нами встановлено, що під її впливом 
вони покращуються особливо в контрольній групі. Нами встановлено, що зміни у великому, малому кровообігу залежать 
від виявлення порушення бронхіальної прохідності, яка значно зменшилась в результаті рекомендованої комплексної те-
рапії. Внаслідок чого, комплексна терапія рекомендована хворим БА покращує функціональний стан серцево-судинної  
системи, причому також у великій мірі у хворих контрольної групи.

Ключові слова: Бронхіальна астма, функція зовнішнього дихання, серцево-судинна система, ліквідатори аварії  
на ЧАЕС. 

We studied the comparative figures of function of the external breathing in 30 patients with bronchial asthma (BA ), the liquidators 
of the Chernobyl accident (study group) and 32 patients with asthma who were not taking part in the liquidation of the Chernobyl 
accident (control group) after treatment. The main group of patients with asthma after treatment decreased somewhat as hyperven-
tilation by the number of breaths per minute (4 ), and the depth of breathing (0.1 liters ), which consequently led to a decrease DEM 
5,1 ± 0,9 liter. In the control group these performance improvement is more pronounced. All patients of the control group analyzed 
the results of the ECG – study the dynamics of the therapy. Studies have shown that the complex therapy of 34 patients with asthma 
core group contributed to the normalization of some indicators of the ECG. Thus, sinus tachycardia to normal after treatment in 2/ 
3 patients. Observed before treatment arrythmia in patients after treatment in both the main and the control group is not marked in 
any way. In a larger number of patients in both groups returned to normal change interval and ECG peaks, including some signs of 
Sokolov-Lyons. in the treatment in the control group improved more than in the main group. Therefore performance of the heart in 
patients with asthma core group normalized to a lesser extent than in controls, indicating that the large changes in the heart of the 
group, played an important role than radioactive irradiation. We learned the basic hemodynamic parameters after combined therapy 
in 15 patients of basic with asthma and 15 control groups. Learning basic hemodynamic parameters in the complex treatment of 
patients with asthma we found that under its influence, they improve especially in the control group. We found that the change in 
the large pulmonary circulation depend on the severity of bronchial obstruction, which was significantly reduced as a result of the 
recommended adjuvant therapy. Therefore, combination therapy recommended in patients with BA improves the functional state of 
the lungs and cardiovascular system, and also to a greater extent in patients in the control group.

Key words: Bronchial asthma, function of the external breating, cardiovascular system, liquidators of failure on CHAES.
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Вступление. После аварии на ЧАЭС некото-
рые авторы наблюдали увеличение заболеваемо-
сти астмой у детей и ее более тяжелое течение [4]. 
Одновременно, наблюдалось учащение бронхооб-
структивных бронхитов и аллергозов. К такому же 
выводу приходили другие исследователи по мате-
риалам обследования детей, проживающих на тер-
риториях Семипалатинского полигона [8].

Воздействие малых доз радиации на внутрен-
ние органы в значительной мере обусловлено воз-
действием на органы дыхания.

Малые дозы радиации от естественных источ-
ников постоянно воздействуют на человека. Дозы 
облучения людей от природных источников коле-
блются в достаточно больших пределах и зависят 
от концентрации радионуклидов в коре земли и ин-
тенсивности космических потоков излучения.

Имеются противоречивые данные относитель-
но отрицательного действия любой радиации на 
человека. Ряд исследователей не только отрицают 
вредное действие естественного фона радиации, но 
и считают «последний» одним из полезных компо-
нентов окружающей нас среды [1, 3].

Следует отметить, что различные органы и тка-
ни по разному реагируют на радионуклиды, осо-
бенно при повышении облучения [8]. Общая задача 
лечения больных БА, имеющих различные сочета-
ния патогенетических механизмов, восстановление 
бронхиальной проходимости [5].

В доступной литературе мы обнаружили ряд 
работ (Оганов Р.Г. соавт (1984 г) [6], указывающих 
на отрицательное влияние малых доз радиации на 
сердечно-сосудистую систему у ликвидаторов по-
следствий на ЧАЭС. Все ликвидаторы подверглись 
внешнему относительно равномерному гамма об-
лучению в малых дозах до 50 бер. Причем: до ава-
рии заболевания сердца у них не констатировано. 

Изучая артериальную гипертензию у жителей 
причернобыльской зоны И.И. Гончарик (1992) при-
шел к выводу, что у жителей зоны жесткого ради-
ационного контроля пограничная артериальная 
гипертензия встречается чаще, чем в чистой мест-
ности и протекает в более тяжелой форме, что тре-
бует от врачей повышенного внимания к больным.

По данным Д.С. Торубанова, М.К. Николаева, 
Д.В. Дахно (1991), при суммарной дозе общего 
внешнего облучения 25-30 бер у 60-80% работа-
ющих отмечалась повышенная, по сравнению с 
адекватным контролем, лабильность регуляторных 
систем и число больных с вегето-сосудистой дис-
тонией в этой группе увеличилось в 5 раз. 

В связи с недостаточным изучением функций 
внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы 
у ликвидаторов аварии на ЧАЕС после лечения мы 
изучили эту проблему.

Целью исследования было изучение функции 
внешнего дыхания и сердечно– сосудистой систе-
мы у больных бронхиальной астмой – ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС после лечения. 

Объект и методы исследования. Мы изучи-
ли состояние функций внешнего дыхания (ФВД) 
у 30 больных бронхиальной астмой (БА) ликвид 
аторов аварии на ЧАЭС (основная группа) которые 
проходили курс лечения на базе 4 и 5 городской 
клинической больниц в г. Полтаве. При изучении 

функции ФВД у больных БА ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, средний возраст 42.5±2,0 лет среди них 
мужчин 24, женщин 6. Контрольную группу со-
ставили 32 больных БА не принимавших участия 
ликвидации аварии на ЧАЭС, средним возрастом 
45.0±2.0 лет, среди них мужчин – 20, женщин – 12. 

Вентиляционная функция легких исследова-
лась на отечественных аппаратах: «Метатесте-I» 
и пневмотахометре ПГ-I. Мы изучили следую-
щие показатели: число дыханий (ЧД), глубину 
дыханий (ДО), минутный объем дыхания (МОД), 
жизненную емкость и максимальную вентиляцию 
легких (ЖЕЛ) и (МВЛ), объем форсированного 
выдоха за 1секунду (ОФВ I), пробу Штанге, Ген-
ча, Тиффно, максимальную скорость воздушного 
потока на вдохе и выдохе (ПТХМ вдоха и выдоха). 
Указанные исследования проводились всем боль-
ным БА основной и контрольной группы до и по-
сле лечения. Оценка полученных результатов про-
водилась согласно методическому указанию [2, 3]. 
Исследования ФВД также изучалось до и после 
ингаляций бронхоспазмолитических средств пре-
имущественно (Астмопента) один-два вдоха или 
новодрина, и др. [5].

При исследовании сердечно сосудистой систе-
мы основную группу составили 34 больных БА 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, средним возрастом 
42.5+2лет среди них мужчин 19, женщин 15.Кон-
трольную группу составили 63 больных БА не при-
нимавших участия ликвидации аварии на ЧАЭС, 
средним возрастом 45.0+– 2.0 лет, среди них муж-
чин 43, женщин 20. Паспортизированная доза об-
лучения от 18.5 до 25.0Р. Таким образом отсутствие 
значительного различия по этим показателям ис-
ключает влияние возрастных и половых показате-
лей на изменение показателей сердечно сосудистой 
системы и ФВД.

Вычисления проводили на персональном 
компьютере с применением программ “Statistica 
for Windows. Version 5.0” и “ SPSS for Windows. 
Release 13.0”.

Результаты исследований и их обсуждение.
Исследование показателей функции внешнего 

дыхания (ФВД) нами проведено у всех больных 
бронхиальной астмой основной и контрольной 
группы после лечения (таблица 1).

В основной группе больных БА после лечения 
несколько уменьшилась гипервентиляция как за 
счет числа дыханий в минуту (на 4), так и глубины 
дыхания (на 0,1 л), что, соответственно, привело к 
снижению МОД на 5,1±0,9 л. В контрольной груп-
пе улучшение этих показателей более выражено. 
ЖЕЛ в основной группе повысилась на 0,4±0,04 л,  
в контрольной – на 0,2±0,04 л, однако эти пока-
затели в сравнении со здоровыми лицами значи-
тельно снижены. Отмечено и повышение МВЛ в 
основной группе с 36,3±1,2 л до 41,5± 1,04 л, в 
контрольной – с 51,7±3,0 л до 64,8±1,4 л, у здо-
ровых МВЛ равна 96,0±1,4 л. Продолжает оста-
ваться сниженным ПТХМ выдоха, особенно у 
больных БА основной группы и его повышение в 
динамике лечения незначительна – лишь на 0,8 л, 
в контрольной – на 1,0 л. Остаются сниженными 
также задержка дыхания на вдохе (Проба Штан-
ге), и выдохе (Проба Генча).
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У всех больных основной контрольной группы 
проанализированы результаты ЭКГ – исследования 
в динамике проводимой терапии.

Исследования показали, что комплексная тера-
пия у 34 больных БА основной группы способство-
вала нормализации некоторых показателей ЭКГ. 
Так, синусовая тахикардия после лечения норма-
лизовалась у 2/3 больных. Наблюдаемая до лече-
ния экстрасистолия у больных после лечения как в 
основной так и в контрольной группе не отмечена 
ни в одном случае. У большего числа больных обе-
их групп нормализовалось изменение интервала и 
зубцов ЭКГ, в том числе и некоторые признаки Со-
колова-Лайона. Так, у больных БА основной груп-
пы R aVR 5 мм и более нормализовалось у 28,2% 
тогда как в контрольной группе – у 38,3% (Р<0,01), 
времени внутреннего отклонения в отведении  
V1-2 0, 04-0,07 с, соответственно 21,2% и 32,1% 
депрессия S-T V1 отрицательный Т V1 – 21,0% и  
37,5%. Высокий, заострённый Р2-3 Р1, Р аVF 1,5 мм 

при лечении в контрольной группе улучшались 
чаще, чем в основной группе.

Следовательно показатели работы сердца у 
больных БА основной группы нормализовались в 
меньшей мере, чем в контрольной, что свидетель-
ствует о больших изменениях сердца в этой группе, 
в чём немаловажную роль сыграла радиактивное 
облучение.

Мы изучили основные показатели гемодинами-
ки после комплексной терапии у больных БА ос-
новной и контрольной группы (табл. 2).

Изучая основные показатели гемодинамики в 
процессе комплексного лечения больных БА нами 
установлено, что под её влиянием они улучшаются 
особенно в контрольной группе. Об этом свидетель-
ствует повышение ударного индекса на 4,0±1,5 мл/м2  

в основной и на 6,2±1,0 мл/м2 в контрольной группе, 
повышение сердечного индекса, соответственно, на 
0,3±0,03 л/мин/м2, снижение общего перифериче-
ского сопротивления – на 190,0±16,2 дин/ссм-5 и на 

Таблица 1
Показатели функции внешнего дыхания 

у здоровых лиц, больных БА основной и контрольной группы в результате лечения

Показатели ФВД Здоровые 
n=32

Больные бронхиальной астмой
Основная группа Контрольная группа

До лечения 
n=30

После лечения 
n=30

До лечения 
n=32

После лечения 
n=32

ЧД в 1 мин. 16,0±0,02 23,0±0,7 19,0±0,3* 17,5±0,5 16,0±0,2*
ДО, л 0,6±0,01 0,8±0,1 0,7±0,01 0,6±0,1 0,6±0,03
МОД, л 9,6±0,2 18,4±0,8 13,3±1,06* 10,5±0,4 9,5±0,3*
ЖЕЛ, л 4,2±0,4 1,8±0,4 2,2±0,5 2,6±0,2 2,8±0,6
ОФВ1, л/сек 4,0±0,3 1,6±0,3 2,0±0,2 2,4±0,2 2,6±0,3
МВЛ, л 96,0±1,4 36,3±1,2 41,5±1,04* 51,7±3,0 64,8±1,4*
Индекс Тиффно,% 85,0±1,9 39,6±2,0 63,52±1,9* 56,0±2,0 63,29±1,5*
Проба Штанге, сек 51,0±2,3 30,6±0,3 33,8±1,1* 36,2±0,5 37,8±0,5*
Проба Генча, сек 44,0±1,3 22,4±0,3 26,0±0,7* 28,4±0,4 30,3±0,5*
ПТХМ вдоха, л/сек 4,2±0,2 1,84±0,5 3,1±0,3* 3,1±0,4 3,32±0,2
ПТХМ выдоха, л/сек 4,5±0,3 1,3±0,21 2,1±0,3* 2,8±0,29 3,8±0,38*

* – Различия статистически достоверны по сравнению с группой до лечения.

Таблица 2
Гемодинамические показатели 

у больных БА основной и контрольной группы в результате лечения

Показатели Здоровые 
n=15

Больные бронхиальной астмой
Основная группа Контрольная группа

До лечения 
N=15

После лечения 
n=15

До лечения 
n=15

После лечения 
n=15

Ударный индекс, мл/м2 48,0±2,0 38,0±2,2 42,0±0,8 40,0±1,2 46,2±0,9
Сердечный индекс 3,6±0,4 3,0±0,4 3,3±0,3 3,2±0,2 3,5±0,4
Общее периферическое 
сопротивление дин/ссм-5 1570,0±42,5 2200,0±20,2 2010,0±12,2 1800,0±20,2 1600,0±9,6

СДЛА, мм.рт.ст. 25,0±06 38,2±0,8 31,3±0,8 28,2±0,6 26,2±0,6
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200,0±14,6 дин/ссм-5 и СДЛА – на 6,9±0,8 мм. рт. ст.  
и – на 2,0±0,6 мм. рт. ст.

Нами установлено, что изменение в большом, 
малом круге кровообращения зависят от выражен-
ности нарушения бронхиальной проходимости, ко-
торая значительно уменьшалась в результате реко-
мендованной комплексной терапии.

Выводы. Комплексная терапия у больных БА 
способствует улучшению показателей ФВД у боль-
ных обеих групп, однако в основной группе улуч-
шение этих показателей значительно меньше чем в 
контрольной группе. При изучении функционального 

состояния сердечно – сосудистой системы у больных 
БА в результате комплексной терапии следует отме-
тить улучшение в большей мере у больных контроль-
ной группы. Это ещё раз подтверждает, что у боль-
ных БА подвергшихся радиации, изменения в лёгких 
выражены в большей степени и коррегируются хуже.

Перспективы. Планируется продолжить ис-
следования в данном направлении с целью повы-
шения эффективности лечения, направленного на 
коррекцию функционального состояния ФВД и 
сердечно – сосудистой системы в других пульмо-
нологических больных. 
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ОЦІНКА КОМПЛЕКСНОЇ ІМУНОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ 
НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 

ТА З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ, 
ЗАСТОСОВУЮЧИ ФІТОЗАСОБИ БАГАТОСПРЯМОВАНОЇ ДІЇ

Показано позитивний вплив системної імунотропної терапії в комплексі лікувальних заходів на окремі показники 
пародонтального статусу та перебіг генералізованого пародонтиту (ГП) в цілому. Обґрунтовано доцільність вико-
ристання запропонованої схеми в комплексному лікуванні ГП на тлі ішемічної хвороби серця (ІХС).

Ключові слова: генералізований пародонтит, ішемічна хвороба серця, пародонтальний статус, імунотропна 
терапія.

Показано положительное влияние системной иммунотропной терапии в комплексе лечебных мероприятий на 
отдельные показатели пародонтального статуса и течение генерализованного пародонтита (ГП) в целом. Обосно-
вана целесообразность использования предложенной схемы в комплексном лечении ГП на фоне ишемической бо-
лезни сердца (ИБС).

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, ишемическая болезнь сердца, пародонтальный статус,  
иммунотропные терапия.

The positive effect of systemic immunotropic therapy in a complex of therapeutic measures on individual indicators of 
the periodontal status and the course of generalized periodontitis (GP) as a whole is shown. The expediency of using the 
proposed scheme in the complex treatment of GP on the background of coronary heart disease (CHD) is substantiated.

Key words: generalized periodontitis, ischemic heart disease, periodontal status, immunotropic therapy.

Отримані дані в ході виконання роботи свідчать 
про генералізований пародонтит (ГП) як незалеж-
ний чинник ризику прогресування атеросклерозу 
та дестабілізації перебігу ішемічної хвороби серця 
(ІХС). Встановлено статистично достовірні асоціа-
ції між клінічною маніфестацією ГП та становлен-
ням і прогресуванням тяжких серцево-судинних 
захворювань [1, c. 2090 – 2091; 2, 830 – 833]. Ви-
явлено, що процес кооперації між ГП та ІХС може 
регулюватись підвищеними рівнями в крові за-
пальних маркерів (адгезивних міжклітинних моле-
кул – 1 (siCAM – 1), інтерлейкіну 1-альфа (IL – 1α),  
інтерлейкіну 10-альфа (IL – 10α), фактору некро-
зу пухлин альфа (TNF – α)) [3, 86 – 88; 4, 98–100]. 
Інфекція ротової порожнини слугує в даному ви-
падку потенційним джерелом системної реакції 
і запального стресу. Відповідно до завдань дослі-
дження, проведено пошук медикаментозних серед-
ників , які б чинили вплив на вказані патогенетичні 
ланки захворювання.

Враховуючи механізм дії, а також фармаколо-
гічні властивості препаратів, крім пошуку нових 
ефективних засобів впливу в подібній клінічній 
ситуації (ГП із супутньою ІХС), вважали особливо 
важливим практичну відсутність протипоказів та 
мінімальну побічну дію.

Нами використовувались, шляхом включення 
в комплексну імунотропну терапію ГП та з супут-
ньою ІХС препарату «Імуно-тон» (реєстр. посв.  
№ UA/ 2179/01/01 від 03.11.2009) та фітоконцентра-
ту «Джерело» (реєстр. посв. № 02568182/031880/01 
від 05.02.2009). Препарат «Імуно-тон» містить 
екстракт елеутерококу, настойку кореневищ з ко-
ренями ехінацеї пурпурової, настойку звіробою; 
вказаний препарат має комбіновану адаптогенну та 
імуномодулюючу дію, зумовлену біологічно актив-
ними речовинами лікарських рослин. «Імуно-тон» 

підвищує природні сили організму проти впливу 
несприятливих факторів навколишнього середови-
ща, стимулює імунну систему, м’яко тонізує цен-
тральну нервову систему. Імуномодулюючий ефект 
обумовлений стимуляцією переважно клітинного 
імунітету, збільшенням кількості Т-лімфоцитів, 
підвищенням фагоцитарної активності лейкоцитів, 
вивільненням деяких цитокінів та застосовується 
при хронічних рецидивуючих запальних захворю-
ваннях. Фітоконцентрат «Джерело» створено на 
основі композиції харчових і лікарських рослин. 
Компоненти препарату активують процеси енерго-
утворення в клітинах, стимулюють окисно-віднов-
ні реакції, сприяють регенерації клітинних орга-
нел, а також стимулюють місцевий неспецифічний 
імунітет ротової порожнини. 

Терапевтичну ефективність препаратів визна-
чали за їх впливом на суб’єктивні та об’єктивні 
клінічні ознаки перебігу ГП (індексів гігієни рото-
вої порожнини за Green-Vermillion, запалення ясен 
РМА, кровоточивості ясен РВІ, пародонтального 
статусу PDI, глибини пародонтальних кишень (ви-
значеного прямим методом) та рухомості зубів за 
Ентіним) Оцінку ефективності лікування проводи-
ли безпосередньо після запропонованого лікування 
та на 3, 6 і 12 місяці спостереження.

Усі хворі на ГП І і ІІ ступенів та з супутньою 
ІХС отримували повний комплекс лікувальних за-
ходів: Лікування проводилось відповідно до чин-
них протоколів (стандартів) та включало в себе еті-
отропну, патогенетичну та симптоматичну терапію 
з використанням заходів місцевого та загального 
характеру.

Усі обстежені хворі отримували стандартну 
терапію. Стандартне лікування ГП проводили від-
повідно до наказу МОЗ України від 06.02.2008 
№56 «Клінічний протокол лікування генералі-
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зованого пародонтиту». Зрошення порожнини 
рота та пародонтальних кишень проводили роз-
чинами антисептиків – комбінований препарат 
«Гівалекс» (Франція), до складу якого входить 
антисептик гексетидин, протизапальна речовина 
холіну саліцилат і знеболюючий засіб хлорбута-
нон. До гексетидину відмічена висока чутливість 
актиноміцетів, стрептококів, стафілококів, міко-
бактерій, клострідій, протея, які викликають за-
пально–деструктивні порушення в тканинах паро-
донта. Гівалекс призначали від 2 до 4 полоскань 
на день, доза одного полоскання – 10 мл, яку роз-
водили в склянці води. Окрім того, місцеве ліку-
вання доповнювали аплікаціями на ясна під ізо-
люючу капу препарату «Метрогіл-Дента» (Юнік 
фармасьютіклс, Індія), до складу якого входить 
хлоргекседин у стабільній концентрації 0,25% та 
метронідазол 10%. Місцеве лікування закінчували 
нанесенням «Солкосерил-дентальної адгезивної 
пасти» („ICN Switzerland AG“, Швейцарія). Меха-
нічне видалення зубних відкладень (під аплікацій-
ною анестезією) поєднували з ультразвуковим, яке 
здійснювали за допомогою апарату «Piezotech» 
(Satelec, Франція). Після скейлінгу проводили по-
лірування пришийкових ділянок і контактних по-
верхонь та обробку фтористими препаратами. На 
етапі медикаментозного лікування, після санації 
ротової порожнини, заміни нераціональних пломб 
і ортопедичних конструкцій, усунення пунктів 
травматичної оклюзії за допомогою вибіркового 
пришліфовування зубів, проводили кюретаж при 
глибині пародонтальний кишень 4 – 5 мм за умов 
відсутності явищ загострення. Терапевтичним 
процедурам, за показами, передувало тимчасове 
шинування рухомих зубів, яке, при потребі, замі-
нювалось на постійне.

Окрім того, на етапі початкового лікування всіх 
хворих навчали гігієні ротової порожнини та про-
водили підбір засобів гігієни.

Залежно від проведеного лікування, хворих на 
ГП та з супутньою ІХС було розподілено наступ-
ним чином: група порівняння – підгрупа 1A –  
хворі на ГП І ступеня розвитку (16 осіб), яким 
проводили стандартне лікування; підгрупа 1C – 
хворі на ГП І ступеня розвитку з супутньою ІХС 
(32 особи) – стандартне лікування в поєднанні з 
інстиляціями в пародонтальні кишені екстемпо-
рального гелю, до складу якого входять фітокон-
центрат «Джерело» («Екомед», Україна, реєстр. 
посв. № 02568182/031880/01 від 05.02.2009) 
10 крапель та 2 мл сорбенту «Ентеросгель» 
(«КРЕОМА-ФАРМ», Україна); підгрупа 2A – хво-
рі на ГП ІІ ступеня розвитку (16 осіб), яким прово-
дили стандартне лікування; підгрупа 2C – хворі на 
ГП ІІ ступеня розвитку з супутньою ІХС (32 осо-
би) – стандартне лікування в поєднанні з інстиля-
ціями в пародонтальні кишені екстемпорального 
гелю, до складу якого входять фітоконцентрат 
«Джерело» («Екомед», Україна, реєстр. посв. № 
02568182/031880/01 від 05.02.2009) 10 крапель та 
2 мл сорбенту «Ентеросгель» («КРЕОМА-ФАРМ», 
Україна). Основна група: підгрупа 1B – хворі на 
ГП І ступеня розвитку (15 осіб), яким проводили 
стандартне лікування в поєднанні з імунотроп-
ним препаратом «Імуно-тон» (АТ «Галичфарм», 

Україна, РП № UA/2179/01/01) по 3 чайних ложки  
2 рази на день в першій половині дня після їди; під-
група 1D – хворі на ГП І ступеня розвитку з супут-
ньою ІХС (33 особи) – стандартне лікування в по-
єднанні з імунотропним препаратом «Імуно-тон» 
(АТ «Галичфарм», Україна, РП № UA/2179/01/01) 
по 3 чайних ложки, 2 рази на день в першій поло-
вині дня після їди та інстиляціями в пародонталь-
ні кишені екстемпорального гелю, до складу яко-
го входять фітоконцентрат «Джерело» («Екомед», 
Україна, реєстр. посв. № 02568182/031880/01 від 
05.02.2009) 10 крапель та 2 мл сорбенту «Енте-
росгель» («КРЕОМА-ФАРМ», Україна); підгрупа 
2B – хворі на ГП ІІ ступеня розвитку (15 осіб), 
яким проводили стандартне лікування в поєд-
нанні з імунотропним препаратом «Імуно-тон» 
(АТ «Галичфарм», Україна, РП № UA/2179/01/01) 
по 3 чайних ложки, 2 рази на день в першій по-
ловині дня після їди; підгрупа 2D – хворі на ГП 
ІІ ступеня розвитку з супутньою ІХС (33 особи), 
яким проводили стандартне лікування в поєднан-
ні з імунотропним препаратом «Імуно-тон» (АТ 
«Галичфарм», Україна, РП № UA/2179/01/01) по 
3 чайних ложки, 2 рази на день в першій полови-
ні дня після їди та інстиляціями в пародонтальні 
кишені екстемпорального гелю, до складу якого 
входять фітоконцентрат «Джерело» («Екомед», 
Україна, реєстр. посв. № 02568182/031880/01 від 
05.02.2009) 10 крапель та 2 мл сорбенту «Ентерос-
гель» («КРЕОМА-ФАРМ», Україна). Усі пацієнти 
та група контролю були репрезентативними за 
віком і статтю. Заходи за контролем і підтримці 
належного гігієнічного рівня ротової порожнини 
здійснювались регулярно в обох групах через 1, 3, 
6 і 12 місяців спостереження.

У підгрупах хворих на ГП, в яких викорис-
товували традиційну схему лікування, в її якості 
застосовували комплексний підхід (місцеве та за-
гальне), яке базується на сучасних патогенетич-
них досягненнях вітчизняної пародонтології.

Критеріями, згідно з якими визначали по-
зитивний ефект від проведеного лікування, 
були суб’єктивні відчуття хворого, а також дані 
об’єктивного обстеження (наявність гіперемії, 
набряку, кровоточивості ясен, вираженість екс-
удації з ПК, рівень рухомості зубів). Установлено, 
що застосування імунотропного препарату в під-
групах хворих на ГП І і ІІ ступенів розвитку без 
супутньої ІХС та комбіноване його застосування 
разом із фітоконцентратом в підгрупах хворих на  
ГП І і ІІ ступенів розвитку з супутньою ІХС 
(основна група) значно підвищує ефективність 
лікування та забезпечує більш стійкий і тривалий 
результат порівняно з підгрупами хворих на ГП І 
і ІІ ступенів розвитку та з супутньою ІХС, в яких 
використовувався тільки традиційний підхід (гру-
па порівняння).

У хворих на ГП І і ІІ ступенів розвитку та з 
супутньою ІХС вже після 2 – 3 сеансів спосте-
рігалося покращення стану тканини пародонта 
стосовно скарг хворих: зникав неприємний запах 
із рота, зменшувалося відчуття дискомфорту чи 
болю в яснах, нормалізувався колір ясен, зника-
ли або зменшувалися набряк та кровоточивість 
ясен, змінювався характер або зникав ексудат. При 
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об’єктивному обстеженні спостерігалося динаміч-
не зменшення ознак симптоматичного гінгівіту, в 
більшості хворих до 3 сеансу повністю припиня-
лася ексудація з ПК. Слизова оболонка ясен ста-
вала щільною, набувала блідо-рожевого кольору, 
зменшувалася рецесія, набряк та кровоточивість 
при пальпації. Своєчасне проведення кюретажу 
(при ІІ ступеню розвитку ГП) в комплексному 
лікуванні призвело до зменшення глибини ПК, 
припинення виділень із них та епітелізації дна. 
Нормалізація клінічних показників у всіх групах 
хворих, незалежно від запропонованого лікування 
відбувалося на 3 – 4 відвідування. Кількість сеан-
сів лікування залежало від ступеня розвитку ГП 
та вираженості симптоматичного гінгівіту. Серед-
ня кількість сеансів у підгрупах хворих на ГП І і ІІ 
ступенів розвитку з використанням запропонова-
ного методу лікування становила 3,25±0,42; у під-
групах хворих на ГП І і ІІ ступенів розвитку з ви-
користанням традиційного лікування – 3,75±0,47. 
Після закінчення лікування при об’єктивному 
обстеженні спостерігалась нормалізація кольору, 
консистенції та конфігурації ясен, відновлення 
рельєфу ясенного краю, ліквідація набряку та пас-
тозності ясен.

Через 3, 6, 12 місяців після лікування зберіга-
ється стабілізація стану тканин пародонта у всіх 
групах. Проте, в основній групі, де застосовувало-
ся запропоноване лікування має місце статистич-
но вірогідна позитивна динаміка щодо зменшення 
індексів РМА, кровоточивості РВІ, глибини ПК та 
рухомості зубів.

Отже, у хворих усіх груп була досягнута ста-
білізація дистрофічно-запального процесу в тка-
нинах пародонта, але в основній групі забезпе-
чувався більш стійкий ефект. Клінічні результати 
лікування підтверджувалися даними інструмен-
тальної та індексної оцінки тканин пародонта.

Відмічалася позитивна динаміка основних ін-
дексів, які характеризують активність перебігу па-
тологічного процесу в тканинах пародонта у хво-
рих на ГП І ступеня розвитку та з супутньою ІХС 
на етапах лікування, порівнюючи з вихідними 
даними та між підгрупами. У результаті проведе-
ного інструментального обстеження та індексної 
оцінки встановлено, що як в групі порівняння, 
так і в основній групі, безпосередньо після про-
веденого комплексного лікування, порівняно з ви-
хідними даними, має місце суттєве зниження ряду 
показників (глибини ПК, індексу кровоточивості 
РВІ, РМА, ІГ). Загалом, даючи оцінку отрима-
ним результатам, можна констатувати, що схеми 
лікування хворих на ГП та з супутньою ІХС пі-
дібрані адекватно, про що свідчить певний пози-
тивний клінічний ефект. Крім того, потрібно від-
мітити достатню ефективність ініціальної терапії  
у хворих на ГП І і ІІ ступенів розвитку та з су-
путньою ІХС у короткі терміни після проведеного 
лікування.

Через 6, 12 місяців після лікування зберіга-
ється стабілізація стану тканин пародонта у всіх 
групах дослідження, проте, в основній групі змен-
шення основних критеріїв важкості запального 
процесу в пародонті відбувалося статистично 
більш достовірно.

Необхідно підкреслити, що отримані результа-
ти засвідчують також якісну та рівноцінну рандо-
мізацію пацієнтів за групами.

Одним з основних критеріїв важкості запаль-
ного процесу в пародонті є маніфестація симпто-
матичного гінгівіту, яку можна оцінити за дина-
мікою індексу запалення РМА та кровоточивості 
РВІ.

Як в основних (1B, 1D), так і в підгрупах по-
рівняння (1A, 1C) за час лікування відмічена пози-
тивна динаміка індексу РМА, площа тканин, охо-
плених запаленням зменшувалась з (31,48±0,75)% 
та (34,64±0,86)% до (4,6±0,4)% та (4,5±0,4)% – в 
підгрупах 1B і 1D відповідно; з (32,65±0,77)% та 
(34,15±0,85)% до (5,3±0,5)% та (5,1±0,5)% – в під-
групах порівняння 1A і 1C відповідно. Однак, у 
підгрупах 1B та 1D цей процес відбувався ефек-
тивніше, залишаючись у 9,84; 11,24; 5,52 раза та 
9,62; 10,83; 6,66 раза нижчим за вихідний рівень 
на 3, 6 та 12 місяці відповідно, тоді як у підгру-
пах порівняння 1A і 1C цей показник знижувався 
у відповідні терміни в 5,27; 4,8; 1,94 раза та 5,5; 
5,17; 2,07 раза при статистично вірогідній різниці 
між підгрупами на 3, 6 і 12 місяць (р<0,001). Без-
посередньо після лікування спостерігалося зни-
ження в 3 рази індексу РВІ в основній групі та в 
2,5 рази у групі порівняння, що доводить клінічну 
ефективність проведеного лікування в кожній під-
групі. Значна різниця показників виявлена стосов-
но індексу кровоточивості РВІ на 3 місяць в осно-
вних підгрупах 1B та 1D – зменшення в 3,8 раза 
(р<0,001), порівняно до вихідних величин; у під-
групах порівняння 1A та 1C цей показник змен-
шувався в 2,4 та 2,59 раза відповідно (р<0,05).  
На 3, 6 та 12 місяці встановлена чітка вірогідна 
різниця величини індексу кровоточивості РВІ між 
групами (р<0,001).

Показники індексів кровоточивості та РМА 
знаходяться в прямій кореляції з показниками ІГ 
та його змінами в процесі лікувально-профілак-
тичних заходів. 

Стан гігієни ротової порожнини в пацієн-
тів основної та групи порівняння до лікування 
оцінювався як «поганий» або «незадовільний», 
оскільки була виявлена значна кількість немінера-
лізованих та мінералізованих зубних відкладень. 
Після закінчення курсу лікування показники ІГ 
в основних підгрупах 1B та 1D становили відпо-
відно (0,37±0,04) бала та (0,36±0,04) бала, у під-
групах порівняння 1A і 1C становили відповідно 
(0,39±0,04) бала та (0,4±0,04) бала, що відповіда-
ло «доброму» гігієнічному стану ротової порож-
нини. Це свідчить про достатній рівень проведе-
них лікувально-профілактичних заходів.

Також, на етапі одразу ж після проведеного 
лікування відмічалась позитивна динаміка за по-
казником глибини ПК. Зубо-ясенні кишені змен-
шилися в межах 0,76 мм та 1,12 мм в основних 
підгрупах, 0,21мм та 0,64 мм – у підгрупах порів-
няння. Цей показник залишався стабільним у ди-
наміці в основних підгрупах протягом інших тер-
мінів, так на 3, 6 та 12 місяці глибина ПК у підгрупі 
1B зменшувалась на 0,78 мм, 0,66 мм та 0,64 мм  
відповідно; в підгрупі 1D глибина ПК зменшу-
валась на 1,19 мм, 0,93 мм та 0,9 мм відповідно, 
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достовірно відрізняючись від подібних величин у 
підгрупах порівняння (р<0,001), що вказує на ремі-
сію дистрофічно-запального процесу в пародонті.

При вивченні індексних показників між осно-
вною та групою порівняння простежували дина-
міку змін, які характеризують активність перебігу 
патологічного процесу в тканинах пародонта у 
хворих на ГП ІІ ступеня розвитку та з супутньою 
ІХС на етапах лікування, порівнюючи з вихідни-
ми даними та між групами. У результаті проведе-
ного клінічного обстеження та індексної оцінки 
встановлено, що як в основній, так і в групі порів-
няння безпосередньо після проведеного комплек-
сного лікування порівняно з вихідними даними, 
має місце суттєве зниження ряду показників (гли-
бини ПК, індексів РВІ, РМА, ІГ, рухомості зубів). 
Загалом  аналізуючи отримані дані, можна ствер-
джувати, що схеми лікування хворих на ГП обох 
груп підібрані адекватно, про що свідчить певний 
клінічний ефект. Важливим критерієм тяжкості 
запального процесу в пародонті є ступінь вираже-
ності симптоматичного гінгівіту, який можна оці-
нити за динамікою індексів РМА, кровоточивості 
РВІ та глибини пародонтальних кишень.

Як в основній, так і в групі спостереження піс-
ля лікування відмічена позитивна динаміка індексу 
РМА: в підгрупах 2B і 2D відповідно з (45,8±0,93)% 
та (44,4±0,91)% до (5,48±0,4)% та (5,6±0,4)%; у 
підгрупах 2A і 2C з (45,5±0,93)% та (45±0,93)% до 
(6,51±0,53)% та (6,75±0,5)%. Однак, в основних 
підгрупах цей процес відбувався ефективніше і 
зберігав позитивну динаміку, залишаючись ниж-
чим за вихідний рівень у підгрупі 2B на 3 місяць –  
у 9,35 рази, у 5,39 та 3,39 раза на 6 і 12 місяці від-
повідно; в підгрупі 2D на 3 місяць – у 8,88 раза,  
у 4,53 та 3,22 раза на 6 і 12 місяці відповідно. Тоді, 
як у групі порівняння цей показник знижувався 
у відповідні терміни – у підгрупі 2A на 3 місяць –  
у 6,23 раза, у 4,0 та 2,37 раза на 6 і 12 місяці відпо-
відно; у підгрупі 2C на 3 місяць – у 6,34 раза, у 3,3 та 
2,4 раза на 6 і 12 місяці відповідно (р<0,001).

Також після лікування спостерігалось знижен-
ня індексу кровоточивості РВІ ( в основній групі –  
в 4,8, групі порівняння – в 3 рази), що доводить 
клінічну ефективність проведеного лікування в 
кожній групі. Чітка різниця стосовно показників 
індексу РВІ встановлено на 3 місяць – зменшення 
в 10,38 раза у підгрупі 2B та 8,84 раза у підгрупі 
2D (р<0,001), тоді як у підгрупах 2A і 2C цей по-
казник зменшувався в 3,93 та 3,86 раза відповідно 
(р<0,001). На 3 місяць спостерігалася вірогідна 
різниця величини індексу кровоточивості між під-
групами (р<0,05), на 6 та 12 місяці (р<0,001). 

Стан гігієни порожнини рота в пацієнтів осно-
вної та групи порівняння до лікування оцінювався як 
«незадовільний», оскільки виявляли значну кількість 
твердих і м’яких зубних відкладень. Після закінчення 
курсу лікування показники ІГ (в основній групі) ста-
новили (0,58±0,04) бала та (0,60±0,04) бала; у групі 
порівняння – (0,71±0,04) бала та (0,68±0,04) бала, що 
відповідає «доброму» гігієнічному стану ротової по-
рожнини та свідчить про відповідний рівень прове-
дення лікувально-профілактичних заходів.

Також, на етапі одразу ж після проведеного лі-
кування відмічалась позитивна динаміка за показ-
ником глибини ПК. Зубо-ясенні кишені зменши-
лися в межах 0,51 мм та 0,66 мм в основній групі, 
0,44 мм та 0,5 мм – у групі порівняння. Цей по-
казник залишався стабільним у динаміці в осно-
вній групі протягом інших термінів, так на 3, 6 та 
12 місяці глибина ПК в підгрупі 2B зменшувалась 
на 1,01 мм, 1,31 мм та 1,11 мм відповідно; у під-
групі 2D глибина ПК зменшувалась на 1,36 мм, 
1,76 мм та 1,51 мм відповідно, достовірно відріз-
няючись від подібних величин у групі порівняння 
(р<0,001), що вказує на ремісію дистрофічно-за-
пального процесу в пародонті.

Необхідно відмітити, що на етапах лікуван-
ня хворих на ГП ІІ ступеня розвитку та з супут-
ньою ІХС спостерігалася виразна тенденція до 
зниження показників індексу РDІ у всіх групах, 
як в основній, так і в групі порівняння одразу ж 
після лікування, але ефективність покращення 
цього показника була більш помітною в осно-
вних підгрупах 2В і 2D відповідно (4,28±0,04) 
бала та (4,3±0,03) бала проти (4,30±0,03) бала та 
(4,35±0,03) бала в підгрупах 2A i 2C, однак ці по-
казники статистично не достовірні (р>0,05).

Виражена позитивна динаміка показників ін-
дексу рухомості зубів, як стосовно вихідних да-
них, так і між групами на етапах лікування. Так, 
динаміка показників індексу рухомості зубів в 
основній групі така: підгрупа 2В – (1,82±0,02) 
бали, (0,68±0,02) бала, (0,6±0,02) бала, (0,65±0,02) 
бала та (0,75±0,02) бала проти в підгрупі  
2А (1,76±0,02) бала, (0,8±0,02) бала, (0,7±0,02) 
бала, (0,85±0,02) бала та (0,96±0,02) бала (р<0,001); 
підгрупа 2D – (1,81±0,02) бала, (0,59±0,02) бала, 
(0,5±0,02) бала, (0,6±0,02) бала та (0,75±0,02) бала 
проти в підгрупі 2C – (1,8±0,02) балів, (0,84±0,02) 
бала, (0,74±0,02) бала, (0,84±0,02) бала та 
(0,95±0,02) бала (р<0,001). Можна стверджувати, 
що обране лікування позитивно впливає на об’єм 
тканин пародонта вражених дистрофічно-запаль-
ним процесом у всіх підгрупах та, особливо, при 
використанні запропонованої схеми лікування.

Через 6 місяців після проведеного лікування 
спостерігалася стабілізація стану тканин паро-
донта в усіх підгрупах хворих, за винятком пооди-
ноких випадків.

Однак у основній групі хворих мала місце ві-
рогідна динаміка щодо зменшення показників ін-
дексів РМА, кровоточивості РВІ, рухомості зубів, 
глибини ПК, порівняно з показниками групи по-
рівняння.

Таким чином, аналіз отриманих результатів 
дозволяє зробити висновок, що після застосуван-
ня комплексу імунотропних препаратів в лікуван-
ні ГП активніше проходили процеси репарації 
тканин. Позитивний ефект, щодо використання в 
комплексному лікуванні ГП та з супутньою ІХС 
комплексу імунотропних препаратів прослідко-
вується на всіх етапах спостереження хворих та, 
особливо, при досягненні позитивної динаміки 
показників місцевого та загального неспецифіч-
ного імунітету.
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ЦИРКАДІАННІ ХРОНОРИТМИ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ 
ТА НЕФЕРМЕНТАТИВНОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ 

В БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ КАДМІЄВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ

У роботі представлені результати дослідження циркадіанних хроноритмів системи антиоксидантного захисту 
білих щурів при дії хлориду кадмію. 

Ключові слова: циркадіанні хроноритми, антиоксидантний захист, білі щури, хлорид кадмію.

В работе представлены результаты исследования циркадианных хроноритмов системы антиоксидантной за-
щиты белых крыс при действии хлорида кадмия. 

Ключевые слова: циркадианные хроноритмы, системы антиоксидантная защита, белые крысы, хлорид кадмия.

In the work represented the result of circadian chronorythms research of lipid peroxidation activity of white rats under 
cadmium intoxication.

Key words: circadian chronorythms, lipid peroxidation activity, white rats, cadmium intoxication.

Вступ. З усіх металів періодичної системи хі-
мічних елементів кадмій визнаний одним із най-
шкідливіших у зв’язку з тим, що він має здатність 
акумулюватися з віком в організмі. Органами – мі-
шенями для нього є нирки, печінка, статеві залози, 
трубчасті кістки, селезінка; він має канцерогенні 
властивості, збуджує всі форми прояву злоякісних 
новоутворень [4]. 

При надходжені кадмiю в органiзм тварин і лю-
дини вiдбувається пiдвищення лiпопероксидацiї, 
що призводить до посиленого витрачання антиок-
сидантів у відповідь на утворення вільних радика-
лів. Важливим є те, що солi кадмiю належать до кла-
су «тiолових отрут», які блокують сульфгiдрильнi 
групи бiлкiв і цим знижують їх антиоксидантні 
властивості. У наукових працях є повiдомлення, що 
кадмiй може значною мiрою змiнювати метаболiзм 
i вміст в організмі таких есенцiальних елементiв, 
як цинк, залiзо, мiдь, марганець, кальцiй, селен [5].

Завдання дослідження – дослідити порушення 
циркадіанних хроноритмів показників антиокси-
дантного стану організму щурів різного віку при 
інтоксикації кадмієм.

Матеріали та методи дослідження. Досліди 
проведені на білих безпородних щурах-самцях, 
які утримувалися на стандартному раціоні віварію. 
Для дослідження використовували щурів трьох ві-
кових періодів: статевонезрілі (3-місячні тварини), 
статевозрілі (6-місячні тварини) та старі (тварини 
18-місячного віку). До кожної контрольної та екс-
периментальної груп було включено по 6 щурів. 

Iнтоксикацiю тварин кадмієм створювали шля-
хом щоденного одноразового внутрішньошлункового 
уведення впродовж 7 днів розчину хлориду кадмію в 
дозi 3,5 мг/кг маси тіла, що становить 1/25 LD50. 

Всі піддослідні тварини були поділені на такі 
групи: 1 – інтактні статевонезрілі щури; 2 – ін-
тактні статевозрілі щури; 3 – інтактні старі щури;  
4 – уражені хлоридом кадмію статевонезрілі щури; 
5 – уражені хлоридом кадмію статевозрілі щури;  
6 – уражені хлоридом кадмію старі щури.

Тварин декапітували під ефірним наркозом на 
7-му добу з моменту введення розчину солі важ-

кого металу. Дослідження проводили о 8-й, 12-й,  
16-й, 20-й, 24-й та 4-й год.

Матеріалами дослідження були плазма крові, 
сироватка крові, цільна кров та гомогенати печінки. 

Показники ферментативної антиоксидантної 
системи вивчали наступними методами: активність 
каталази визначали фотоколориметричним методом 
за інтенсивністю забарвленого комплексу, який утво-
рюється при взаємодії пероксиду водню з молібда-
том амонію [2]; активність супероксиддисмутази –  
за ступенем інгібування відновленого нітротетра-
золію синього [6]; активність глутатіонредуктази 
визначали за кількістю НАДФН2, що витрачається 
у ферментативній реакції відновлення окисленого 
глутатіону; глутатіонпероксидази – за кількістю від-
новленого глутатіону, що використовується в реакції 
знешкодження пероксиду водню [3]. 

Показники неферментативної антиоксидант-
ної системи визначали за такими методами: рівень 
SH-груп – за методом Дж. Елмана (1959), рівень 
трансферину – спектрофотометричним методом 
(Бабенко Г.О., 1968); вміст церулоплазміну – за кіль-
кістю утворених забарвлених продуктів окислення 
n-фенілендіаміну в присутності церулоплазміну [1]. 

Результати досліджень піддавали статистично-
му аналізу. Достовірність отриманих результатів 
визначали, використовуючи критерій Стьюдента. 
Зміни вважали достовірними при р<0,05. Для роз-
рахунків використовували комп’ютерну програму 
Exel (Microsoft, США).

Результати досліджень. Результати наших до-
сліджень свідчать про значні порушення добових 
хроноритмів із боку антиоксидантної системи 
у крові та печінці тварин всіх вікових груп. Під 
впливом хлориду кадмію у тварин спостерігалося 
зниження більшості показників антиоксидантної 
системи печінки практично у всі часові відрізки 
дослідження.

Так, після уведення хлориду кадмію активність 
супероксиддисмутази у крові та печінці статево-
незрілих та старих щурів найбільше знижувалася 
о 4-й год. (р<0,001), у статевозрілих – о 24-й год. 
(р<0,01). 
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У тварин 3– та 6-місячного віку о 20-й год. екс-
перименту відзначалося вірогідне зниження вмісту 
церулоплазміну (відповідно на 24 та 36%). 

На тлі зниження активності супероксиддисму-
тази, згодом, о 4-й год. у статевонезрілих та стате-
возрілих тварин спостерігалося значне підвищення 
рівня церулоплазміну, що, можливо, обумовлено 
компенсаторно-захисною реакцією організму. 

В усі години експерименту мало місце достовір-
не зменшення активності каталази в печінці експе-
риментальних тварин. Найбільш істотне зниження 
активності цього ферменту в крові спостерігалося 
у тварин 3-місячного віку, особливо о 20-й год. екс-
перименту (р<0,001), що свідчить про недостатню 
збалансованість у щурів цього віку між процесами 
пероксидного окиснення ліпідів та системою анти-
оксидантного захисту. 

З рівнем церулоплазміну тісно пов’язаний вміст 
трансферину, який також у більшості досліджених 
часових проміжках знаходився на зниженому рівні 
у тварин різних вікових груп. У нічний період доби 
(о 24-й та 4-й год.) в усіх групах експериментальних 

тварин фіксували дещо підвищену антиоксидантну 
спрямованість. металопротеїну трансферину 

Виходячи з того, що кадмій є тіоловою отру-
тою, можна вважати, що зменшення вмісту SH-груп 
в крові та печінці тварин всіх експериментальних 
груп є наслідком зв’язування їх кадмієм. Метаболізм 
важких металів призводить до підвищення генерації 
вільних радикалів, а SH-групи здатні взаємодіяти з 
ними, тим самим знижують їх токсичну дію.

Висновки. Отже, за умов уведення тваринам 
хлориду кадмію відбуваються суттєві порушення 
циркадіанних хроноритмів із боку показників ан-
тиоксидантної системи. На нашу думку, є два мож-
ливі пояснення такого стану. Перше – уведення 
ксенобіотику призводить до підвищення процесів 
окиснення, внаслідок чого відбувається пригнічен-
ня антиоксидантної системи. Друге – кадмій є тіо-
ловою отрутою, він може зв’язувати сульфгідриль-
ні групи в апоферменті антиоксидантів, тим самим 
змінювати їх активність, і внаслідок інактивації 
ферментативної антиоксидантної системи відбува-
ється підвищення активності прооксидантів. 
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ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ПІСЛЯ 
ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Проведено огляд літератури на актуальну проблему безпліддя та її вирішення шляхом екстракорпорального за-
пліднення. Висвітлено різні ускладнення перебігу вагітності, яка настала в результаті використання допоміжних ре-
продуктивних технологій 

Ключові слова: безпліддя, допоміжні репродуктивні технології (ДРТ), екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ).

Проведен обзор литературы на актуальную проблему бесплодия и ее решения путем экстракорпорального 
оплодотворения. Освещены различные осложнения течения беременности, наступившей в результате использова-
ния вспомогательных репродуктивных технологий

Ключевые слова: бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), экстракорпоральное опло-
дотворение (ЭКО).

A review of the literature on the current problem of infertility and its solution through extracorporal fertilization has 
been carried out. The various complications of pregnancy, which occurred as a result of the use of auxiliary reproductive 
technologies, were covered

Key words: іnfertility, auxiliary reproductive technologies (ART), extracorporal fertilization (IVF).

Проблема безпліддя в даний час набуває не 
тільки медичного, а також соціально-демографіч-
ного значення. За даними офіційної статистики, в 
Україні частота безпліддя становить серед жінок 
3-3,5 на 1000, серед чоловіків – 0,3-0,4, проте в різ-
них регіонах України цей показник збільшується 
від 8-20% сімей, в яких виникає проблема безплід-
дя. При цьому порушення репродуктивної функції 
в обох партнерів відзначається у кожної третьої 
пари [1 с. 6].

Причини виникнення безпліддя різноманітні. 
ВООЗ виділяє такі основні причини: ендокринні, до 
яких відносяться синдром полікістозних яєчників 
(СПКЯ), недостатність лютеїнової фази, гіперпро-
лантинемія, гіперандрогенія та захворювання щито-
подібної залози, які супроводжуються гіпо- та гіпер-
тиреозом. Наступна група причин – це імунологічні, 
трубно-перитонеальні, патологія матки, ендометріоз 
та ідеопатичне безпліддя [8 с. 85 , 12 с. 112] 

У сучасному світі методи допоміжних репро-
дуктивних технологій (ДРТ) є провідними в ліку-
ванні безпліддя у даної категорії хворих, крім того, 
з кожним роком вони стають все більше доступни-
ми [2 с. 4].

В останні десятиліття проводиться активне 
впровадження в клінічну практику лікування без-
пліддя методами допоміжної репродукції, заснова-
ними на заплідненні in vitro (IVF, ЕКЗ), що зробило 
можливим настання вагітності при інфертильності, 
пов’язаної з відсутністю маткових труб або стійкою 
їх непрохідністю, при безплідді, обумовленому ен-
дометріозом, імунологічними і андрологічними 
факторами, а також у жінок, які втратили дітород-

ну функцію у зв’язку з настанням менопаузи або з 
первинним безпліддям [6 с. 71].

Беручи до уваги зростання числа вагітностей і 
пологів, що настали після ЕКЗ, акушер-гінекологи 
всього світу піднімають питання про особливості 
перебігу та ведення таких вагітностей. За даними 
ВООЗ, тільки 73% вагітностей в результаті вико-
ристання ДРТ завершуються успішними полога-
ми, частка передчасних пологів становить 33,6 %, 
частота спонтанних абортів в терміни вагітності до  
20 тижнів – 21% [11 с. 22].

Процедура ЕКЗ включає ряд етапів. Основне за-
вдання лікаря перед початком процедури ретельно 
обстежувати пацієнтів і виявити причини, які мо-
жуть перешкоджати позитивному результату ліку-
вання. Після етапу обстеження та підготовки, жінці 
проводиться стимуляція суперовуляції медичними 
препаратами. Головною метою, при цьому, є отри-
мання більшого числа ооцитів для відбору матері-
алу кращої якості, компенсації втрати клітин при 
заплідненні і ембріонів при їх культивуванні, а 
також збереження генетичного матеріалу шляхом 
консервації. 

Стимуляція суперовуляції полягає у введенні 
в організм жінки високих доз гормональних пре-
паратів. При цьому розвивається відносна гіпере-
строгенія і лютеїнова недостатність, в результаті 
порушується сeкреторна трансформація ендоме-
трію, що може призводити як до порушення імп-
лантації ембріона, так і до подальшого розвитку 
плацентарної недостатності. 

Після отримання біологічного матеріалу яйце-
клітини і сперматозоїди надходять в ембріологічну 
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лабораторію. Сперма проходить очистку, концен-
трується та поміщається до яйцеклітин. Культиву-
вання людських гамет відбувається в спеціальних 
середовищах в газових інкубаторах. Ембріолог від-
стежує розвиток ембріона. Враховується швидкість 
запліднення, проводиться візуальна оцінка якості. 
При чоловічому факторі безпліддя (малій кількості 
сперматозоїдів, багато деформованих сперматозо-
їдів) проводиться мікроманіпуляційна процедура 
ІКСІ. На спеціальному обладнанні яйцеклітина 
фіксується присоскою, а сперматозоїд знерухом-
люється і поміщається в мікроголку. Потім мікро-
голка зі сперматозоїдом вводиться в цитоплазму 
яйцеклітини. На 3-ю або 5-ту добу жінці проводять 
перенесення ембріона в порожнину матки. Ембріо-
ни хорошої якості підлягають заморожуванню, при 
невдалій спробі в наступному протоколі не треба 
буде проводити стимуляцію овуляції. Після перене-
сення ембріонів в порожнину матки лікар призна-
чає лікарські препарати прогестеронового ряду, які 
підтримують жовте тіло, яке, в свою чергу утримує 
вагітність. Механізм імплантації ще до кінця не ви-
вчений. Крім гормонального фону, важлива роль 
належить імунній системі та системі згортання. На 
14 день після перенесення ембріона визначають 
вміст хоріонічного гонадотропіну, який показує на-
стала вагітність чи ні [7, с. 58].

Проведені дослідження показують, що після ви-
користання різних методів ДРТ загроза мимовіль-
ного аборту виникає, як правило, на терміні гес-
тації 7-8 і 12 тижнів, що, наймовірніше, пов’язане 
з дисгормональних станом [5, с. 27,6 с. 73].  
Крім того, гормональна терапія призводить до ак-
тивації аутоімунних процесів, тромбофілічних ста-
нів та вірусно-бактеріальної інфекції. У зв’язку з 
цим, велике значення має гормональна корекція 
вагітностей після ЕКЗ до 16 тижнів [9, с. 29]. У той 
же час, деякі дослідники довели, що високі рівні 
прогестерону в першому триместрі призводять до 
тромбофілічних станів і гальмують вироблення 
хоріонічного гонадотропіну, наслідком чого може 
стати втрата вагітності [1, с. 12]. 

Значущими ускладненнями вагітності після 
ЕКЗ, за даними літератури, є прееклампсія та пла-
центарна недостатність. Прееклампсія розвиваєть-
ся у 32,7-63,1% вагітних, які використовували ДРТ, 
плацентарна недостатність у 61-73%. Підвищення 
частоти розвитку зазначених ускладнень при вагіт-
ності в результаті ЕКЗ можна пов’язати з наявністю 
у даної категорії пацієнток ускладненого акушер-
ко-гінекологічного анамнезу, супутньої патології 
як ендокринного, так і екстрагенітального харак-
теру. Все це призводить до зниження адаптаційних 
можливостей організму в зв’язку з порушеннями 
в гіпоталамо-гіпофізарній системі, рецепторному 

апараті органів-мішеней, а також порушеннями з 
боку центральної нервової системи, вегетативної 
і симпатоадреналової систем. В результаті генера-
лізованої вазоконстрикції, гіповолемії, порушення 
коагуляційних і реологічних властивостей крові 
матері і плоду відбуваються гемодинамічні пору-
шення, які проявляються зниженням відтоку крові 
з плаценти і її недостатнім надходженням до між-
ворсинчастого простору. Встановлено, що плацен-
тарна недостатність пов’язана, переважно, з пору-
шенням кровообігу з гіперкоагуляцією, склерозом і 
альтеративними процесами [10 с. 8].

Згідно з даними досліджень Липницької А. В. 
та Прохоцької В. А., у групі жінок після ЕКЗ ви-
являлися такі ускладнення перебігу вагітності: 
загроза переривання вагітності (60%), гестози лег-
кого ступеня (15%), хронічна фетоплацентарна не-
достатність (ХФПН), хронічна внутрішньоутробна 
гіпоксія плода (ХВГП) (20%) та ін. Слід зазначити, 
що загроза переривання вагітності в групі порів-
няння відзначалася у 15% [3 с. 37].

Результати досліджень Новицької Н.А. свідчать, 
що ранні терміни вагітності, що настала в результаті 
ЕКЗ, є «критичними» для пацієнток з безпліддям в 
анамнезі, незалежно від його причини і характери-
зуються більш високою частотою репродуктивних 
втрат і загрози переривання в порівнянні з іншими 
триместрами вагітності. Другий триместр вагітнос-
ті характеризувався більш сприятливим перебігом, 
ніж ранні терміни, і меншою частотою репродук-
тивних втрат. Частота репродуктивних втрат у дру-
гому триместрі вагітності складає 1,56%. Причиною 
мимовільного аборту в терміни 16-22 тижні у всіх 
пацієнток даного дослідження є істміко-цервікальна 
недостатність. Частота загрози переривання в дру-
гому триместрі склала 28,2 %, що в 2 рази нижче в 
порівнянні з частотою даного ускладнення в першо-
му триместрі. Несприятливий перебіг вагітності у 
другому триместрі у пацієнток з ендокринною без-
плідністю в анамнезі обумовлено не тільки високою 
частотою загрози переривання, але також ранньою 
маніфестацією гестозу (в 24-28 тижнів) – у 9,75% 
вагітних [4 с. 48]. 

Висновки:
1. Вагітні після застосування екстракорпораль-

ного запліднення становлять групу високого ризи-
ку таких ускладнень вагітності, я загроза перери-
вання, гестози, дисфункція плаценти).

2. Незважаючи на досягнуті результати, напра-
цьовані впродовж багатьох років активного вико-
ристання допоміжних репродуктивних технологій, 
залишається багато невирішених і невивчених пи-
тань, що стосуються вибору правильної тактики та 
особливостей перебігу вагітностей, що наступили 
в результаті ДРТ.
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ЗМІНИ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПАРЕНХІМИ НИРОК ЩУРІВ 
ВНАСЛІДОК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СТІЙКОЇ ОДНОБІЧНОЇ ЇХ ІШЕМІЇ 

Стаття присвячена дослідженню кровотоку в паренхімі нирок при однобічному порушенні кровотоку у експери-
ментальних тварин (щурі лінії Вістар). В роботі наведені нові дані щодо особливостей морфологічних змін у мікро-
циркуляторному руслі обох нирок. Показано, що протилежна нирка також отримує негативного впливу на власний 
кровотік. Використання фармакологічного захисту паренхіми нирок під час оперативного втручання може позитивно 
впливати на стан компенсаторних можливостей котралатеральної нирки. 

Ключові слова: однобічна ішемія паренхіми нирок, мікроциркуляторне русло, морфологічні зміни.

Статья посвящена исследованию кровотока в паренхиме почек при одностороннем нарушении кровотока у экс-
периментальных животных (крысы линии Вистар). В работе приведены новые данные об особенностях морфологи-
ческих изменений в микроциркуляторном русле обеих почек. Показано, что противоположная почка также получает 
отрицательное воздействие на собственный кровоток. Применение фармакологической защиты паренхимы почек 
во время оперативного вмешательства может положительно влиять на состояние компенсаторных возможностей 
котралатеральной почки.

Ключевые слова: односторонняя ишемия паренхимы почек, микроциркуляторное русло, морфологические 
изменения. 

The work is devoted blood-groove research in parenchym kidneys at unilateral infringement of a blood-groove at experi-
mental animals (a rat of a line of Vistar). In work the new data about features of morphological changes in microcyrculation a 
channel of both kidneys is cited. It is shown that the opposite kidney also receives negative influence on own blood-groove. 
Application of pharmacological protection parenchyme kidneys during operative intervention can positively influence a con-
dition compensation possibilities kontralatheral kidneys.

Key words: unilateral ischemia parenchyme kidneys, microcyrculation a channel, morphological changes.

Актуальність. Певні патологічні стани (стено-
зування, гострий тромбоз ниркової артерії та ін.) 
спричинюють стійке порушення ниркового крово-
обігу, яке веде не тільки до значного порушення 
функції нирки і навіть до її загибелі [1, с. 96; 2, с. 23].  
Вивчення стану компенсації мікроциркуляторного 
русла паренхіми нирок при однобічній ішемії та 
можливість її корекції у періопераційному періоді 
має певне практичне значення. Доведено, що по-
рушення кровообігу нирки веде до значних змін 
мікроциркуляції, тканинного дихання, утворення 
склеротичних процесів в паренхімі [3, с. 17]. Змі-
ни стосуються також і функції протилежної нирки 
[5, с. 305; 6, с. 1028]. Але термін виникнення в ній 
компенсаторно-пристосовних змін та динаміка їх 
перебігу під час різних видів порушення крово-
постачання однієї з нирок на сьогодні недостатньо 
з’ясовані. Тому, визначення змін кровотоку парен-
хіми обох нирок в даному випадку є актуальним і 
має певне практичне значення.  

Мета дослідження. В експерименті морфоло-
гічно дослідити зміни ниркового кровотоку в обох 
нирках при їх однобічній ішемії.

Матеріали і методи дослідження. В експери-
менті на 34 білих половозрілих щурах лінії Вістар 
створювали постійну ішемію лівої нирки (ЛН) за 
власно розробленою методикою, яка полягала у дозо-
ваному фіксованому перегинанні її артерії під контр-
олем змін омічного супротиву паренхіми [4, с. 86].  

Стан паренхіми 10 відносно здорових щурів бра-
ли за контроль (контрольна група – КГ). Щільність 
судин (ЩС) була досліджена морфометричним 
методом як середня кількість судин, за мембран-
ною/субмембранною реакцією ендотелію з моно-
клональним антитілом CD34 у 10 полях зору при 
збільшенні х400 з наступним визначенням їх числа 
на 1мм2. 

Експериментальні дослідження на щурах про-
водили з дотримуванням принципів передбачених 
Європейською конвенцією з нагляду за прове-
денням лабораторних та інших дослідів з участю 
лабораторних тварин різних видів, Конвенцією з 
біоетики Ради Європи, Гельсінською декларацією 
Всесвітньої медичної асоціації, Першим україн-
ським національним конгресом з біоетики. Всі опе-
ративні втручання, експериментальні дослідження 
та вихід з експерименту тварин здійснювали за 
умов адекватного знеболення, не завдаючи страж-
дань останнім.

Результати дослідження і їх обговорення. 
Дослідна група щурів (ліва нирка – ЛН), що зна-
ходилась під впливом експериментальної ішемії 
при гістологічному дослідженні в забарвленні ге-
матоксилін-еозин (Г-Е) характеризувалася вели-
кою кількість повнокровних ділятованих судин, що 
мали периваскулярну набряклу строму і звивистий 
хід. Більшість полів зору містили екстравазальні 
точкові крововиливи та осередки хронічного запа-
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лення, представлені здебільшого круглоклітинним 
моноцитарно-лімфоцитарним інфільтратом і роз-
ташовані навколо капілярної сітки кортикального 
лабіринту (рис. 1 А).

Позитивна реакція ендотелію судин із марке-
ром CD34 зразків дослідної групи дозволила про-
демонструвати хаотично розгалужену капілярну 
сітку в стромі між клубочками і нирковими каналь-
цями, що розгалужується навколо первинних гілок 
приносних артеріол, де беруть початок капіляри 
відповідних відділів виносних артеріол в області 
судинного полюсу (рис. 1 Б). Це явище вірогідно 
носить пристосувальний характер в наслідок дії 
ішемії. До того ж в зразках дослідної групи добре 
видно ушкодження CD34+ ендотелію клубочків з 

частковим тромбозом та колапсом капілярних пе-
тель, наявність пристінкових мікротромбів в зна-
чно більших за діаметром артеріолах та венулах, 
що говорить про зміну реологічних властивостей 
крові через ішемічне ушкодження ендотелію (рис. 
1). Для порівняння, в групі контролю (КГ) чітко 
виявляється збереження ангіоархітектоніки клу-
бочків, артеріол та капілярної сітки в нормальних 
умовах (рис. 2).

Цікавим виявилося спостереження правої 
контралатеральної «здорової» нирки (ПН), що та-
кож продемонструвала порушення кровообігу наче 
в умовах ішемії (рис. 3. А). Дилятація кровонапов-
нених судин, набряк строми і гідропічна дистрофія 
епітелію більшості канальців характеризували ПН, 
як і ЛН дослідної групи, а формування капілярної 
сітки значно перевищувало і КГ, і дослідну групу 
(рис. 3. Б), особливо навколо крупних артеріол 
(рис. 3. В). Це підтверджує, що судинні захворю-
вання нирок впливають на всі структурні елементи 
обох нирок. Для кількісної оцінки стану васкуляри-
зації дослідних зразків нами було проаналізовано 
щільність судин (ЩС).

Щільність судин була досліджена морфоме-
тричним методом у зразках тканини нирок, як 
середня кількість судин, за мембранною/субмемб-
ранною реакцією ендотелію з моноклональним ан-
титілом CD34 у 10 полях зору при збільшенні х400 
з наступним визначенням їх числа на 1мм2. Окремо 
вимірювалась ЩС коркового та мозкового шарів 
для з’ясування впливу ішемічних процесів.

ЩС дослідної групи коливалась від 7 до 24 су-
дин на 1 мм2, що, в середньому, в корковому шарі 
склало 9,3±1,5 судин/мм2, в мозковому – 11,2±2,4 
судин/мм2; в контралатеральній нирці – від 12 до 
38 судин на 1 мм2, відповідно 15,1±2,5 судин/мм2 та 

Рис. 1. Нирка щура із експериментальною 
ішемією. А. Повнокровні дилятовані судини, 

набряк строми, осередки запалення, крововиливи 
в корковому шарі, забарвлення Г-Е (х400).  

Б. Позитивна реакція ендотелію розгалуженої 
сітки капілярів, крупних судин і ниркових 

клубочків із маркером CD34, ІГХ метод, додаткове 
забарвлення гематоксиліном Майєра (х400)

Рис. 2. Клубочок нирки щура контрольної групи.  
А. Біля судинного полюсу чітко визначається macula 

densa, збережений епітелій проксимальних та 
дистальних звивистих канальців, забарвлення Г-Е 
(х1000). Б. CD34-позитивний ендотелій збережених 
капілярних петель клубочку, поодинокі капіляри 
серед звивистих канальців, ІГХ метод, додаткове 

забарвлення гематоксиліном Майєра (х1000)

 
Рис. 3. Права «здорова» нирка щура 

із експериментальною ішемією 
А. Дилятована повнокровна судина, 

крововиливи, забарвлення Г-Е (х200). 
Б. Розширені судини з CD34+ ендотелієм, 

розгалужена судинна сітка кортикального 
лабіринту, ІГХ метод, додаткове забарвлення 

гематоксиліном Майєра (х400). В. Формування 
капілярної сітки навколо первинних гілок 

крупної артеріоли, ІГХ метод, додаткове 
забарвлення гематоксиліном Майєра (х400)
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31,2±4,4 судин/мм2 , для порівняння в КГ – від 3 до 
10 судин на 1 мм2 , відповідно 5,7±0,9 судин/мм2 та 
6,8±1,0 судин/мм2. Результати обчислень наведені 
в таблиці 1.

Таким чином, фіксоване перегинання артерії 
ЛН з наступним недокрів’ям ниркової паренхіми 
викликає стійкий спазм двох третин периферичних 
відділів міждолькових артерій обох нирок з ура-
женням коркового шару і збереженням мозкового 
за рахунок юкстамедулярних нефронів, що переда-
ють кров в хибні прямі артеріоли для кровопоста-
чання капілярної системи мозкової речовини. Іше-
мічні процеси призводять до виділення медіаторів 
запалення і наступної дилатації судин з стимуля-
цією росту колатеральних капілярів через ростові 
фактори, що ми й спостерігаємо в контралатераль-
ній нирці. Це призводить до підвищення кількості 
судин в цілому, але нерівномірному – дисбаланс 
ЩС в корковому та мозковому шарах (зменшення 
їх безпосередньо під капсулою, порівняно з більш 
глибоким мозковим), що не відповідає нормальній 
будові судин в нирках КГ. Знайдено статистично 
вірогідну різницю ЩС обох підгруп порівняно із 

КГ (рА І**<0,05, r=+0,359; рА IІ**<0,05, r=+0,571), та 
між собою (рА І*<0,05, r= +0,473). 

Висновки. Морфологічні зміни праренхіми ни-
рок експериментальних тварин у віддалені терміни 
стійкого обмеження кровопостачання паренхіми 
однієї нирки характеризувалися нерівноміреним 
збільшенням щільності судин з одночасним різким 
падінням експресії фактору росту ендотелію судин, 
низькою здатністю до його проліферації, стоншен-
ням стінок приносних артеріол і втратою їх тону-
су (дилятацією). При однобічному пошкоджені 
нирок щурів, внаслідок експериментальної ішемії 
в контралатеральній нирці виникають патологічні 
зміни, які проявляються в наявності дистрофіч-
них змін епітелію канальців, осередків набряку та 
склерозу навколо крупних судин, перитубулярних 
та периваскулярних круглоклітинних запальних 
інфільтратів, потовщення стінок приносних арте-
ріол за рахунок гіпертрофії м’язових клітин, що 
свідчить про наявність в ній ознак ренальної гіпер-
тензії і може обмежувати перебіг адекватних ком-
пенсаторно-пристосовних реакцій на відновлення 
функціонального стану нирок.

Таблиця 1
Щільність судин в зразках тканини нирки, n, М±S

Група n Локалізація CD34+ судин / 1 мм2 p, r

А І 15
Корковий шар 9,3±1,5 р*<0,05, r= +0,473

р**<0,05, r=+0,359Мозковий шар 11,2±2,4

А ІІ 15
Корковий шар 15,1±2,5

р**<0,05, r=+0,571
Мозковий шар 31,2±4,4

КГ 10
Корковий шар 5,7±0,9
Мозковий шар 6,8±1,0

Примітка: * – різниця вірогідна по відношенню до «здорової» ПН при 5% рівні значущості (р<0,05);
** – різниця вірогідна по відношенню до КГ при 5% рівні значущості (р<0,05);
КГ – контрольна група
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЯМИ ДІАГНОСТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 
ЛЕЙКОЦИТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ВИЗНАЧЕНІ АВТОАНАЛІЗАТОРАМИ

Стаття присвячена ефективному використанню в практичній діяльності лікарів результатів визначення кількості 
лейкоцитів та лейкоцитарної формули крові при різних хворобах з допомогою гематологічного аналізатора. При-
ведені рекомендовані шляхи формулювання правильних діагностичних заключень в тих випадках, коли аналізатор 
вимушено помилково визначає лейкоцитарні показники.

Ключові слова: кров, кількості лейкоцитів, гематологічний аналізатор.

Статья посвящена эффективному использованию в практической деятельности врачей результатов определе-
ния количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы крови при различных заболеваниях с помощью гематологи-
ческого анализатора. Приведены рекомендованные пути формулирования правильных диагностических заключе-
ний в тех случаях, когда анализатор вынужденно ошибочно определяет лейкоцитарные показатели.

Ключевые слова: кровь, количества лейкоцитов, гематологический анализатор.

The article is devoted to the effective use in practice of doctors of the results of determining the number of leukocytes 
and the leukocyte blood formula for various diseases with the help of a hematological analyzer. The recommended ways of 
formulating the correct diagnostic conclusions are given in those cases when the analyzer is forced to mistakenly determine 
leukocyte counts.

Key words: blood, leukocyte count, hematological analyzer.

Найефективніше використання лікарями різ-
них фахів діагностичного значення лабораторних 
результатів, які визначаються у пацієнтів гемато-
логічними аналізаторами, потребує додаткових 
знань, роз’яснювальної інформації про їх зв’язки із 
симптомами,причинами та патогенезом, які можна 
точніше з’ясувати, якщо є дані про технічні осо-
бливості визначення гематологічних показників, 
про можливі технічно-помилкові відхилення від іс-
тинних значень, а також відомості про істинні збіль-
шення чи зменшення кількості клітин крові при 
різних хворобах [7]. Але не завжди ця професійна 
інформація є в клініко-діагностичних лабораторі-
ях, де працюють спеціалісти на автоаналізаторах, а 
тому вона може бути невідома терапевтам, хірургам, 
неврологам, педіатрам і ін. фахівцям, за замовлення-
ми яких виконуються лабораторні аналізи.

Метою роботи являлось викладення особливос-
тей визначення абсолютних і відносних кількостей 
лейкоцитів з урахуванням лейкоцитарної формули  
(і їх діагностичного значення) з допомогою японсько-
го аналізатора MEK 8222, який можна віднести до 
високотехнологічних приладів другого класу [3, 5].  
Аналізатор визначає головні і допоміжні лейкоци-
тарні показники у крові. WBC (White blood cells) –  
кількість лейкоцитів в 1 л крові (у здорових дорос-
лих 4-9 Г/л [2, 6] (в США у дорослих 4,5-11,0 Г/л, 
3,6-10,2 Г/л) [6] визначається після добавлення 
реактиву для розчинення мембран еритроцитів, а 
лейкоцити (кожен лейкоцит об’ємом більше 35 фл, 
а також при наявності і інші клітини) підраховують-
ся. Істинне збільшення кількості лейкоцитів (>9 Г/л)  
реєструється при багатьох хворобах: абсцесах, акти-
номікозі, амебіазі, гепатиті, гломерулонефриті, диф-
терії, дивертикуліті, ендокардиті бактеріальному 

або ревматичному, жовчнокам’яній хворобі, інфарк-
ті міокарда, коліті, колагенозах, краснусі, ліптоспі-
розі, лімфаденіті, лімфогранулематозі, менінгіті, 
міокардиті, нефролітіазі, нефротичному синдромі, 
панкреатиті, периартеріїті вузловому, перитоніті, 
пієлонефриті, плевриті, пневмонії, ревматизмі, рев-
матоїдному артриті, аденокарциномі легенів, нирок 
чи ін. органів, сепсисі, скарлатині, тиреоїдіті, тубер-
кульозі, тифі поворотному, холангиті, холециститі, 
хронічних лейкеміях, шоках, ентериті, ентероколі-
ті, а також при пухлинах, запаленнях чи отруєннях 
з некрозом клітин, при гострих постгеморагічних 
чи гемолітичних анеміях, при отруєннях ліками чи 
іншими хімічними сполуками, при фізичних, емо-
ційних чи стресових навантаженнях, при ацидозі, 
еклампсії, уремії, подагрі, вагітності, пологах у ва-
гітних та у новонароджених. 

Помилкове збільшення WBC реєструється тоді, 
коли в пробі крові окрім лейкоцитів з’являються 
інші клітини [3,5]. При недостачі лізуючого реакти-
ву (його дефіциті, з простроченим строком придат-
ності, неякісному приготуванні, виготовленням ін-
шою фірмою та неадаптованого до аналізатору і ін.) 
незруйновані еритроцити помилково вносяться у 
число лейкоцитів. У хворих з малярією еритроцити 
з плазмодіями, які набувають резистентність до лі-
зуючого реактиву, помилково збільшують кількість 
клітин з ядром. Присутність у крові нормобластів, 
еритробластів і мегалобластів при анеміях і еритро-
лейкемії, та гігантських макротромбоцитів чи мі-
кроагрегатів тромбоцитів при тромбоцитопатіях чи 
лейкемічній тромбоцитемії приводять до помилко-
вого збільшення WBC [3, 7] (дивись діагностичний 
випадок). Навіть щоденне використання при контр-
олі якості контрольної суспензії лейкоцитів (в якій 
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не буває додаткових клітин) не виявляє цих помилок 
аналізатора у конкретних хворих. Допоможуть ви-
явити помилки аналізатора паралельні мікроскопіч-
ні дослідження мазків крові з ідентифікацією усіх 
клітин і мікроагрегатів, а при недоліках лізату також 
мікроскопія препаратів крові, в яку внесений цей ре-
актив. Вивчення гістограм і скатерограм лейкоцитів 
також сприяє виявленню додаткових груп клітин. 

Наявність молекул кріоглобулінів у крові при-
водить до помилкового визначення кількості лейко-
цитів, що реєструється при раках, саркомі, гострих 
і хронічних лейкеміях (частіше при множинній мі-
єломі, макроглобулінемії чи хронічній лімфолейке-
мії), при аутоімунних хворобах, вірусних гепатитах і 
цукровому діабеті. Наприклад, навіть при лейкопенії 
у присутності кріоглобулінів кількість лейкоцитів у 
крові може помилково визначатись в нормальних 
межах (і без виявлення цієї помилки при контролі 
якості). Але концентрацію кріоглобулінів у сироват-
ці можна визначити біохімічним або імунологічним 
методами, а якщо пробу крові нагрівати при 37°С 
протягом 30 хвилин, то молекули кріоглобулінів змі-
нюються і помилка усувається [3].

Істинна лейкоцитопенія реєструється при анемі-
ях (апластичній, В12-дефіцитній, фолієводефіцит-
ній, залізодефіцитній, залізозбитковій, свинцевоін-
токсикаційній), гострих лейкеміях, рефрактерних 
анеміях, лейшманіозі, лімфомах, променевій хворо-
бі, паховій венеричній гранульомі, саркоїдозі, сис-
темному червоному вовчаку, уремії, цирозі печінки 
та тяжких інфекціях. Істинна лейкоцитопенія вини-
кає за рахунок зменшення кількостей нейтрофілів 
сегментоядерних і лімфоцитів та інших лейкоцитів.

Помилкове зменшення WBC виникає внаслідок 
руйнування лейкоцитів, наприклад, при зберіганні 
зразка крові більше доби або при грубому механіч-
ному перемішуванні крові у контейнері. Виявити цю 
помилку з допомогою контрольного біоматеріалу 
неможливо, тому що визначення кількості лейкоци-
тів у майже ідеальній контрольній суспензії клітин 
буде завжди безпомилковим. Але у крові пацієнта 
лейкоцитарні гістограма чи скатерограма будуть з 
ненормальними особливостями (наприклад, із від-
сутніми еозинофілами, базофілами, моноцитами, 
нейтрофілами чи лімфоцитами), а мікроскопічні 
визначення у камері кількості лейкоцитів у крові та 
значення лейкоцитарної формули підтвердять зміни 
у даному зразку, що повинно привести до виявлення 
помилки та стимулювати повторне взяття крові і по-
вторення аналізу зразка без його зберігання. 

Нормальна, збільшена чи зменшена WBC із пе-
реважанням (зростанням) кількості (або із зменшен-
ням до 0) будь-яких лейкоцитів потребує негайного 
уточненого визначення лейкоцитарної формули у 
мазку крові досвідченим мікроскопістом. Напри-
клад, якщо у дитини чи дорослого кількість лейко-
цитів 6 Г/л чи 26 Г/л, але з числом лімфоцитів 55-
75%, то дуже бажане мікроскопічне дослідження 
мазка крові. Бо це може бути помилковий лімфоци-
тоз за рахунок нормобластів, або з переважанням 
числа «малих», «середніх» чи великих гранулярних 
(або негранулярних) лімфоцитів, чи лімфобластів 
або пролімфоцитів. Такі різні лімфоїдні клітини мо-
жуть бути при вірусних (чи тяжких бактеріальних) 
запаленнях органів, або при гострих чи хронічних 

різних варіантах лімфолейкемій. Наприклад, при мі-
кролімфобластній лейкемії у крові може бути багато 
мікролімфобластів із середнім діаметром 8-12 мкм, 
з великим ядром з інтенсивно фарбованим дрібно-
зернистим хроматином, через який немає просві-
чування малих ядерець та з дуже вузькою синьою 
цитоплазмою без гранул. Побачити різноманітні 
особливості будови лімфоїдних клітин та виявити 
помилкові визначення аналізатора без мікроскопіч-
ного дослідження мазка крові неможливо.

Якщо при лейкоцитопенії визначається від-
носний лімфоцитоз 45-65% і більше (при цьому у 
більшості випадків абсолютний лімфоцитоз від-
сутній), що може бути при агранулоцитозі (медика-
ментозному, хімічному, променевому, радіонуклід-
ному, бактеріальному, грибковому, паразитарному, 
апластичному, лейкемічному, лімфомному і ін.), то 
мікроскопія мазка допоможе одержати початкові 
відомості про розміри і форми лімфоїдних клітин 
(мономорфність-моноклоновість, поліморфність-
поліклоновість). Мікроскопічні ознаки лімфоцитів 
можуть дати додаткову діагностичну інформацію 
про хворобу, яка сприяла виникненню відносного 
лімфоцитозу.

Корекцію деяких визначених аналізатором 
кількостей лейкоцитів та співвідношення їх у лей-
коцитарній формулі демонструємо при одному діа-
гностичному випадкові. При дослідженні крові у 
пацієнтки П. 29 років аналізатор указав наявність слі-
дуючих «сигналів»: «лейкоцитоз», «нейтрофільоз», 
«незрілі гранулоцити», «зсув уліво», «базофілія», 
«моноцитоз», «лімфоцитоз», «атипові лімфоцити», 
«лімфоїдно-моноцитарна інтерференція», «анемія», 
«тромбоцитопенія», «тромбоцитарні агрегати». Ви-
явлений «лейкоцитоз» дорівнював 57,4 Г/л і виявив-
ся помилково завищеним, тому що при паралельній 
мікроскопії мазка крові було визначено 12,05 Г/л 
нормобластів, які аналізатор помилково відносив до 
лімфоцитів. Нормобласти ідентифікуються за загаль-
ноприйнятими мікроскопічними ознаками [1, 2, 4]. 
У зв’язку з цим WBC було скореговано до 45,35 Г/л,  
кількість лімфоцитів зменшилась до 4,59 Г/л,  
а «сигнали» «атипові лімфоцити» і «лімфоїдно-мо-
ноцитарна інтерференція» втратили діагностичне 
значення, оскільки за атипові лімфоцити помилково 
приймались нормобласти. «Сигнал» «лімфоцитоз» 
залишився, тому що верхню межу норми абсо-
лютне число лімфоцитів незначно перевищувало. 
«Сигнали» «нейтрофілія» (13,72 Г/л), «незрілі гра-
нулоцити» та «зсув уліво» і мікроскопічно підтвер-
джувались, бо в мазках серед нейтрофільних клітин 
в переважаючій кількості виявились мієлобласти 
діаметром 10-22 мкм з азурофільними поодинокими 
гранулами в цитоплазмі (хоча частина бластів була 
без гранул). При цьому використовувались загаль-
ноприйняті мікроскопічні особливості будови ядра 
і цитоплазми мієлобластів нейтрофільних [1, 2, 4].  
Кількості промієлоцитів, мієлоцитів і метаміє-
лоцитів були незначними. «Сигнал» «базофілія»  
(1,5 Г/л) був підтверджений і мікроскопічно у маз-
ках з виявленням збільшеної кількості базофілів від-
носно великих розмірів з незначним числом серед-
ніх і великих синіх гранул у цитоплазмі.

Одночасно із «сигналом» «моноцитоз» (22,73 Г/л)  
мікроскопічно у мазках крові виявлено відносно 
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великі монобласти з вузькою світлосиньою цито-
плазмою без гранул (22% у лейкоцитарній форму-
лі), 16,2% моноцитів з пилоподібними азурофіль-
ними гранулами (іноді з нефарбованими вакуолями  
середніх розмірів) у широкій базофільній цитоплаз-
мі та з різними формами ядер, а також незначну кіль-
кість промоноцитів (0,8%). В мазках реєструвалось 
багато зруйнованих незрілих і інших лейкоцитарних 
клітин. Моноцитарні клітини різної зрілості ви-
значались за відомими мікроскопічними ознаками  
[1, 2, 4]. 

Мікроскопічно уточнена наявність у крові ней-
трофільних мієлобластів – промієлоцитів, моно-
бластів, промоноцитів і моноцитів, базофілії, тяж-
ких анемії (з концентрацією гемоглобіну 59 г/л) і 
тромбоцитопенії (усього 33 Г/л), які підтверджені 
даними гістограм, можуть реєструватись при го-
стрій мономієлобластній лейкемії з базофілією у 
пацієнтки П.

Таким чином, паралельна (завжди необхідна) мі-
кроскопія мазка крові, яка виконана одночасно з ана-
лізаторними дослідженнями, дозволяє зробити важ-
ливі корегуючі уточнення по кількості лейкоцитів 
(з відрахуванням нормобластів), по лейкоцитарній 
формулі з виявленням відносно великих кількостей 
бластних і інших незрілих лейкоцитарних клітин, 
що дає підставу зробити припущене діагностичне 
заключення про наявність гострої лейкемії. Разом 
з результатами, які визначені аналізатором (по кіль-
костях еритроцитів, тромбоцитів, і лейкоцитів, по 
концентрації гемоглобіну, величині гематокриту, 
лейкоцитарній формулі, зсуву уліво і ін.) мікроско-
пічні уточнюючі дані значно наближають лікаря до 
дообстеження пацієнтки у вірному діагностичному 
напрямку. Тому що для підтвердження попередньо-
го діагнозу необхідні дослідження клітин кісткового 
мозку з визначенням кластерів диференціювання та 
аберацій хромосом і онкогенів.

Істинна нейтрофілія тісно зв’язана з головною фа-
гоцитарною і лізуючою функцією сегментоядерних 
нейтрофілів, а тому частіше зустрічається при запален-
нях різних органів, які викликані бактеріями, грибами, 
найпростішими і іншими збудниками при абсцесах, 
ангіні, апендициті, ботулізмі, бронхіті, бронхіальній 
астмі, васкуліті, гепатиті некротичному, імунному 
гломерулонефриті, дерматиті, дифтерії, дизентерії, 
ентериті, колагенозах, міозиті, панкреатиті, перитоні-
ті, пієлонефриті, поліомієліті, тиреоідиті, тифі висип-
ному, сепсисі, скарлатині, уремії, холециститі, шоці і 
ін. Нейтрофілія також є при хворобах з деструкцією 
будь-яких органів, при отруєннях бензолом, казеїном, 
літієм, мишьяком, оловом, ртуттю, свинцем, скипида-
ром, СО чи СО2, хлористим калієм, етиленгліколем, чи 
отрутами комах, при реакціях на адреналін, антипірин, 
атропін, ацетилхолін, гепарин, гідрокортизон, гістамін, 
кислоту нікотинову, кортикостероїди, кортикотропін, 
наперстянку, серотонін, хлорпропамід, фенацитин, 
етиохоланолол. Нейтрофілія реєструється у вагітних 
та при пологах, у новонароджених, при хірургічних 
операціях і травмах, після вживання їжі, при фізично-
му та розумовому перенапруженні, при судомах, нудо-
ті і рвоті, при болі, страху, радості, гніві, електрошоці, 
гіпоксії, перегріванні, переохолодженні і ін.

Сигнали «Immature Granulocyte», «Lext shift» і 
«Neutrophilia» зі збільшенням кількості паличкоя-

дерних нейтрофілів, з наявністю метамієлоцитів, 
мієлоцитів, промієлоцитів і мієлобластів (іноді з 
еозинофілією>0,3 Г/л) можуть реєструватись при 
будь-яких тяжких інфекційних чи неінфекційних 
хворобах, при гострих чи хронічних лейкеміях, 
при гострих промієлоцитарних, мієлобластних (без 
дозрівання або з дозріванням) лейкеміях, при реф-
рактерних анеміях, при хронічних нейтрофільних 
еозинофільних чи базофільних мієлолейкеміях, мі-
єломоноцитарній, мієлофіброзі з мієлоїдною мета-
плазією, іноді при хронічних лейкеміях з важкими 
ланцюгами (Франкліна, Зелігмана) при мієлоїдній 
саркомі. Але різновиди незрілих гранулоцитів та 
їх співвідношення можна визначити тільки при 
паралельному мікроскопічному дослідженні мазка 
крові.

Помилкове визначення «нейтрофілії» відбува-
ється відносно рідко, наприклад, при збільшенні 
кількості еозинофілів (шо підтверджується також 
сигналом «нейтрофільно-еозинофільна інтерферен-
ція»). Збільшення кількості нейтрофілів при появі 
у крові метамієлоцитів, мієлоцитів, промієлоцитів 
і мієлобластів не можна називати помилковою ней-
трофілією (тому що всі клітини нейтрофільного 
ряду), але уточнювати ступінь зрілості та співвід-
ношення їх дуже необхідно мікроскопічно у мазках. 
Наприклад, якщо виявляється незначна кількість ме-
тамієлоцитів (1-5%) і мієлоцитів (1-5%) (це нелейке-
мічний зсув вліво), то це може бути тяжке інфекцій-
не захворювання. Але при хронічній нейтрофільній 
лейкемії з «хронічною» фазою буде визначатись 
10% і більше метамієлоцитів, 10% і більше мієлоци-
тів, 1-9% мієлобластів; з фазою «акселерації» буде 
10% і>метамієлоцитів, 10% і>мієлоцитів, 10-19% 
мієлобластів, а при «бластній кризі» буде 20-90% 
мієлобластів. Тобто варіанти «лейкемічного зсуву 
вліво» можна визначити за співвідношенням тільки 
конкретних незрілих нейтрофільних клітин.

Помилкові «нейтрофілію» чи «еозинофілію» 
аналізатор може показати при «нейтрофільно-еози-
нофільній інтерференції», коли відбувається пере-
кривання популяції нейтрофілів над еозинофілами 
(або навпаки). Оскільки кількості нейтрофілів і ео-
зинофілів у цьому випадку аналізатор визначає не-
точно, то при мікроскопічному дослідженні мазків 
крові необхідно уточнювати співвідношення цих 
клітин і проводити корегування чисел.

Істинна еозинофілія (>0,3 Г/л) інколи з пооди-
нокими метамієлоцитами і мієлоцитами може ре-
єструватись при альвеококозі, ангіоневротичному 
набряці, анкілостомідозі, аскаридозі, астмі бронхі-
альній, васкуліті або дерматиті алергічних, вітряній 
віспі, дерматиті герпетиформному або ексфоліатив-
ному ехінококозі, коліті виразковому, кропивниці, 
лімфомах (інколи), лямбліозі, опісторхозі, набряці 
Квінке, периартеріїті вузловому, пристінковому 
фібропластичному ендокардиті Леффлера, пухир-
чатці, ревматизмі, ревматоїдному артриті, сінній 
лихоманці, скарлатині, склеродермії, стронгілоїдозі, 
токсокарозі, токсоплазмозі, трихінельозі, трихоце-
фальозі, фасціольозі, філяріатозі, шистосоматозі, ек-
земі, еозинофільних запаленнях (бронхіті, гастриті, 
гранульомі, менінгоенцефаліті, міокардиті, пневмо-
нії), при хронічній еозинофільній лейкемії, реакції 
алергічній на: алопурінол, аспірин, амніцилін, бен-
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зилпеніцилін, доксіциклін, дефенін, ізотіазід, імізін, 
іміпрамін, йодид калію або натрію, карбеніцилін, 
кислоту налідіксову, клоксацилін, леводопа, лево-
міцетин, метилдофа, метицилін, нітрофурантоїн, 
ністатин, олеандоміцин, наперстянку, ПАСК, піро-
зінамід, ріфампіцин, стрептоміцин, сульфаніламіди, 
сульфанілсечовину, тетрациклін, триамтерон, фено-
тіазин, цефалексин, цефалотин, еритроміцин і ін.

Сигнал «еозинофілія» аналізатор показує при іс-
тинному збільшенні кількості усього до 0,3-1,1Г/л 
(і при цьому число лейкоцитів може реєструватись 
біля верхньої межі норми 6-11 Г/л), або значно пе-
реважаючої кількості (10-150 Г/л), що виникає при 
паразитарних і алергічних хворобах та гострих і 
хронічних еозинофільних лейкеміях. Аналізатор не 
ідентифікує ступінь зрілості еозинофільних клітин 
і тому паралельно мікроскопіст повинен визначити 
число зрілих (бісегментних (їх найбільше), трисег-
ментних і чотирисегментних та паличкоядерних, ме-
тамієлоцитів і мієлоцитів (по 1-5% при паразитозах 
і алергіях, а при хронічній еозинофільній лейкемії 
в хронічній фазі метамієлоцитів (8-12%), мієлоци-
тів (8-12%) і мієлобластів 1-5%; в фазі акселерації –  
мієлобластів 10-19%, при бластній кризі – мієло-
бластів іноді і інших бластів) >20%, а при гострій 
еозинофільній мієлобластній лейкемії мієлобластів 
(іноді і промієлоцитів) від 1% до 90% при відсутнос-
ті метамієлоцитів і мієлоцитів). Таким чином, якщо 
кількості еозинофільних метамієлоцитів та мієло-
цитів паралельно одночасно коливаються біля 10% 
(це лейкемічний зсув уліво), то слід думати про діа-
гностику хронічної еозинофільної лейкемії, а якщо 
усього по 1-5% (це нелейкемічний зсув уліво) – то 
про діагностику запальних або паразитарних чи ін-
ших хвороб, а якщо є «лейкемічний провал» (10% і 
більше мієлобластів або промієлоцитів з відсутніс-
тю мієлоцитів та метамієлоцитів), то потрібно ви-
явити інші докази наявності гострої еозинофільної 
лейкемії.

Істинна еозинопенія (< 0,02 Г/л) одночасно з 
лейкоцитопенією завжди реєструються при тяжко-
му перебігу інфекцій, шоків, стресу, уремії, анемії, 
після складних великих хірургічних операцій, при 
отруєннях ліками і отрутами та інших тяжких хво-
робах. 

Істинна незначна «базофілія» (> 0,065 Г/л) ви-
значається часто одночасно з еозинофілією при 
алергії а більш значна – при хронічній базофільній 
мієлолейкемії, при хронічній нейтрофільній мієло-
лейкемії, при гострій мієло-моноцитарній лейкемії 
з базофілією та при гострій базофільній лейкемії 
(мієлобластній), що зустрічається рідко і тому без 
уточненого мікроскопічного дослідження мазків 
крові неможливо обійтися (дивись діагностичний 
випадок).

Сигнал «Monocytosis» з’являється при істин-
ному збільшенні кількості моноцитів (>0,6 Г/л) (у 
відповідності з головною функцією макрофагів по 
фагоцитозу і лізису нормальних та патологічних 
спеціальних та сполучнотканинних клітин органів 
при закінченні їх функціонування): при бактеріаль-
них інфекціях у фазі видужування, при бруцельозі, 
вірусних, паразитарних чи рикетсіозних інфекціях, 
дифтерії, лихоманці Ку, вірусному мононуклеозі, 
ентериті регіонарному, коліті виразковому, паротиті 

епідемічному, периартериїті вузловому, пієлонеф-
риті хронічному, краснусі, вітряній віспі, ревматиз-
мі, ревматоїдному артриті, саркоїдозі, системному 
червоному вовчакові, сифілісі, сказі, токсоплазмо-
зі, туберкульозі, псевдотуберкульозі, злоякісному 
гістіоцитозі, лімфомах, множинній мієломі, макро-
глобулінемії, нейтропенії спадковій, гострих моно-
бластних, мієломонобластній або макрофагальній 
лейкеміях, при хронічних моноцитарній або міє-
ломоноцитарній лейкеміях, а також при отруєннях 
галопіредолом, гризеофульвіном, дисульфідом вуг-
лецю, тетрахлоретаном або фосфатом. При різних 
хворобах аналізатор виявляє збільшену кількість 
моноцитарних клітин, але не може відрізнити моно-
цити від промоноцитів, монобластів (без дозріван-
ня чи з дозріванням) і макрофагів. У зв’язку з цим 
необхідна одночасна мікроскопія мазків крові для 
визначення особливостей розмірів, форм і співввід-
ношень моноцитарних клітин та їх ядер і цитоплаз-
ми (дивись діагностичний випадок).

Помилковий «моноцитоз» аналізатор фіксує при 
наявності сигналу «лімфоцитарно-моноцитарна ін-
терференція» при одночасному лімфоцитозі з «ве-
ликими гранулярними лімфоцитами», з «атиповими 
лімфоцитами» (як при вірусному мононуклеозі), з 
пролімфоцитами, з макролімфобластами або іму-
нобластами (а іноді і при базофілії), що може бути 
уточнено при паралельному мікроскопічному дослі-
дженні мазків крові.

Якщо істинна моноцитопенія (< 0,09 Г/л) визна-
чається одночасно з лейкоцитопенією, то потрібно 
думати про діагностику у пацієнтів сепсису, абсцесу, 
уремії, черевного тифу, апластичної анемії, хроніч-
ної волосковоклітинної лейкемії або гострих лімфо-
бластних лейкемій і інших тяжких хвороб.

Істинний лімфоцитоз (> 3,0 Г/л) із збіль-
шенням кількості та зміною співвідношення  
Т-, В- і О-лімфоцитів відносно здорових людей ре-
єструється при вірусних гепатитах, вітряній віспі, 
вірусному мононуклеозі, грипі, вірусній пневмо-
нії, бруцельозі, ендокардиті сентичному, кашлюці, 
краснусі, паротиті епідемічному, цитомегаловірус-
ному запаленні, сифілісі первинному та вторин-
ному, тифі черевному, токсоплазмозі, туляремії, 
кетонемічному блюванні, хворобі Едісона, пангі-
попітуітаризмі, феохромоцитомі, синдромі спле-
номегалії, отруєннях аспірином, аналгетиками, 
галопіредолом, гризеофульвіном, дисульфідом вуг-
лецю, леводопа, мишьяком, нікотинамідом, свин-
цем, тетрахлоретаном чи фенитоїном. 

Зростання кількості моноклонових В-лімфоцитів 
відмічається при макроглобулінемії, хворобах важ-
ких ланцюгів (Зелігмана чи Франкліна, чи гамма-
важких ланцюгів), множинній мієломі з лейкеміза-
цією (буває рідко), при хронічних В-лімфоцитарних 
чи В-пролімфоцитарних лімфолейкеміях, при 
В-лімфоцитарних чи В-пролімфоцитарних лімфо-
саркомах з лейкемізацією. Істинний лімфоцитоз 
виявляється також при хронічній Т-лімфоцитарній 
лейкемії, при хронічній волосковоклітинній лей-
кемії та при хронічній лімфолейкемії з великими 
гранулярними лімфоцитами. Лімфоцитоз за ра-
хунок В-лімфобластів, Т-лімфобластів, ні Т- ні 
В-лімфобластів чи В-, або ні Т- ні В-імунобластів 
реєструється при мікролімфобластних, макролімфо-
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бластних чи імунобластних гострих лейкеміях або 
лімфосаркомах з лейкемізацією.

Сигнал «Lymphocytosis» може доповнюватись 
ще трьома особливими сигналами з відхилення-
ми розмірів і форм лімфоїдних клітин. «Atypical 
Lymphocytes» з’являється при наявності лімфоци-
тів із збільшеними розмірами (приблизно таких 
як В-лімфоцити, в яких є віруси Епштейн-Барр 
при вірусному мононуклеозі). Це також може реє-
струватись при вірусному запаленні (піднебінних 
мигдаликів, лімфатичних вузлів), при хронічній 
вірусній Т-лімфолейкемії, при макроглобулінемії, 
при пролімфоцитарній чи макролімфобластній 
В-лімфолейкемії. Оскільки при цих хворобах лімфо-
їдні клітини мають різноманітні мікроскопічні осо-
бливості ядер і цитоплазми, то спочатку необхідне 
паралельне уточнююче мікроскопічне диференцію-
вання лімфоїних клітин у мазках крові.

Сигнал «Small Nucleated Cell» – «маленькі ядер-
ні клітини» з’являється при збільшенні кількості 
«малих» лімфоцитів, наприклад, при хронічній 
Т-лімфолейкемії, або при запальному вірусному 
лімфоцитозі, або при появі мікролімфобластів при 
гострій лейкемії, або при наявності оксифільних 
чи поліхроматофільних нормобластів. Враховуючи 
різноманітність цих клітин, для початкового уточ-
нення необхідне мікроскопічне дослідження мазків 
крові з диференціацією лімфоїдних клітин за зріліс-
тю хроматину в ядрах (дрібногранулярний в мікро-
лімфобластах (діаметр 10-18 мкм), а щільний з тов-
стих хроматинових ниток хроматину в лімфоцитах  
(в малих Т-клітинах з діаметром 5-7 мкм, в «серед-
ніх» В-клітинах з діаметром 8-10 мкм, у великих 
гранулярних ні Т- ні В-лімфоцитах з діаметром  
12-20 мкм з поодинокими рожево-червоними грану-
лами, у великих безгранулярних «атипових лімфо-
цитах» з діаметром 12-30 мкм).

«Flag» «лімфоїдно-моноцитарна інтерференція» 
свідчить про збіг розмірів деяких лімфоцитів і мо-
ноцитів, що приводить до помилкового відхилення 
істинної кількості цих клітин у крові. Це потребує 
додаткової мікроскопічної уточнюючої диференціа-
ції варіантів лімфоцитів і моноцитів у мазках крові з 
корегуванням їх кількостей.

Враховуючи те, що аналізатор не ідентифікує 
еритрокаріоцити базофільні, поліхроматофільні і 
оксифільні (нормобласти, еритробласти, мегалоблас-
ти) і помилково включає їх в кількість лімфоцитів з 
подаванням сигналів («Lymphocytosis», «Atypical 

Lymphocytes», а інколи «Ly-Mo interference»), то стає 
дуже бажаним паралельне мікроскопічне розпізна-
вання цих клітин з послідовним корегуванням їх кіль-
костей (див. діагностичний випадок). Помилковий 
лімфоцитоз можливий також при наявності еритро-
цитів, які не руйнуються при дії лізуючого реактиву, 
наприклад, в цитоплазмі яких є Plasmodium vivax і ін.

Істинна лімфоцитопенія (<1,2 Г/л) реєструється 
при апластичній анемії, агамаглобулінемії спадко-
вій або набутій, аплазії тимусу, атаксії телеангіек-
татичній, імунодефіциті спадковому чи набутому, 
при тяжких вірусних і інших інфекціях, лімфогра-
нулематозі чи лімфосаркомах у фазі лімфоїдного ви-
снаження, нефропатії вагітних, орнітозі, поліартри-
ті, втраті лімфи (через кишки, при дренажі грудної 
протоки, при тяжкій правошлунковій недостатності 
серця, або через сечовивідні шляхи і ін.), хронічній 
нирковій недостатності, променевій хворобі, при 
раках шлунка, кишок, легень, молочної залози, стра-
воходу, шийки матки чи нирок, ретикулосаркомі, 
саркоїдозі, синдромах Ді Джорджа чи Кушинга або 
Нецелофа, при системному червоному вовчакові, ту-
беркульозі, при реакціях на: аспарагіназу, глюкокор-
тикоїди, дифеніл, кортикостероїди, кортикотропін, 
літій, метизергід, мехлоретамін, нікотинову кислоту, 
хлорамбуцил, цитостатики, фосфорну кислоту.

Практичне знайомство лікарів із закономірнос-
тями відхилень від нормальних значень кількостей 
різних лейкоцитів (нейтрофільних, еозинофільних, 
базофільних, моноцитарних і лімфоїдних, зрілих, 
дозріваючих та молодих, абсолютних і відносних, 
істинних та помилкових), які визначаються гемато-
логічними аналізаторами, при навчанні на курсах 
спеціалізації, інтернатури, передатестаційного і те-
матичного удосконалення буде будувати основу для 
якісно швидкої і точної діагностики різних хвороб. 
Важливо пам’ятати, що помилкові визначення авто-
аналізаторами кількостей різних лейкоцитів не мо-
жуть бути виявлені при загальноприйнятому вико-
ристанні контрольних суспензій клітин крові (бо це 
непрямий контроль якості), а тому потрібно засто-
совувати прямий контроль, тобто визначення кіль-
костей клітин у біоматеріалі пацієнта (у більшості 
випадків обов’язково паралельно) іншими лабора-
торними методами (наприклад, мікроскопією мазка 
або при використанні найдосконалішого аналізато-
ра, або при визначенні «кластерів диференціюван-
ня» в лейкоцитах, або при виявленні кріоглобулінів 
та виділенні їх із зразків крові.
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИБОЛЬВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РАДІОНУКЛІДНОЇ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК З МНОЖИННОЮ 
КІСТКОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

У статті описано важливість проведення курсів системної радіонуклідної терапії множинних кісткових метастазів 
раку молочної залози з урахуванням вираженості кісткової дисемінації (якісної та кількісної), а також згідно ядерно-
фізичних властивостей кожного лікувального радіофармпрепарату, його потенційної мієлотоксичності та біологічної 
ефективності щодо тривалості та якості обезболювання. Показано, що на початкових стадіях кісткової дисемінації, 
доцільно застосовувати препарати більш м’якої та менш тривалої дії, що дає можливість повторювати курси радіо-
нуклідної терапії в динаміці. При вираженій дисемінації, для забезпечення більш довгострокового ефекту, доцільно 
викорстовувати РФП з більшим терміном напіврозпаду та найбільшим дозовим навантаженням на кісткову поверх-
ню, що дозволить забезпечити більш виражену та тривалішу протибольову ефективність. 

Ключові слова: системна радіонуклідна терапія, рак молочної залози, множинні метастази в кістки, біль.

В статье описана важность проведения курсов системной радионуклидной терапии множественных костных 
метастазов рака молочной железы с учетом выраженности костной диссеминации (качественной и количествен-
ной), а также в соответствии с ядерно-физическими особенностями каждого лечебного радиофармпрепарата, его 
потенциальной миелотоксичности и биологической эффективности относительно продолжительности и качества 
обезбаливания. Показано, что на начальных стадиях костной диссеминации целесообразно применять препараты 
более мягкого и менее продолжительного действия, что обеспечивает возможность проведения повторных курсов 
радионуклидной терапии. При выраженной диссеминации для обеспечения более долгосрочного эффекта лучше 
применять радиофармпрепарат (РФП) с большим временем полураспада и большей дозовой нагрузкой на костную 
поверхность, что позволит обеспечить большее выраженную и более длительную противоболевую эффективность. 

Ключевые слова: системная радионуклидная терапия, рак молочной железы, множественные метастазы  
в кости, боль.

This article contains description of importance of systematic radionuclide therapy courses of multiple bone metastases 
in accordance to bone dissemination intensity (qualitative and quantitative), as well as with nuclear-physical characteristics 
of each radionuclide, its potential myelotoxicity and biological efficiency in duration and quality of pain relief. It is reasonable 
to use radiopharmaceuticals with milder and less prolonged efficacy at the initial stages of bone dissemination enabling to 
repeat radionuclide therapy courses in dynamics. In case of intensive dissemination it is reasonable to use radiopharmaceu-
tical with longer decay half-life and the most intensive radiation absorbed doze to bone surface to ensure more pronounced 
and longer-term pain relief efficacy. 

Key words: systemic radionuclide therapy, breast cancer, multiply bone metastases, pain.

Актуальність. Кісткові метастази мають до 
75% хворих на рак молочної залози [1, р. 1327]. За 
даними різних джерел, близько 40% хворих з по-
чатковими, та 60–87% – з генералізацією захворю-
вання, мають больову симптоматику від помірної 
до інтенсивної. Біль у цих хворих може носити 
гострий характер (менше 3 місяців) та хронічний 
(більше 3 місяців). Розвиток новітніх методів про-
типухлинної терапії та рання діагностика сприяють 
покращенню виживаності, середній термін життя 
хворих після встановлення кісткової дисемінації 
становить 2–3 роки [1, 1328], відповідно динаміка 
хронічного больового синдрому є оцінкою якості 
життя цієї групи хворих.

На тепер, лікування множинної кісткової пато-
логії раку молочної залози фокусується на збіль-
шенні терміну виживаності та забезпечення якості 
життя, що включає максимально збережену функ-
ціональність, мобільність, зменшення больової 
симптоматики та попередження страждань. Фар-
макологічне усунення кісткового метастатичного 
болю на початкових стадіях захворювання може 
втрачати свою ефективність досить швидко. Це 
пов’язано з виникненням резистентності у від-
носно невеликий проміжок часу. Важливим напря-

мом превентивних заходів, щодо зменшення або 
усунення больової симптоматики при кістковому 
процесі є власне вплив на пухлинні осередки. Ба-
гаторічний досвід засвідчує високу протибольову 
ефективність системної радіонуклідної терапії не-
залежно від радіофармпрепарату. Обезболюючий 
ефект цього виду лікування широко описаний в 
літературі [2, 3, 4].

Базисом успішності радіонуклідної терапії є ви-
сока концентрація за рахунок вбудови лікувально-
го РФП в структуру пухлинної кістки і з меншою 
інтенсивністю в нормальну кісткову тканину 2 до 
15 та адекватна ретенція радіофармацевтичного 
препарату в пухлинному осередку [4, р. 3], а та-
кож його основні ядерно –фізичні характеристики 
(табл. 1).

Проте, як і будь-який метод цей вид терапії має 
обмеження, що можуть впливати на перебіг процесу 
лікування, зокрема різного ступеню гематологічні 
порушення . Враховуючи анатомічне розташування 
кісткового мозку, локальне дозове навантаження на 
уражену кістку буде формувати відповідну дозу на 
кістковий мозок [5, р. 151]. Вклад в опромінення 
різний від різних радіонуклідів, як власне і вира-
женість їх лікувального ефекту [6, р.786; 7, р. 198]. 
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Це зумовлено енергією випромінювання та часом 
напіврозпаду радіоактивних речовин. Практично 
величина пробігу частинки впливає на лікувально–
обумовлену радіотоксичність. Таким чином, при 
однаковій лікувальній активності дозові наванта-
ження можуть значно варіювати, зокрема залежно 
від стану і щільності кістки і, закономірно, створю-
вати більше дозове навантаження на кістковий мо-
зок. Відповідно, оптимальна відповідь на радіону-
клідну терапію очікується у пацієнтів з невеликою 
кількістю осередків, їх глибиною та невираженою 
больовою симптоматикою та збереженим кістково-
мозковим резервом. Саме тому особливе значення 
має розмір пухлинного осередку, адже пробігу час-
тинки і її енергії повинно вистачити для біологіч-
ної ефективності щодо пухлинного вогнища [8].
Для вирішення проблеми обезболювання на ранніх 
стадіях метастатичної кісткової дисемінації досить 
радіонукліда з невеликим пробігом та невеликим 
дозовим навантаженням на поверхню кістки, адже 
при цьому опромінення кісткового мозку буде міні-
мальним, а потенційна мієлосупресія матиме лег-
кий ступінь [9, р. 111; 10, р. 685]. 

Для виражених змін, відповідно, потрібні ра-
діофармпрепарати з більшим впливом на кісткову 
поверхню [5, р. 151]. Іх мієлотоксичність буде ви-
щою. 

Як свідчать дані літературних джерел, проти-
больова ефективність різних радіофармацевтичних 
препаратів висока від 55 до 75%, проте час без-
больової ремісії коливається від 1 до 8-9 місяців  
[2, 4, 10].

Мета роботи: провести оцінку протибольової 
ефективності системної радіонуклідної терапії у 
жінок з множинною кістковою патологією раку 
молочної залози шляхом призначення радіофар-
мацевтичних препаратів згідно до їх біологічної 
ефективності та ядерно-фізичних характеристик з 
урахуванням поширеності метастатичного процесу 
по кістковій системі.

Матеріали і методи: жінки з множинною кіст-
ковою патологією раку молочної залози. Кількість 

хворих – 65. Вік – 32-84 роки. До першої групи уві-
йшли хворі з невеликою кількістю метастатичних 
осередків, помірними рівнями SUV та помірними 
сцинтіграфічним накопиченням діагностичного 
РФП в осередках ураження (32 хворих: 10-153Sm, 
13-32Р ,9-89Sr ), друга група – хворі з множинними ти 
глибокими ураженнями кісткової системи (33 па- 
цієнтки: 8 -153Sm, 14-32Р ,11-89Sr). Лікувальні РФП 
та дози на курс: 32Р (350 - 440 Мбк), 89Sr (150 Мбк) 
та 153Sm (50 – 80 Мбк/кг). Препарати застосовува-
лись з урахуванням кореляції стану кісткової сис-
теми – поширеності процесу та вираженості змін в 
пухлинних осередках; ступеню болю та ядерно-фі-
зичними властивостями кожного радіофармпрепа-
рату, з урахуванням його біологічної ефективності 
та потенційної мієлотоксичності.

Протибольова ефективність терапії оцінюва-
лась за бальною системою з градацією від 0 до 4  
(0 – відсутність болю, 1 – помірний біль, 2 –серед-
ній біль, 3 – сильний біль, 4 –нестерпний біль) до 
та після лікування; якістю життя до і після лікуван-
ня за шкалою Карновського, а також вираженістю 
гематологічних змін. Відповідний відбір хворих 
здійснювався з урахуванням кореляції клінічних 
симптомів з вогнищевими ураженнями зафіксова-
ними сцинтіграфічно, а також ПЕТ/КТ (значення 
показника SUV).

Результати та обговорення: на початкових 
стадіях кісткового прогресування при помірному 
ступеню болю і відносно невеликих змінах кістко-
вої системи (кількісних та якісних) для усунення 
дискомфорту курси радіонуклідної терапії почина-
ли із застосування препарату з найменшою гемато-
логічною токсичністю та невеликим періодом про-
тибольової дії -самарій. При наростанні симптомів 
в ході якісних та кількісних змін кісткової системи 
застосовували препарати більш вираженої дії та з 
подовженим протибольовим терміном – фосфор 
та стронцій. Фосфор як досить мієлосупресивний 
радіофармпрепарат застосовувався з застережен-
нями, і лише за наявності збережених показників 
крові. При стабілізації процесу повторний курс міг 

Таблиця 1
Ядерно-фізичні характеристики основних радіофармпрепаратів 

для радіонуклідної терапії, які застосовуються в Україні 

радіонуклід Період т1/2 Енергія макс/мін Макс. пробіг
Р-32 14,3 дня Бета 1,7/ 0,695 8,5 мм
Sr-89 50,5 дня Бета 1,4 /0,583 7 мм

Sm -153 1,9 дня Бета 0,81/0,229 + 4 мм
Гама 103 кеВ

Таблиця 2
Радіаційна дозиметрія радіофармацевтичних препаратів

mGy/MBq rad/mCi
32P 89Sr 153Sm 32P 89Sr 153Sm

Кісткова поверхня 10 17 6,8 37 63 25
Червоний кістковий мозок 7,6 11 1,5 28 40,7 5,7
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проводитись з тим же радіофармацевтичним препа-
ратом. При появі позитивної динаміки препарат міг 
змінюватись на менш помірної дії. У першої групи 
відсутність болю – 0 відмічена при застосуванні 
самарію у 4(40%) протягом 2-3 місяців; помірний та 
середній біль 3(30%) – через 1,5-2 місяці, без змін – 
2(20%) пацієнтки, погіршення стану -1(10%). Міє-
лотоксичність відмічена легкого ступеню у 3(30%) 
хворих. Фосфорна терапія відсутність болю – 0 від-
мічена у 3(23%) протягом 2-3 місяців; помірний та 
середній біль 7(54%) – через 1,5-2 місяці, без змін – 
1(8%) пацієнтки, погіршення стану -2(15%).Мієлосу-
пресія легкого ступеню -5(38%) та помірного -3(23%) 
протягом 2 місяців. Стронцій відсутність болю –  
0 відмічена у 4 (44%) протягом 3-4 місяців; помірний 
та середній біль 3(33%) – через 2 -3місяці, без змін –  
2(22%) пацієнтки, погіршення стану -0. Мієлотоксич-
ність відмічена легкого ступеню -3(33%) та помірно-
го у 1(11%). Друга група хворих: відсутність болю –  
0 відмічена при застосуванні самарію у 1(12%) про-
тягом 1,5 місяці; помірний та середній біль 2(25%) – 
через 1,5-місяці,наростання болю -4(50%) , без змін –  
1(12,5%) пацієнтки, погіршення стану -1(10%). Міє-
лотоксичність відмічена помірного ступеню у 6(75%) 
хворих. Фосфорна терапія відсутність болю – 0 відмі-
чена у 1(7%) протягом 1,5 місяці; помірний та серед-
ній біль 6(43%) – через 1,5-2 місяці, без змін – 2(14%) 
пацієнтки, погіршення стану -5(36%). Мієлосупресія 
легкого ступеню -1(7%) та помірного – 8(57%) про-
тягом 2 місяців. Стронцій відсутність болю – 0 від-

мічена у 4 (36%) протягом 3-4 місяців; помірний та 
середній біль 4(36%) – через 2 -3місяці, без змін –  
2(18%) пацієнтки, погіршення стану -1(9%). Мієло-
токсичність відмічена легкого ступеню -3(27%) та по-
мірного у 3(27%).

Висновки. На початкових стадіях кісткової дис-
емінації, коли ще є резерв кістково-мозкового кро-
вотворення та відносно збережена якість кісткової 
архітектоніки, доцільно застосовувати препарати 
більш м’якої та менш тривалої дії. При вираженій 
дисемінації з глибокими пухлинними вогнищами 
за умови збереження задовільного кістково-мозко-
вого кровотворення, для забезпечення більш довго-
строкового ефекту доцільно використовувати РФП 
з довшим терміном напіврозпаду та найбільшою 
дозою на кісткову поверхню, що дозволить забез-
печити більш виражену та тривалу протибольову 
ефективність.

Будь -який із радіофармпрепаратів може бути 
застосований як на першому, так і на наступних 
етапах; основним критерієм є вираженість кістко-
вої дисемінації, потенційний резерв кістково-моз-
кового кровотворення та результати попередніх 
курсів радіонуклідного лікування в комплексі з ін-
шими методами та медикаментозним супроводом.

Подібне застосування дозволить забезпечити 
максимальний обезболюючимй ефект в ході про-
гресування хвороби та дозволить забезпечити не-
наркотичне обезболювання цієї групи хворих на 
максимально можливі терміни .
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СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ 
КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ 

ДЗ «ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
МОЗ УКРАЇНИ» ЗА 50 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ (1967-2017 РР.)

Стаття присвячена аналізу діяльності кафедри цивільного захисту та медицини катастроф Державного закла-
ду «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» з нагоди 50 роко-
вин утворення кафедри. За мету поставлено дослідити і узагальнити досвід роботи професорсько-викладацького 
складу кафедри цивільного захисту та медицини катастроф, відслідкувати динаміку змін навчально-педагогічного 
процесу, навчально-методичної роботи та наукових здобутків, дати їм оцінку, зробити висновки для подальшого 
удосконалення навчального процесу та наукової діяльності. Були досліджені архівні і поточні матеріали організації 
та діяльності ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» і кафедри цивільного захисту та 
медицини катастроф за 1926-2017 рр. Проаналізовані та узагальнені матеріали навчально-методичної, педагогічної 
та наукової діяльності професорсько-викладацького складу.

Ключові слова: ювілей, історія, кафедра цивільного захисту та медицини катастроф, навчальний процес, на-
уково-дослідна робота, надзвичайна ситуація, медична допомога.

Статья посвящена анализу деятельности кафедры гражданской защиты и медицины катастроф Государственного уч-
реждения «Запорожская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения Украи-
ны» по случаю 50 годовщины образования кафедры. Целью поставлено исследовать и обобщить опыт работы профессор-
ско-преподавательского состава кафедры гражданской защиты и медицины катастроф, отследить динамику изменений 
учебно-педагогического процесса, учебно-методической работы и научных достижений, дать им оценку, сделать выводы 
для дальнейшего совершенствования учебного процесса и научной деятельности. Были исследованы архивные и теку-
щие материалы организации и деятельности ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ 
Украины» и кафедры гражданской защиты и медицины катастроф за 1926-2017 гг. Проанализированы и обобщены мате-
риалы учебно-методической, педагогической и научной деятельности профессорско-преподавательского состава.

Ключевые слова: юбилей, история, кафедра гражданской защиты и медицины катастроф, учебный процесс, 
научно-исследовательская работа, чрезвычайная ситуация, медицинская помощь.

The article is devoted to the analysis of the activities of the Civil Protection and Disaster Medicine Department of the 
State Institution «Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine» on the oc-
casion of the Department's 50th anniversary. The goal is to study and summarize the experience of the teaching staff of the 
Civil Protection and Medicine of Disaster Department, to track the dynamics of changes in the educational and pedagogical 
process, educational and methodological work and scientific achievements, to evaluate them, to draw conclusions for fur-
ther improvement of the educational process and scientific activities. Archival and current materials of organization and ac-
tivity of the State Institution "Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine" 
and the Civil Protection and Medicine of Disaster Department for 1926-2017 years were studied. Materials of educational, 
methodical, pedagogical and scientific activities of the teaching staff are analyzed and summarized.

Key words: anniversary, history, Civil Protection and Disaster Medicine Department, educational process, research 
work, emergency situation, medical aid.
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Шануючи видатних вчених-медиків – пророків на-
укового Євангелія та носіїв передових знань, народ 

України може не турбуватися за здоров’я нації.

Актуальність. Історія кафедри цивільного за-
хисту та медицини катастроф (ЦЗ та МК) ДЗ «Запо-
різька медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України», як і історія розвитку окремих медичних га-
лузей – це, передусім, анали злетів творчої наукової й 
педагогічної думки, нових відкриттів та практичних 
звершень у післядипломній освіті і підготовці медич-
них кадрів.

Написання історії кафедри та її всебічне осмис-
лення – це не стільки суха констатація навчально-пе-
дагогічних, методичних та наукових подій, звершень 
і досягнень, видання навчально-методичної та на-
укової літератури, скільки історія професійної кре-
ативної діяльності впродовж десятиліть професор-
сько-викладацького колективу, конкретних видатних 
особистостей – творців-педагогів і вчених, безпосе-
редніх деміургів історичного процесу на кафедрі ЦЗ 
та МК.

Подані у сукупності історичні матеріали біогра-
фій (curriculum vitae) видатних медиків, діяльнос-
ті кафедр та науково-педагогічних медичних шкіл 
створюють колективний портрет української ме-
дицини й освіти, виступають своєрідною візитною 
карткою, яка репрезентує Україну у світі, засвідчує 
цивілізаційний рівень поступального розвитку ме-
дичної науки, післядипломної освіти і підготовки ме-
дичних кадрів, діяльності системи охорони здоров’я, 
організації та надання екстреної медичної допомоги 
(ЕМД) населенню при надзвичайних ситуаціях (НС) 
мирного й воєнного часу.

Постановка завдання. Дослідити і узагальнити 
досвід роботи професорсько-викладацького складу 
кафедри ЦЗ та МК за 50 років (1967-2017 рр.), від-
слідкувати динаміку змін навчально-педагогічної та 
наукової роботи, дати оцінку напрацюванням, зро-
бити висновки для подальшого удосконалення на-
вчального процесу, підготовки медичних кадрів та 
наукової діяльності.

Матеріали і методи. Досліджені архівні і по-
точні матеріали організації та діяльності ДЗ «За-
порізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України» та кафедри ЦЗ та МК за 1926-2017 рр. 
Проаналізовані та узагальнені матеріали навчально-
методичної, педагогічної та наукової діяльності про-
фесорсько-викладацького складу кафедри.

Виклад основного матеріалу. У 1961 році в 
СРСР організовується цивільна оборона (ЦО), у 
1962 р. виходить «Положення про медичну службу 
цивільної оборони (МСЦО)». МСЦО утворюється за 
територіально-виробничим принципом і розгортає 
власні сили і засоби з ціллю використання місцевих 
лікувально-профілактичних і санітарно-епідеміоло-
гічних закладів. МСЦО призначалась для медичного 
забезпечення населення під час війни. Підготовка 
лікарських кадрів з ЦО і МСЦО у 1961-1968 рр. про-
водилась на кафедрі військово-медичної підготовки 
(ВМП) інституту. Зі спеціальних питань, напри-
клад, променевої хвороби, ураження сильнодіючими 
отруйними речовинами (СДОР), проводили заняття 
викладачі клінічних кафедр інституту. На підставі 
наказу МОЗ СРСР від 14 березня 1967 р. № 42 при 

військово-медичній кафедрі Запорізького держав-
ного інституті удосконалення лікарів (ЗДІУЛ) ство-
рюється курс медичної служби цивільної оборони 
(МСЦО), який став хронологічною межею для від-
ліку початку діяльності навчального курсу МСЦО та 
викладання як окремої дисципліни.

Підготовку з ЦО і МСЦО на спеціальних циклах за 
1961-1969 рр. пройшли 564 лікаря, за 1970-1974 рр. –  
380 лікарів. За підсумком діяльності курсу МСЦО за 
1961-1988 рр. (28 років) було підготовлено 2412 ліка-
рів, контингент яких складався з: начальників МСЦО 
і начальників штабів МСЦО некатегорованих міст 
та районів сільської місцевості; начальників сорту-
вально-евакуаційних шпиталів та головних лікарів 
шпитальних баз; терапевтів-токсикологів; радіологів 
управління сортувально-евакуаційних баз та сорту-
вально-евакуаційних шпиталів.

Підготовку на курсі МСЦО за 1961-1969 рр. про-
йшли 7051 лікарів, за 1970-1974 рр. – 5496 лікарів 
з суміжних клінічних кафедр. Всього за підсумком 
діяльності курсу МСЦО за 1961-1988 рр. (28 років) 
було підготовлено 35 339 лікарів зі суміжних клініч-
них кафедр інституту. Ці дані свідчать, що підготовка 
лікарських кадрів для МСЦО проводилась, в осно-
вному, з лікарів суміжних кафедр – 93,6%. Спеціаль-
них циклів було небагато. Найбільший контингент 
спеціальних циклів складали головні лікарі профіль-
них лікарень та лікарі терапевти-токсикологи.

Наступний етап діяльності курсу МСЦО охоплює 
за часом період з серпня 1969 р. по 1983 р., тобто 14 
років. На цьому етапі звершується головне – утво-
рюється самостійний курс МСЦО в інституті, осно-
ва майбутньої кафедри МСЦО. Курс було створено 
згідно з наказом МОЗ СРСР від 8 серпня 1969 р. № 
654. Згідно з наказом по ЗДІУЛ від 9 жовтня 1969 р.  
№ 247 на посаду начальника курсу МСЦО признача-
ється полковник медичної служби, ветеран війни Ба-
ранов Олексій Тимофійович, який пропрацював на 
цій посаді до листопада 1979 р. З листопада 1979 р.  
курс МСЦО очолив полковник медичної служби, ве-
теран війни Степанов Євген Миколайович. З лютого 
1984 р. він очолив створену кафедру МСЦО.

На цьому етапі розвитку курсу МСЦО була про-
ведена найголовніша робота з його становлення. 
Фактично вся робота з становлення курсу починала-
ся з укомплектування підготовленими викладачами, 
створення учбово-матеріальної бази, перероблення і 
створення нової навчально-методичної документації 
тощо. На цьому етапі розвитку курс МСЦО у повно-
му обсязі розкрив свої можливості з підготовки ліка-
рів на спеціальних і суміжних циклах. Чисельність 
спеціальних циклів у 1972-1982 рр. залишається 
постійною – 4 на рік, а з 1983 р. збільшується до 5. 
Збільшується чисельність лікарів-слухачів і на су-
міжних циклах. Якщо у 1970 р. їх було 1045 осіб, то 
в 1983 р. – 1 976 осіб, тобто їх чисельність збільши-
лась майже вдвічі. Змінилась і організаційно-штатна 
структура курсу МСЦО. Якщо у 1970 р. було лише 
три посади викладачів, то з 1974 р. вже 4. Підготовку 
з ЦО і МСЦО на спеціальних циклах за 1966-1988 рр.  
пройшли 511 лікарів, контингент яких складався з 
керівників МСЦО, шпиталів та шпитальних баз, те-
рапевтів-токсикологів та радіологів. Підготовку на 
курсі МСЦО пройшли за 1966-1988 рр. 7 491 лікарів 
з суміжних кафедр.
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Наступний етап діяльності курсу МСЦО охоплює 
період з лютого 1984 р. по серпень 1992 р. Наказом 
МОЗ СРСР від 1 лютого 1984 р. № 115 курс МСЦО 
був реорганізований у кафедру МСЦО. Виконуючим 
обов’язки завідувача кафедри був призначений пол-
ковник медичної служби у відставці, колишній на-
чальник курсу МСЦО Степанов Є.М. На цій посаді 
він пропрацював до 1 липня 1987 р. З 2 липня 1987 р.  
на посаду завідувача кафедри МСЦО був призначе-
ний кандидат медичних наук, доцент Кармазь Іван 
Федорович.

Підготовку з ЦО і МСЦО на спеціальних циклах 
за 1984-1988 рр. пройшли 724 лікаря, контингент 
яких складався з керівників МСЦО, шпиталів та 
шпитальних баз, терапевтів-токсикологів та радіо-
логів. Підготовку на курсі МСЦО пройшли за 1984-
1988 рр. 8 406 лікарів з суміжних клінічних кафедр.

У 1977 р. виходить нове Положення про МСЦО, 
яке передбачало можливість її використання у мир-
ний час для надання екстреної медичної допомоги 
(ЕМД) населенню при надзвичайних ситуаціях (НС). 
Проте, сили і засоби МСЦО внаслідок своєї обтяж-
ливості, відсутності мобільності не змогли відіграти 
суттєвої ролі у ліквідації медико-санітарних наслід-
ків НС, які відбувались у другій половині 80-х років 
ХХ ст. Тому приймається Постанова Ради Міністрів 
СРСР «Про утворення служби екстреної медичної 
допомоги у надзвичайних ситуаціях (СЕМДНС)» від 
14 червня 1990 року № 192, яка передбачала двопері-
одну систему лікувально-евакуаційного забезпечен-
ня (ЛЕЗ) ураженого населення з евакуацією за при-
значенням. На виконання Постанови видається наказ 
МОЗ СРСР «Про перетворення кафедри МСЦО За-
порізького державного інституту удосконалення лі-
карів у кафедру організації екстреної медичної до-
помоги у надзвичайних ситуаціях (ОЕМДНС)» від 
11.07.1990 р. № 252, яку продовжує очолювати кан-
дидат медичних наук, доцент Кармазь І.Ф.

У 1990 р. МОЗ СРСР затверджується «Уніфікована 
програма післядипломної освіти лікарів (провізорів) 
з організації екстреної медичної допомоги у надзви-
чайних ситуаціях», яка діяла 5 років. У 1990-1994 рр.  
щорічно кафедрою ОЕМДНС проводилося шість 
1,5-місячних спеціальних навчальних циклів тема-
тичного удосконалення (ТУ) лікарів за тематикою: 
організація і надання медичної допомоги ураженим 
радіоактивними та сильнодіючими отруйними ре-
човинами під час аварій на промислових підприєм-
ствах та транспорті (2 цикли) для лікарів клініцистів 
терапевтичного профілю та лікарів служби швидкої 
медичної допомоги (214 лікарів); організація розгор-
тання та роботи лікарень у надзвичайних ситуаціях 
(2 цикли) для головних лікарів лікувально-профілак-
тичних закладів та їх заступників (203 лікаря); орга-
нізація санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 
заходів серед населення у надзвичайних ситуаціях 
(2 цикли) для головних лікарів санітарно-епідеміо-
логічних станцій, їх заступників та завідувачів від-
діленнями (209 лікарів). Всього було підготовлено 
за 5 років на спеціальних навчальних циклах ТУ 626 
лікарів-слухачів.

У 1989-1994 рр. підготовку лікарів суміжних клі-
нічних кафедр: хірургічного факультету на кафедрі 
ОЕМДНС (МСЦО) пройшли 5 185 лікарів, які були 
організовані у 271 навчальну групу; терапевтичного 

факультету пройшли 5 728 лікарів, які були органі-
зовані у 276 навчальних груп. Підготовка керівників 
закладів охорони здоров’я і їх резерву проводилася у 
32 навчальних групах загальною кількістю 585 осіб. 
Таким чином за 6 років отримали підготовку з питань 
МСЦО та ОЕМДНС 11 498 лікарів суміжних клініч-
них кафедр, які були організовані у 578 навчальних 
груп. Згідно до нової уніфікованої програми післяди-
пломної освіти лікарів з питань ОЕМДНС на 1,5-мі-
сячних спеціальних циклах (236 навчальних годин) 
ТУ за 1990-1995 рр. пройшли підготовку 1 114 осіб 
керівного складу МСЦО.

Найяскравіше зміни розвитку кафедри просте-
жуються за змінами, які відбуваються серед профе-
сорсько-викладацького складу. Кафедрою МСЦО з 
2.07.1987 р. почав завідувати доцент, к.м.н. Кармазь 
І.Ф. і продовжував її очолювати до своєї передчасної 
смерті 16.01.1997 р. З 17.01.1997 р. кафедру очолив 
доцент, к.м.н. Борисовський В.С. і перебував на цій 
посаді до 11.03.1998 р. З 12.03.1998 р. кафедру очо-
лив Академік Української міжнародної академії ори-
гінальних ідей, доцент, д.м.н. Кочін І.В. За цей період 
на кафедрі працювали: доцент, к.м.н. Борисовський 
В.С., старший викладач, к.м.н. Зайко Н.Г.; старші 
викладачі Киктенко В.Я., Черняков Г.О., Чирков І.І., 
Шило І.Ф., Субботовський В.М.; лаборант Карна-
ух Т.В. На кафедрі продовжує проводитися робота 
з удосконалення методики викладання предмету, 
оновлюються методичні розробки лекційних, прак-
тичних та семінарських занять, підготовлено новий 
перелік літератури для самостійного вивчення ліка-
рями. Оновлюється табличний фонд, створені нові 
стенди у навчальних класах, викла-дачами підготов-
лено декілька навчальних посібників та підручник з 
питань медицини катастроф.

В зв’язку з введенням у 1990 р. МОЗ СРСР уніфі-
кованої програми післядипломної підготовки лікарів 
з організації надання екстреної медичної допомоги в 
надзвичайних ситуаціях була введено диференційо-
ване навчання за кількістю годин (6, 12, 24 годин) ліка-
рів-слухачів суміжних кафедр хірургічного і терапев-
тичного факультетів та керівників закладів охорони 
здоров’я і їх резерву, що було пов’язано з тривалістю 
навчання на основних кафедрах. У 1991-1996 рр.  
підготовку лікарів суміжних клінічних кафедр хі-
рургічного факультету з питань ОЕМДНС пройшли  
4 830 лікарів, які були організовані у 390 навчаль-
них груп. 6-ти годинні заняття пройшли 882 лікаря,  
12-ти годинні 1 212 лікарів і 24-х годинні 2 736 лікарів. 
За цей час пройшли підготовку 294 групи у кількості 
5 634 лікарів суміжних клінічних кафедр терапев-
тичного факультету. 6-ти годинні заняття пройшли  
516 лікарів, 12-ти годинні 2 187 лікарів і 24-х годинні 
2 931 лікар. Підготовка керівників закладів охоро-
ни здоров’я і їх резерву проводилася у 21 навчаль-
них групах загальною кількістю 462 особи, з яких  
153 керівника пройшли 6-ти годинні заняття і 309 – 
24-х годинні. Після утворення незалежної України у 
1991 р., як самостійної держави, ще декілька років 
продовжувала функціонувати Служба екстреної ме-
дичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Згідно з Постановою КМУ «Про створення Дер-
жавної служби медицини катастроф» від 14.04.1997 р.  
№ 343 була створена Державна служба медицини 
катастроф України, яка є особливим видом держав-
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ної аварійно-рятувальної служби, основним завдан-
ням якої є надання безоплатної медичної допомоги 
постраждалим при надзвичайних ситуаціях. У 1997 
кафедра ОЕМДНС була перейменована у кафедру 
«Медицини катастроф». З 1996 року навчання лі-
карів на циклах тематичного удосконалення (ТУ) 
проводились відповідно до «Уніфікованої програми 
післядипломного навчання лікарів (провізорів) з ор-
ганізації медичного забезпечення населення у над-
звичайних ситуаціях», затвердженою МОЗ України 
10.01.1995 р.

Одним з основних напрямків роботи кафедри 
«Медицини катастроф» був навчальнопедагогічний 
процес, який чітко планувався і проводився відповід-
но до щорічних календарних планів ЗДІУЛ, затвер-
джених програм МОЗ України з предмету медицини 
катастроф та згідно п’яти тематичних та навчальних 
планів циклів ТУ. Так, у 1996-2003 рр. професор-
сько-викладацьким складом кафедри «Медицини 
катастроф» щорічно проводилося 10 місячних ци-
клів ТУ кожний тривалістю 156 навчальних годин за 
наступною тематикою: «Планування та організація 
медичного забезпечення населення у надзвичайних 
ситуаціях», «Планування та організація медично-
го забезпечення населення району у надзвичайних 
ситуаціях», «Організація розгортання і роботи ліка-
рень у надзвичайних ситуаціях», «Організація ро-
боти швидкої медичної допомоги у надзвичайних 
ситуаціях», «Організація медичного забезпечення 
населення у надзвичайних ситуаціях». Всього було 
проведено 80 циклів ТУ, на яких пройшли підготовку  
2 388 лікарів.

Важливою подією у змістовному доповненні 
програми підготовки лікарів-слухачів циклів ТУ 
було введення лекційних, практичних та семінар-
ських занять про склад, основні завдання, регламент, 
медичну документацію, діючі нормативно-правові 
акти щодо запровадженої «Функціональної підсис-
теми МОЗ України в межах Урядової інформаційно-
аналітичної системи з питань НС», утвореної згідно 
наказу МОЗ України «Про введення в дію Регламен-
ту подання інформації в функціональній підсистемі 
МОЗ України в межах Урядової інформаційно-аналі-
тичної системи з питань НС» від 03.08.2000 р. № 189.

Основна увага завжди зверталася на: піднесення 
рівня якості навчально-педагогічної роботи виклада-
чів кафедри і поліпшення якості викладання лекцій, 
проведення практичних і семінарських занять циклів 
ТУ; покращання форм і методів викладання та ши-
рокого використання технічних засобів навчання; 
самостійної роботи опанування знань та формуван-
ня серед лікарів-слухачів професійних і лідерських 
якостей, свідомого ставлення до вимог охорони пра-
ці, трудової та виконавчої дисципліни, життєво необ-
хідних для роботи працівників СМК в умовах над-
звичайних ситуацій. Для постійного удосконалення 
навчального процесу та обміну викладацьким до-
свідом на кафедрі щомісячно проводились відкритті 
заняття викладачів з наступним їх обговоренням та 
прийняттям рекомендацій щодо поліпшення матері-
алу, що викладається. Для проведення практичних 
занять із лікарями-слухачами циклів ТУ постійно 
використовувалася навчальна база Запорізького об-
ласного центру екстремальної медицини та швид-
кої медичної допомоги з залученням до навчально-

го процесу керівництва та провідних спеціалістів  
центру.

Викладачі кафедри постійно приділяли увагу 
самостійній роботі лікарів-слухачів циклів ТУ, су-
міжних клінічних кафедр та лікарів-інтернів, опра-
цюванню рекомендованої літератури з предметної 
області. Необхідна навчальна література (підруч-
ники, посібники, журнальні статті) знаходилася в 
бібліотеці, читальному залі, на кафедрі. Професор-
сько-викладацьким складом кафедри «Медицини ка-
тастроф», враховуючи високий попит на навчальну 
літературу, були підготовлені та надруковані наступ-
ні навчальні посібники: «Методические рекоменда-
ции по повышению устойчивости работы объекта 
здравоохранения во время войны» (1981), «Компью-
терная оценка радиационной обстановки при авари-
ях на атомных электростанциях» (1993), «Организа-
ция экстренной медицинской помощи пораженным 
сильнодействующими ядовитыми веществами в до-
госпитальном периоде» (1995), «Методичні рекомен-
дації щодо надання невідкладної медичної допомоги 
при гострих отруєннях хлором, аміаком, хлорпікри-
ном у догоспітальному періоді» (1996), «Організа-
ція медичного обслуговування населення великого 
промислового центру при аваріях на хімічно небез-
печних об'єктах» (1996), «Организация экстренной 
медицинской помощи пораженным сильнодейству-
ющими ядовитыми веществами в догоспитальном 
периоде» (1997), «Організація медичного забезпе-
чення населення, потерпілого від повеней» (1998).

Керуючись «Положенням про Державну служ-
бу медицини катастроф», затверджену Постановою 
КМУ від 11.07.2001 р. № 827, з метою удосконален-
ня навчального процесу та підвищення знань лікарів 
з питань планування, організації та надання ЕМД 
постраждалим при НС були внесені корективи до 
післядипломної підготовки лікарів і запроваджено в 
навчальний процес кафедри «Медицини катастроф» 
5 циклів ТУ 1,5-місячних (236 навчальних годин) за 
наступною тематикою: «Планування та організація 
медичного забезпечення населення у надзвичай-
них ситуаціях», «Організація розгортання і роботи 
лікарень у надзвичайних ситуаціях», «Організація 
медичного забезпечення населення у надзвичайних 
ситуаціях» і 2 цикли ТУ тривалістю 1 місяць (156 нав- 
чальних годин) за наступною тематикою: «Органі-
зація роботи швидкої медичної допомоги у надзви-
чайних ситуаціях», «Планування та організація екс-
треної медичної допомоги постраждалим в умовах 
техногенних та природних катастроф», які були за-
проваджені з 2004 р. За 2004-2016 рр. було проведено 
91 цикл ТУ і підготовлено 3 127 лікарів-слухачів.

З 1992 р. відповідно до Постанови КМУ «Про 
зміни в організації спеціалізації (інтернатури) випус-
кників медичних і фармацевтичних інститутів, ме-
дичних факультетів університетів» від 27.02.1992 р.  
№ 96 на кафедрі «Медицини катастроф» проходять 
підготовку з питань організації та надання ЕМД лі-
карі-інтерни за 7 та 14-годинними програмами. За 
1992-2016 рр. пройшли підготовку 4 078 лікарів-ін-
тернів.

14 березня 2017 р. кафедрі «Медицини ката-
строф» виповнилося 50 років. Створення згідно По-
станови КМУ «Про створення Державної служби 
медицини катастроф» від 14.04.1997 р. № 343 ДСМК 
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України є закономірним процесом, відповіддю дер-
жави і суспільства на нагальну потребу в організації і 
наданні ЕМД населенню при НС, яких у ХХ і ХХІ ст. 
стає все більше. Гуманізація життя, повернення сус-
пільства від маси, колективу до особистості відобра-
жає нову філософію розвитку самостійної України, 
яка повертається обличчям до людини, а в царині га-
лузі охорони здоров’я це проявляється у забезпечен-
ні ЕМД людей, що отримали ушкодження при НС.

Значною подією, яка відіграла суттєву роль в удо-
сконаленні навчального процесу та доповненні його 
змісту, мало прийняття Закону України «Про екстре-
ну медичну допомогу» від 05.07.2012 р. № 5081-VI, 
який визначив організаційно-правові засади забезпе-
чення населення ЕМД, у тому числі під час ліквідації 
медико-санітарних наслідків НС, з комплексом роз-
поряджень та постанов КМУ для забезпечення реа-
лізації Закону від 21.11.2012 р. та трьох наказів МОЗ 
України від 07.12.2012 р. Кафедра «Медицини ката-
строф» (з 2008 р. – кафедра «Цивільного захисту та 
медицини катастроф» (ЦЗ та МК)) Запорізького дер-
жавного інституту удосконалення лікарів (з 2002 р. –  
Запорізька медична академія післядипломної освіти, 
а з 2011 р. – ДЗ «ЗМАПО МОЗ України») переорієн-
тувала свою навчальну, науково-методичну та науко-
ву діяльність згідно до нових вимог часу.

Акмеологічний підхід до вищої медичної освіти, 
особливо в питаннях забезпечення охорони праці 
(ОП) працівників СМК при організації та надан-
ні ЕМД в екстремальних умовах НС, дозволяє до-
сягти найвищого рівня їх професійної підготовки з 
одночасним збереженням життя і здоров’я на пере-
тині комплексного опанування знань нормативних, 
організаційно-медичних (медицина катастроф) та 
клінічних (медицина невідкладних станів) дисци-
плін. Враховуючи складні, небезпечні та емоційно 
напружені умови праці в осередках НС працівників 
СМК професорсько-викладацький склад приділяє 
особливу увагу питанням їх ОП з проведенням лек-
ційних, практичних і семінарських занять за 6-ти го-
динною програмою для лікарів-слухачів циклів ТУ. 
Професорсько-викладацький склад, при обговоренні 
на методичних нарадах кафедри ЦЗ та МК питань 
щодо викладання ОП для лікарів-слухачів циклів 
ТУ, прийшов до одностайного висновку про бажа-
ність для подальшого розвитку та фундаменталізації 
медичної освіти в Україні організації у ВМНЗ доди-
пломної та післядипломної освіти кафедр «Охорона 
праці медичних та фармацевтичних працівників» з 
викладанням навчальних предметів «Основи охоро-
ни праці» та «Охорона праці медичних та фармацев-
тичних працівників».

Основним науковим напрямом роботи кафедри 
є розробка організаційних та управлінських засад, 
планування, інформаційного та матеріально-техніч-
ного забезпечення діяльності ДСМК України, органі-
зації надання ЕМД населенню, потерпілому від НС. 
Так, у наукових працях професорсько-викладацького 
складу з’являється велика кількість принципово но-
вих ідей, понять та підходів до розв’язання актуаль-
них проблем науки, практики і предмету викладання 
медицини катастроф та ДСМК України.

Для подальшого удосконалення діяльності 
ДСМК України розроблені три взаємопов’язані сис-
теми організаційних принципів, які знайшли своє 

змістовне відображення в навчальному процесі: 
створення, управління й діяльність служби; добір 
медичного й немедичного персоналу служби з ви-
користанням комплексу психофізіологічних тестів 
визначення придатності до роботи в екстремальних 
умовах; організаційних засад медичної евакуації та 
надання ЕМД у НС з використанням попередньо ви-
конаних кількох варіантів прогнозних розрахунків на 
засадах теорії масового обслуговування.

Збагачення та розвиток предметної сфери меди-
цини катастроф як науки й навчальної дисципліни 
відбувається шляхом розробки нових актуальних 
наукових та педагогічних напрямів: застосування ло-
гістики в управлінні ДСМК; вивчення особливостей 
умов роботи у НС та забезпечення охорони праці; 
розробка теоретико-методологічних і методичних за-
сад можливих сценаріїв терористичних актів; гігієни 
катастроф; організації хірургії медицини катастроф; 
психолого-психіатричні аспекти НС, психіатрія ката-
строф; організація медичного постачання ДСМК та 
діяльність аптечних закладів в зонах НС.

Розробка нових актуальних наукових напрямів 
досліджень вимагає щільної співпраці зі спеціаліста-
ми різних галузей медицини. Зокрема, у результаті 
усвідомлення необхідності врахування біологічних 
ризиків та ролі медико-санітарної служби в НС у 
2000 р. кафедрою ЦЗ та МК було започатковано 
спільну науково-дослідницьку роботу з Запорізьким 
обласним управлінням Державної санітарно-епіде-
міологічної служби України (ДСЕСУ). Відтоді й до-
тепер кафедра бере участь у щорічних науково-прак-
тичних конференціях ДСЕСУ з публікацією тез. Із 
2013 р. до наукової діяльності кафедри приєднався 
Василівський міжрайонний відділ Запорізького об-
ласного управління ДСЕСУ в особі лікаря-бактеріо-
лога вищої категорії Хандоги Е.В., яка виступала з 
доповідями на щорічних підсумкових науково-прак-
тичних конференціях ДЗ «ЗМАПО МОЗ Україна» 
на секції «Цивільний захист, медицина катастроф, 
воєнна та тактична медицина, організація надання 
екстреної медичної допомоги при надзвичайних си-
туаціях в умовах бойових дій та локальних збройних 
конфліктів» та брала активну участь у підготовці та 
публікації результатів науково-практичних дослі-
джень у фахових виданнях. Спільно з Хандогою Е.В.  
розпочата та продовжується розробка таких на-
укових напрямів: створення національної системи 
виявлення біологічних загроз та оперативного реа-
гування на них; біологічний захист як складова біо-
логічної безпеки у протидії терористичним актам із 
використанням патогенних біологічних агентів в 
системі управління ДСМК; епідеміологія інфекцій-
них захворювань при НС; організація надання меди-
ко-санітарної допомоги населенню в зонах ведення 
бойових дій, дезінфекційна справа.

У зв’язку з цим наукова робота професорсько-
викладацького складу кафедри ЦЗ та МК була спря-
мована на виконання наступних науково-дослідних 
робіт: «Організація надання екстреної медичної 
допомоги ураженим сильнодіючими отруйними 
речовинами (СДОР) в догоспітальному періоді» 
(1996-1999 рр.), «Організація захисту працівників 
хімічно небезпечного об’єкта при аваріях на єм-
ностях з сильнодіючими отруйними речовинами» 
(2000-2003 рр.), «Організація екстреної медич-
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ної допомоги працівникам хімічно небезпечного 
об’єкту при аваріях на ємкостях з хлором» (2004-
2006 рр.), «Організація та планування екстреної 
медичної допомоги Державною службою медици-
ни катастроф територіального рівня працівникам 
та населенню у разі виникнення осередків уражен-
ня при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах» 
(2007-2011 рр.), «Удосконалення організації та ді-
яльності Державної служби медицини катастроф 
України при наданні екстреної медичної допомоги 
у надзвичайних ситуаціях» (2012-2016 рр.), «Удо-
сконалення планування і організації діяльності 
Служби медицини катастроф з надання екстреної 
медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях 
мирного та воєнного часу» (2017-2021 рр.).

Системний аналіз та узагальнення результатів 
наукових досліджень спонукали професорсько-ви-
кладацький склад кафедри до висновку, що збіль-
шення НС та кількості постраждалих є системо-
утворюючим фактором нових об’єднаних з СМК 
організаційних форм протидії та використання по-
тужних наукових інтелектуальних сил із достатнім 
кадровим та матеріально-технічним потенціалом, 
запровадження в організаційно-діяльнісному циклі 
прогресивних теоретико-методологічних, науково-
дослідних та прикладних можливостей логістики і 
комплексного залучення до ліквідації наслідків ка-
тастроф усіх аварійно-рятувальних служб цивіль-
ного захисту. Тому, в інтелектуально-методичному 
та виконавчому ланцюзі для ліквідації медико-са-
нітарних наслідків НС запропоновано використати 
можливості кафедр цивільного захисту та меди-
цини катастроф, медицини невідкладних станів, 
анестезіології і реанімації, соціальної медицини 
та організації охорони здоров’я, курсу медичного 
права ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» та Запорізько-
го державного медичного університету (ЗДМУ). 
Із зовнішніх організацій залучити: КУ «Обласний 
центр ЕМД та МК» ЗОР, КУ «Територіальне ме-
дичне об’єднання «Обласний центр ЕМД та МК», 
Науково-дослідний центр біомедичних проблем 
ЗДМУ, Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької 
області, Комунальну спеціальну воєнізовану ава-
рійно-рятувальну службу м. Запоріжжя, Запорізьку 
міську рятувально-водолазну службу.

Для забезпечення навчального процесу про-
фесорсько-викладацьким складом кафедри ЦЗ 
та МК, підготовлено комплекс підручників та на-
вчальних посібників для лікарів-слухачів циклів 
ТУ, суміжних клінічних кафедр та лікарів-інтернів: 
«Основи організації та діяльності служби медици-
ни катастроф у надзвичайних ситуаціях » (2000), 
«Іонізуюча радіація і захист» (2000), «Защита на-
селения при авариях на атомных электростанциях» 
(2000), «Підготовка формувань та закладів Дер-
жавної служби медицини катастроф до роботи у 
надзвичайних ситуаціях» (2000), «Медицина ка-
тастроф» (2001, 2002), «Сильнодіючі отруйні ре-
човини: джерела, небезпека, захист» (2002), «По-
вені і діяльність служби медицини катастроф» 
(2003), «Техногенные радиационные аварии – ор-
ганизация защиты и медицинской помощи» (2003), 
«Землетруси. Характеристика, лікувально-еваку-
аційне забезпечення» (2004), «Научные основы 

эпидемиологии катастроф» (2004), «Діяльність 
Державної служби медицини катастроф у разі ура-
ження населення небезпечними хімічними речови-
нами» (2005), «Охорона праці та безпека життєді-
яльності населення при надзвичайних ситуаціях» 
(2005), «Медицина катастроф» (2008), «Діяльність 
Державної служби медицини катастроф України з 
протидії біологічному, хімічному та ядерному те-
роризму» (2010), «Діяльність з спостереження та 
контролю лабораторних центрів МОЗ України при 
надзвичайних ситуаціях» (2016).

Розуміння професорсько-викладацьким скла-
дом кафедри сучасного недостатньо розвиненого 
стану української медичної термінології в сфері 
ЦЗ та МК, яка характеризується відсутністю чіт-
кої власної системи утворення термінів, внаслідок 
чого виникає необхідність в їх широкому запози-
ченні і перекладі з інших мов. Відсутність одно-
стайності у визначенні змісту існуючих і особливо 
нових термінів призводить до вживання різних слів 
для позначення одних і тих же понять, а інколи і до 
неправильного розуміння суті того чи іншого пред-
мету, явища, процесу чи команди, що позначається 
даним терміном. Це перешкоджає розвитку наці-
ональної медичної освіти, науки і практики в цій 
специфічній сфері діяльності, що особливо непри-
пустимо при наданні СМК ЕМД в умовах екстре-
мальних ситуацій. Прагнення викладачів кафедри 
ЦЗ та МК до розробки, становлення та оформлення 
власної національної термінології з цієї проблема-
тики свідчить про розуміння її великого значення 
для розвитку науки, задоволення професійних лінг-
вістичних потреб медичних працівників, функціо-
нування СМК, підготовки й утвердження кадрів як 
основи національного відродження. Тому, важли-
вим аспектом діяльності професорсько-викладаць-
кого складу кафедри у всі роки її існування була і 
є наполеглива робота над українською терміноло-
гією предметної сфери цивільного захисту (обо-
рони) та медицини катастроф, який обов’язково 
враховувався при підготовці навчально-методичної 
літератури та наукових статей. В зв’язку цим у під-
ручниках та навчальних посібниках, підготовлених 
професорсько-викладацьким складом кафедри ЦЗ 
та МК, у формі окремих самостійних розділів наво-
дяться провідні терміни та поняття, які визначають 
явища та процеси у разі виникнення НС. 

Науково-педагогічний досвід професорсько-ви-
кладацького складу за 50 років діяльності кафедри 
було узагальнено у більше ніж 600 надрукованих 
наукових та навчально-методичних працях, в тому 
числі 42 підручниках та навчальних посібниках із 
різних актуальних проблем предметної сфери ци-
вільного захисту та медицини катастроф. За публіч-
но висловленою загальною думкою професорсько-
викладацького складу профільних кафедр ВМНЗ 
України комплекс навчально-методичних праць 
кафедри ЦЗ та МК складає основу для створення 
сучасного досконалого науково-виробничо-довід-
кового багатотомного керівництва, яке об’єднає у 
систему знання і практику діяльності (предметна 
енциклопедія) та підготовки довершеного підруч-
ника з медицини катастроф для додипломної і піс-
лядипломної освіти. Scientia nulla res praestantior 
(Немає нічого прекраснішого за знання).
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Зціляючи і дух і тіло,
Вони жили, творили діло.

Світ захоплень й вподобань
Вплітали в фаху філігрань.
Були поетами, митцями,

Державотворцями – мужами,
Прапороносцями життя,
Провісниками майбуття!

За 50-ти річний період діяльності кафедри ЦЗ та 
МК в навчально-педагогічних, наукових та видавни-
чих здобутках кафедри приймали участь своїми інте-
лектуальними здібностями, педагогічною майстер-
ністю і практичним досвідом наступні викладачі:

1 Акулова Ольга 
Мефодіївна

18 Мальков Дмитро 
Федорович

2 Баранов Олексій 
Тимофійович

19 Мірошниченко 
Валентин Павлович

3 Борисовський 
Віктор Стефанович

20 Нагорний Станіслав 
Вікторович

4 Буйницький Іван 
Семенович

21 Нехаєв Олег 
Костянтинович

5 Гайволя Олександр 
Олександрович

22 Пеліх Михайло 
Трохимович

6 Губа Світлана 
Георгієвна

23 Рибальченко Василь 
Васильович

7 Зайко Ніна 
Григорівна

24 Секретта Володимир 
Максимович

8 Звягінцев Юрій 
Григорович

25 Силін Микола 
Дмитрович

9 Ігнатьєв Олександр 
Михайлович

26 Степанов Євген 
Миколайович

10 Ількаєв Дмитро 
В’ячеславович

27 Субботовський 
Віктор Михайлович

11 Кармазь Іван 
Федорович

28 Трошин Дмитро 
Олександрович

12 Карнаух Тетяна 
Валентинівна

29 Царьов Валерій 
Валерійович

13 Киктенко 
Володимир Якович

30 Черняков Григорій 
Олександрович

14 Кожевніков Василь 
Констянтинович

31 Чирков Іван 
Іванович

15 Коляда Олександр 
Олександрович

32 Швець Володимир 
Іванович

16 Кочін Ігор 
Васильович

33 Шило Іван 
Федорович

17 Курочкін Юрій 
Федорович

34 Шуляк Іван 
Петрович

Технологічність стала домінантною характе-
ристикою діяльності медичних працівників ДСМК, 
тому професорсько-викладацький склад кафедри 
ЦЗ та МК започаткував використання сучасних 
інформаційних технологій в післядипломному на-

вчанні лікарів для підвищення результативності 
навчального процесу, що означає перехід на якіс-
но новий ступінь ефективності, оптимальності й 
наукоємності. Для цього навчальний процес на 
кафедрі ЦЗ та МК ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» удо-
сконалювався й розвивався за наступними напрям-
ками: сучасні технології діагностики та контролю 
знань; методичне забезпечення самостійної роботи 
(підготовки) лікарів; методичне забезпечення дис-
танційного та очно-заочного навчання з предмету 
«Медицина катастроф» у післядипломній освіті; 
наукове обґрунтування шляхів реорганізації і роз-
витку післядипломного удосконалення медичних 
кадрів ДСМК у системі освіти; сучасні педагогічні 
системи у післядипломній освіті медичних праців-
ників ДСМК; психологічні аспекти забезпечення 
якості післядипломної освіти лікарів ДСМК. Зва-
жаючи на реформування галузі охорони здоров’я, 
пріоритети первинної медико-санітарної допомоги 
населенню, викладацький склад опікується підви-
щенням кваліфікації лікарів загальної практики – 
сімейної медицини з питань організації діяльності 
ДСМК та надання екстреної медичної допомоги 
при надзвичайних ситуаціях. Ipsa res indicat (Сама 
справа говорить про себе).

Кафедра ЦЗ та МК є ініціатором створення 
нової за змістом та з потенційно більшими інте-
лектуальними та науково-практично-навчальними 
можливостями творчо самостійної організаційної 
структури – «Науково-дослідний інститут медици-
ни катастроф та екстреної медичної допомоги при 
надзвичайних ситуаціях» (НДІ МК та ЕМД НС) у 
складі ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». Тому мова йде 
не тільки про пристосування СМК до нових ви-
кликів часу у зв’язку з збільшенням кількості НС 
та медико-санітарних втрат, організації та надання 
ЕМД населенню в зонах бойових дій, а й про сві-
доме об’єднання та використання потужних науко-
во-інтелектуальних сил із достатнім кадровим та 
матеріально-технічним потенціалом, запроваджен-
ня в організаційно-діяльнісному циклі прогресив-
них теоретико-методологічних, науково-дослідних 
та інформаційних технологій в управлінні, над-
баньлогістики і залученням аварійно-рятувальних 
служб цивільного захисту до ліквідації наслідків 
НС.

У зв’язку з бойовими діями на сході України в 
діяльність кафедри ЦЗ та МК ДЗ «ЗМАПО МОЗ 
України» та НДІ МК та ЕМД НС включена робо-
та з спеціальної підготовки лікарів з питань «Ор-
ганізація та надання екстреної медичної допомоги 
населенню в умовах бойових дій» за 7-ми, 14-ти 
та 20-ти годинними додатково розробленими про-
грамами. З 2014 р. кафедрою проводяться науко-
во-практичні конференції, семінари, круглі столи, 
майстер-класи за тематикою «Цивільний захист, 
медицина катастроф, воєнна та тактична медицина, 
організація надання екстреної медичної допомоги 
при НС мирного часу та в умовах бойових дій» з за-
лученням працівників аварійно-рятувальних служб 
і військовослужбовців – учасників війн та зброй-
них конфліктів.

В навчальному процесі для наочності широко 
використовується 89 відеофільмів різноманітної 
тематики про: виникнення, розвиток та руйнівні 
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наслідки техногенних, природних, соціальних та 
воєнних НС з медико-санітарними втратами; ді-
яльність аварійно-рятувальних підрозділів ЦЗ та 
медичних формувань СМК в осередках катастроф; 
проведення заходів лікувально-евакуаційного за-
безпечення постраждалих; надання різноманітних 
видів ЕМД; організації роботи приймально-сорту-
вально-діагностичних відділів лікувально-профі-
лактичних закладів та польових рухомих шпиталів 
тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри 
ЦЗ та МК приділяє особливу увагу етико-духовній 
стратегії становлення сучасної української вищої 
медичної освіти, яка постала перед вибором між 
поверненням до традиційно-християнської систе-
ми освіти й виховання медичних працівників або 
переорієнтацією на один із різновидів антихрис-
тиянських систем цінностей. Головним предме-
том уваги в традиційно-християнському вихован-
ні медичних працівників СМК викладачі кафедри 
вважають розвиток сумління, що утримує від тво-
рення зла, вказує на вчинений проступок проти 
духовності й моралі, застерігає від гріха. Взірцем 
вихованості в цій стратегії є особа медичного пра-
цівника, яка служить Богові, Батьківщині й людям, 
а отже, у своїй повсякденній життєдіяльності і ме-
дичній праці (екзистенції) прагне добра на Землі та 
відповідно визначає свої вчинки. Складність ситу-
ації у вищій медичній освіті, кадровому потенціалі 
галузі охорони здоров’я взагалі та СМК зокрема 
потребує як пріоритетний захід створення у ви-
щих медичних навчальних закладах додипломної і 
післядипломної освіти кафедр «Богослов’я та ети-
ко-духовного християнського виховання медичних 
працівників». Omnia cum Deo, nihil sine Eo (Все з 
Богом, нічого без Нього).

Якби там не було, але самі лікарі-слухачі та лі-
карі-інтерни створюють авторитет кафедри ЦЗ та 
МК своїми відгуками та думками, порадами і за-
переченнями, визначеннямцікавості і слушності 
занять, корисності їх для подальшої практичної 
роботи, стану технічного та методичного забез-

печення, пропозиціями та запитаннями щодо на-
вчального процесу. Професорсько-викладацький 
склад кафедри ЦЗ та МК завжди відкритий до не-
формального конструктивного спілкування. Наші 
аудиторії завжди відчинені і ми завжди очікуємо 
колег. Кожний, кому з лікарів є що висловити, за-
вжди є бажаним і навіть не гостем, а членом єди-
ного дружного колективу викладачів. Тому кафедра 
широко співпрацює з великим колом ентузіастів 
ЦЗ та МК з практичної медицини, разом з якими 
з’ясовуються і обговорюються проблемні акту-
альні питання, проводяться наукові дослідження, 
готуються доповіді та тези на науково-практичні й 
науково-методичні конференції, друкуються статті 
з злободенної тематики в українських та іноземних 
журналах та збірниках.

Як відомо, розвиток – процес незупинний та ба-
гато в чому незворотний, тому кафедра ЦЗ та МК 
щодня перебуває у творчому пошуку, покращую-
чи педагогічну майстерність та кваліфікацію про-
фесорсько-викладацького складу, удосконалюючи 
свою матеріально-технічну і наукову бази. Інколи 
ми називаємо це долею, інколи – кажемо про втру-
чання певних сил, частіше просто радіємо життю. 
Насправді, це є – плідна, творча, активна, всебічна 
робота об’єднаного єдиною метою професорсько-
викладацького колективу кафедри ЦЗ та МК ДЗ 
«ЗМАПО МОЗ України».

Висновки. Минуле медицини, розглянуте у 
компарації з її сучасним станом, дає змогу просте-
жити й оцінити в історичній послідовності зміни 
у медичній освіті, навчальному процесі, змісті ме-
дичних знань, підготовці медичних кадрів, пробле-
матиці науки, пануючих теоріях й парадигмах, ор-
ганізаційних формах надання екстреної медичної 
допомоги при надзвичайних ситуаціях, накреслити 
шляхи подальшої діяльності та розвитку кафедри 
цивільного захисту та медицини катастроф на май-
бутнє.

Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
Я зробив те, що міг, хто може, нехай зробить краще.
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СТРУКТУРА ТА РОЛЬ ДЕЯКИХ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ 
В ДІАГНОСТИЦІ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

У статті представлений огляд літератури про деякі цитокіни в запальних і протизапальних процесах при хворобі 
Альцгеймера.

Ключові слова: інтерлейкін, цитокін, ХА, хвороба Альцгеймера, нейрозапалення.

В статье представлен обзор литературы о некоторых цитокинах в воспалительных и противовоспалительных 
процессах при болезни Альцгеймера.

Ключевые слова: интерлейкин, цитокин, БА, болезнь Альцгеймера, нейровоспаление.

The article presents a literature review of some cytokines in inflammatory and anti-inflammatory processes  
in Alzheimer’s disease.

Key words: interleukin, cytokine, AD, Alzheimer’s disease, neuroinflammation.

За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я деменція – третя за частотою серед при-
чин смертності населення земної кулі після захво-
рювань серця і злоякісних новоутворень. Найбільш 
частими причинами порушень когнітивних функ-
цій та найактуальнішими для вивчення є хвороба 
Альцгеймера і судинна деменція.

Вивчення патогенетичних механізмів хвороби 
Альцгеймера дозволило встановити роль запален-
ня в формуванні дегенеративного процесу зі спеці-
альним фокусом на прозапальні цитокіни, які мо-
жуть служити діагностичними або терапевтичними 
мішенями для Альцгеймерівської нейродегенера-
ції. Все більше доказів свідчить про те, що нейроза-
палення може виступати як самостійний фактор на 
дуже ранній стадії хвороби Альцгеймера, де імунні 
гени і цитокіни є ключовими учасниками [1].

Цитокіни є гетерогенною групою білків з моле-
кулярною вагою від 8 до 40 кДа. Ці багатофункці-
ональні молекули можуть бути синтезовані майже 
всіма ядрами клітин і зазвичай діють локально в 
паракринний або аутокринний спосіб. Багато хто з 
них є представленими як інтерлейкіни (ILs), ука-
зуючи на те, що вони секретуються лейкоцитами 
та впливають на них. Інші важливі типи цитокінів, 
такі як фактор некрозу пухлини (TNFs), інтерфе-
рони (IFN) і трансформуючий фактор росту (TGF), 
які можуть викликати загибель клітин, активувати 
природні кілерні клітини та макрофаги і відповід-
но викликати фенотипічну трансформацію та діяти 
як негативний аутокринний фактор росту. Іншим 
представником великого сімейства цитокінів є хе-
мокіни, що також можуть притягувати та активува-
ти лейкоцити [2, 3].

Оскільки цитокіни є швидко змінними у відпо-
відь на інфекції або травми, вони були класифіко-
вані як «прозапальні» або «протизапальні». Баланс 
між двома типами цитокінів гарантує негайне усу-
нення вторгнення патогенів, та своєчасного знят-
тя надмірної реакції, яка є ключем до запобігання 
багатьох захворювань, включаючи нейродегене-
ративні захворювання. Експресія цитокінових ре-
цепторів є тимчасовою і просторово регулюючою 
в центральній нервовій системі (ЦНС) [2], а також 

вони тісно пов’язані з клітинною проліферацією, 
гліогенезом, нейрогенезом, клітинною міграцією, 
апоптозом і синаптичним вивільненням нейро-
трансмітерів [2, 3].

Цитокіни привернули велику увагу до визна-
чення їхньої точної ролі на різних стадіях хвороби 
Альцгеймера та можливості терапії даного захво-
рювання. Найбільш вивчені цитокіни, IL-1, IL-4, 
IL-6, IL-10 IL-12, IL-17, IL-18, та ми розглянемо 
деякі з них.

Ці цитокіни можуть надавати нейротоксичні 
або нейропротективні дії. Експериментальні дані 
вказують на те, що запалення відіграє важливу роль 
при нейродегенерації і цитокін IL-1 (інтерлейкін-1) 
є основним посередником. Він бере участь у різно-
манітних формах пошкодження мозку, включаючи 
ішемію, травми головного мозку та екзототоксичні 
ушкодження. IL-1 швидко виражається у відповідь 
на пошкодження нейронів, переважно за рахунок 
мікроглії, а підвищений рівень ендогенного або 
екзогенного IL-1 помітно поглиблює шкідливий 
вплив мозку, тоді як блокування вивільнення або 
дії IL-1 зменшує смерть нейронів. Природний IL-
1RA (антагоніст рецептора IL-1) також підвищу-
ється при ураженні головного мозку (в основному 
нейронами) і діє як ендогенний інгібітор нейроде-
генерації, імовірно, блокуючи дію IL-1 та його ре-
цептор.

Механізми експресії IL-1, вивільнення та дії 
при нейродегенерації не повністю з’ясовані і вба-
чаються множинними. Системний IL-1 помітно 
посилює ішемічне ушкодження головного мозку 
через вивільнення нейтрофілів у кровообіг, адгезії 
нейтрофілів до пошкоджених цереброваскуляр-
них органів та вторгнення до ЦНС (центральної 
нервової системи) та смерті клітин через актива-
цію матриксної металопротеїнази-9. IL-1 також 
впливає на виділення токсинів з гліальних та ен-
дотеліальних клітин. Нейронні відповіді на екзо-
токсини та фізіологічні чинники можуть вплива-
ти на виживання нейронів. IL-1RA, доставлений 
периферично, може вводитись у ЦНС тварин та 
людей, і не має шкідливого впливу на пацієнтів з 
інсультом або субарахноїдальним крововиливом, 
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та показує потенційну користь у пацієнтів з го-
стрим інсультом.

Інтерлейкін-1β (IL-1β), прототипний «проза-
пальний» цитокін, має важливе значення для клі-
тинного захисту та відновлення тканин майже у всіх 
тканинах. Проте, з огляду на мозок, дослідження 
вказує на те, що IL-1β має плейотрофічні ефекти. 
Він діє як нейромодулятор у здоровій центральної 
нервовій системі (ЦНС), залучений в патогенні про-
цеси, пов’язані з низкою захворювань ЦНС, але та-
кож може забезпечити захист і пошкодженої ЦНС.

Інтерлейкін-17 (IL-17) гомодимерний протеїн 
з молекулярною масою 60 кД. Продукується хел-
перними Т-лімфоцитами; основна дія стимулю-
вання секреції ІL-6 та IL-8. На сьогоднішній день 
є прототипом нового сімейства цитокінів з шістьма 
видами лігандів [IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, 
IL-17E (IL-25) і IL-17F], і п’ятьма рецепторами (IL-
17RA, IL-17RB / IL-25R, IL-17RC, IL-17RD / SEF та 
IL-17RE). Інтерлейкін-17A (далі іменований IL-17) 
є найінтенсивніше вивченим [2].

IL-17 секретується в основному активованими 
CD4 (+) і CD8 (+) Т-лімфоцитами, а його рецептор 
розподіляється повсюдно, тому більшість клітин 
можуть реагувати на даний цітокин, особливо епі-
теліальні та мезенхімальні клітини в уражених або 
запалених тканинах. IL-17 був класифікований як 
прозапальний цитокін із-за його здатності індуку-
вати експресію багатьох медіаторів запалення, що 
найбільш вражаюче виявляється відносно проліфе-
рації, дозрівання і хемотаксису нейтрофілів. Під-
вищені рівні IL-17 були пов’язані з рядом станів, 
включаючи запалення дихальних шляхів, ревма-
тоїдний артрит, внутрішньоочеревинні абсцеси і 
спайки, запальне захворювання кишечника, від-

торгнення алотранспланту, псоріаз, рак і розсіяний 
склероз [3]. 

Нещодавні проведені наукові дослідження вия-
вили IL-17-залежну активність в імунних клітинах, 
зокрема В-лімфоцитах та антигенпрезентуючих 
клітинах (АПК).

Визначення повного спектру ефектів IL-17 in 
vivo, ймовірно, ніколи не буде повністю досягнуто, 
але ясно, що цей цитокін є центральним гравцем 
при багатьох захворюваннях.

Слід відмітити, що серед цих прозапальних 
цитокінів IL-18 володіє могутньою імуномоделю-
ючою активністю як по природжених, так і по адап-
тивних реакціях, а також було недавно виділено 
його участь в старінні та при нейродегенеративних 
захворюваннях мозку [5]. 

IL-18 бере участь в патогенезі ХА [5], і IL-18 
може поєднуватися з IL-23 для стимуляції продук-
ції IL-17 при експериментальному аутоімунному 
енцефаломієліті (EAE) [3]. IL-23 / Thl7 грає роль 
в ХА-асоційованому нейрозапаленні [2], і IL-17 в 
продукуванні Th17. 

У цьому огляді ми підсумовуємо роль як про-і 
протизапальних цитокінів у розвитку ХА. Незва-
жаючи на наявність повідомлень про переважання 
деяких інтерлейкінів в нейрозапальному процесі 
ХА, ми все ще повинні розкривати їх подальший 
зв’язок у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Висновки. Отже, нейрозапальні процеси є цен-
тральною ознакою хвороби Альцгеймера. Вивчен-
ня зв’язку між запальними цитокінами та ризиком 
ХА може полегшити наше розуміння патогенезу 
найпоширенішої форми вікової деменції, та в по-
дальшому сприяти покращенню стратегій лікуван-
ня цього захворювання.
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