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ДВИ И ПЕТ//КТ В ДИАГНОСТИКЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
В статье исследуются ДВИ и ПЕТ//КТ в диагностике онкологической патологии брюшной полости. Произведена
сравнительная оценка ПЭТ/КТ с КТ-колоноскопией.
Ключевые слова: брюшная полость, онкологические патологии, КТ-колоноскопия.
У статті досліджуються ДЗЗ і ПЕТ // КТ в діагностиці онкологічної патології черевної порожнини. Проведено
порівняльну оцінку ПЕТ / КТ з КТ-колоноскопією.
Ключові слова: черевна порожнина, онкологічні патології, КТ-колоноскопія.
The article investigates DWС and PET // CT in the diagnosis of oncological pathology of the abdominal cavity. A comparative evaluation of PET / CT with CT-colonoscopy was performed.
Key words: abdominal cavity, oncological pathologies, CT-colonoscopy.

Цель. Диффузно-взвешенные изменения (ДВИ)
в интеграции с ПЕТ/КТ в диагностике онкологических заболеваний брюшной полости. Сравнительная оценка ПЭТ/КТ с КТ-колоноскопией.
Материалы и методы. При ДВИ использовался 1.5 Т томограф Vantage Atlas. Изучалась
визуальная оценка МР-импульсных последовательностей, определялся коэффициент диффузии
(ИКД), строились инвертированные ДВИ (PETподобные) изображения и изучались возможности
PET/KT до и в процессе химиолучевой терапии.
Проводилась сравнительная оценка с КТ-колоноскопией.
Результаты. При ДВИ в солидных опухолях
количество и плотность расположения клеток
выше, чем в нормальных тканях (ИКД=2,96) и происходит снижение диффузии (ИКД=1,5). В злокачественных опухолях плотность клеток выше,
чем в доброкачественных опухолях и диффузия
снижена еще в большей степени (ИКД<1-1,1).

Применение диффузно-взвешенных изображений
на практике в дополнение к морфологическим
особенностям опухоли обеспечивает измерение
видимого коэффициента диффузии ИКД. При
изучении ИКД в процессе противоопухолевой
терапии было установлено, что при эффективном лечении в опухоли уменьшается количество
клеток (некроз, апоптоз), расширяются межклеточные пространства и диффузия повышается.
ПЭТ/КТ позволяет визуализировать и количественно оценивать метоболизм глюкозы в опухолевой ткани, способствовать в установлении злокачественности, стадии опухоли и эффективности
проводимой терапии. Оценка ответа опухоли на
лечение через 1месяц была точна у 95% пациентов, через 3 и 6месяцев еще точнее (до 100%).
ПЭТ/КТ достоверно выявляет опухоли брюшной
полости (специфичность составляет 90%, точность 98,3%). При опухоли головки поджелудочной железы ПЭТ/КТ чувствительность составила
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89% против КТ – 77%, но не улучшило специфичности – 64%). ПЭТ/КТ значительно улучшает
выявление метастатического поражения брюшной полости (чувствительность 95% против КТ –
66% и специфичностью 98% против КТ – 79%).
ПЭТ-КТ плюс виртуальная колоноскопия улучшает диагностику поражений кишечника. Было
признано, что, как доброкачественные, так и
злокачественные поражения толстой кишки являются метаболически активными и могут быть
идентифицированы с помощью ПЕТ/КТ. При применении КТ-колоноскопии и интеграции данных
с ПЕТ/КТ установлена перспектива выявления
опухолевых образований толстой кишки и их
дифференциальной диагностики от доброкачественных аденом, гиперпластических складок,
особенно у пациентов, которые в силу разных
причин не могут пройти обычную колоноскопию.
Установлен порог обнаружения полипов размерами в 1 см (чувствительность 96% против виртуальной колоноскопии 77% и специфичность 97%

против 89%), но не улучшило специфичности –
64%). ПЭТ/КТ значительно улучшает выявление
метастатического поражения брюшной полости
(чувствительность 95% против КТ – 66% и специфичностью 98%. против КТ – 79%).
Изучались также возможности PET/KT до и
в процессе химио-лучевой терапии и проводилась
сравнительная оценка с КТ-колоноскопией.
Выводы. ДВИ играет важную роль в онкологии
от скрининга до установления стадии процесса и
контроля за эффективностью лечения, и способно
оценить процессы в организме человека на клеточном уровне. Метод полезен в диагностике образований и метастатического поражения и не требует
введение контрастного вещества, как при МРТ или
радиофармпрепарата как при ПЭТ/КТ. Однако,
ПЭТ/КТ более эффективен, чем перечисленные
методы исследования. ПЭТ/КТ более достоверно
выявляет злокачественные опухоли и их метастазы
в брюшной полости. ПЭТ/КТ более перспективен
в выявлении поражения кишечника.
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КОНСТИТУЦІЙНО ОБУМОВЛЕНІ КОМПЕНСАТОРНІ МОЖЛИВОСТІ
ОРГАНІЗМУ У ВІДПОВІДЬ НА ГАСТРО-ІНТЕСТИНАЛЬНУ КРОВОТЕЧУ
Стаття присвячена аналізу конституційно обумовлених компенсаторних можливостей організму у відповідь на
гастро-інтестинальну кровотечу. Відзначені статеві відмінності у швидкості відновлення основних показників порушення якісного складу крові та вікові резерві кісткового мозку.
Ключові слова: гастро-інтестинальна кровотеча, компенсаторні можливості організму.
Статья посвящена анализу конституционно обусловленных компенсаторных возможностей организма в ответ
на гастро-интестинальное кровотечение. Отмечены половые различия в скорости восстановления основных показателей нарушения качественного состава крови и возрастные резервы костного мозга.
Ключевые слова: гастро-интестинальное кровотечение, компенсаторные взможности организма.
The work devoted the analysis constitution caused organism possibilities in reply to gastro-intestinal bleeding. Sexual
distinctions in speeds of restoration of the basic indicators of infringement of qualitative structure of blood and age reserves
of a marrow are noted.
Key words: gastro-intestinal a bleeding, indemnification possibility an organism.

Актуальність. Кров це не просто транспортне
середовище, яке об’єднує різні органи і тканини у
цілісний організм. Окрім транспортування газів,
біоактивних речовин, які є квантами інформації
та керування, кров виконує багато компенсаторних функцій, забезпечує імунний захист та інше
[3, c. 43]. Подібно до всіх органів та систем організму кров генетично специфічна, її клітинний та
біохімічний склад постійно самовідновлюється.
Тому кров така ж «рідна» і незамінна чужерідними тканинами система організму, як і всі його інші
системи й органи. Кров, як і інші життєво важливі
органи й системи, поліфункціональна [3, c. 49]. Через це під час її пошкодження, зменшення її об’єму
не може бути ізольованого пощкодження будь-якої
однієї з функцій крові. Отже, штучна нормалізація тільки газотранспортної функції крові не може
бути порівняна із повною компенсацією всіх її
функцій [1, c. 9; 2, 83].
Постановка проблеми. Подібно до інших
систем організму, кров має власні механізми аутокомпенсації, а також компенсаторні механізми, які
мають відносини до інших систем. Пошкодження
або зменшення об’єму крові, якщо не буде компенсоване її власними механізмами, призводить
до недостатності функції серцево-судинної системи, порушенню метаболізму та ін., спрямованих
на компенсацію крововтрати. Первинні реакції
організму на гостру крововтрату залежать як від

швидкості, з якою зменшується об’єм крові, так і
від об’єму крововтрати, і від висхідного стану організму [5, c. 88].
Компенсаторні реакції, що виникають в умовах
ауторегуляції, призначені негайно відновити об’єм
і якість крові. Компенсаторні механізми розпочинаються одночасно у всіх функціональних системах організму, починаючи із самої системи крові.
Обсяг резервів компенсаторних можливостей кожного організму у відповідь на крововтрату відрізняється індивідуальними особливостями, які залежать не тільки від попереднього функціонального
стану систем та органів, але й від конституційно
обумовлених і які слід враховувати під час надання
допомоги [4, c. 61-62].
Матеріал та методи дослідження. У власній роботі ми намагалися вивчити конституційно
обумовлені компенсаторні можливості організму у відповідь на крововтрату внаслідок гастроінтестінальних кровотеч (ГІК) у 120 хворих, які
перебували на лікуванні у КЗ «Дніпропетровське
клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги»
протягом 2015-2016 рр. Серед них чоловіків було
80 осіб, жінок – 40 осіб. Вік хворих становив від
17 до 83 років. Факт кровотечі був підтверджений
клінічно та лабораторно, джерело – фіброгастродуоденоскопією. Всім хворим після ендоскопічного
усунення кровотечі було проведене консервативне
лікування згідно протоколам відновлення крово-
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втрати, у тому числі і гемотрансфузії за показаннями. Серед причин ГІК виразкова хвороба шлунка
склала 16 випадків, виразкова хвороба 12-палої
кишки – 80 випадків, кровотеча нез’ясованого генезу – 24 випадки. Отримані дані свідчили про перевагу виразкової хвороби 12-палої кишки в структурі причин.
Результати та обговорення. Аналіз співвідношення причин ГІК за статтю показав, що у чоловіків, у яких загальна захворюванність даною патологією у 2 рази перебільшувала захворюванність у
жінок, виразкова хвороба 12-палої кишки складала 50 випадків (62,5%), ГІК невиразкового генезу
складали 18 випадків (22,5%), виразкова хвороба
шлунку – 12 випадків (15%). У жінок зберігалася
така ж тенденція, проте явно переважала виразкова хвороба 12-палої кишки, складаючи 30 випадків
(75%), ГІК невиразкового генезу – 6 (15%), виразкова хвороба шлунку – 4 (10%).
За віком кількість випадків ГІК серед чоловіків та жінок була розподілена наступним чином
(табл. 1).

Таблица 2
Частота ГІК залежно від групової
та Rh-належності крові
Група крові
Чоловіки
Жінки
Rh-фактор Rh(+) Rh(-) Rh(+) Rh(-)

Жінки
2
2
4
8
12
12
-

18

12

22

2

A(II)

30

8

6

-

B(III)

8

2

8

-

AB(IV)

-

2

-

2

них змін клітинного складу крові. Проаналізували
також випадки ГІК за умов виразкової хвороби
12-палої кишки та кровотечі невиразкового генезу. Так, строк відновлення основних показників у
чоловіків із I ступенем тяжкості крововтрати відставав від такого у жінок у середньому на 30%,
із ІІ ступенем тяжкості випереджав на 19%, а із
III ступенем тяжкості – знову відставав на 19%.
Серед хворих із ГІК невиразкової етіології, такий
показник у чоловіків відставав у межах від 41 до
45% за умов усіх ступенів тяжкості крововтрати.
Якісна оцінка крові в залежності від ступеня тяжкості крововтрати і віку хворих довела, що
ознаки «старіння» клітинного складу та зменшення
кількості юних та недозрілих форм клітин червоного та білого ростків значно зменшувалися із віком у осіб обох статей тапрактично зникали після
60-річного віку, що свідчить про зниження мобілізаційних можливостей кісткового мозку у відповідь на крововтрату.
Висновки. ГІК обумовлює відхилення у гомеостазі хворого і спричинює певну напругу компенсаторних механізмів, тяжкість яких залежить
від ступеня тяжкості крововтрати. Конституційно
обумовлені особливості імунітету впливають на
перебіг компенсаторних механізмів, при цьому
можна визначити групи ризику із зниженим рівнем компенсації. У чоловіків до групи ризику
за частотою можна віднести осіб з групою крові
O(I) Rh(+), O(I)Rh(-), A(II)Rh(+), A(II)Rh(-). У жінок – осіб з групою крові O(I)Rh(+) та B(III) Rh(+).
Проте слід зауважити, що при цьому не можна чітко визначити залежність частоти ГІК від
Rh-фактора крові.
Відзначені статеві відмінності у швидкості відновлення основних показників порушення якісного складу крові (у чоловіків вона уповільнена
порівняно із жінками). Компенсаторні резерві кісткового мозку після 60-річного віку значно знижені
і не взмозі швидко компенсувати клітинний склад
крові за рахунок юних та недозрілих форм протягом перших 3-4 діб.

Таблица 1
Розподіл ГІК серед чоловіків і жінок за віком
Вік пацієнтів
до 20 років
21-30 років
31-40 років
41-50 років
51-60 років
61-70 років
71-80 років
понад 80 років

O(I)

Чоловіки
8
16
8
18
18
22
24
6

Одже, у жінок кількість випадків ГІК має поступове зростання із віком від 40 років з максимальною кількістю у віці від 60 до 80 років. Серед
чоловіків ГІК відзначені у збільшеній кількості у віковій групі від 21 до 30 років та від 41 до
80 років.
Частота ГІК залежно від групової та Rh-належності крові представлена у таблиці 2.
Так, у чоловіків до групи ризику за частотою
можна віднести осіб із групою крови O(I)Rh(+),
O(I)Rh(-), A(II)Rh(+), A(II)Rh(-). У жінок – осіб
з групою крові O(I)Rh(+) и B(III)Rh(+). Але слід
відзначити, що при цьому неможна чітко визначити
залежність частоти ГІК від Rh-фактору крові.
Компенсаторні резерви відновлення крововтрати у хворих із ГІК аналізували за швидкістю
відновлення основних показників розрахунку ступеня тяжкості крововтрати за В.Т.Зайцевим та якіс-
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РІДКІ ВИПАДКИ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШКІВНИКА
Стаття присвячена аналізу 2 клінічних випадків гострої непрохідності кишківника, обумовленої заворотом ілеоцекального відділу кишківника. Відзначені особливості клінічного перебігу та труднощі діагностики на догоспітальному етапі та у клініці. У всіх випадках діагноз був встановлений під час операції. Виконані органозберігаючі види
оперативного лікування з обов’язковою цекоплікацією. Своєчасне оперативне втручання є запорукою сприятливого
висхіду захворювання.
Ключові слова: гостра непрохідність кишківника, заворот ілеоцекального відділу кишківника, діагностика, лікування.
Статья посвящена анализу 2 клинических случаев острой кишечной непроходимости, обусловленной заворотом
илеоцекального отдела кишечника. Отмечены особенности клинического течения и трудности диагностики на догоспитальном этапе и в клинике. Во всех случаях диагноз установлен во время операции. Выполнены органосохраняющие объемы оперативного лечения с обязательной цекопликацией. Своевременное оперативное вмешательство
является залогом благоприятного исхода заболевания.
Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, заворот илеоцекального отдела кишечника, диагностика,
лечение
The work devoted the analysis two clinical cases of the acute intestinal obstruction caused by ileocecalis disposition
are observed. Clinical features and difficulties of diagnostics at a pre-hospital stage and in current marked. In all cases the
diagnosis is confirmed during the operation. The organpreserving operativas with obligatory cecoplication are perfrimed
tvat is a pledge of beneficial disease outcome.
Key words: acute intestinal obstruction, ileocecalis disposition, diagnostic, treatment

Актуальність. Непрохідність кишківника є однією з актуальніших проблем сучасної наукової і
практичної медицини, оскільки вона відноситься
до найбільш складної для діагностики, відрізняється важким клінічним перебігом та складає 2530% хворих хірургічних відділень [3, с. 32]. Гостра
непрохідність кишківника у клінічній практиці зустрічається частіше за всі інші її види, є найбільше
небезпечною і потребує термінових та рішучих дій
з боку хірургів [1, с. 34]. За даними літератури 5083,8% хворих мають на етапах обстеження та лікування діагностичні і прогностичні прорахунки,
зумовлені пізньою діагностикою, що в подальшому
зумовлює зміну тактики ведення хворих – від консервативного ло оперативного. У 21,2% пацієнтів
виникає необхідність проведення резекції кишечника з накладанням ік міжкишкового анастомозу,
так і кишечної стоми [3, с. 34]. У 11,6% випадків
гостра непрохідність кишківника ускладнюється
тяжкою формою синдрому абдомінальної компресії, що обумовлює терміновість оперативного
втручання [7, с. 174-175]. Cеред всіх видів непрохідності кишківника завороти – перекручування

будь-якого відділу кишківника разом із брижею
на 90-360° та більше – складають 36,1-38,5%
[5, с. 15-16]. Проте, останнім часом частота заворотів у структурі гострої непрохідності кишківника
(окрім пухлинного генезу) зменшилася до 5,2-8,6%
[3, с. 33]. Із цієї кількості на завороти ілеоцекального відділу (ІЦВ) припадає від 4,0 до 5,2% випадків. За даними І.А. Єрюхіна та співавт. заворот
ІЦВ бул відзначений у 0,64% хворих із гострою непрохідністю кишківника, що склало 6,31% від всіх
заворотів [5, с. 34-36]. Не зважаючи на порівняну
рідкісність дана патологія у клінічному аспекті є
однією з тяжких форм гострої непрохідності кишківника [6, с. 25-26].
Постановка проблеми. Відомо, що без рухливості ІЦВ заворот неможливий, але ж і сама собою
рухливість до завороту не призводить. Проте, за
умов високої мобільності ІЦВ у дитячому віці, яка
є у половині осіб, завороту все ж майже не буває.
Із віком рухливість ІЦВ збільшується. Кут впадіння
здухвинної кишки до сліпої із тупого або прямого
переходить до гострого, що полегшує виникнення
завороту. При цьому також має значення і рубцеві
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зміни загальної брижі сліпої та здухвинної кишок,
які майже постійно зустрічаються під час заворотів
ІЦВ. Крім того, до схильних причин розвитку даної
патології належать залишки жевчної протоки, запальні та новоутворювальні процеси на цій ділянці
кишківника, наявність гриж [4, с. 28].
Рухливість ІЦВ частіше зустрічається у жінок,
проте завороти у 1,5-2,0 рази частіше бувають у чоловіків. До спричинюючих завороти ІЦВ факторів
належать моменти раптового підвищення внутричеревного тиску під час кашелю, блюванні, підйому
ваги; пожвавлення перистальтики кишківника; недотримання дієти, особливо переїдання; застій калових мас, надмірне газоутворення [5, с. 128-129].
Визначають 3 основні види завороту ІЦВ кишківника [6, с. 25-26]:
1) заворот сліпої кишки разом із здухвинною
навколо їх загальної брижі;
2) заворот тільки сліпої кишки за умов її подовження та присутності у неї власної брижі;
3) заворот та перегинання сліпої кишки навколо
її поперекової вісі – у цих випадках перегнута сліпа кишка переходить до верхнього відділу черевної
порожнини.
Слід також враховувати, що дана ділянка кишківника має надмірно розвинутий інтероцептивний
апарат, який робить її надто чутливою до будь-якого
подразнення. Нервові імпульси які виникають на
цій ділянці, як за нормою так і за патологією, рефлекторно впливають не тільки на функціональний
стан шлунково-кишечного тракту, але й на серцево-судинну, дихальную та інші системи організму.
За клінічним перебігом завороту ІЦВ визначають 3 стадії [6, с. 27]:
1) стадія часткової непрохідності;
2) стадія повної непрохідності з бурхливими
явищами странгуляції;
3) параліч кишківника внаслідок перитоніту.
Під час завороту ІЦВ часто спостерігають значне різномаїття клінічних проявів, що ускладнює
діагностику захворювання. Частіше за все дану патологію мають диференціювати із заворотом тонкої
кишки та гострим апендицитом. За даними літератури на догоспітальному етапі топічний діагноз не
було встановлено у жодного хворого, а у стаціонарі
до операції – тільки у 11,7% хворих із заворотом
ІЦВ кишківника [4, с. 45-46].
Для типових випадків завороту ІЦВ характерні: больовий синдром із будь-якою локалізацією,
блювання, затримка випорожнення кишківника та
газів, присутність симптому Валя. В деяких випадках визначається симптом Шимана-Данса – спорожнення здухвинної ділянки через відсутність на
своєму місці сліпої кишки. Рентгенологічно визначається присутність горизонтальних рівней рідини
у розширених петлях кишківника, причому один
з них великий за розміром і відповідає локалізації
загнутої сліпої кишки [5, с. 334].
У всіх випадках показане термінове оперативне
лікування. Операція полягає у виконанні нижньосерединної лапаротомії та розкручуванні завороту.
За умов збереження життєздатності кишки проводять цекопексію до парієтальної очеревини та скорочення загальної брижі. При цьому пропонована
цекоплікація через зшивання передньої та бокової

теній із зануренням випинаючої ділянки кишки.
Іноді операцію доповнюють розтинанням спайок,
апендектомією, грижосіченням. За умов гангрени
кишки або ознак її нежиттєздатності проводять
резекцію ілеоцекального кута. Інтоксикацію та перитоніт не слід розглядати як протипоказання до
резекції [2, с. 136-137].
Матеріал та методи дослідження. Протягом
5 років (2011-2016 рр.) у клініці загальної хірургії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України», розташованої на базі КЗ «Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» було прооперировано 252 хворих з гострою
непрохідністю кишківника непухлинного генезу.
При цьому післяопераційна летальність складала
3,82%. Хворі із заворотом різноманітних відділів
кишківника склали 23 випадки (8,80%). Протягом
зазначеного періоду ми спостерігали 2 випадки
завороту ІЦВ, що склало 0,76% від всієї кількості хворих з гострою непрохідністю кишківника та
8,70% всіх заворотів.
Результати та обговорення. Наводимо виписки
із історій хвороби хворих із заворотом ІЦВ.
1. Хвора К., 29 років потрапила до клініки
в ургентному порядку із діагнозом: гострий панкреатит? Скарги на біль у животі, багаторазове
блювання, слабкість, затримку випорожнень та газів. Хворіє 24 години. Об’єктивні дані: загальний
стан тяжкий. Пульс 108 уд/хв, АТ 100/60 мм рт.ст.
Язик сухий, укритий білим налітом. Живіт помірно надутий, приймає участь у акті дихання. Під
час пальпації м’який, болючий у лівій половині.
Перистальтика в’яла. Слабо позитивний симптом
Щьоткіна-Блюмберга. Ампула прямої кишки пуста. Аналіз крові загальний: Ер. – 3,9х1012/л, Нв –
121 г/л, Л. – 16,4х109/л, п/я – 12%, с – 64%, м – 1%,
лімф. – 23%; ШОЕ – 20 мм/год. Аналіз сечі: пит.
вага. – 1015, рН – 6,0, білок – 0,66 г/л, лейк. 8-10 на
п/зор., солі – урати «+». На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини: зправа у мезогастрії та зліва у епігастрії визначаються дрібні рівні
рідини.
Встановлений діагноз: гостра непрохідність
кишківника, перитоніт. Після короткочасної підготовки виконана лапаротомія. У черевній порожнині до 100 мл серозної рідини без запаху.
Права половина товстого кишечника розташована
інтраперитонеально, має довгу брижу. Сліпа кишка з ілеоцекальним кутом загнута за продольною
віссю на 270º. Заворот усунено. Кишка – життєздатна. Проведена цекоплікація. До кореня брижі
введено 40 мл 0,5% розчину новокаїна. Черевна
порожнина дренована у правій здухвинній області. Шви на рану. Діагноз після операції: Заворот ілеоцекального відділу. Гостра непрохідність
кишківника. Хвора протягом 5 діб перебувала на
лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Післяопераційний період без ускладнень. На 3-ю добу
відновлена перистальтика кишківника, почали
відходити гази, були самостійні випорожнення.
Після стабілізації гемодинаміки та стійкого відновлення функції шлунково-кишківного тракту
хвора була переведена до хірургічного відділення. Рана зажила без ускладнень. Виписана на
11-у добу у задовільному стані.
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2. Хвора Ф., 22 років, госпіталізована до клініки із діагнозом: гострий холецисто-панкреатит.
Скаржиться на біль у верхній половині живота,
нудоту, слабкість. Хворіє протягом 2-х діб. При
обстеженні: загальний стан відносно задовільний;
пульс 90 уд./хв; АТ 120/80 мм рт. ст. Язик вологий,
укритий нальотом білого кольору. Живіт не надутий, приймає участь у диханні; під час пальпації
м’який, болючий у правій половині. Перистальтика
активна. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Гази відходять, сечопуск вільний. На оглядовій
рентгенограмі органів черева визначається пневматоз кишківника із розлогим рівнем рідини у здухвинній області зліва. Оглянута гінекологом: даних
за гостру гінекологічну патологію немає.
Аналіз крові загальний при госпіталізації:
Ер. – 5,0х1012/л; Нв – 160 г/л; ШОЕ – 19 мм/год;
Л – 9,0х109/л; с – 67%, э – 1%, м – 4%, лімф. – 28%.
Загальний аналіз сечі: пит. вага – 1017, рН – 6,0,
білок відсутній, лейк. – 1-2 на п/зор., епітелій плаский – 1-2 на п/зор.
Вирішили провести консервативну терапію та
продовжити динамічне спостереження із наступним рентгенологічним контролем. Стан хворої
залишався стабільним, відзначала відходження
газів, зменшився біль у животі. Проте, в ніч на
2-ю добу стан погіршився, перестали відходити гази, збільшився лейкоцитоз до 11,6х109/л; на
оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини картина без змін. Встановлений попередній
діагноз: гостра непрохідність кишківника. Хворій
запропоноване оперативне лікування, проте, она
та її родичі категорично відмовилися від операції.
Протягом наступних 6 годин хворій проводили активну консервативну терапію, але стан її поступово
погірщувався. Хвору оглянули у складі консиліума:

турбує біль у животі, надутий живіт, перестали відходити гази. При обстеженні: живіт асиметричний,
м’який. Позитивний симптом Валя зправа та визначається «шум плескоту». Симптомів подразнення
очеревини немає.
Підтверждена необхідність оперативного лікування, обумовлена зростаючою клінікою непрохідності кишківника. Хвора та її родичі дали згоду
на оперативне лікування (через 23 часа после госпитализации). Проведена лапаротомія. У черевній
порожнині до 150 мл серозної рідини. Ілеоцекальний відділ кишківника повернутий на 360º навколо
продольної вісі, мобільний. Заворот розправлений,
кишка – життєздатна. Виконана цекоплікація окремими швами до парієтальної очеревини у правій
здухвинній ямці. У корінь брижі введено 80 мл
0,5% розчину новокаїну. Черевна порожнина дренована у здухвинних областях. Рана ушита.
Діагноз після операції: Заворот ілеоцекального
відділу кишківника. Гостра непрохідність кишківника. Хвора протягом 3 діб перебувала на лікуванні
у відділенні інтенсивної терапії. Післяопераційний
перебіг без ускладнень. Після відновлення функції
кишківника хвора для подальшого лікування переведена до хірургічного відділення. Виписана на
12-у добу у задовільному стані.
Висновки. Таким чином, під час надання невідкладної хірургічної допомоги хворим з гострою
абдомінальною патологією, слід пам’ятати і про
такий варіант странгуляційної гострої непрохідності кишківника, як заворот ілеоцекального відділу. Цей вид непрохідності, як видно із наведених
випадків, представляє певні труднощі для діагностики не тільки на до- але й на госпітальному етапі
надання допомоги. Проте, своєчасне хірургічне лікування дає сприятливий висхід.

Література:
1. Боднар О.Б. Діагностика недостатності ілеоцекального замикального апарату при абдомінальній хірургічній патології дитячого віку / О.Б. Боднар // Науковий конгрес «ІV Міжнародні Пироговські читання» присвячений 200-річчю М.І. Пирогова. ХХІІ з’їзд хірургів України. Матеріали. Том 1. 2-5 червня 2010 р. Вінниця. –
С. 34-35.
2. Березницкий Я.С. Клинические рекомендации для врачей по вопросам организации и оказания медицинской помощи больным с острыми хирургическими заболеваниями органов живота (ведомственная
инструкция) / Я.С. Березницкий, В.В. Бойко, М.П. Брусницина и др. – Киев: Дніпро-VAL, 2004. – 354 с.
3. Бондаренко Н.М. Острая кишечная непроходимость, обусловленная заворотом илеоцекального отдела
кишечника / [Н.М. Бондаренко, В.Н. Барвинский, С.И. Баранник и др.] // Хірургія України. – 2008. – № 4(28)
(Додаток). – С. 32-34.
4. Данилов О.А. Діагностика та лікування непрохідності кишечника у дітей / [О.А. Данилов, В.В. Скиба,
В.Ф. Рибальченко та ін.] // Науковий конгрес «ІV Міжнародні Пироговські читання» присвячений 200-річчю
М.І. Пирогова. ХХІІ з’їзд хірургів України. Матеріали. Том 1. 2-5 червня 2010 р. Вінниця. – С. 132.
5. Ерюхин И.А. Кишечная непроходимость: руководство для врачей. / И.А. Ерюхин, В.П. Петров,
М.Д. Ханевич – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 448 с
6. Луцевич Э.В. Острая кишечная непроходимость у больных пожилого и старческого возраста / [Э.В. Луцевич, О.А. Долина, С.С. Птушкина, Ю.В. Васильев ] // Хирургия. 1982. – №8. – С. 25-29.
7. Тамербулатов Ш.В. Синдром абдоминальной компрессии при острой обтурационной непроходимости
толстой кишки / [Ш.В. Тамербулатов, Р.Р. Фаязов, Д.И. Мехдиев и др.] // Науковий конгрес «ІV Міжнародні Пироговські читання» присвячений 200-річчю М.І. Пирогова. ХХІІ з’їзд хірургів України. Матеріали. Том 2.
2-5 червня 2010 р. Вінниця. – С. 174-175.

13

№ 12 (12) / 2017 р.

♦

Алексєєва Т.А.,

кандидат фізико-математичних наук,
науковий співробітник відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів
Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка
Національної академії наук України

Галич С.П.,

доктор медичних наук, професор,
завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії
ДУ «Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова»
Національної академії медичних наук України

Дабіжа О.Ю.,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник
відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії
ДУ «Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова»
Національної академії медичних наук України

Боровик Д.В.,

молодший науковий співробітник відділу
мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії
ДУ «Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова»
Національної академії медичних наук України

Гомоляко І.В.,

доктор медичних наук, професор,
керівник лабораторії патоморфології та цитології
ДУ «Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова»
Національної академії медичних наук України

Лазаренко О.М.,

доктор медичних наук, старший науковий співробітник
відділу малоінвазивної хірургії
ДНУ «Науково-профілактичний центр практичної та клінічної медицини»
Державного управління справами

ЗАСТОСУВАННЯ ОБРОБКИ ІМПЛАНТАТУ
АДАПТУЮЧОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ ПРИ МАММОПЛАСТИЦІ
В статті розглядається клінічний випадок застосування адаптуючої композиції (Adaptive Composition – AdC) при
повторній маммопластиці після ускладнень, пов’язаних з реакцією організму пацієнтки на матеріал імплантату.
Ключові слова: сумісність, адаптуюча композиція, реакція організму.
В статье рассматривается клинический случай применения адаптирующей композиции (Adaptive Composition –
AdC) при повторной маммопластике после осложнений, связанных с реакцией организма пациентки на материал
имплантата.
Ключевые слова: совместимость, адаптирующая композиция, реакция организма.
Article is the case-report of application adaptive composition (AdC) at repeated mammoplasty after complication that
was connected with patient’s body reaction on implant’s material.
Кey words: compatibility, adaptive composition, body reaction.

В березні 2017 до відділення мікросудинної та
пластичної хірургії Інституту трансплантології та
хірургії ім. О.О. Шалімова НАМН України поступила хвора П. із скаргами на біль та контрактуру
навколо грудного імплантату (зліва).
Об’єктивно: хвора мала локальне запалення
навколо імплантату та відчувала біль, підвищення
температури .
Згідно з проявами захворювання було прийнято рішення вилучити імплант та запропоновано
хворій провести його обробку Адаптуючою композицією (Adaptive Composition – AdC) для попередження реакції відторгнення.
У хворої під загальною анестезією було проведено операцію з вилучення грудного імпланта-

ту та видалення фіброзно-сполучної тканини, що
утворилась як результат реакції організму хворої
на нього.
Тканини були передані для проведення гістологічного дослідження, а імплантат був занурений
до стерильного фізіологічного розчину та оброблений в ультразвуковій мийці протягом 6 хвилин при
50 Гц. Денатуровані під дією ультразвуку білки з
поверхні імплантату усували механічно (рис. 1, 2).
Процедуру повторювали тричі. Після чого імплант обробляли розчином бетадіну та промивали
стерильним фізіологічним розчином до прозорої
рідини. По закінченню процедур імплантат повністю занурювали у підготовлену AdC [2], яку готували на основі сироватки крові хворої. Час експозиції
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Рис. 2. Імплантат у в ультразвуковій мийці
із стерильним фізіологічним розчином

Рис. 1. Ультразвукова мийка та імплантат
вилучений з організму пацієнтки
у AdC склав 3-5 хвилин, після чого його реімплантували пацієнтці.
У післяопераційному періоді хвора відчувала
себе відповідно до проведеного втручання. Підйому температури, виділення з рани або гіперемії в
місці розташування імплантату не спостерігалось.
У віддаленому періоді після операції (5 місяців)
пацієнтка на відчуття стороннього тіла або біль не
скаржилась.
Гістологічні дослідження
Висічена фіброзно-сполучна тканина, що утворилась навколо імплантату як результат реакції
організму на чужорідне тіло було поміщено до
10% формаліну, дегітратована у батареї спиртів та
залита у парафін. Зрізи товщиною 5 мкм були забарвлені гематоксиліном і еозином за стандартною
методикою (рис. 3).
В утворених фіброзно-сполучних тканинах
спостерігаються кісти та злиття макрофагів, які
утворюють гігантські клітини. В деяких з них можна спостерігати елементи поверхні імплантату, що
свідчить про силу реакції організму на нього.
Використання грудних імплантів при операціях
з реконструкції або збільшенню молочної залози
є рутинним методом. На світовому ринку представлений широкий спектр грудних імплантів.
Ускладнення, які виникають після їх установки
розвиваються у 3-10% прооперованих [1] у вигляді

Рис. 3. Фіброзно-сполучна тканина навколо
протезу молочної залози. Забарвлення
гематоксиліном та еозином (об. 20, ок. 20)
контрактур і, в окремих випадках, сером. В роботах
[2-5] було зазначено, що процес загоювання операційних ран при використанні імплантатів доповнюється ще одним етапом – реакцією організму на
його поверхню, або матеріал. Термін цього етапу в
значній мірі залежить від реакції організму реципієнта. В дослідженнях; [1, 6, 7] було запропоновано
проведення обробки поверхні імплантату AdC для
нівелювання імунної реакції організму. Дане спостереження підтвердило, що обробка імплантату,
який викликав негативну реакцію організму пацієнтки, і був підтверджений гістологічно, AdC попередив виникнення такої, що збігається клінічними
спостереженнями у середньо віддаленому періоді
після операції (5 місяців).
Висновок. Використання адаптуючої композиції (AdC), яка готується на білках сироватки крові
реципієнта, для обробки імплантату нівелює реакцію організму навіть у випадку реімплантації
того самого протезу. Треба зазначити, що повторне
внесення протезу може значно підсилити реакцію
імунної системи реципієнта на чужорідне тіло.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННО-ЦЕНТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
СОМАТОТИПИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
В статье представлены результаты исследования, посвященного применению популяционно-центрического
метода соматотипирования и изучению значений ряда антропометрических и морфофункциональных показателей
у студенток медицинского ВУЗа, при занятиях физической культурой.
Ключевые слова: студентки, юношеский возраст, популяционно-центрический метод, морфологические
индексные значения, антропометрические показатели, половой диморфизм, соматотипы.
У статті представлені результати дослідження, присвяченого застосуванню популяційно-центричного методу
соматотипування для вивчення значень ряду антропометричних і морфофункціональних показників у студенток медичного ВНЗ, при заняттях фізичною культурою.
Ключові слова: студентки, юнацький вік, популяційно-центричний метод, морфологічні індексні значення,
антропометричні показники, статевий диморфізм, соматотип.
The article presents the results of a study devoted to the practical application of the population-centered method of
somatotyping and the study of the values of a number of anthropometric and morphofunctional indices in female medical
students in physical education.
Key words: female students, adolescent age, population-centric method, morphological index values, anthropometric
indicators, sexual dimorphism, somatotypes.

Актуальность. Изучение вопросов, касающихся разнообразных изменений строения и функционирования организма человека, всегда является
актуальным [1, с. 20-25]. Это касается и молодых
людей, в том числе и юношеского возраста (у девушек это период от 16 лет до 21 года) [2, 47–54;
3, с. 121–125], как переходного между периодом
пубертата и началом первого репродуктивного возраста, временем когда, в основном, завершается
формирование и происходит становление основных антропоморфических и морфофункциональных показателей и значений, как у юношей, так и у
девушек [4, с. 38-42; 5]. Согласно мнения О.В. Калмина и соавт., (2010), «Актуальность выбора юношеского возраста для проведения мониторинга
обусловлена тем, что данный возрастной период
является стадией онтогенетического развития между подростковым возрастом и взрослостью и наиболее доступен и перспективен в плане выработки
морфологических критериев диагностики нормы и
патологии, а также разработки профилактических
мероприятий» [4, с. 38-42].
Постановка проблемы. Диагностика типа телосложения (соматотипа) является одним из немаловажных этапов работы при решении данных
задач [4, с. 38-42]. Та среда, в которой проживает
человек, заставляет его организм адаптироваться к
многочисленных экзогенным факторам, непосредственно влияющим на формирования особенностей строения и функционирования индивидуума.
Это обуславливает формирование конституции и
морфотипа человека [4, с. 38-42]. Конституция по
определению Б.А. Никитюка, это «целостность
морфолоических и функциональных свойств,
унаследованных и приобретенных, относительно
устойчивых во времени, определяющих особенности реактивности оранизма, темпы его индивидуального развития и материальные предпосылки

способностей человека [2, с. 47–54]. Поскольку
типовые и конституциональные особенности строения и функции отражают индивидуальную изменчивость, постольку можно рассматривать их как
основу характеристики индивидуального здоровья
[2, с. 47–54]. Соматический тип человека является
комплексной морфологической оценкой, ориентированной на характеристику физического статуса и
здоровья [2, с. 47–54]. Согласно мнения О.В. Калмина и соавт. «Соматотип служит морфологической характеристикой человека, являясь портретом
обменных процессов в его организме [4, с. 38-42].
Также трудно не согласиться с мнением Т.Н. Галкиной и О.В. Калмина, о том, что «анатомическим
проявлением конституции служит соматотип, диагностирование которого, на основании данных измерения тела приблизило конституционологию к
точным наукам. В структуре физического состояния людей, в порядке значимости, ведущим является соматометрический или антропометрический
фактор [3, с. 121–125].
Цель исследования – определить особенности
антропометрических и сомато-типологических характеристик при применении популяционно-центрического метода соматотипирования у данной
группы студенток юношеского возраста, принявших участие в исследовании.
Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать практичность использования
популяционно-центрического метода соматотипирования и возможность его применения у девушекстуденток в юношеском возрасте.
Основные материалы исследования. Исследование проводилось в феврале-апреле 2017 года, с
привлечением к участию в нём студенток I-IІІ курсов Запорожского государственного медицинского
университета. Всего в исследовании приняло участие 48 девушек юношеского возраста при их заня-
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тиях физической культурой. Средний возраст студенток составил 19,29±0,23 года. Все они отнесены
к юношескому возрасту. Нами, при проведении
исследования, были использованы такие методы,
как соматотипирование по методике Б.А. Никитюка – А.И. Козлова. Для этого нами у девушек было
проведено определение индекса морфии, с определением двух значений, сравниваемых и взаимосвязанных в соматотипах между собой – индекса
относительной ширины плеч (ИОШП) и индекса
относительной ширины таза (ИОШТ), или индекса морфии для женщин [1, с. 20-25; 2, с. 47–54;
4, с. 38-42]. Также нами определялись такого морфологического индексного значения, как тазоплечевого индекса (ТПИ). Определялись антропометрические показатели (длина и масса тела),
линейные, широтные и охватные размеры (ширина
плеч, ширина таза), ряд морфофункциональных
индексных значений.
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате проведения антропометрических измерений, нами были получены следующие показатели: длина тела во всей группе соответствовала показателям среднего роста и составила
165,56±0,30 см [1, с. 20-25; 2, с. 47–54; 3, с. 121–125;
5]. Среднее значение массы тела в группе составило 57,45±1,18 кг. Среднее значение ИМТ составило
20,94±0,42 кг/см², что соответствует нормальным
значениям этого индексного показателя [1, с. 20-25;
2, с. 47–54; 3, с. 121–125; 5]. Индивидуальные показатели значений ИМТ в исследуемой группе студенток (n=48) представлено на рис. 1.
Среднее значение ширины плеч (ШП) – биакромиальный размер у студенток составил
31,48±0,62 см, ширины таза (ШТ) – межгребневый размер (distancia cristarum) – 26,67±0,30 cм.
Обращает на себя внимание тот факт, что в группе средние размеры ШП значительно превышают
значения ШТ.
Девушки группы имеют широкие плечи и
узкий таз – тип фигуры, характерный для мужского типа телосложения [1, с. 20-25; 2, с. 47–54;
3, с. 121–125; 5]. Количество студенток, у которых
ШП превысила ШТ во всей исследуемой группе
составило 42 (87,5%), а с ШТ, больше ШП – лишь
6 (12,5%) студенток. ИОШП (индекс морфии) определялся нами, как отношении ширины плеч к дли-

не тела, умноженное на 100 [1, с. 20-25; 2, с. 47–54;
3, с. 121–125; 5]. Его среднее значение в группе
составило 20,27±1,00 см, что соответствует значениям. Полученные нами значения ИОШП в группе, следующие: мезоморфное телосложение было
определено у 12 (25,00%) студенток, брахиморфное телосложение – у 4 (8,33%), долихоморфное
телосложение – у 32 (66,67%) девушек-студенток.
ИОШТ (индекс морфии для женщин) определялся нами, как отношении ширины таза (межгребневый размер) к длине тела, умноженное на 100
[1, с. 20-25; 2, с. 47–54; 4, с. 38-42; 5]. Его среднее
значение в группе составило 16,11±0,19 см, что
соответствует значениям метриопиэлии (средний
таз). Полученные нами значения ИОШТ следующие: метрипиєэлия была определена у 12 (25,00%)
студенток, эурипиэлия у 3 (6,25%) студенток, стенопиэлия – у 33 (68,77%) студенток.
Обращает на себя внимание тот факт, что студенток со значениями метриопиэлии (нормальный
таз) во всей исследуемой группе (n=48), всего лишь
3 (6,25%) студентки, при подавляющем количестве
девушек со стенопиэлией (узким тазом). Интересным является факт, что среднее значение межгребневого размера костного таза студенток (dist.
cristarum) составило 26,67±0,30 cм, при его физиологической норме в 28-29 см [1, с. 20-25; 5]. Число
девушек, с размерами distancia cristarum, меньшими физиологической (анатомической и акушерской) нормы составило 34 (70,84%), что косвенно
указывает на наличие у этих девушек анатомически узкого таза (АУТ). Количество студенток, с размерами distancia cristarum, соответствующими норме в 28-29 см составило 10 (20,83%) и у 4 (8,33%)
данный размер был на 1-2 см больше указанной
нормы. Тазо-плечевой индекс (ТПИ) определяли
по формуле: ширина таза (см) х 100/ ширина плеч
(см). Значение ТПИ до 69,9 характеризуют трапециевидный корпус,70,0-74,9– средний корпус,
75,0 и более – прямоугольный корпус (Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В., 1991) [1, с. 20-25; 5].
Результаты, полученные в группе следующие:
среднее значение ТПИ составило – 86,15±1,74,
что соответствует прямоугольной форме корпуса у исследуемых студенток [1, с. 20-25; 5]. При
рассмотрении индивидуальных показателей ТПИ
студенток установлено, что среди них преобла-

Рис. 1. Распределение значений ИМТ
в исследуемой группе

Рис. 2. Показатели значений трохантерного
индекса в группе
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дают девушки прямоугольной формой корпуса –
40 (83,33%), затем следуют 5 (10,42%) студенток
с трапецевидной формой корпуса и 3 (6,25%) – со
средней формой корпуса. С целью исследования
особенностей конституционального типа возрастной эволюции организма у студенток в исследуемой группе, определялись значения трохантерного
индекса (ТрИ) по методике В.Г. Штефко [1, с. 20-25;
5; 6, с. 66-69; 7, с. 138-140]. Полученные данные и
их распределение по типам возрастной эволюции
представлены на рис. 2.
Полученные значения ТрИ указывают на то,
что в данной группе студенток, разнообразные нарушения конституционального типа возрастной
эволюции организма определены у 45 (93,75%)
студенток.
Выводы. Таким образом, приведенные выше
результаты анализа взаимосвязи ряда анатомо-антропометрических и морфо-функциональных изменений у девушек-студенток, позволяют сделать
следующие заключения:
1. С учётом результатов применения популяционно-центрического метода соматотипирова-

ния, установлено, что у данной группы студенток юношеского возраста, размеры ширины плеч
значительно превышают значения ширины таза –
тип фигуры, характерный для мужского телосложения.
2. По результатам определения значений индекса относительной ширины костного таза (индекс
морфии для женщин), при проведении соматотипирования по методике Б.А. Никитюка – А.И. Козлова установлено, что у большей части студенток –
33 (68,77%) имеется узкий таз (стенопиэлия).
3. Среди студенток преобладают девушки
с прямоугольной формой корпуса – 40 (83,33%),
5 (10,42%) студенток с трапецевидной формой и
3 (6,25%) – со средней формой корпуса.
4. Нормоэволютивный тип возрастной конституциональной эволюции организма определён
лишь у 3 (6,25%) студенток исследуемой группы.
5. Полученные, в результате проведённого исследования данные, имеют практическое применение в оценке результатов уровня индивидуального
здоровья девушек-студенток и при проведений занятий по физическому воспитанию в ВУЗе.
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ПІЗНІ ГЕСТОЗИ – РЕАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА
Проведено клініко-лабораторне обстеження 70 вагітних в терміні від 30 до 37 тижнів вагітності, які були розділені на 2 групи: основна – 50 вагітних із наявністю пізнього гестозу, та контрольна – 20 здорових вагітних. Для визначення можливих причин розвитку пізнього гестозу з’ясовано наявність екстрагенітальної патології та запальних
захворювань жіночих статевих органів. Встановлено, що гіпертонічна хвороба, гестаційний пієлонефрит, порушення
мікроцинозу піхви були тільки в основній групі. Паритет пологів не має впливу на розвиток гестозів. Безсиптомний
перебіг спостерігається у 70% вагітних із преекламсією легкого та середнього ступеню. У всіх вагітних із гіпертонічною хворобою спостерігалося прогресування прееклампсії, дисфункція плаценти у 73%, дистрес плода у 33%.
Ключові слова: пізні гестози, прееклампсія.
Проведено клинико-лабораторное обследование 70 беременных в сроке от 30 до 37 недель беременности,
которые были разделены на 2 группы: основная – 50 беременных с наличием позднего гестоза, и контрольная –
20 здоровых беременных. Для определения возможных причин развития позднего гестоза выяснено наличие экстрагенитальной патологии и воспалительных заболеваний женских половых органов. Установлено, что гипертоническая болезнь, гестационный пиелонефрит, нарушения микроциноза влагалища были только в основной группе.
Паритет родов не влияет на развитие гестозов. Безсиптомное течение наблюдается у 70% беременных с преэкламсией легкой и средней степени. У всех беременных с гипертонической болезнью наблюдалось прогрессирование
преэклампсии, дисфункция плаценты в 73%, дистресс плода в 33%.
Ключевые слова: поздние гестозы, преэклампсия.
Clinical and laboratory examination of 70 pregnant women in the period from 30 to 37 weeks of gestation, which
was divided into 2 groups: the main – 50 pregnant women with late gestosis, and control – 20 healthy pregnant women.
The presence of extragenital pathology and inflammatory diseases of female genital organs was determined to determine
the possible causes of late gestosis. It has been established that hypertension, gestational pyelonephritis, violations of
vaginal microcinosis were only in the main group. Parity of childbirth has no effect on the development of gestosis. Without
symptoms, the preeclampsia of the mild to moderate was in 70% of pregnant women. In pregnant women with hypertension
there was a progression of preeclampsia, placenta dysfunction of 73%, fetal distress in 33%.
Key words: late gestosis, preeclampsia.

Гестоз – це симптомокомплекс, який виникає
під час вагітності та характеризується типовими
порушеннями серцево-судинної діяльності, нервової систем, порушенням функції нирок, печінки,
плаценти та обміну речовин. Під терміном «гестози» розуміють всі патологічні стани, які виникають
тільки під час вагітності, приводячи до ускладнень
з боку матері та плоду, і припиняються, зазвичай,
після вагітності (лише іноді переходять в екстрагенітальну патологію). Пізні гестози виникають після 20 тижнів вагітності [2].
На сьогоднішній день гестоз трактується як
синдром поліорганної функціональної недостатності, який розвивається в результаті вагітності та зумовлений нездатністтю адаптаційних
систем огранізму матері адекватно забезпечити
потреби плода, що розвивається. Це пов’язано з
перфузійно-дифузійною спроможністю плаценти. Етіологічним фактором розвитку гестозу є
плідне яйце.
Незважаючи на численні дослідження, проблема гестозів (прееклампсія, гіпертонія, індукована
вагітністю, протеїнурія) залишається актуальною.
Частота їх становить 8-16%. Гестози займають
2-3 місце в структурі материнських ускладнень,
будучи одночасно основною причиною несприятливих перинатальних наслідків [2].
Патогенез гестозів до кінця не вивчений, що перешкоджає своєчасній діагностиці та ефективному

лікуванню. Існує близько 30 теорій, які намагаються пояснити механізм розвитку даного симптомокомплексу, – інфекційна, інтоксикаційна, ниркова,
ендокринна, плацентарна, алергічна, адаптаційна,
кортико- вісцеральна, перфузійна, імунна та ін.
Прийнято вважати, що в патогенезі гестозів мають
значення імунологічні фактори, пов’язані з розвитком плідного яйця, генетична схильність, неправильне харчування, вазоактивні речовини, пошкодження ендотелію [2; 3].
Групу ризику становлять вагітні з хронічними стресами, втомою, що свідчить про інертність
ЦНС і слабкою адаптаційною здатністю, загальний генітальний інфантилізм, вік до 17 років, вагітність на тлі захворювань нирок, вегето-судинної дистонії, ожиріння, артеріальної гіпертензії,
вагітні, що перенесли гестоз впродовж попередніх
вагітностей, спадкова схильність, хронічна інтоксикація та інфекції, соціальні та екологічні фактори [4].
Клінічні прояви залежать від форми та тяжкості гестозу. При цьому в різних комбінаціях можуть виявлятися такі порушення: набряки (накопичення рідини в тканинах після 12 годинного
відпочинку в ліжку або збільшення маси тіла на
500-700 г і більше за тиждень); протеїнурія (виникає самостійно або в поєднанні з артеріальною
гіпертензією, набряками без попереднього ураження нирок); артеріальна гіпертензія, що вини-
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кає після 20 тижнів вагітності; прееклампсія, при
якій приєднуються ознаки, пов’язані з розладом
мозкового кровообігу, підвищенням внутрішньочерепного тиску і набряком мозку: головний біль,
блювота, розлади зору (можуть бути пов’язані з
набряком, крововиливом, відшаруванням сітківки), біль у правій підребровій ділянці та епігастрії,
загальмованість або збуджений стан. Наростає недостатність функції печінки, нирок та всіх інших
органів. У фіналі може розвиватися еклампсія –
синдром поліорганної недостатності, на тлі якого
розвиваються судомні напади у вагітних, роділь
чи породіль [1; 2].
Мета роботи. Встановити особливості перебігу вагітності за наявності пізніх гестозів.
Матеріали та методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження 70 вагітних в терміні від 30 до
37 тижнів вагітності, які були розділені на 2 групи:
І група (основна) – 50 вагітних із наявністю пізнього гестозу, ІІ група (контрольна) – 20 здорових
вагітних.
Матеріалом для дослідження були кров для проведення загально-клінічних лабораторних показників, виділення з піхви та цервікального каналу.
Методи дослідження мікроскопічний, бактеріологічний, серологічний, статистичний, результати ультразвукової діагностики стану плода та
плаценти.
Результати дослідження та їх обговорення.
При аналізуванні загально клінічних, біохімічних
аналізів крові значних патологічних відхилень і
достовірної різниці між основною та контрольною
групою не встановлено.
Проведено аналіз стану вагітних, зокрема, наявність скарг і клініко-лабораторних показників.
Для визначення можливих причин розвитку пізнього гестозу з’ясовано наявність екстрагенітальної патології та запальних захворювань жіночих
статевих органів.
У вагітних основної групи гіпертензію вагітних діагностовано у 34%, протеїнурію у 4%, прееклампсію легкого ступеня у 42%, прееклампсію
середнього ступеня у 20%.
При визначенні скарг, у вагітних основної
групи встановлено безсиптомний перебіг у 70%,
у 16% періодично турбував головний біль, 14%
відмічали слабкість та наявність набряків. Отже,
не зважаючи на те, що прееклампсія виявлена у
62% вагітних із гестозами, клінічні симптоми були
лише у 30%, що є небезпечним, оскільки вагітні не
звертаються за допомогою до лікарів і діагноз можна поставити тільки при ретельному спостереженні за вагітною.
Встановлено, що захворювання серцево-судинної системи, зокрема гіпертонічну хворобу виявлено тільки у вагітних основної групи, що становило 30%, анемію легкого та середнього ступеня
виявлено у жінок обох груп: у основній групі 12%
у контрольній групі 10%. Отже, наявність анемії
не має значення на розвиток пізнього гестозу. Гестаційний пієлонефрит виявлено у основній групі
у 16%, у контрольній не було, так як контрольну
групу становили тільки здорові вагітні.
При визначенні паритету пологів встановлено,
що першовагітними були 44%, повторновагітними,

відповідно, 66%. У контрольній групі спостерігається аналогічно 40% проти 60%. У нашому випадку не встановлено впливу кількості вагітностей на
розвиток гестозів.
Однією з причин гестозу вважається інфекційний фактор і стан ендометрію матки на момент
імплантації. Встановлено, що в вагітних основної групи мікроцитоз піхви представлений лактобактеріями, тільки в одному випадку виявлено
дріжджоподібні гриби роду Candida – 5%. У вагітних основної групи лактобактерії входили до
складу мікроцинозу піхви тільки у 10%, у 50% наявні умовно патогенні мікроорганізми, зокрема,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Mycoplasma hominis, дріжджоподібні гриби роду
Candida, лактобактерій при цьому не виявлено.
У решти 40% наявна патогенна мікрофлора, типовими представниками якої були Тrichomonas
vaginalis та грам-негативні диплококи, морфологічно схожі на гонокок.
При спостереженні за вагітними основної групи
встановлено, що у вагітних із гіпертензією прогресування ускладнення з переходом у прееклампсію
було у 76,5%, за наявності протеїнурії приєднання прееклампсії не спостерігалося. У вагітних із
легкою пререклампсією погіршення стану відмічалося у терміні 35-36 тижнів вагітності – 71,4%,
у решту показники легкої прееклампсії зберігалися до 38-39 тижнів, з них у 50% погіршення стану
після 39 тижнів вагітності, що свідчить про недоцільність пролонгування вагітності після 38 тижнів
за наявності легкої прееклампсії. Серед вагітних із
прееклампсією середнього ступеня прогресування
прееклампсії спостерігалося у 40% у терміні 3738 тижнів вагітності та було показом до пологорозрішення.
Важливим фактом є те, що у всіх вагітних із
гіпертонічною хворобою спостерігалося прогресування прееклампсії, що потребує неймовірно
ретельного спостереження за вагітністю у випадку гіпертонічної хвороби. До ускладнень при прееклампсії на тлі гіпертонічної хвороби слід віднести дисфункцію плаценти у 73% та дистрес плода,
який діагностовано у 33%. При гестаційному пієлонефриті дисфункцію плаценти виявлено у 25%,
дистресу плода не було, однак спостерігалося передчасне відходження навколоплідних вод у 75%.
Отже, серед екстрагенітальної патології найбільш
небезпечною для плода, у випадку приєднання прееклампсії, є гіпертонічно хвороба.
Висновки.
1. У вагітних основної групи гіпертензію вагітних діагностовано у 34%, протеїнурію у 4%,
прееклампсію легкого ступеня у 42%, прееклампсію середнього ступеня у 20%, при цьому клінічні
симптоми були лише у 30%, що становить певну
небезпеку, оскільки вагітні не звертаються до лікарів.
2. Серед вагітних із пізніми гестозами гіпертонічна хвороба у 30%, гестаційний пієлонефрит –
16%, наявність патогенної мікрофлори у жіночих
статевих органах – 40%, умовно патогенної – 50%,
нормоциноз піхви – 10%.
3. Прогресування гіпертензії вагітних із переходом у прееклампсію спостерігалося у 76,5%,
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легкої пререклампсії у терміні 35-36 тижнів вагітності – 71,4%, після 39 тижнів вагітності – 14,3%,
прееклампсії середнього ступеня у 40% у терміні
37-38 тижнів вагітності, що свідчить про більш
стрімке прогресування гестозів після 35-37 тижнів
вагітності.
4. У всіх вагітних із гіпертонічною хворобою
спостерігалося прогресування прееклампсії, що

потребує ретельного спостереження за вагітністю
у випадку гіпертонічної хвороби.
5. Основними ускладненнями прееклампсії
встановлено дисфункцію плаценти у 73% та дистрес плода, який діагностовано у 33% на тлі гіпертонічної хвороби, передчасне відходження
навколоплідних вод у 75% на тлі гестаційного пієлонефриту.
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PHENYL-N-TRET-BUTYLNITRONE
AND N-ACETYLCYSTEINE IN NITROSIVE STRESS IN VITRO
During recent years NO· and ONOO– are considered to be a key pathophysiological factor of some basic diseases of
the central nervous system (ischemia, stroke, neurodegenerative diseases, etc.). Therefore research of antioxidants which
would reduce nitrogen active forms toxicity seems to be very topical nowadays. In this study, we provide experimental evidence showing that phenyl-N-tret-butylnitrone and N-acetylcysteine show expressed antioxidant activity.
Key words: nitrosive stress, nitric oxide, antioxidant activity, phenyl-N-tret-butylnitrone, N-acetylcysteine.
Дослідженнями останніх років встановлено, що NO· та ONOO– є ключовим патофізіологічним фактором в розвитку
деяких захворювань центральної нервової системи (ішемія, інсульт, нейродегенеративні захворювання тощо). Тому
дослідження антиоксидантів, які б знижували токсичність активних форм нітрогену, на сьогодні набуває значного
інтересу. У цьому дослідженні, ми експериментально довели, що феніл-N-трет-бутилнітрон та N-ацетилцистеїн
проявляють виражену антиоксидантну активність.
Ключові слова: нитрозуючий стрес, оксид нітрогену, антиоксидантна активність, феніл-N-трет-бутилнітрон,
N-ацетилцистеїн.
Исследованиями последних лет установлено, что NO· и ONOO– являются ключевым патофизиологическим фактором в развитии некоторых заболеваний центральной нервной системы (ишемия, инсульт, нейродегенеративные
заболевания и т.д.). Поэтому исследование антиоксидантов, которые бы снижали токсичность активных форм азота, сегодня представляет значительный интерес. В этом исследовании, мы экспериментально доказали, что фенилN-трет-бутилнитрон и N-ацетилцистеин проявляют выраженную антиоксидантную активность.
Ключевые слова: нитрозирующий стресс, оксид азота, антиоксидантная активность, фенил-N-третбутилнитрон, N-ацетилцистеин.

Nitric oxide (NO·) is short-life reactive free radical which plays the role of a universal modulator of
various physiological functions of animals including
the central nervous system (CNS) under both normal
and pathological conditions. NO· participates in regulation of blood circulation, neurotransmission, memory formation, in modulation of endocrinal function
and behavioral activity. In CNS pathology NO· may
manifest itself as a pathogenic factor in cerebral ischemia, stroke, neurodegenerative diseases, epilepsy,
etc. Participation of NO· in the ischemic disorder development is dissimilar [12, p. 271-281]. Apparently,
in acute stroke under neuronal NO-synthase activation
NO· plays neuroprotective role, but then, especially in
reperfusion (recirculation) period NO· effect becomes
neurotoxic (especially under inducible NO-synhtase
activation and L-arginine deficit. Just in that very moment in a cell a “nitrosive stress” develops. Nitrosive
stress is a part of oxidative stress. It results in metal and
thiol group nitration in protein molecules and causes
the dysfunction of them. It also results in nucleic acid
fragmentation, reduction of NAD+ and ATP level in a
cell, in inhibition of mitochondrial enzyme function
[1, c. 41-44; 8, p. 9-14; 10, p. 21-34].
Main neurotoxic factor of nitrosive stress is a peroxinitrite (ONOO–), which appears by NO· excess and
superoxide radical interaction. A peroxinitrite mole-

cule as a cys-isomer is relatively stable; it is able to diffuse at some cell body diameter distance. As a strong
oxidant ONOO– has a high cytotoxicity. It undergoes
enzyme’s sulfhydril groups of protein fragments, receptors, ionic channels, DNA, and proteolipids to oxidative modification. Peroxinitrite reacts with metals of
superoxide dismutase’s active center and results in high
toxic ion of nitrozonium (NO2+) formation which nitrosizes phenol groups of aminoacids (including tyrosine). The mechanism of impulse transmission in CNS
thus breaks and the mechanism of apoptosis by means
of peroxinitrite starts [1, c. 41-44; 13, р. 131-141].
At the same time superoxide dismutase (SOD) is
undergone to oxidative modifications (both reversible
and irreversible) by peroxinitrite such as interaction
with metalloprotein center of enzymes and probable
formation of nitrozole complex. SOD activity inhibition enforce neurotoxicity phenomenon. Therefore research of antioxidants which would reduce NO· and
ONOO– toxicity (especially towards SOD) seems to be
very topical nowadays.
Materials and methods. First the investigation of
the two compounds phenyl-N-tret-butylnitrone (PBN)
and N-acetylcysteine (NAC) was carried out.
Their antioxidant activity was estimated in vitro
with NO· induction. NO· induction was performed
under the action of light on sodium nitroprusside sam-
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ple (the light source 300W, wave > 425 nm). The light
ray was focused on the sample with the help of lens.
To remove thermal effect the ray was directed through
the water filter. Water solution of sodium nitroprusside Na2[Fe(NO)(CN)5]× 2H2O (1,0 mM) irradiation
(wave length = 1 mm) in quartz flask lasted for 30 min.
Efficiency of NO· generation (control) and antioxidant activity of the investigated substances was measured by oxidation rate of ascorbic acid (40 mM, wave
length = 265 nm). The substances were added to the
samples before irradiation at a concentration of 10–6 M.
Optical density was measured before and after irradiation. Antioxidant activity was expressed in per cent
of inhibition of ascorbic acid oxidation. Antioxidant
and protective activity towards SOD was studied in nitrosive stress model in vitro. Investigation of the substances was carried out in supernatant obtained from
the brain of white Wistar rats (male, 200-250 g). After
decapitation the brain was removed and cooled in isotonic solution of sodium chloride, then homogenized
in 5 volumes of 50 mM tris–HCl buffer (pH = 7,4,
t = 5oC) containing 0,5 mM of EDTA and 1mM of dithiotreithol. Obtained homogenate was centrifuged in
11,000 g for 30 min, t = 4oC. For nitrosive stress modeling dinitrozolic complex of Fe2+ and cysteine was
utilized. This one is a stable NO· complex which may
be considered as a transport form of this radical with
a longer NO· inhibition activity. NO· cysteine comlex
was added into supernatant (content of protein 5 mg/ml)
at a concentration 100 mM and was incubated for
10 min at 4oC. The investigated substances were introducted before incubation at a concentration 10–6 M. For
nitrosive stress and estimation of the investigated substances in vitro modification products of protein oxidative were determined. Also SOD activity in a sample
was studied for estimation of PBN and NAC protective
activity [3, c. 14; 6, c. 18-19; 8, р. 9-14].
Protein sedimentation with 20% solution of trichloracetic acid was performed in supernantant aliquot.
1,0 ml of solution of 0,1 M 2,4-dinitrophenilhydrazine in 2 M HCl was added to denaturated protein and
was incubated at 37oC for 60 min. Then the samples
were centrifuged at 3,000 g for 20 min. Sediment
was washed with ethanol: ethylacetate mixture (1:1)
3 times. The obtained sediment was dried in thermostatic apparatus at 40oC and then it was dissolved in
3,0 ml of 8 M carbamide. For better solubility 0,01 ml
of 2M HCl was added. Optic density of dinitrophenilhydrazones was registered at wave length of 274 nm
(aldehyde and ketone groups) and 363 nm (carboxyle
groups). Rate of protein oxidative modification was
expressed in units of optical density per 1g of protein
[6, c. 18-19; 7, P. 184-191].
Adrenaline’s autooxidation in basic medium leading to superoxide radical formation lies in the base
of this method. At SOD presence this reaction slows
down. 4,4 ml of 0,5 mM carbonate buffer (pH=10,2)

is put into spectrophotometer flask with optical path
of 1 cm. 0,1 ml of supernatant and 0,5 ml of adrenaline solution in citric acid (100 ml of bidistilate contains 192 mg of citric acid and 333 mg of adrenaline)
is added to buffer. Kinetics of reaction is registered at
480 nm [6, c. 18-19; 11, р. 3170-3175]. SOD activity
is expressed in units per mg of protein per min. For
estimation of significant difference between the groups
the Mann-Whitney criteria were used.
Results and discussion. Nevertheless when investigating PBN and NAC antioxidant activity in sodium nitroprusside photoinduced reaction in vitro PBN
showed the maximal activity in inhibition of NO· formation.
The modeled nitrosive stress in supernatant of
rats’ brain characterized by inhibition of antioxidant
enzyme – superoxide dismutase activity, by increase
in formation of protein oxidative modification products reacting with 2,4-dinitrophenylhydrozine. This
reaction products showed the maximum of absorbtion at 270 and 363 nm. Thus SOD activity lessened
to 53,8%. Protein oxidative modification products
found at 270 nm increased to 87,3%, and increased to
63,4% at 363 nm. The obtained data do not contradict
the data obtained by other investigators which showed
that the nitration of thiol groups of protein molecules
(receptors, ionic channels), of low-molecular antioxidants (glutathione, methionine, etc) and of phenols
occurred in nitrosive stress. Antioxidant enzymes
(their activity is inhibited by formation of nitrocomplexes with metal ions of enzyme’s active center)
were another object of nitrosive stress destructive
influence. Reduction of antioxidant enzyme activity
and thiol antioxidant level, NO2+ and OH· production
at ONOO– decay result in significant increase of free
radical oxidation. By many authors’ data in nitrosive
stress unfavorable conditions arise in a cell, thyrozine
kinase activity is inhibited, protein phosphorilation
breaks, enzymes of oxidation are inhibited (succinatedehydrogenase, malatdehydrogenase), proapoptotic factors of transcription are activated [2, c. 5-6;
5, c. 7-9]. PBN averted SOD nitrosive modification in
the process of nitrosive stress. SOD activity in PBN
samples was 66,7% more significant than in control
sample. Nitrotyrosine markers in brain homogenate
were 5,3± 0,6 nM (PBN) and 6,6±0,7 nM (NAC)
compared to control sample 4,1±0,7 nM.
Conclusion. Nitrosive stress in vitro induced by
dinitrozole complex of metal and cysteine evokes SOD
activity inhibition in rats’ brain and increase of protein
oxidative modification rate. PBN and NAC have antioxidant activity in NO induction in vitro. PBN reduces
nitration of tyrosine and phenol groups of proteins inhibiting NO radical activity. PBN inhibits NO activity
manifested itself as the most active compound. It has
protective activity towards SOD. This activity revealed
in defending SOD from damage in nitrosive stress.
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ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ
В ТА С В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2014 – 2016 РР.
Обласні показники захворюваності на вірусний гепатит В та вірусний гепатит С у порівнянні з рівнем захворюваності по Україні. Показники захворюваності в Україні та області на вірусний гепатит В є вищими серед гострих
вірусних гепатитів, а вірусний гепатит С має вищий рівень захворюваності серед хронічних гепатитів.
Ключові слова: вірусний гепатит, показник захворюваності, обстеження.
Областные показатели заболеваемости на вирусный гепатит В и вирусный гепатит С в сравнении с уровнем
заболеваемости по Украине. Показатели заболеваемости в Украине и области вирусного гепатита В высшие среди
острых вирусных гепатитов, а вирусный гепатит С имеет высший уровень среди хронических гепатитов.
Ключевые слова: вирусный гепатит, показатель заболеваемости, обследование.
Kirovograd Region’s indicators of morbidity for viral hepatitis B and viral hepatitis C are compared to the level of morbidity in Ukraine. Indicators of morbidity for viral hepatitis B are higher among acute viral hepatitis, and viral hepatitis C has a
higher level of morbidity in the Kirovograd regions and in Ukraine.
Key words: a viral hepatitis, a indicator of morbidity, a examination.

Актуальність. Вірусні гепатити парентерального шляху передачі набули поганої слави
як наслідок помилок при переливанні крові, необережності при операціях, супутня патологія при
інфікуванні наркоманів і т. п. Гепатити стають
професійною хворобою медиків. Відомо, що вірусна інфекція, яка зумовлює гострі гепатити, в
значному відсотку випадків хронізується, спричиняє розвиток цирозу, дає початок первинному
раку печінки [1, с. 205].
Проблема захворюваності вірусними гепатитами – одна із найактуальніших у медицині та має
важливе соціально-економічне значення.
За останні 3 роки в області поступове зниження
захворюваності на вірусні гепатити, в тому числі
гострі вірусні гепатити В та С. Протягом зазначених років частка гепатитів з парентеральним механізмом передачі зменшується від 4,8 на 100 тисяч
населення до 1,4 на 100 тисяч населення.
Мета дослідження. Вивчення стану інфекційної захворюваності на вірусні гепатити В та С у Кіровоградській області та аналіз протиепідемічних
заходів.
Матеріали та методи. На підставі даних статистичного обліку захворюваності, демографічних
даних статистики України та Головного управління
статистики в Кіровоградській області висвітлено
епідемічну ситуацію захворюваності на гепатити.
Використані епідеміологічний, демографічний методи дослідження та методи статистичної обробки
отриманих результатів.
Результати. Незважаючи на позитивну динаміку до зниження обласних показників захворюваності на вірусний гепатит В (ВГВ) та вірусний
гепатит С (ВГС), рівні захворюваності залишаються вищими середніх показників по Україні. Так,
показники захворюваності на ВГВ складали 2,4
на 100 тисяч населення (2016 рік), 3,7 на 100 тисяч населення (2015 рік), 4,8 на 100 тисяч населення (2014 рік) проти показників по країні відповідно
3,43 на 100 тисяч населення, 3,15 на 100 тисяч населення, 3,38 на 100 тисяч населення.

Рис. 1. Динаміка захворюваності на гострий
вірусний гепатит В у Кіровоградській області
та Україні, 2014-2016 рр.
Обласні показники захворюваності на ВГС перевищували середні по Україні в 1,1-1,5 рази (відповідно 1,4 на 100 тис. нас. проти 1,32 на 100 тис. нас.
у 2016 році, 2,1 на 100 тис. нас. проти 1,37 на
100 тис. нас. у 2015 році та 1,8 на 100 тис. нас. проти 1,24 на 100 тис. нас. у 2014 році).

Рис. 2. Динаміка захворюваності на гострий
вірусний гепатит С у Кіровоградській області
та Україні, 2014-2016 рр.
Але зазначені показники не відображають реальну картину захворюваності, тому, як правило
реєструються лише випадки з клінічними проявами (симптом жовтяниці).
Через не бажання хворих своєчасно звертатися
за медичною допомогою, проведення специфічної
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Рис. 4. Динаміка захворюваності на хронічний
вірусний гепатит С у Кіровоградській області
та Україні, 2014-2016 рр.

Роки

Рис. 3. Динаміка захворюваності на хронічний
вірусний гепатит В у Кіровоградській області
та Україні, 2014-2016 рр.
лабораторної діагностики в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, залишається високою кількість «невизначених» гепатитів. В останні 3 роки, за рахунок обстеження хворих на вірусні
гепатити на базі приватних лікувально-профілактичних закладів та лабораторій переважна кількість «невизначених» гепатитів розшифровується
як вірусний гепатит В та гепатит С. Таким чином,
найвірогідніше групу «нерозшифрованих» гепатитів можна віднести до загальної кількості вірусних
гепатитів з парентеральним механізмом передачі.
Структура факторів з якими хворі пов’язують
своє інфікування – це санація ротової порожнини,
ін’єкції лікарських препаратів, хірургічні та гінекологічні втручання, відбір крові для лабораторних
досліджень, немедичні процедури (манікюр, педикюр, татуювання), статевим шляхом [2, с. 45].
З урахуванням механізму передачі парентеральних гепатитів, одним із шляхів інфікування
розглядається тісне спілкування з носіями вірусів
гепатитів В і С у «сімейних вогнищах» інфекції
(побутовий шлях передачі). Тому потребує подальшого впровадження обстеження на маркери вірусних гепатитів всіх контактних з хворими, також з
хронічними носіями вірусних гепатитів.
За 2016 рік в області захворюваність на хронічний вірусний гепатит В становить 6,0 на
100 тис. нас. та 22,0 на 100 тис. нас. на хронічний
вірусний гепатит С, відповідно за 2015 рік – 5,4 на
100 тис. нас. та 24,1 на 100 тис. нас., за 2014 рік –
5,5 на 100 тис. нас. та 23,8 на 100 тис. нас.
Оцінку активності епідемічного процесу з вірусних гепатитів дає аналіз обстеження різних груп
населення. За результатами обстеження на маркери
ВГВ та ВГС здорових контингентів населення, в
т.ч. донорів, дітей дитячих будинків, медичних пра-

цівників та вагітних, середній відсоток інфікованих
серед обстежених склав: 2016 рік – 2,6%, 2015 рік –
2,6%, 2014 рік – 2,9%.
Висновки. Ситуація із захворюваності вірусними гепатитами в області залишається нестабільною. Відмічається тенденція до зниження кількості
інфікованих осіб серед населення області, річних
показників, але відмічається перевищення середньодержавних. Слід мати на увазі існування прихованого епідемічного процесу ВГВ і ВГС.
Необхідна посилена профілактика заражень вірусними гепатитами: при ін’єкційному введенні
наркотичних препаратів наркоманами, при проведенні косметичних та інших процедур, а також попередження природних шляхів реалізації передачі
збудника (статевим шляхом, перинатальним – від
інфікованої матері до дитини, в умовах побутового
спілкування). Необхідно дотримуватися вакцинопрофілактики вірусного гепатиту В. [3, с. 329].
У зв’язку із запровадженням сучасних технологій стерилізації медичного інструменту та контролю за якістю донорської крові, зараження вірусами
гепатитів В та С при виконанні медичних маніпуляцій і переливанні компонентів крові спостерігається дуже рідко. Наразі домінуючими шляхами
зараження цими вірусами є статевий, ін’єкційний
у споживачів наркотичних речовин, а також парентеральний під час виконання манікюру, педикюру,
пирсінгу, татуювання.
До групи підвищеного ризику з інфікування
вірусами гепатитів В і С відносяться медичні працівники, які виконують оперативні втручання чи
працюють з донорською кров’ю, працівники, які
надають послуги манікюру, пирсінгу, татуювання
та особи, яким надаються ці послуги. Особливо
високий ризик зараження гепатитами В і С у споживачів ін’єкційних наркотиків, представників комерційного сексу, осіб, які часто міняють статевих
партнерів.
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ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ
В ЖІНОК ІЗ ПОРУШЕННЯМ МІКРОЦИНОЗУ В СТАТЕВИХ ОРГАНАХ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Проведено огляд літератури на актуальну проблему впливу мікроцинозу піхви та цервікального каналу на
перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду. Вказано, що в сучасних умовах спостерігається тенденція
до інфекційних ускладнень, спричинених умовно патогенною мікрофлорою, особливо у післяпологовому періоді. Значна роль належить мікроорганізмам TORCH-комплексу, вплив яких є найбільш небезпечним під час
вагітності. У післяпологовому періоді актуальними специфічними мікроорганізмами, що призводять до післяпологових ускладнень, є вагінальні трихомонади, грам-негативні диплококи, морфологічно схожі на гонокок і
хламідії. Встановлено, що вплив деяких мікроорганізмів на перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду
є дискусійним, що потребує глибокого вивчення для попередження ускладнень. Визначено, що залежно від типу
мікроорганізму можна очікувати певні ускладнення. Відмічено позитивний вплив лактобактерій, кількість яких
зростає під час вагітності.
Ключові слова: умовно патогенна мікрофлора, TORCH-комплекс, інфекціі, що передаються статевим шляхом.
Проведен обзор литературы на актуальную проблему влияния микрофлоры влагалища и цервикального канала на течение беременности, родов и послеродового периода. Указано, что в современных условиях наблюдается
тенденция к инфекционным осложнениям, вызванных условно патогенной микрофлорой, особенно в послеродовом
периоде. Значительная роль принадлежит микроорганизмам TORCH-комплекса, влияние которых наиболее опасно во время беременности. В послеродовом периоде актуальными являются влагалищные трихомонады, грамотрицательные диплококки, морфологически похожи на гонококк и хламидии. Установлено, что влияние некоторых
микроорганизмов на течение беременности, родов и послеродового периода является дискуссионным, что требует
глубокого изучения для предупреждения осложнений. Определено, что в зависимости от типа микроорганизмов,
можно ожидать определенные осложнения. Отмечено положительное влияние лактобактерий, количество которых
возрастает во время беременности.
Ключевые слова: условно патогенная микрофлора, TORCH-комплекс, инфекции, передающиеся половым
путем.
The review of literature on the actual problem of the influence of vaginal microcinosis, cervical canal on the course of
pregnancy, childbirth and the postpartum period has been conducted. It is indicated that in modern conditions there is a tendency towards infectious complications caused by conditionally pathogenic microflora, especially in the postpartum period.
A significant role belongs to the microorganisms of the TORCH complex, the influence of which is most dangerous during
pregnancy. In the postpartum period vaginal trichomonias, gram-negative diplococci, morphologically similar to gonococcus and chlamydia are important It is established that the influence of certain microorganisms during pregnancy, childbirth
and the postpartum period is a discussion that needs deep study to prevent complications. It is determined that depending
on the type of microorganism, some complications can be expected. The positive influence of lactobacilli, the number of
which grows during pregnancy, is noted
Key words: conditionally pathogenic microflora, TORCH-complex, sexually transmitted infections.

Інфекційна патологія репродуктивної системи
жінки відноситься до числа важливих і актуальних
проблем в акушерстві, гінекології, перинатології.
Це зумовлено високим рівнем бактеріально-вірусних захворювань вагітних, породіль, ураження
плоду і новонароджених, що призводить до материнських і перинатальних ускладнень.
Перинатальне інфікування відбувається різними шляхами – трансплацентарно (внутрішньоутробна та гематогенна передача), висхідним
шляхом (трансцервікально), під час пологів при
проходженні дитини через інфіковані пологові
шляхи та при годуванні материнським молоком.
Перебіг і наслідки вагітності залежать від того,
чи мають ті чи інші інфекційні захворювання латентний перебіг, чи знаходяться в активній фазі. Як
відомо, у вагітних часто перебіг є безсимптомним
у вигляді носійства, але це не виключає розвитку

патології у дитини чи післяпологових ускладнень у
матері. Хронічні форми інфекції можуть загострюватись під впливом таких факторів як стрес, супутні захворювання в анамнезі, білкове голодування,
які спричинюють порушення імунного статусу
жінки та гормональні зміни [1].
У жінок із хронічною або латентною інфекцією, які заразилися до вагітності, передача збудника
до плоду не доказана, оскільки імунна система матері захищає плід від зараження.
Післяпологові інфекційні ускладнення також
становлять серйозну проблему, так як сприяють
розвитку материнських і неонатальних ускладнень, у віддалених термінах анатомічним та
функціональним порушенням репродуктивної
системи, тому потребують своєчасної діагностики та раціонального лікування. Особливістю
післяпологових інфекційних ускладнень є фор-
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мування хронічних форм захворювання та поширення їх серед населення, що робить необхідним
диференційований підхід до ведення пацієнтів,
діагностики та лікування, особливо в післяпологовому періоді, коли виникає вибір між призначенням адекватної антибактеріальної терапії та
грудним вигодовуванням. На жаль, вибір пацієнта частіше буває на стороні грудного вигодовування, що ще в більшій мірі сприяє хронізації
процесу [4; 5].
Значна частина інфекційних захворювань відносяться до TORCH-комплексу: Т – токсоплазмоз,
О (other) – інші, R (rubeola) – краснуха, C – цитомегаловірусна інфекція, Н – герпес. До «інших»
відносять сифіліс, туберкульоз, хламідіоз, трихомоніаз, ентеровірусні інфекції, гонорею, уреа- та
мікоплазмоз, та, ймовірно, кір, епідемічний паротит, вітряну віспу, гепатит В, ВІЛ-інфекцію.
ТОRСН-інфекції частіше сприяють різноманітним
ускладненням під час вагітності та, в меншій мірі,
у післяпологовому періоді. Зокрема, це завмерла вагітність, передчасне переривання вагітності,
аномалії розвитку плода, фетоплацентарна недостатність, мало- і багатоводдя. Пологи можуть
ускладнитися аномаліями пологової діяльності та
післяпологовими кровотечами.
Нормальному перебігу післяпологового періоду серед представників TORCH-комплексу
перешкоджають вагінальні трихомонади. Згідно
даних ВООЗ, трихомонадна інфекція може сягати
у певних соціально-економічних групах 40-90%.
У жіночих статевих органах трихомонади можуть
співіснують із гонококами, вірусами простого
герпесу, хламідіями, коринебактеріями та іншими мікроорганізмами, які знаходяться у нижніх
відділах статевих органів. Поглинаючи патогенні
мікроорганізми, трихомонади є провідниками інфекційних збудників у верхні відділи внутрішніх
статевих органів та черевну порожнину. Важливість проблеми зумовлена наслідками, які виникають в результаті дії як трихомонад, так і патогенних мікроорганізмів, що паразитують одночасно
з трихомонадами [1].
Сьогодні стало необхідністю перегляд уявлень
про умовно-патогенні мікроорганізми. На основі багатьох досліджень встановлено, що умовнопатогенна флора при порушенні імунітету набуває
патогенних властивостей, а її представники стають
збудниками цілого ряду захворювань.
Отже, в теперішній час серед порушень мікроекології геніального тракту важливими є як трансмісивні інфекції жіночих статевих органів, так і
бактеріальний вагіноз, урогенітальний кандидоз та
неспецифічний вагініт.
Механізм висхідного інфікування при бактеріальному вагінозі часто пов’язують із сіалідазною
активністю – за рахунок ферментів сіалідаз відбувається їх проникнення в тканини та руйнування
останніх. Інфікування маткових труб та яєчників,
окрім висхідного шляху, може відбуватись лімфогенним та гематогенним шляхами [3].
Бактеріальний вагіноз, зазвичай, супроводжується інфікуванням гарднерелами та іншими,
асоційованими з ними, мікроорганізмами сечостатевої системи, що пов’язане з анатомічними

особливостями сечовидільної системи у жінок. Наявність бактеріального вагінозу сприяє загрозі переривання вагітності у 25-30%, фетоплацентарній
дисфункції у 10-15%, передчасному відходженню
навколоплідних вод у 65%. Встановлено прямий
зв’язок бактеріального вагінозу із геморагічним
циститом, хронічним пієлонефритом і «симптоматичною» бактеріурією [2].
В післяпологовому періоді порушення в балансі
мікрофлори піхви у породіль із бактеріальним вагінозом збільшують в 3-7 разів розвиток інфекційних ускладнень – метроендометріозу, перитоніту,
сепсису.
Особлива роль у післяпологовому періоді належить дріжджоподібним грибам роду Candida,
які в результаті гематогенного розповсюдження по
організму потрапляють в інші органи та тканини,
внаслідок чого виникає ускладнення урогенітального кандидозу – гострий дисемінований кандидоз, який характеризується масивним, ураженням
органів і систем, стійким до лікування. Однак,
німецькими вченими не було виявлено висхідного розповсюдження грибкової інфекції через
післяпологову матку. У вказаному дослідженні
доведено, що після пологів, через несприятливі
інтравагінальні умови, дріжджові гриби у матері
практично зникають [7].
На основі аналізу складу мікрофлори піхви
під час вагітності встановлено, що в період гестації достовірно знижується кількість як аеробних
грампозитивних паличок – коринебактерій, коківстафілококів, стрептококів, ентерококів, так і грамнегативних паличок – ентеробактерій. При цьому
знижується кількість мікроорганізмів в одному мл
вмісту піхви. І, навпаки, кількість і абсолютне значення лактобектерій та біфідобактерій в одному
мл зростає. Разом з цим вже в перші дні після нормальних пологів в складі мікрофлори з піхви відбуваються значні зміни. Збільшується як кількість,
так і чисельність перелічених вище груп мікроорганізмів, а кількість і чисельність лакто- та біфідобактерій знижується.
Вище перелічене вказує, що сприятливим фоном для розвитку запальних ускладнень в післяпологовому періоді, поруч із специфічними патогенними мікроорганізмами ТОRCH-комплексу,
приймають участь умовно-патогенні мікроорганізми, які спричинюють бактеріальний вагіноз і
неспецифічний вагініт, з подальшим розвитком
післяпологових і післяопераційних ускладнень:
післяпологової виразки, метроендометриту, параметриту, аднекситу, пельвіоперитоніту, перитоніту,
септицемії, септикопіємії, інфекційно-токсичного
шоку, тромбофлебіту вен нижніх кінцівок, однак
роль певних видів мікроорганізмів до кінця не
з’ясована, що робить проблему важливою [6].
Висновки.
1. Під час нормального перебігу вагітності відбуваються фізіологічні зміни мікроцинозу піхви з
прогресуючим переважанням лакто- та біфідобактерій, на відміну від післяпологового періоду, коли
знову починають переважати умовно патогенні мікроорганізми.
2. Встановлено, що в сучасних умовах спостерігається тенденція до інфекційних ускладнень,
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спричинених умовно патогенною мікрофлорою.
Бактеріальний вагіноз під час вагітності призводять до загрози переривання вагітності, фетоплацентарної дисфункції, передчасного відходження
навколоплідних вод у 10-65%.

3. Мікроорганізми ТОRCH-комплексу призводять до більш небезпечних ускладнень саме під час
вагітності, у післяпологовому періоді ускладнення
спричинюють, в основному, вагінальні трихомонади та гонококи.
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РОЛЬ КИШКОВОЇ МІКРОБІОТИ В РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО
ОБМІНУ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ
Робота присвячена визначенню синдрома надлишкового бактеріального росту за допомогою водневого дихального тесту у 39 хворих іх різним ступенем стеатозу печінки для вивчення його впливу на порушення ліпідного
обміну.
Ключові слова: синдром надлишкового бактеріального росту, стеатоз печінки, стеатогепатит, водневий
дихальний тест, дисліпідемія.
У 39 детей с разной степенью стеатоза печени исследовано с помощью водородного дыхательного теста состояние микробиоты тонкого кишечника для изучения его влияния на нарушения липидного обмена.
Ключевые слова: синдром избыточного бактериального роста, стеатоз печени, стеатогепатит, водородный
дыхательный тест, дислипидемия.
We performed investigation of actual condition of the gut microbiota in 39 patients with hepatic steatosis of different
degrees by using the hydrogen breath test.
Key words: bacterial overgrowth syndrome, hepatic steatosis, hydrogen breath test, dyslipidemia.

Неалкогольна жирова хвороба печінки
(НАЖХП) щільно асоційована з абдомінальним
ожирінням, інсулінорезистентністю, порушенням
толерантності до вуглеводів та дисліпідемією,
тобто має тісний зв’язок та є проявом метаболічного синдрому [1, с. 16]. Нещодавні дослідження
показали, що кишкова мікробіота бере активну
участь у розвитку та прогресуванні патології печінки ще й завдяки модифікації жовчнокислотного профілю [2, с. 7400; 3, с. 333]. На сьогодення,
за результатами експериментів над лабораторними тваринами, зроблено висновок, що синдром
надлишкового бактеріального роста (СНБР) –
можливий фактор як розвитку стеатоза, так і його
переходу у стеатогепатит. Тому вже є клінічні
підтверждення, які говорять про те, що близько
40% пацієнтів із СНБР за даними водневого дихального теста з глюкозою, мають ультразвукову
картину стеатоза печінки, а 26% з них мають стеатогепатит [4, с. 115; 5, с. 915]. Чутливе визначення
наявності та стадії жирової хвороби печінки є не-

замінним для визначення прогнозу захворювання,
необхідності лікування, моніторингу прогресування та відповіді на терапію.
Мета роботи. Вивчити особливості ліпідного
спектру крові у хворих на НАЖХП в залежності
від ступеня стеатоза та наявності синдрома надлишкового бактеріального росту.
Матеріали та методи. В обстеження включено
39 пацієнтів віком від 29 до 57 років, серед них чоловіків – 15 (38,5%), жінок – 24 (61,5%). Середній
вік пацієнтів склав (48,73±2,89) років. Визначення
наявності й ступеня стеатозу печінки проводилось
за допомогою апарату «FibroScan502Touch» F60156
(Echosens, Франція) з дослідженням САР [7, с. 911].
Згідно наявності та ступеню стеатозу, що визначались за показником САР, пацієнти були розподілені
на 4 групи: групу S0 склали 5 (12,8%) пацієнтів без
ознак стеатозу; S1 склали 10 (25,6%) пацієнтів із
1 ступенем стеатозу, групу S2 -15 (38,5%) пацієнтів
із 2 ступенем стеатозу, групу S3 – 9 (23,1%) пацієнтів з 3 ступенем стеатозу.
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Для діагностики СНБР виконувався дихальний
водневий тест з глюкозою з використанням газоаналізатора «Gastro» Gastrolyzer компанії Bedfont
Scientific Ltd (Великобританія) [8, с. 11]. До початку
проведення тесту хворий знаходиться в положенні
сидячи 1 хв. Починають ВДТ з виміру базального
рівня водню натще. Для цього пацієнт затримує
подих на 15 сек. потім виконує повільний видих
в апарат, тим самим реєструється I-й замір дослідження. Інтервали між заборами повітря становлять 15 хвилин. Послідуючі заміри (I, II, III, IV, V)
проводяться через 15 хв. Доза глюкози становить
50 г, розчинена в 250 мл води. Пацієнт випиває субстанцію по закінченню базального видиху (I-го заміру). Тобто показник кількості водню в повітрі,
що видихнув хворий реєструють до протоколу в 0,
15, 30, 45, 60 хвилин дослідження. Тривалість дослідження глюкозного дихального тесту становить
1,5 години. Пороговий рівень виділення водню становить 10 ppm. При наявності збільшеної кількості
анаеробної мікрофлори відбувається підвищення
концентрації Н2 у повітрі, яке видихується. Таким
чином, визначалось наступне: 1. Негативний ВДТ.
За нормою концентрація водня при контрольних
вимірюваннях не відхиляється від базального рівня
більше, ніж 5 ppm. 2. Позитивний ВДТ. Підвищення базальної концентрації більше ніж на 10 ppm,
свідчить про порушення всмоктування глюкози в
кишечнику та про наявність СНБР. За даними водневого дихального тесту (ВДТ) пацієнтів розподілено на 2 групи: першу групу склали 24 (61,5%)
хворих з наявністю СНБР (СНБР+), ІІ групу склали
15 (38,5%)пацієнтів без СНБР (СНБР-).
Для характеристики обміну ліпідів у сироватці крові визначали рівень загального холестеролу
(ЗХС), холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС-ЛПНЩ). Оцінку ліпідного спектру сироватки крові проводили шляхом визначення вмісту тригліцерідів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів високої
щільності (ХС-ЛПВП), розраховували коефіцієнт
атерогенності (КА) за Фрільвальдом.
Результати. Аналіз частоти виявлення СНБР
показав, що зміни у стані мікрофлори тонкої кишки спостерігались загалом у 61,5% обстежених
хворих. Частота виявлення СНБР була вищою й
склала 79,2% у групі хворих з високим ступенем
стеатозом печінки порівняно з цим показником
(20,8%) у групі хворих без стеатозу печінки та першим ступенем стеатоза із вірогідністю відмінностей між групами S+ та S-. Аналіз частоти виявлен%100
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Рис. 1. Частота виявлення СНБР
в досліджуваних групах в залежності
від ступеня стеатозу

ня СНБР за ступенями стеатозу продемонстрував
переважання позитивних випадків ВДТ в групі
S3 (88,9%), що достовірно відрізняло її від групи
S1 (50,0%) (рис. 1).
Середні значення показників концентрації Н2
в видихуваному повітрі хворих в залежності від
ступеня стеатозу (табл. 1) показали, що середній
рівень виділення Н2 у хворих із S3 перевищував порогове значення на 30 хв. та, 45 хв. дослідження,
склавши (32,0±7,19) ppm, (26,7±6,95) ppm відповідно, що достовірно відрізняло хворих цієї групи від
групи S0 та свідчило про наявність СНБР.
ЗХС в організмі обмінюється між різними тканинами, тому його сироваткова концентрація відображає загальний вміст даного ліпіду в організмі,
у сироватці крові у 70,8% хворих СНБР+ групи
його вміст мав тенденцію до підвищення, тоді як
у 46,7% пацієнтів СНБР- групи його концентрація
була вірогідно нормальною (табл. 2).
Внутрішньогруповий аналіз ліпідного профілю
у хворих з позитивним результатом ВДТ показав
вірогідне збільшення концентрації ЗХС в сироватці крові до (6,92±0,29) ммоль/л. У 58,3% хворих виявлено збільшення показника ТГ та зниженням ХС ЛПВЩ в 1,8 рази на фоні збільшення
ХС ЛПДНЩ майже втричі порівняно з контролем
(р<0,05), Також у 75,0% хворих виявлено збільшення ХС ЛПНЩ в 1,3 рази порівняно з контролем.
Майже у всіх хворих, що мали позитивний результат ВДТ, виявлено збільшення атерогенності крові,
на що вказує зростання КА в 1,8 рази порівняно
з нормою у 83,0% хворих.
У хворих з негативним результатом ВДТ гіперхолестеринемія спостерігалась у 46,7% випадків.
Концентрація ХС в сироватці крові цих хворих
в 1,4 рази (р<0,05) перевищувала норму. При співставленні з результатами ліпідного комплексу між
хворими з різними результатами ВДТ, слід визначити, що у всього у 33,3% пацієнтів з відсутністю
СНБР спостерігалось збільшення вмісту ТГ в сироватці крові в 2,5 рази порівняно з нормою (р<0,05).
Більше ніж у половини хворих (60,0% пацієнтів)
виявлено збільшення ХС ЛПНЩ в сироватці крові
в 1,4 рази (р<0,01), а у 53,3% пацієнтів – зниження
ХС ЛПДНЩ в 1,6 рази (р<0,01) порівняно з нормою.
Таким чином, у хворих на НЖХП із наявністю
СНБР у 83,0% випадків визначено дисліпідемію.
За сучасними уявленнями центральну роль
у пошкодженні клітин печінки при НАЖХП є стрес
ендоплазматичного ретикулума, поштовхом для
цього є надмірне накопичення ВЖК, так званий
ліпотоксичний стрес. Максимальним ушкоджуючим потенціалом володіють насичені жирні кислоти – пальмітинова (С16:0) та стеаринова (С18:0),
що можливо пояснюється їх повільним включенням у склад ефірів. У спектрі ВЖК ліпідів крові
нами було ідентифіковано 16 серед, яких 5 насичених кислот (міристинова С14:0, пентодеканова
С15:0, пальмітинова С16:0, стеаринова С18:0) та
4 ненасичених(олеїнова С18:1, лінолева С18:3, арахідонова С20:4) (табл. 3).
Серед спекту жирних кислот крові знижувався
рівень С16:0 на 22,2% (р<0,05) у І групі і на 20,8%
(р <0,05) – у ІІ групі. Представляють інтерес зміни
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Середні показники концентрації Н2(ррm) у досліджуваних групах
в залежності від ступеня стеатозу
Час виміру
0 хв. (I)
15 хв. (II)
30 хв. (III)
45 хв. (IV)
60 хв. (V)
середній

S0 (n=5)
6,06±2,6
9,44±1,8
9,11±2,5
7,11±3,3
5,20±2,8
7,82±2,6

S1 (n=10)
7,06±1,1
8,78±1,8
17±2,4
11,0±1,9
8,74±1,9
12,43±1,8

S2 (n=15)
17,3±1,5
14,0±1,0
25,0±1,1*
19,0±1,2*
10,0±1,0
17,10±4,2*

Таблиця 1

S3 (n=8)
12,7±5,80
11,6±6,75
32,0±7,19
26,7±6,95
11,3±5,47
18,86±6,43

Примітка. * – р<0,05 – значущість відмінностей показників порівняно з S0 групою.

Біохімічні показники ліпідного обміну сироватки крові хворих на НАЖХП
в залежності від наявності СНБР

Таблиця 2

Група
Біохімічний показник

Контроль (n=20)

ЗХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ЛПВЩ, ммоль/л
ЛПНЩ, ммоль/л
ЛПДНЩ, ммоль/л
КА

М±m
5,20±0,60
1,15±
1,49±0,12
3,10±0,50
0,65±0,14
2,55±0,09

I
СНБР+ (n=24)

II
СНБР- (n=15)

6,92±0,29
4,03±0,11
0,95±0,08***
4,67±0,24
0,47±0,05
4,88±0,53***

3,92±0,28*
0,49±0,04***
1,01±0,1**
2,66±0,20
0,23±0,02
3,47±0,42*

Примітки:
1. * – р<0,05 вірогідність змін між показниками хворих в порівнянні з групою контролю;
2. ** – р<0,01 вірогідність змін між показниками хворих в порівнянні з групою контролю;
3. *** – р<0,001 вірогідність змін між показниками хворих в порівнянні з групою контролю.

Таблиця 3
Жирнокислотний склад крові при формуванні та прогресуванні стеатозу та фіброзу
у пацієнтів на НАЖХП
№
з/п

Біохімічний
показник

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

С12:0
С14:0
С15:0
С15:1
С16:0
С16:1
С17:0
С17:1
С18:0
CI8:1
С18:2
С18:3
С19:0
С20:3
С20:4
С20:5

Група
Контрольний
показник,%
0,30 ±0,08
1,21 ±0,13
1,89 ±0,42
1,61 ±0,14
28,05 ± 1,75
2,57±0,36
1,29 ±0,27
0,74 ±0,13
14,93 ±0,62
14,77 ±0,79
9,85 ±0,91
0,59 ±0,14
2,83 ±0,81
0,89 ±0,16
15.80 ±0,63
2,68 ±0,70

I (n=24)

II (n=15)

0,33 ±0,06
1,04 ±0,16
0.44 ±0,05*
1,12 ± 0,16
21,81 ±0,81*
3,15 + 0,52
0,34 ±0,09*
1,18±0,25
13,87 ±0,44
18,60 ±0,48*
11,37 ±0,76
1,83 ±0,51
11,70 ± 1,09*
1,09 ±0,31
10,18 ±0,79*
1,96 ±0,57

0,18 ±0,04
0,85 ±0,23
0,35 ±0,08*
0,86 ±0,20
22,49 ±0,86*
2,74 ±0,59
0,28 ±0,08*
0,88 ±0,23
14,74 ±0,66
19,30 ±1,90*
10,06 ±0,45
1,58 ±0,49
10,05 ± 1,40*
0,69 ±0,22
10,40 ±1,17*
3,65 ±1,23

Примітка. * – р<0,05 вірогідність змін між показниками хворих в порівнянні з групою контролю.
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в складі насичених ЖК з непарним числом атомів
вуглерода: вміст С15:0 і С17:0 помітно зменшувався, а С19:0 – збільшувався (у середньому в 4 рази).
Отже, при фомуванні стеатозу відбувається перебудова метаболічних шляхів на активне використування пропіоната, який є субстратом не тільки для
синтезу ЖК з непарним числом атомів вуглецю,
а й для утворення амінокислот (глутамату, аспартату, глутаміну), азотистих основ фосфоліпідів
Таким чином, можливими причинами персистенції процесів дисліпідемії у хворих на НАЖХП є
надлишковий рост бактерій у тонкому кишечнику,
які метаболізірують жовчні солі в некон’юговані
сполучення, при цьому декон’югація жовчних
кислот спричиняє до токсичного пожкоджуючого

ефекту щодо ентероцитів, утруднення роботи котрих порушує асиміляцію як жирів, так і вуглеводів
та білків.
Висновки.
1. У більшої кількості хворих (61,5%) на
НАЖХП виявлений синдром надлишкового бактеріального росту. Частота виявлення СНБР була
вищою й склала 79,2% у групі хворих з високим
ступенем стеатозом печінки порівняно з цим показником (20,8%) у групі хворих з першим ступенем
стеатоза (р<0,05). У 50% пацієнтів з СНБР виявлено стеатоз 3 ступеня на відміну від хворих без
СНБР, у яких був виявлений стеатоз 1 та 2 ступенів.
2. У хворих на НЖХП із наявністю СНБР
у 83,0% випадків визначено дисліпідемію.
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ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА КРЫС,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВЛИЯНИЮ ОСТРОЙ ПОСТНАТАЛЬНОЙ И СМЕШАННОЙ
ГИПОКСИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)*
Целью настоящего исследования явилось выявление морфологических изменений печени новорожденных крысят в 1 сутки постнатального периода, подвергшихся влиянию острой постнатальной гипоксии и крысят выношенных
в условиях хронической внутриутробной гипоксии с последующим воздействием острой постнатальной гипоксии.
В ходе исследования проведен эксперимент на крысах линии WAG и крысах популяции «черный капюшон» по моделированию высокогорной гипоксии. Животные были разделены на три группы: 1 – контрольная, новорожденные от
крыс с физиологической беременностью; 2 – моделирование острой постнатальной гипоксии; 3 – моделирование
смешанной гипоксии. Материалом для исследования служила ткань печени новоржденных крысят. При моделировании смешанной гипоксии выявлено выраженное увеличение в размерах гепатоцитов за счет увеличения объема
цитоплазмы и увеличения объема ядра. При моделировании острой постнатальной гипоксии отмечено умеренное
увеличение гепатоцитов за счет увеличения объема цитоплазмы. В печени новорожденных крысят были выявлены
дистрофические, воспалительные, гемодинамические нарушения наиболее выраженные при моделировании смешанной гипоксии и умеренно выраженные при моделировании острой постнатальной гипоксии, также отмечены
признаки склероза в группе смешанной гипоксии.
Выявленные изменения в печени новорожденных крысят, подвергшихся влиянию различным видам гипоксии,
могут привести к развитию патологии печени у таких детей в дальнейшем онтогенезе.
Ключевые слова: печень, ранний постнатальный период, гипоксия, крысы.
Метою цього дослідження було виявлення морфологічних змін печінки новонароджених щурят в 1 добу постнатального періоду, які зазнали впливу гострої постнатальної гіпоксії та щурят виношених в умовах хронічної внутрішньоутробної гіпоксії з подальшим впливом гострої постнатальної гіпоксії. В ході дослідження проведено експеримент на щурах лінії WAG та щурах популяції «чорний капюшон» з моделювання високогірної гіпоксії. Тварини були
розділені на три групи: 1 – контрольна, новонароджені від щурів з фізіологічною вагітністю; 2 – моделювання гострої
постнатальної гіпоксії; 3 – моделювання змішаної гіпоксії. Матеріалом для дослідження слугувала тканина печінки
новонароджених щурят. При моделюванні змішаної гіпоксії виявлено значне збільшення в розмірах гепатоцитів за
рахунок збільшення об’єму цитоплазми та збільшення об’єму ядра. При моделванні гострої постнатальної гіпоксії
відзначалось помірне збільшення гепатоцитів за рахунок збільшення об’єму цитоплазми. У печінці новонароджених
щурят були виявлені дистрофічні, запальні, гемодинамічні порушення найбільш виражені при моделюванні змішаної
гіпоксії та помірно виражені при моделюванні гострої постнатальної гіпоксії, відмічені ознаки склерозу в групі змішаної гіпоксії. Виявлені зміни в печінці новонароджених, які зазнали впливу різних видів гіпоксії, можуть привести до
розвитку патології печінки у таких дітей в подальшому онтогенезі.
Ключові слова: печінка, ранній постнатальний період, гіпоксія, щури.
In this experiment the morphological features of the liver of newborn rats affected by acute and mixed hypoxia were
being determined on the 1st day of the postnatal period. An experiment was conducted on WAG rats and «black hood» rats
for modeling high altitude hypoxia. Experimental animals were divided into three groups: 1 – control – newborns from healthy
rats; 2 – modeling of acute postnatal hypoxia; 3 – modeling of mixed hypoxia. The material of the study was the tissue of the
liver. While doing the morphometric research of newborn rats hepatocytes, an increase in volume of the latter was observed
in the group of mixed hypoxia due to an increase in the cytoplasmic volume and a increase in the nuclear volume. In the
group of acute postnatal hypoxia there were moderate changes: an increase in volume of hepatocutes due to an increase in
the cytoplasmic volume.
In the liver of newborn rats, dystrophic, inflammatory, hemodynamic disorders were most pronounced in the modeling
of mixed hypoxia. While in the modeling of acute postnatal hypoxia, the same changes were moderately expressed. Signs
of sclerosis in the group of mixed hypoxia were revealed.The observed changes in the liver of newborn rats subjected to
various types of hypoxia can lead to the development of liver pathology in children with similar changes in further ontogeny.
Key words: liver, early postnatal period, hypoxia, rats.

Вступление. Гипоксия плода является актуальной проблемой, занимает ведущее место в
структуре перинатальной смертности и составляет 40-70% всех смертей детей, умерших в раннем
неонатальном периоде [1, с. 21]. На сегодняшний
Данная работа является фрагментом НИР: «Выявление влияния
патологии матери на развитие организма плода и новорожденного»,
№ государственной регистрации 0117U004838.
*

день гипоксия рассматривается как основной универсальный повреждающий фактор, действующий
на организм, а частота перинатальной гипоксии не
имеет тенденции к снижению [3, с. 25; 9, с. 852-858].
Известно, что экстрагенитальная патология матери
приводит к нарушению фетоплацентарного кровообращения. Учитывая высокую частоту осложнений во время беременности и родов практически
у каждого новорожденного отмечаются гипокси-
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ческие повреждения различной степени тяжести
[16, с. 94-97]. Изменения, возникающие при кислородном голодании, зависят от продолжительности и интенсивности повреждающего фактора
[2, с. 11-16; 5, с. 145-150].
Печень во внутриутробном периоде выполняет кроветворную функцию, является основным
органом обмена веществ в организме и играет
одну из ведущих ролей в поддержании гомеостаза
[6, с. 369-380; 12, с. 455-469]. Исследование морфофункционального состояния печени в условиях гипоксии является достаточно значимой проблемой
вКПУ филологимедицине [9, с. 852-858]. Гипоксия
служит активатором перекисного окисления липидов [ПОЛ] в паренхиме печени. ПОЛ является
цепной реакцией, обеспечивающей расширенное
образование свободных радикалов, которые в КПУ
филологисвою очередь инициируют ПОЛ мембран
клеток и мембран клеточных органелл, тем самым
приводя к их обширному повреждению, что не может
не явиться причиной развития постнатальной патологии печени [6, с. 369-380; 7, с. 19; 10, с. 304-307;
11, с. 122-126].
Оценка состояния печени в период внутриутробного развития является одним из важнейших показателей, позволяющих прогнозировать
постнатальное состояние плода [7, с. 19]. Новорожденные, которые подверглись кислородному
голоданию, имеют повышенный риск развития различных метаболических и гормональных нарушений на более поздних сроках онтогенеза [4, с. 54-57;
6, с. 369-380]. Работы, посвященные гипоксическому повреждению печени у новорожденных в большинстве случаев имеют клиническую направленность и не имеют достаточного морфологического
подтверждения. В связи с этим изучение влияния
гипоксии на постнатальное состояние новорожденных является сложной задачей и требует экспериментальных обоснований [5, с. 145-150].
Цель исследования. Определить морфологические особенности печени новорожденных
крысят в 1-е сутки постнатального периода, подвергшихся влиянию острой постнатальной и смешанной гипоксии.
Материал и методы. Исследование было проведено на базе экспериментальной биологической
клиники Харьковского национального медицинского университета. Все манипуляции с животными
выполняли в соответствии с правилами Европейской конвенции (Страсбург, 1986 г.) по содержанию,
кормлению и уходу за подопытными животными,
а также выведению их из эксперимента и последующей утилизации. Материал для исследования
был разделен на 3 группы: 1 группа – контрольная,
в которую вошли новорожденные от крыс линии
WAG с физиологической беременностью (n=14);
2 группа – группа острой постнатальной гипоксии (ОПГ): часть потомства (n=10) от крыс линии
WAG с физиологической беременностью использовали для моделирования острой постнатальной
гипоксии; 3 группа – группа смешанной гипоксии (СГ) – составили крысята, выношенные в условиях хронической внутриутробной гипоксии,
подвергшиеся одноразово острой постнатальной
гипоксии в первые сутки жизни. Для моделиро-

вания хронической внутриутробной гипоксии из
контингента крыс популяции «черный капюшон»
вивария Харьковского национального медицинского университета путем ежедневного в течении
2-х недель измерения уровня артериального давления на центральной хвостовой артерии отобрали 15 самок в возрасте 4-5 месяцев со стабильно
повышенным давлением, их потомство использовали для моделирования СГ. Крысята групп ОПГ
и СГ сразу после рождения подвергались воздействию «высокогорной гипоксии». Для этого в первые часы после рождения потомство помещалось
в барокамеру на 15 минут в условия, характеризующиеся подъемом на высоту 3500 метров, что соответствовало давлению 493 мм. рт. ст.). Новорожденных крысят выводили из эксперимента в конце
1 суток. Для морфологического исследования из
ткани печени вырезали фрагменты и фиксировали
их в 10%-ном растворе нейтрального формалина.
Затем материал подвергали стандартной проводке, после чего на микротоме Microm HM 340 изготавливали серийные срезы толщиной 5-6 мкм.
Препараты печени окрашивали гематоксилином и
эозином, пикрофуксином по Ван Гизону и оценивали с помощью микроскопа Olympus BX-41 (Япония), с использованием программ Olympus DG-soft
(Version 3:1) и Microsoft Excel [13,с.320]. Каждый
препарат исследовали при помощи обзорной микроскопии и оценивали общий характер строения
печени, особенности стромального и паренхиматозного компонентов, состояние микроциркуляторного русла, наличие или отсутствие очагов
кроветворения, наличие или отсутствие вторичных
изменений (воспаление, кровоизлияние, некроз).
С помощью морфометрического исследования
определяли диаметр ядра, диаметр клетки, объем
ядра, объем цитоплазмы, объем клетки, ядерноцитоплазматический индекс [ЯЦИ]. Полученные
данные обрабатывали методами математической
статистики с использованием вариационного и корреляционного анализов [13,с.320].
Результаты исследований и их обсуждение.
При макроскопическом исследовании печени новорожденных крысят во всех группах в первые сутки
постнатального периода существенных отличий не
выявлено. Печень покрыта тонкой, полупрозрачной, блестящей капсулой, ткань печени эластичная.
На разрезе паренхима печени красно-бурого цвета,
однородной консистенции, печеночные вены развиты правильно, неравномерно полнокровны.
Микроскопически в печени крысят контрольной группы гистоархитектоника сохранена, балочно-радиарное строение прослеживается четко.
Гепатоциты имеют эозинофильную зернистую цитоплазму и округлое базофильное ядро. Определяются немногочисленные клетки Купфера в синусоидах. Центральные вены умеренно полнокровны,
синусоиды неравномерно расширены.
Микроскопически в печени новорожденных
крысят, подвергшихся влиянию острой постнатальной гипоксии (ОПГ) в 1 сутки наблюдаются
умеренные изменения в гепатоцитах, заключающиеся в увеличении их обьёма и следовательно нарушение типичной структуры печеночных балок.
Определяются клетки Купфера в синусоидах, пред-
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Среднее значение морфометрических показателей гепатоцитов крысят
Показатель

Контроль

ОПГ

СГ

Диаметр ядра, мкм

6,58± 0,11

6,61±0,12

9,06±0,009*^

Диаметр клетки, мкм

19,30±0,34

25,52±0,61*

28,54±0,64*^

Объём клетки, мкм3

184,43±5,31

232,21±6,93*

271,13±4,31*^

Объём ядра, мкм

63,18±1,84

64,84±1,86

108,37±2,32*^

Объём цитоплазмы, мкм3

121,25±3,12

167,37±4,03*

162,76±5,18*^

ЯЦИ

0,52± 0,01

0,39±0,009*

0,67±0,008*^

3

Таблица 1

Примечание: *P<0,05 по сравнению с аналогичным показателем группы контроля;
^P<0,05 по сравнению с аналогичным показателем группы ОПГ.

Рис. 1. Печень новорожденного крысенка
группы контроля. Нормальная
гистоархитектоника паренхимы. Окраска
гематоксилином и эозином, х100

Рис. 2. Печень новорожденного
крысенка группы ОПГ. Неравномерная
дискомплексация балок. Полнокровие
центральных вен. Окраска гематоксилином
и эозином, х100

Рис. 3. Печень новорожденного крысенка
группы СГ. Дискомплексация балок, мелкие
фокусы экстамедулярного кроветворения,
выраженное полнокровие центральных вен.
Окраска гематоксилином и эозином, х100

Рис. 4. Печень новорожденного крысенка
группы смешанной гипоксии.
Фиброз перипортальных трактов.
Окраска по Ван Гизону, х100
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ставленные крупными клетками неправильной
формы. Отмечается дилатация структур микроциркуляторного русла, центральные вены полнокровны, их стенки отечны. Увеличение размеров
гепатоцитов приводит к резкому сдавлению синусоидов. Местами синусоидные сосуды расширены,
отмечается отек синусоидальных клеток.
Микроскопически в печени новорожденных
крысят группы смешанной гипоксии (СГ) отмечается выраженные изменения в гепатоцитах, заключающиеся в набухании клеток, увеличении их
размеров, наблюдается нарушение гистоархитектоники в виде неравномерной дискомплексации балочно-радиарного строения. В центральных отделах гепатоциты в состоянии белковой дистрофии.
В паренхиме печени обнаруживаются мелкие очаги
экстрамедуллярного кроветворения. В синусоидах
определяются клетки Купфера, представленные
крупными клетками неправильной формы, отмечается уменьшение их количества по сравнению с
контрольной группой и группой ОПГ. В препарате
выявляются в небольшом количестве двуядерные
гепатоциты. Портальные тракты расширены вследствии выраженного отека, отмечается выраженное
полнокровие центральных вен, склероз портальных трактов (табл. 1).
При гистологическом исследовании печени
новорожденных крысят групп ОПГ и СГ были отмечены различные морфологические изменения,
степень выраженности которых зависела от интенсивности и продолжительности действующей
гипоксии. При морфометрическом исследовании
гепатоцитов новорожденных крысят виявлено увеличение их объёма наиболее выраженное в группе
СГ – на 47,01% и увеличение ЯЦИ на 28,85% по
сравнению с контрольной группой. В группе ОПГ
были выявлены умеренные изменения: увеличение
объема клетки на 25,90% за счет увеличения объема цитоплазмы, снижение ЯЦИ на 25% по сравнению с контрольной группой.
При морфологическом исследовании выявлены
существенные отличия у крысят СГ по сравнению
с контрольной группой и группой ОПГ. У новорожденных крысят групп СГ и ОПГ в печени также
определялись гемодинамические нарушения, морфологически проявляющиеся дилатацией структур
микроциркуляторного русла, расширением портальных трактов, стазом форменных элементов
крови в просвете сосудов, полнокровием сосудов.
Выявленные признаки нарушения кровообращения были наиболее выраженные в венозных структурах микроциркуляторного русла печени крысят
группы СГ, умеренно выраженные в группе ОПГ.
Гемодинамические нарушения с разной степенью
выраженности в печени, как реакция на гипоксию
были описаны и другими авторами. Так отмечено
расширение портальных трактов вследствие выраженного отека, полнокровие центральных вен с
множественными кровоизлияниями в паренхиме
печени, инфильтрацию клетками лимфоидного

ряда стенок артериол. Описанные нарушения усугубляют кровообращение печени с возможным нарушением функции в данном органе [14, с. 28-32;
15, с. 196-199; 17, с. 200-204]. У новорожденных
крысят на фоне признаков нарушения кровообращения и отека наблюдалось нарастание процессов
склерозирования в группе, где моделировали смешанную гипоксию, в строме печени были отмечены
склеротические изменения части стенок сосудов
МЦР. На фоне нарушения кровообращения в группе СГ отмечалось разрастание соединительный
ткани портальных трактов. Выявленные изменения
в печени новорожденных крысят в зоне портальных трактов в группе СГ вероятнее всего связаны с длительным воздействием внутриутробной
гипоксии, которая является основным стимулятором фиброзирующих факторов роста в организме
[16, с. 94-97; 17, с. 200-204]. В междольковой строме, а также в соединительной ткани периваскулярных и перидуктальных пространств выявлена
очаговая лимфомакрофагальная инфильтрация,
наиболее выраженная в группе СГ, которая свидетельствует о наличии воспалительного процесса и
усугублении в дальнейшем склеротических изменений в печени [8, с. 14-19; 15, с. 196-199]. Выявленные изменения вероятно, обусловленные влиянием внутриутробной гипоксии, которые в свою
очередь усугубляют дефицит кислорода в печени.
Описанные дистрофические изменения паренхимы
печени и склероз портальных трактов могут приводить к развитию патологии печени в дальнейшем
онтогенезе.
Выводы:
1. Экспериментальная гипоксия приводила к
увеличению объема гепатоцитов новорожденных
крысят. При моделировании острой постнатальной
гипоксии наблюдались умеренные изменения –
увеличение объема гепатоцитов за счет увеличения
объема цитоплазмы; при моделировании смешанной гипоксии – выраженные изменения, проявляющиеся в увеличении объема гепатоцитов за счет
увеличения объема цитоплазмы и увеличения объема ядра.
2. В печени новорожденных крысят в результате данного эксперимента выявлены дистрофические, воспалительные, склеротические изменения,
гемодинамические нарушения максимально выраженные при моделировании смешанной гипоксии,
умеренно выраженные при моделировании острой
постнатальной гипоксии.
3. Выявленные изменения в печени новорожденных крысят, которые были подвергнуты различным видам гипоксии, могут привести
к развитию патологии печени в дальнейшем онтогенезе.
Перспективы дальнейших исследований.
Перспективным является оценка морфофункционального состояния печени крысят перенесших
острую и смешанную гипоксии в течении первого
месяца постнатального развития.

38

Медичний форум

♦

Литература:
1. Салдусова О.А. Интранатальная гипоксия плода при фетоплацентарной недостаточности: автореф.
дис. канд. мед. наук.: спец. 14.00.01 «Акушерство и гинекологии» / О.А. Салдусова. – Москва, 2006. – 21 с.
2. Граф А.В. Антенатальная гипоксия: участие в развитии паталогий ЦНС в онтогенезе / А.В. Граф,
Е.Н. Гончаренко, Н.А. Соколова // Нейрохимия. – 2008. – Т. 25, № 1-2. – С. 11-16.
3. Пронина О.А. Развитие детей перенесших острую и хроническую гипоксию: автореф. дис. канд. мед.
наук.: спец. 14.00.09 «Педиатрия» / О.А. Пронина. – Воронеж ,2009. – 25 с.
4. Иутинский Э.М. Течение беременности и родов у женщин с фетоплацентарной недостаточностью /
Э.М. Иутинский, С.А. Дворянский, М.Б. Дрождина // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2014. – Выпуск № 27, № 18(189). – С. 54-57.
5. Еникеева Ю.Д. Влияние способа родоразрешения на процессы постнатальной адаптации новорожденных детей / Ю.Д. Еникеева, Э.Н. Ахмадеева // Медицинский вестник Башкорстана. – 2011. – Т. 6,
№ 5. – С. 145-150.
6. Паюшина О.В. Клеточный состав и регуляторные функции стромы зародышевой печени /
О.В. Паюшина, Е.И. Домарацкая, В.И. Старостин // Цитология. – 2012. – Т. 54. – № 5. – С. 369-380.
7. Калинин В.Ю. Влияние даларгина на функциональное состояние печени в условиях острой гипоксии:
авореф. дис. канд. биол. наук.: спец. 03.00.13 «Физиология» / В.Ю. Калинин. – Ульяновск, 2000. – 19 с.
8. Проценко Е.С. Анализ морфометрических показателей гепатоцитов плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией / И.В. Сорокина, Е.С. Проценко, Н.А. Ремнева, С.А. Шерстюк // Експериментана та
клінічна медицина. – 2010. – № 3(48). – С. 14-19.
9. Costa L.E, Oxygen dependence of mitochondrial function measured by kigh – resolution respirometry in long –
term hypoxia rats / L.E. Costa, C. Mendez, S.A. Boveri // Am. J. Physiol. – 1997. – Sep. Vol. 273(9). – P. 852-858.
10. Ксейко Д.Ф. Процессы перекисного окисления липидов и защитная роль антиоксидантной системы
в печени и эритроцитах в условиях острой кровопотери / Д.А. Ксейко, Т.П. Генинг // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9 (Ч. 2). – С. 304-307.
11.Нестеров Ю.В. Влияние стресс-индуцированных воздействий разной модальности и антиоксиданта
на свободнорадикальные процессы в легких и печени белых крыс / Ю.В. Нестеров // Естественные науки –
2010. – № 3. – С. 122-126.
12. Ayres-Silva J.D.P. Seguential morphological characteristics of murine fetal liver hematopoietic
microenvironment in Swiss Webster mice / J.D.P. Ayres-Silva, P.P.D.A. Manso, MRD.C. Madeira et al. // Cell and
Tissue Research. – 2011. – V. 344 – № 3. – Р. 455-469.
13. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exel /
С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич – К. : Морион. 2000. – 320 с.
14. Черненко Н.В. Сосудисто-паренхиматозные взаимоотношения в печени белых крыс после тотальной
спленэктомии / Н.В. Черненко // Саратовский научно – медицинский журнал. – 2008. – № 3(21). – С. 28-32.
15. Проценко Е.С. Морфофункциональная характеристика печени плодов от матерей, беременность
которых была осложнена преэклампсией / Е.С. Проценко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. –
Вип. 2. – Т. 1. – С. 196–199.
16. Марковский В.Д. Морфологические особенности почек у потомства крыс, подвергшихся влиянию хронической внутриутробной, острой постнатальной и смешанной гипоксии / В.Д. Марковский, И.В. Сорокина,
М.С. Мирошниченко, А.А. Адейеми // Якутский медицинский журнал. – 2015. – № 2(50). – С. 94-97.
17. Марковский В.Д. Влияние хронической внутриутробной гипоксии на морфофункциональное состояние печени потомства крыс / В.Д. Марковский, А.А. Сакал // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. –
Вип. 2, Том 2(129). – С. 200 – 204.

39

№ 12 (12) / 2017 р.

♦

Кріштафор Д.А.,

аспірант кафедри анестезіології, інтенсивної терапії
та медицини невідкладних станів
факультету післядипломної освіти
ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Міністерства охорони здоров’я України»

Клигуненко О.М.,

доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії
та медицини невідкладних станів
факультету післядипломної освіти
ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Міністерства охорони здоров’я України»

ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ L-АРГІНІНУ
ТА L-КАРНІТИНУ «ТІВОРЕЛЬ»® В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ ПОЛІТРАВМИ
У роботі представлені результати використання комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину (Тіворель®)
в комплексі інтенсивної терапії політравми, отримані на основі порівняння двох груп пацієнтів (усього 50 осіб).
Використання комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину (Тіворель®) у постраждалих з політравмою дозволило зменшити прояви запального та цитолітичного синдрому, дисфункції печінки, парезу кишківника, знизити кількість інфекційних ускладнень.
Ключові слова: політравма; крововтрата; поповнення крововтрати; поліорганна недостатність; L-аргінін;
L-карнітин; протекція ендотелію.
В работе представлены результаты использования комбинированного препарата L-аргинина и L-карнитина
(Тиворель®) в комплексе интенсивной терапии политравмы, полученные на основе сравнения двух групп пациентов
(всего 50 человек). Использование комбинированного препарата L-аргинина и L-карнитина (Тиворель®) у пострадавших с политравмой позволило уменьшить проявления воспалительного и цитолитического синдрома, дисфункции печени, пареза кишечника, снизить количество инфекционных осложнений.
Ключевые слова: политравма; кровопотеря; восполнение кровопотери; полиорганная недостаточность;
L-аргинин; L-карнитин; протекция эндотелия.
Article represents the results of using a combined L-arginine and L-carnitine solution (Tivor-L®) in multiple trauma intensive care, obtained from comparison of two groups of patients (50 in total). Using a combined L-arginine and L-carnitine
solution (Tivor-L®) in multiple trauma patients allowed to reduce manifestations of inflammatory and cytolytic syndrome, liver
dysfunction, intestinal paresis, and the number of infectious complications.
Ключевые слова: multiple trauma; bleeding; bleeding management; multiple organ failure; L-arginine; L-carnitine;
endothelial protection.

Вступ. Частота політравми становить 5,5–35%
серед усіх травм. Летальність дорівнює 12,2–63,4%,
із них у перші 24–48 годин помирає 65,1–70% постраждалих (35% у перші 15 хвилин від моменту
травми) [1; 2]. Неконтрольована посттравматична
кровотеча, якій можна запобігти, є провідною причиною смерті серед цих пацієнтів [3; 4; 5]. Кровотеча обумовлює 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 можна було б
запобігти, коливається від 8% до 60% [6; 7]. Синдром поліорганної недостатності при політравмі
розвивається у 32,7% випадків, із яких летальними
є 33,3-42,6% [8]. При цьому в структурі смертності
від політравми СПОН займає до 37,5% [9; 10]. Факторами ризику його розвитку є рання травматична
коагулопатія, геморагічний шок, надлишкове введення кристалоїдів та еритромаси [11].
Крововтрата і її корекція гіпоонкотичними розчинами, катаболічна фаза білкового обміну, підвищена проникність судинної стінки в умовах тканинної гіпоксії і ацидозу призводять до зниження
колоїдно-осмотичного тиску крові і феномену капілярного витоку. Його пов’язують з пошкоджен-

ням ендотеліального глікокаліксу (ЕГ), який діє як
первинний молекулярний фільтр, створюючи ефективний онкотичний градієнт у межах малого простору. У пошкодженні ЕГ беруть участь медіатори
запалення, зокрема передсердний натрійуретичний
пептид, що вивільняється при ятрогенній гіперволемії, тому неможливо повністю уникнути пошкодження ЕГ та інтерстиціального набряку [12].
Одним з препаратів, що мають протективну дію
на ендотелій, є L-аргінін. Це відносно незамінна
амінокислота, що служить субстратом для синтезу
оксиду азоту, який опосередковує захист інтактного ендотелію [13]. Шлях L-аргінін – оксид азоту
відіграє головну роль у підтримці запальної відповіді, апоптозу та захисті від вільно-радикального
ураження [14]. Він має імуномодулюючі властивості, зменшує вироблення прозапальних цитокінів, таких як IL-6, у той же час не впливаючи на
протизапальні, такі як IL-10 [15]. Рівень L-аргініну
в плазмі знижується рідко, проте його штучне підвищення за рахунок внутрішньовенного або перорального застосування підвищує утворення оксиду
азоту в осіб зі скомпрометованою ендотеліальною
функцією [15]. При запальних процесах ендогенний синтез L-аргініну не забезпечує фізіологічні
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потреби. Недостатність субстрату L-аргініну призводить до посилення утворення пероксинітриту,
який характеризується цитотоксичною дією [17].
Найчастіше L-аргінін застосовують при лікуванні
атеросклерозу [18; 19].
Низкою авторів допускається можливий позитивний ефект ендотеліопротекторної функції
L-аргініну при травмі і крововтраті. Angele M.K. зі
співавт. (1998, 2002) отримали задовільні результати у відновленні зниженого серцевого викиду і
тканинної перфузії у щурів з травматичною крововтратою при застосуванні L-аргініну на початку
рідинної ресусцитації, а також зниження кількості
місцевих ускладнень, таких як запалення [20; 21].
Shi H.P. з співавт. (2007) відзначили краще загоєння
ран у щурів, які перенесли травму і геморагічний
шок, при використанні L-аргініну [22]. AnayaPrado R. зі співавт. (2003, 2004) отримали позитивні результати при вивченні впливу L-аргініну на
індуковані геморагічним шоком і ресусцитацією
пошкодження печінки і легенів у щурів [23; 24].
Ремізова М.І. зі співавт. (2014) визначили поліпшення мікроциркуляції і кровопостачання життєво
важливих органів, а також зниження смертності
у щурів з геморагічним шоком при застосуванні
L-аргініну [25].
Іншим препаратом, що має подібну дію, є
L-карнітин. Він сприяє загоєнню ран, відновленню
нервової тканини, протидіє ендотеліально-клітинній дисфункції, знижує рівень оксидативного стресу [26; 27]. Дзугкоєв С.Г. зі співавт. (2015) отримали
позитивний вплив комбінації L-аргініну, афобазолу
та L-карнітину на ендотеліальну дисфункцію у щурів з кобальтовою інтоксикацією [28].
У той же час, сумісний вплив L-аргініну та
L-карнітину на перебіг геморагічного шоку і травматичної хвороби у людей досліджений недостатньо.
Метою нашого дослідження було визначення впливу комбінованого препарату L-аргініну та
L-карнітину (Тіворель®) на перебіг травматичної
хвороби у постраждалих з політравмою.
Матеріали дослідження. Нами обстежено
50 постраждалих з політравмою та поранених
із зони АТО, що надійшли до відділення інтенсивної терапії політравми КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» за період
з 01.03.2016 по 01.09.2017. Усі постраждалі були
випадковим чином розділені на 2 групи. Постраждалим 1 групи (n=25) проводилося поповнення крововтрати за рестриктивним типом (60,2±8,7 мл/кг).
Постраждалим 2 групи (n=25) також проводилося
поповнення крововтрати за рестриктивним типом
(64,5±14,5 мл/кг), з додаванням до програми інтенсивної терапії комбінованого препарату L-аргініну
та L-карнітину (Тіворель®, Юрія-Фарм, Україна)
у дозі 100 мл (1 флакон, еквівалент 42 мг аргініну гідрохлориду та 20 мг левокарнітину) на добу
протягом 3-5 діб, починаючи з першої доби після
травми.
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;

• 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;
• гострий рабдоміоліз;
• наявність хронічних захворювань серцево-судинної системи, нирок, цукрового діабету;
• забій серця, або забій головного мозку
2-3 ступеня чи внутрішньочерепний крововилив,
або спінальна травма;
• наявність протипоказань до застосування
L-аргініну та L-карнітину.
Усі хворі отримували інтенсивну терапію за
протоколом: інфузійно-трансфузійну, антибактеріальну та антипротозойну у випадку відкритих ран,
антипаретичну, респіраторну, профілактику ТЕУ та
стрес-язв ШКТ [29]. За необхідності виконувалися
оперативні втручання.
Для встановлення регіональних особливостей
додатково обстежено 15 здорових добровольців віком від 18 до 55 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. Ми вивчали зміни свідомості за шкалою ком Глазго [30], показники гемодинаміки, частоту та тривалість вазопресорної
підтримки та ШВЛ, строки відновлення перистальтики та самостійного випорожнення, погодинний
діурез, частоту застосування діуретиків та додаткової стимуляції перистальтики. Серед лабораторних
досліджень вивчались показники загального аналізу крові, печінковий та нирковий комплекс, коагулограма, показники кислотно-лужного та газового
складу крові, що визначались апаратним методом
за уніфікованими методиками [31]. Оцінка тяжкості травми проводилася одноразово при надходженні до стаціонару за шкалою тяжкості травми
ISS – Injury Severity Score [30]. Ці показники були
використані як критерії включення та виключення
з дослідження.
Дослідження проводилось у 6 етапів: при надходженні, через 6 та 24 години з моменту надходження, а також на 3, 7 та 14 добу після травми.
Кінцевими точками оцінки ефективності лікування були тривалість лікування у ВІТ, тривалість
госпітального етапу лікування та виживаність на
28 добу.
Аналіз отриманих результатів проводився за
допомогою параметричних (ANOVA) та непараметричних методів статистики з визначенням вірогідності різниці. Розрахунки виконували за допомогою програми Microsoft Excel 2016.
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Результати. Достовірних відмінностей між
групами за віком, статтю, тяжкістю травми та вихідними значеннями досліджуваних показників не
було. Так, середній об’єм крововтрати за формулою Moore склав 38,7%±4,7% у 1 та 38,5%±6,5%
у 2 групі, тяжкість травми за шкалою ISS –
25,1±4,5 та 22,9±5,3 бали, відповідно.
При надходженні у постраждалих обох груп
спостерігалися виражені порушення вітальних
функцій. Пригнічення свідомості відмічалося у
48% хворих 1 групи, 36% 2 групи. Спостерігалися гіпотензія (АТсист 105,3±9,4 мм рт.ст. у 1 групі, 104,0±13,3 мм рт.ст. у 2 групі), тахікардія (ЧСС
100,5±7,4 уд/хв та 99,1±9,4 уд/хв відповідно),
розлади дихання (ШВЛ потребували до 64% хворих 1 групи, 56% – 2 групи), парез кишківника
(76% хворих 1 групи, 68% – 2 групи).
Лабораторно визначалися анемія (гематокрит
0,30±0,03 л/л у обох групах, гемоглобін 98,5±11,2
та 102,7±17,9 г/л у 1 та 2 групах відповідно), лейкоцитоз (11,3±2,0 Г/л у 1, 13,5±3,7 Г/л у 2 групі),
гіперглікемія (у 1 групі рівень глюкози крові підвищувався на 46,0%, у 2 – на 42,0% понад норму),
гіпопротеїнемія (загальний білок – 54,9±4,6 г/л та
55,4±4,9 г/л, альбумін – 34,9±3,5 г/л та 33,3±2,2 г/л
у 1 та 2 групах відповідно), підвищення загального білірубіну на 94,4% у 1 та 67,7% у 2 групі, гіперферментемія (АлТ 60,5±22,5 та 66,0±19,1 ОД/л,
АсТ 106,1±31,2 та 123,7±30,8 ОД/л у 1 та 2 групах
відповідно), змішаний ацидоз (у венозній крові – pH 7,26±0,07 у 1, 7,25±0,03 – у 2 групі, pCO2
53,4±11,3 та 48,7±4,2 мм рт.ст., BE -4,2±2,1 та
-6,0±1,8 ммоль/л у 1 та 2 групах відповідно), зниження сатурації венозної крові (65,6%±6,5% та
61,7%±7,3% у 1 та 2 групах відповідно, що вказувало на порушення співвідношення доставки та
споживання кисню). Рівень сечовини та креатиніну
крові достовірно не змінювався. ПТІ знижувався
на 16,5% та 12,8%, рівень фібриногену – на 31,3%
та 34,4% у 1 та 2 групах відповідно, що свідчило
про коагулопатію споживання. Електролітних порушень не було.
В обох групах на тлі поповнення ОЦК швидко відбувалося зменшення таких ознак шоку, як
артеріальна гіпотензія, тахікардія, змішаний ацидоз. Ясна свідомість відновлювалася до 3 доби
у 96% хворих у обох групах. АТсист, АТдіаст та
САТ через 6 годин та протягом наступних етапів дослідження достовірно не відрізнялися від
норми у жодній групі. Вазопресорної підтримки потребували по 2 хворих у кожній групі. Тахікардія зберігалася до 3 доби включно в обох
групах. Тривалість ШВЛ склала 17,1±5,0 годин у
1, 14,9±5,4 годин – у 2 групі. У 2 групі меншою
була кількість пневмоній – 8% проти 16%. Менша кількість хворих потребували додаткової стимуляції перистальтики прозеріном: 8% у 2 групі
проти 12% у 1. У постраждалих, що отримували Тіворель®, раніше розпочиналося ентеральне
або пероральне харчування – у 1 добу його отримували 80% хворих проти 60% у 1 групі. Через
6 годин після травми в обох групах спостерігалася субфебрильна гіпертермія, що зберігалася
до 14 доби включно у 1 та до 7 доби – у 2 групі.
Діуретики застосовувалися у 12% хворих у обох

групах, темп погодинного діурезу не відрізнявся
між групами.
Лабораторно в обох групах спостерігалися
анемія та нейтрофільний лейкоцитоз, які зберігалися до 14 доби. Через 24 години у обох групах
спостерігалося зниження ПТІ, рівня фібриногену
та тромбоцитів (p<0,05 у порівнянні з нормою),
що свідчило про підвищене споживання факторів згортання; ПТІ нормалізувався на 3 добу, а
рівень фібриногену достовірно підвищувався понад норму у обох групах вже через 24 години від
початку лікування. Гіперфібриногенемія спостерігалася до 14 доби включно. Тромбоцитопенія
зберігалася до 3 доби включно, а з 7 доби у обох
групах спостерігався тромбоцитоз. Рівень глікемії нормалізувався на 3 добу у 1 та через 24 години у 2 групі. Гіпопротеїнемія визначалася в обох
групах протягом усіх етапів дослідження. Рівень
загального білірубіну нормалізувався у 1 групі
на 7 добу, у 2 – вже через 24 години. У 1 групі
через 24 години спостерігалося зростання рівню як АлТ, так і АсТ, у той час як у групі, де
застосовувався Тіворель®, рівень АлТ вже через
добу зменшувався і на 3-7 добу був достовірно
меншим, ніж у 1 групі, а рівень АсТ зростав меншою мірою. Через 24 години в обох групах спостерігалося підвищення рівня сечовини крові на
37,2% понад норму, креатиніну – на 52,6% у 1 та
22,3% у 2 групі (на 39,6% та 12,8% у порівнянні з вихідним рівнем, відповідно). Нормалізація
рівня креатиніну у обох групах відбувалася на
3 добу. Рівень електролітів крові достовірно не
відрізнявся від норми у обох групах протягом
усіх етапів дослідження. PH, pCO2 та BE венозної та артеріальної крові нормалізувалися через
24 години у обох групах, сатурація венозної крові – на 3 добу у 1 та через 24 години у 2 групі.
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Рис. 1. Динаміка рівня трансаміназ
у постраждалих з політравмою в залежності
від варіанту інтенсивної терапії
Тривалість лікування у ВІТ склала 7,1±3,4 дні
у 1 та 7,5±2,4 дні у 2 групі; у стаціонарі – 19,8±7,9
та 15,6±6,8 днів у 1 та 2 групах відповідно. Кількість ускладнень склала 32% у 1 та 20% у 2 групі.
У 1 групі помер 1 хворий (4%), у 2 групі летальних
випадків не було.
Обговорення результатів. Політравма, що супроводжується крововтратою від 30 до 60% ОЦК,
призводить до пригнічення свідомості, серцево-судинної недостатності, розладів дихання,
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перистальтики, анемії, порушення вуглеводної,
пігментної та білковосинтезуючої функцій печінки, цитолітичного синдрому, вираженої запальної
відповіді, змішаного ацидозу та порушень співвідношення доставки та споживання кисню. Рестриктивна інфузійна терапія дозволяє швидко подолати
прояви шоку. У хворих, які у комплексі інтенсивної терапії додатково отримували комбінований
препарат L-аргініну та L-карнітину (Тіворель®),
зменшувалися тривалість ШВЛ та кількість пневмоній, рідше виникала потреба у додатковій стимуляції перистальтики, раніше розпочиналося ентеральне харчування. Прискорювалася нормалізація
температури тіла, обміну кисню, рівня глюкози,

білірубіну крові, менш вираженим був цитолітичний синдром. Це зменшувало загальну кількість
ускладнень.
Висновки. Таким чином, при застосуванні комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину
(Тіворель®) в комплексі інтенсивної терапії політравми зменшуються прояви запального та цитолітичного синдрому, дисфункції печінки, парезу
кишківника, знижується кількість інфекційних
ускладнень.
Інформація про фінансування. Колектив авторів висловлює щиру вдячність фармацевтичній
корпорації «Юрія-Фарм» за надання препаратів та
реактивів для даного дослідження.
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МОНІТОРИНГ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ В УКРАЇНІ
Контроль за ефективністю, якістю та безпекою лікарських засобів – важливе та актуальне завдання служби охорони здоров’я України. На кожному етапі розробки нового лікарського засобу необхідно проводити моніторинг побічних реакцій, які можуть виникнути в результаті використання лікарського препарату.
Ключові слова: безпека лікарських засобів, моніторинг побічних реакцій, звіти з безпеки, повідомлення про
побічні реакції.
Контроль эфективности, качества и безопасности лекарственных средств – важное и актуальное задание службы охраны здоровья Украины. На каждом этапе разработки нового лекарства необходимо проводить мониторинг
побочных реакций, которые могут развиться в результате использования лекарственного средства.
Ключевые слова: безопасность лекарства, мониторинг побочных реакций, отчеты по безопасности, сообщения о побочных реакциях.
The control of the effectiveness, quality and safety of drugs are an important and current mission of the health service
of Ukraine. During the development of new drug is necessary to conduct the surveillance of adverse drug reaction, which is
provoked the drug used.
Key words: safety of drugs, monitoring of adverse reactions, Development Safety Update Report, reports of adverse
reactions.

Актуальність проблеми. Необхідною умовою
отримання адекватних даних щодо безпеки досліджуваного лікарського засобу є ретельно спланований і, належним чином, представлений в документації збір інформації про побічні реакції, їх
моніторинг та аналіз, як в ході проведення клінічних випробувань та під час використання у загальній практиці [2, c. 206].
Дослідження з безпеки нових лікарських засобів можна розділити на три етапи: доклінічні випробування на тваринах, клінічні випробування за
участю людини, постреєстраційні випробування
(при використанні лікарського засобу в загальній
практиці) [2, c. 204]. Моніторинг побічних реакцій
при проведенні клінічних випробувань здійснюється Департаментом експертизи матеріалів доклінічних та клінічних випробувань Державного
експертного центру МОЗ України (далі – Центр),
постреєстраційний фармаконагляд проводить Департамент фармаконагляду Центру.
Протягом останніх років Державним експертним центром, як уповноваженим органом, постійно оптимізувався процес реєстрації та аналізу повідомлень щодо підозрюваних непередбачуваних
серйозних побічних реакцій, які виникли під час
клінічних випробувань, що є важливим кроком в
забезпеченні всебічного захисту досліджуваних
пацієнтів.
Одним із основних факторів, який сприяв цим
позитивним змінам, є детальна регламентація процедури надання повідомлень щодо підозрюваних
непередбачуваних серйозних побічних реакцій дослідниками та спонсорами клінічних випробувань,
а також впровадження загальної електронної бази
даних, яка надає можливість більш детальної та
оперативної оцінки отриманих даних.
Актуальним питанням отримання необхідної
інформації в ході клінічних випробувань є гармонізація українських стандартів із кращими світовими
стандартами та вимогами щодо збору й надання

даних з безпеки під час проведення клінічних випробувань.
Постановка проблеми. Основний нормативно-правовий акт, який регламентує моніторинг
побічних реакцій при клінічних випробуваннях
(далі – КВ), зокрема процедури надання інформації про підозрювані непередбачувані серйозні побічні реакції (ПНСПР) і оновлюванні звіти з безпеки лікарських засобів, що знаходяться на стадії
розробки (далі – DSUR) дослідниками і спонсорами клінічних випробувань: «Порядок проведення
клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань» (далі –
Порядок), що затверджений наказом МОЗ України
від 23.09.2009 № 690 зі змінами та розроблений
відповідно до міжнародних вимог проведення КВ
лікарських засобів [1].
Якісне і своєчасне виявлення, реєстрація та повідомлення про побічні реакції необхідні для оцінки ефективності і безпеки застосування кожного
досліджуваного лікарського засобу для пацієнтів на
будь-якому етапі його розробки. Наприклад, із середини 70-х років по 2007 р. у Великобританії було
відкликано із медичного застосування 39 ліцензованих препаратів. Основні причини: поліпрагмазія
(один пацієнт із декількома захворюваннями приймає декілька ЛЗ) та не ефективне виявлення і повідомлення про побічні реакції на стадії клінічної
розробки [4, c. 5].
Термінологія, що використовується під час проведення моніторингу з безпеки лікарського засобу:
1. Побічні явища – будь-який несприятливий
медичний прояв, що необов’язково має причинний
зв’язок із застосуванням лікарського засобу.
2. Підозрювані побічні реакції – існує принаймні припустима достовірність причинно-наслідкового зв’язку між застосуванням препарату
і розвитком побічної реакції, але менший ступінь
вірогідності ніж у побічної реакції. Наприклад,
явища, що виникають рідко, але відомо, що вони
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пов’язані із застосуванням лікарських засобів
(набряк Квінке, синдром Стівенса-Джонса).
3. Побічні реакції – всі ті підозрювані побічні
реакції, де є причини зробити висновок, що препарат викликав розвиток реакції [5, c. 29].
4. Серйозна побічна реакція або серйозне побічне явище – будь-який несприятливий медичний
прояв при застосуванні лікарського засобу (незалежно від дозування), який призводить до смерті;
являє загрозу життю; вимагає госпіталізації або
продовження терміну існуючої госпіталізації; призводить до довготривалої або значної непрацездатності чи інвалідності, до вроджених аномалій чи
вад розвитку [3, c. 297].
5. Непередбачувана побічна реакція – побічна
реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб
(наприклад, з брошурою дослідника для незареєстрованого лікарського засобу або з інструкцією
з медичного застосування/короткою характеристикою для зареєстрованого лікарського засобу) [1, c. 7].
6. Спонсор – юридична або фізична особа, яка
несе відповідальність за ініціацію та організацію
клінічного випробування лікарського засобу та/або
його фінансування [1, c. 8].
Відповідно до Порядку проведення КВ в Україні
спонсор гарантує, що вся необхідна інформація про
ПНСПР, які призвели до смертельного наслідку чи
представляли загрозу для життя пацієнта реєструються і повідомляються не пізніше 7 календарних
днів у Центр, вся необхідна додаткова інформація
повідомляється протягом наступних 8 календарних
днів. Про всі інші ПНСПР спонсор повідомляє протягом 15 календарних днів. Спонсор інформує відповідальних дослідників/дослідників про виявлені
випадки, що можуть вплинути на безпеку пацієнтів. Центр реєструє всі випадки ПНСПР, які стали
йому відомі, і проводить їх аналіз [1, с. 24].
Основою для отримання даних з безпеки досліджуваних лікарських засобів є детально спланований і, належним чином, представлений в медичній
документації план моніторингу та аналізу побічних явищ і реакцій під час проведення клінічних
випробувань. Загалом термін «ризик по відношенню до лікарського засобу» – це ризик розвитку побічної реакції.
При здійсненні оцінки співвідношення користь/
ризик при застосуванні лікарських засобів до уваги
береться наступна інформація:
1. Ідентифіковані ризики (існують докази
взаємозв’язку між небажаними проявами і досліджуваними лікарськими засобами).
2. Потенційні ризики (існує підозра на наявність взаємозв’язку між небажаним проявом і досліджуваними лікарським засобами).
3. Відсутня інформація (відсутні дані або недостатньо даних щодо застосування досліджуваного
лікарського засобу, наприклад, у популяції людей
похилого віку).
Під час проведення довгострокових КВ спонсор надає до Центру звіт з безпеки ДЛЗ (DSUR),
на паперовому та електронному носіях не рідше
одного разу на рік і не пізніше 60 календарних
днів із дня оформлення звіту відповідно до вимог
[1, c. 25].

Формат DSUR, запропонований у Порядку
№ 690, є загальним стандартом для подання періодичних звітів з безпеки ЛЗ, які знаходяться в стадії
розробки (включаючи зареєстровані ЛЗ, вивчення
яких триває) у регіонах ICH.
До недавнього часу у Європейському Союзі надавався звіт з безпеки – EU Annual Safety Report,
у США – US IND Annual Report. Ці звіти мали значні розбіжності у змісті, форматі та термінах подання, що спричиняло незручності для аналізу.
DSUR замінює EU Annual Safety report (ASR),
який надавався раніше. Нова форма звіту з безпеки
DSUR більш детальна, ніж ASR і містить більш повну інформацію, необхідну для надання звітності
з безпеки ДЛЗ у ході КВ.
Новий формат DSUR узгоджує періодичні звіти з безпеки EU Annual Safety Report та US IND
Annual Report, а також Японії, гармонізує зміст та
терміни подання звіту.
Результати і обговорення. З 2012 до 2017
роки Департаментом експертизи матеріалів отримано всього 173 004 повідомлення про ПНСПР, із
яких в 2012 році – 22766 повідомлень про ПНСПР,
у 2013 році – 29677 повідомлень про ПНСПР,
в 2014 році 35809 повідомлень про ПНСПР, за
2015 рік – 32191 повідомлення, в 2016 році отримали 33015 повідомлень про ПНСПР та за 6 місяців 2017 року було отримано 19546 повідомлень
про ПНСПР за протоколами КВ, що затверджені
в Україні та за протоколами КВ, що проводяться в
світі, але не затверджені в Україні проте стосуються досліджуваного лікарського засобу [6].
За період з 2012 року по 9 місяців 2017 року
Центром було проаналізовано 2186 звіти з безпеки
лікарських засобів, із них: за 2012 рік – 423 звіти,
за 2013 рік – 474 звіти, за 2014 рік – 399 звітів, за
2015 рік – 333 звіти, за 2016 рік – 346 звітів [6].
За I піврічча 2017 р. Центром було проаналізовано 177 оновлюваних звітів з безпеки лікарських
засобів, що знаходяться на стадії розробки, з них:
139 – річних звітів, 9 – піврічних, 4 – квартальних,
14 – переліків ПНСПР, 11 – інформаційних повідомлень. Відповідно до наданої у звітах інформації
щодо безпеки ДЛЗ співвідношення користь/ризик
залишалося сприятливим [6].
Звіт з безпеки лікарських засобів, що знаходяться на стадії розробки містить 20 основних
розділів: 1. Вступ. 2. Міжнародний ліцензійний/
реєстраційний статус. 3. Заходи, прийняті з причин безпеки в звітний період. 4. Зміни у референтній інформації з безпеки. 5. Перелік клінічних випробувань, які проводяться чи завершені
у звітний період. 6. Оцінка кумулятивної експозиції (загального впливу). 7. Дані в переліках та
зведених таблицях. 8. Важливі результати клінічних випробувань за звітний період. 9. Дані з
безпеки, отримані під час неінтервенційних випробувань. 10. Інша інформація з безпеки у контексті клінічних випробувань. 11. Дані з безпеки
на основі маркетингового досвіду. 12. Неклінічні
дані. 13. Література. 14. Інші DSURs. 15. Відсутність ефективності. 16. Інформація, специфічна
для регіону. 17. Інформація, яка надійшла пізніше. 18. Сумарна оцінка безпеки. 19. Резюме важливих ризиків. 20. Висновки.

46

Медичний форум

♦

Особливу увагу в DSUR приділяють ідентифікації та оцінці ризиків. Оцінка ризиків включає
аналіз наступних даних: 1. Важливі ідентифіковані
ризики, 2. Важливі потенційні ризики, 3. Важлива
відсутня інформація, 4. Заходи щодо мінімізації ризиків, 5. Загальна оцінка ризик/користь.
Висновки. На основі отриманої інформації
щодо ідентифікованих ризиків в клінічній практиці
оновлюють звіти з безпеки в КВ (DSUR), оновлюють референтну інформацію з безпеки лікарського
засобу для КВ (брошуру дослідника), вносять при
необхідності зміни до протоколу КВ (наприклад,
критерії включення/не включення).
Для зареєстрованих ЛЗ – оновлюють інструкцію з медичного застосування/коротку характерис-

тику (розділи протипоказання до застосування),
PSUR, складають оновлення співвідношення ризик – користь, складають план управління ризиками (ПУР).
Моніторинг та аналіз інформації про побічні реакції необхідний для оцінки ефективності
та безпеки застосування лікарського засобу для
пацієнтів на будь-якому етапі його розробки,
в тому числі, є необхідною умовою адекватної
оцінки безпеки ДЛЗ при проведенні КВ, тому
його проведення вимагає чіткої регламентації та
регулювання з боку уповноважених органів, що
на сьогоднішній день, у значній мірі досягнуто, в тому числі, завдяки нормативно-правовим
актам.
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КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ
В ЖІНОК ІЗ ЗВИЧНИМ НЕВИНОШУВАННЯМ
У статті досліджуються клініко-анамнестичні особливості перебігу вагітності у жінок із звичним невиношуванням.
Ключові слова: звичне невиношування, переривання вагітності, перебіг вагітності.
В статье исследуются клинико-анамнестические особенности течения беременности у женщин с привычным
невынашиванием.
Ключевые слова: привычное невынашивание, прерывание беременности, течение беременности.
The article investigates the clinical and anamnestic features of the course of pregnancy in women with habitual miscarriage.
Key words: habitual miscarriage, abortion, pregnancy.

Вступ. Частота самовільного переривання вагітності досить висока – від 15 до 23% усіх зареєстрованих вагітностей, при цьому близько 80% всіх
репродуктивних втрат приходиться на I триместр
[1]. Діагностика невиношування вагітності дуже
складна, оскільки існує багато етіологічних факторів та патогенетичних механізмів цієї патології.
При цьому недосконалість діагностичних методик
та відсутність адекватного моніторингу ускладнень, що виникають під час вагітності, спричинюють додаткові труднощі у веденні цієї групи
пацієнток [4]. В наш час невиношування вагітності
є однією з провідних проблем акушерства та гінекології та потребує детального вивчення з метою
профілактики ранніх репродуктивних втрат, передчасних пологів і народження дітей з малою масою
тіла [3]. Актуальність проблеми невиношування
вагітності обумовлена також критичною демографічною ситуацією в Україні.
Звичне невиношування вагітності являє собою
поліетіологічний симптомокомплекс, в основі розвитку якого часто лежать структурні зміни ендометрію, інфекційні, ендокринні, імунологічні та
генетичні фактори у різних поєднаннях та співвідношеннях. Майже у 50% жінок не вдається встановити причину звичного невиношування [2].
Етіологія невиношування вагітності різноманітна; нерідко до переривання вагітності приводить не один, а декілька причинних факторів.
Згідно результатів епідеміологічних досліджень
дана патологія виникає частіше при поєднанні медичних і соціальних факторів, залежить від місця
проживання, професії матері і характеру її роботи
до і під час вагітності, соціальної приналежності,
віку і числа попередніх пологів, тіло будови і маси
тіла, якості харчування, наявності шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин).
До сприяючих чинників належать перш за все
так звані «критичні періоди» ембріогенезу. У ці
періоди ембріон найбільш чутливий до дії різних
чинників зовнішнього середовища та захворювань материнського організму. При дії цих чин-

ників в «критичні періоди» ембріони або гинуть
з наступним викиднем, або виникають різні вади
розвитку [5].
В механізмах передчасного переривання вагітності беруть участь багато взаємопов’язаних чинників. Але їх дія в кінцевому результаті однотипна – основний «удар» припадає на матку і плаценту.
Узагальнюючи викладене, в патогенетичному плані можна виділити чотири варіанти самовільного
переривання вагітності. Перший – порушення імунологічного і гормонального гомеостазу у фетоплацентарному комплексі. Таке поєднання цих двох
чинників зумовлене загальними центральними механізмами регуляції імуногенезу та гормоногенезу.
Ці механізми передчасного переривання вагітності
в основному переважають у ранні терміни вагітності (до 12 тижнів).
Другий патогенетичний варіант самовільного
переривання вагітності характерний для другої половини вагітності. У періоді в матці наступають
значні морфологічні і функціональні зміни: гіпертрофія і гіперплазія м’язових волокон, накопичення актоміозину, ферментних білків, АТФ та ін.
Матка стає чутливою до дії утеротонічних речовин.
Тому відторгнення плоду здійснюється по типу пологів, тобто переважають механізми скорочувальної діяльності матки.
Третій варіант переривання вагітності внаслідок істміко-цервікальної недостатності.
Четвертий варіант викиднів пов’язаний з первинною загибеллю ембріона або плоду в зв’язку
з хромосомними мутаціями або генетичними дефектами.
Виходячи з цих положень, ми зосередили увагу на дослідженні найважливіших соціальних характеристик жінок та їх анамнестичних даних, що
можуть мати вплив на переривання вагітності на
ранніх термінах. Аналіз їх особливостей дозволив
виявити ряд важливих закономірностей.
Мета – аналіз клініко-анамнестичних особливостей перебігу вагітності у жінок із звичним невиношуванням та прогнозування ризику розвитку
невиношування вагітності.

48

Медичний форум

♦

Рис. 1. Розподіл жінок, що проживають в міській та сільській місцевості, по характеру праці
Матеріали та методи. Дослідження проводилось на базі гінекологічного відділення ВМКПБ
№ 2. В дослідження було включено 88 жінок з діагнозом «Звичне невиношування вагітності», які
відповідали критеріям включення та виключення.
Контрольну групу склали 50 практично здорових
жінок, без випадків ранніх репродуктивних втрат
в анамнезі. Ми використовували загально-клінічні,
ультразвукові, патогістологічні, молекулярно-генетичні та математично-статистичні методи дослідження.
Результати. За даними нашого дослідження,
більшість обстежених (69% від загальної кількості) постійно проживає у міській місцевості. Жінки,
що постійно проживають в сільській місцевості,
мають менше можливостей отримувати адекватне
спостереження та своєчасне лікування ускладнень,
що можуть виникати на ранніх термінах вагітності. При дослідженні соціального стану було виявлено, що серед жінок із звичним невиношуванням
вагітності, що проживають у місті, більша частина жінок мають інтелектуальний характер роботи (61% обстежених), найменша – фізична праця
(11%); серед жінок, що проживають в сільській місцевості, більша частина займаються фізичною працею (50%), і лише 25% – інтелектуальною працею.
Відсоток домогосподарок був приблизно однаковим серед жінок, що проживають в міській та сільській місцевості (28% та 25%, відповідно) (рис. 1).
Співставлення отриманих результатів з даними
про освітній рівень та соціальний стан обстежених
жінок дозволяє зробити висновок, що спосіб життя
можна розглядати як фактор ризику переривання

вагітності на ранніх термінах. (коли емоційний та
психологічний вплив, пов’язаний із розумовим навантаженням, переважає над ефектами від фізичного навантаження.
Надзвичайно важливим для дослідження причин і механізмів переривання вагітності було дослідити вплив захворювань статевої системи. Так,
наявність в анамнезі гострого або хронічного аднекситу встановлена лише у 13% обстежених жінок, що проживають в сільській місцевості, та у
22% жінок, що проживають в місті (рис. 2). Ерозія шийки матки в анамнезі виявлена у 50% жінок
із звичним невиношуванням, що проживають в
селі, при цьому у жінок, що проживають в місті,
ця патологія виявлялась у 44% (рисунок 2). Мікстінфекцію було виявлено у 13% жінок, що прожива-

Рис. 2. Частота патологій органів жіночої
статевої системи в анамнезі
Таблиця 1

Особливості перебігу вагітності у жінок
із звичним невиношуванням
Симптом

Кількість жінок

Кількість жінок

1

Нудота

14

15,9%

2

Блювота

9

10,2%

3

Загальна слабкість

54

61,4%

4

Кров’янисті виділення

33

37,5%

5

Больові відчуття в грудях

12

13,6%

6

Головний біль, головокружіння

47

53,4%

7

Зниження базальної температури

23

26,1%

8

Біль внизу живота, поперековій ділянці

67

76,1%
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ють в сільській місцевості; у жінок, що проживають
в місті, дана патологія на виявлялась. Причиною
цього може бути менший відсоток звернень пацієнток при появі будь-яких симптомів патології. Серед
жінок із звичним невиношуванням вагітності, що
проживають в сільській місцевості, у 13% жінок
спостерігається порушення оваріо-менструального циклу (ПОМЦ). При цьому у жінок, що проживають у місті, не було виявлено даної патології.
В цілому у жінок із звичним невиношуванням передменструальний синдром є вельми поширеним
явищем (рис. 2).
При цьому дана патологія зустрічається з однаковою частотою як у жінок, що проживають в місті,
так і у жінок, що проживають в сільській місцевості (по 50%) (рис. 2). Обстежені жінки зазначили наявність перед черговою ментсруацією неприємних
суб’єктивних відчуттів психоемоційного, вегетативного або нейроендокринного характеру.
В групі жінок із звичним невиношуванням
вагітності було проведено опитування стосовно
особливостей перебігу вагітностей (таблиця 1).
67 жінок (76,1%) відмічали біль внизу живота та
в поперековій ділянці; 54 пацієнтки (61,4%) скаржились на загальну слабкість, 47 (53,4%) – на головний біль та головокружіння. У 33 жінок (37,55)
спостерігались кров’янисті виділення зі статевих
шляхів різної інтенсивності. 14 пацієнток (15,9%)
скаржились на нудоту, 9 (10,2%) – на блювоту,
12 (13,6%) – на больові відчуття у грудях. Певна
частина пацієнток із перериванням вагітності в
анамнезі вимірювали базальну температуру, при
цьому 23 жінки (26,1%) відмічали її зниження.
Враховуючи отримані результати і те, що дані ва-

гітності закінчились втратою вагітності, перелічені
симптоми можна вважати предикторами переривання вагітності. Саме тому жінки із звичним невиношуванням вагітності становлять групу ризику,
і при появі будь-яких симптомів необхідно приймати запобіжні міри.
Висновки та пропозиції. Результати нашого дослідження виявили ряд важливих чинників,
пов’язаних із перериванням вагітності. Серед соціальних чинників значущими виявилися високий
освітній рівень і переважно розумовий характер
праці (психоемоційне навантаження). Клінікоанамнестичні особливості перебігу вагітності у
жінок із перериванням вагітності в анамнезі включать ряд симптомів, при появі яких слід негайно
звернутись до лікувальної установи (кров’янисті
виділення зі статевих шляхів, біль внизу живота та
в поперековій ділянці, загальна слабкість, головний
біль, зниження базальної температури і т.д.), так як
дані прояви можуть бути предикторами переривання вагітності. Враховуючи статистичні дані різних
лікувальних установ видно, що в майбутньому частота ранніх репродуктивних втрат (в тому числі і
звичного невиношування вагітності) буде тільки
зростати, тому такі жінки входять в групу ризику
та вимагають підвищеної уваги лікарів. Формування груп ризику по звичному невиношуванню
вагітності дасть можливість знизити частоту ранніх репродуктивних втрат шляхом розробки схеми
прегравідарної підготовки, прогнозування ризику
розвитку патології імплантації та плацентації, відповідного моніторингу перебігу такої вагітності,
та своєчасно проводити корекцію виявлених порушень.
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РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНОСТІ
ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ЛЕГЕНЯХ
У ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
У роботі була досліджена роль антиоксидантного захисту в легенях морських свинок при експериментальній
бронхіальній астмі (EБA) на 1-шу, 4-ту, 18-ту і 25-ту доби. Результати досліджень показали, що на всіх етапах розвитку ЕБА вміст продуктів перекисного окислення ліпідів (малонового діальдегіду і дієнових кон’югатів) збільшувався,
в цей час на 1-шу і 4-ту доби активність супероксиддисмутази, каталази і глутатіонредуктази зростала з подальшим
зниженням їх на 18-ту та 25-ту доби експерименту.
Ключові слова: дієнові кон’югати, малоновий діальдегід, супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонредуктаза.
В работе изучалась роль процессов пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и состояние системы антиоксидантной защиты в легких морских свинок при экспериментальной бронхиальной астме (ЭБА). Результаты исследований показали, что на всех этапах развития ЭБА возрастает содержание продуктов ПОЛ (диеновых коньюгатов и
малонового диальдегида), в то же время на 1-е и 4-е сутки увеличивается активность супероксидтсмутазы, каталазы и глутатионредуктазы в легких с последующим их снижением на 18-е и 25-е сутки.
Ключевые слова: диеновые коньюгаты, малоновый диальдегид, супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионредуктаза.
In the work was investigated role of lipid peroxidation defence in lungs of guinea pigs during experimental bronchial
asthma (EBA) on the 1-st, 4-th, 18-th and 25-th days. Results of investigations showed that on all stages of EBA development content of lipid peroxidation products (malondialdehyde and diene conjugates) increase, in this time on the 1-st and
4-th days activity of superoxide dismutase, catalase and glutathione reductase in lungs are increased with conseqently
decreasing its on the 18-th and 25-th days of experiment.
Key words: malondialdehyde, diene conjugates, superoxide dismutase, catalase, glutathione reductase.

Вступ. Бронхіальна астма (БА) – хронічне запальне захворювання дихальних шляхів,
яке характеризується варіабельною зворотньою
бронхообструкцією та гіперреактивністю бронхів – підвищеною чутливістю їх до різних подразнюючих стимулів [1, с. 8-9]. Питома вага БА
складає від 0,6 до 2% від усієї патології органів
дихання. Згідно з літературними даними бронхіальною астмою страждають у різних країнах світу
від 1 до 10% жителів. В загальному вважається, що
на земній кулі бронхіальною астмою хворіють не
менше 2% всього населення, в результаті цього захворювання щорічно вмирають близько 2 млн. людей [2, с. 168-324].
Проблема патогенезу, ранньої діагностики та
лікування БА на сьогодні залишається не до кінця
вивченою, вона і досі є одним із серйозних завдань
сучасної медицини. Це, зокрема, стосується ролі
прооксидантної та антиоксидантної систем – дієнових кон’югатів (ДК), малонового діальдегіду
(МДА) та супероксиддисмутази (СОД), каталази
(КТ) і глутатіонредуктази (ГР) в легенях у різні періоди її розвитку.
Тому метою нашого дослідження було з’ясувати
роль процесів перекисного окиснення ліпідів та
стану антиоксидантної системи в легенях у механізмах розвитку експериментальної БА на різних
етапах її формування: 1-а, 4-а, 18-а і 25-а доби.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили на 45 мурчаках, яких розподілено на 5 груп, по 9 тварин у кожній:
1-а група – інтактні тварини (контроль);
2-а група – експериментальна бронхіальна астма (ЕБА) на 1-у добу;
3-я група – експериментальна бронхіальна астма (ЕБА) на 4-у добу;
4-а група – експериментальна бронхіальна астма (ЕБА) на 18-у добу;
5-а група – експериментальна бронхіальна астма (ЕБА) на 25-у добу.
З метою раціональної інтерпретації одержаних
цифрових даних умовно виділяли два періоди (ранній і пізній) розвитку ЕБА. Ранній період включав
групи тварин на 1-у і 4-у доби формування ЕБА,
а пізній період – мурчаки на 18-у і 25-у доби цієї
експериментальної моделі хвороби.
Експериментальну бронхіальну астму відтворювали за методикою В. І. Бабича [3, с. 159].
Попередньо тварин одноразово сенсибілізували
нормальною кінською сироваткою (0,1 мл внутрішньоочеревинно). Наступні 3 дні підряд їм
вводили підшкірно 0,1 мл нормальної кінської сироватки (НКС) із вбитою в автоклаві БЦЖ (на 1 мг
БЦЖ – 1,0 мл НКС). Наступні 14 днів щоденно
мурчаки протягом 30 хв у щільно закритій камері
за допомогою розпилювача піддавалися інгаляції
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НКС по 1,0 мл на кожну тварину. Ще одна інгаляція проводилася через 7 днів, що призводило
до виникнення у піддослідних мурчаків нападу
бронхіальної астми.
Тварин декапітували на 1-у, 4-у, 18-у і 25-у доби
розвитку ЕБА і визначали у легенях вміст продуктів
перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та ферментів
антиоксидантної системи (АОС). Вміст дієнових
кон’югатів (ДК) визначали за методом В. Г. Гаврилова, В. І. Мишкорудної [4, с. 170-171], малонового
діальдегіду (МДА) – за методом Е. Н. Коробейникова [5, с. 8-10], активність супероксиддисмутази
(СОД) – за методом R. Fried [6, с. 657-660], каталази (КТ) – за методом R. Ноlmes [7, с. 45-48],
глутатіонредуктази (ГР) – за методом В.М. Моина
[8, с. 724-727].
Опрацювання одержаних результатів здійснювали за методом Стьюдента.
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати біохімічних досліджень виявили зрушення процесів ліпопероксидації та стану антиоксидантного захисту в легенях в різні періоди формування експериментальної бронхіальної астми.
Так, на 1-у добу розвитку експериментальної
бронхіальної астми відбувалося незначне зростання вмісту ДК на 19,8% (Р<0,05) і МДА на 12,3%
(Р<0,05), а також активності КТ на 6,0% (Р<0,05)
і ГР на 33,3% (Р<0,05) в легенях у порівнянні
з контролем, що свідчило про надмірне накопичення продуктів ліпопероксидації та компенсаторну
реакцію з боку антиоксидантної системи. Виняток
становила активність СОД, яка не зазнавала достовірних змін і знаходилась на рівні величин групи
інтактних тварин (рис. 1).
Вивчення цих показників на 4-у добу формування ЕБА показало і надалі підвищення концентрації ДК на 20,6% (Р<0,05) і МДА на 15,4%
(Р<0,05), а також зростання активності СОД на
8,5% (Р<0,05), КТ на 12,7% (Р<0,05) і ГР на 61,1%
(Р<0,05) в легенях проти першої групи тварин
(рис. 1).
На пізніх етапах розвитку ЕБА, на 18-у і
25-у доби експерименту, виявлено подальше зростання продуктів ПОЛ і зниження ферментів АОС
(рис. 1). Зокрема, ЕБА на 18-у добу супроводжувалася ще більшими зростаннями вмісту ДК – на
27,2% (Р<0,05) та МДА на 24,7% (Р<0,05) та помітним зниженням активності в легенях СОД, КТ
і ГР відповідно на 11,3% (Р<0,05), 12,7% (Р<0,05)
і 38,9% (Р<0,05) відносно інтактної групи тварин
(рис. 1). Це дає змогу висловити думку про те, що
процеси ПОЛ на 18-у добу ЕБА зростають, а сис-

Рис. 1. Вміст продуктів ПОЛ та стану АОС
в легенях в динаміці розвитку ЕБА
(у% від контролю)
тема антиоксидантного захисту є недостатньо активною для утилізації продуктів ліпопероксидації.
Зміни такого ж характеру спостерігалися і надалі, на 25-у добу експерименту, проте були більше вираженими. У цей період відбувалося найінтенсивніше утворення продуктів ПОЛ – рівень ДК
зростав на 50% (Р<0,05) і МДА на 29,5% (Р<0,05),
на тлі депресії АОС знижувалася активність СОД
на 15% (Р<0,05), КТ на 26,2% (Р<0,05) і ГР на 50%
(Р<0,05) в легенях за умов формування моделі
бронхіальної астми (рис.1).
Таким чином, проведені біохімічні дослідження
показників ПОЛ і АОС у різних груп тварин (інтактних, з ЕБА в динаміці її розвитку) довели, що на
усіх етапах розвитку ЕБА відбувається послідовне
надмірне утворення продуктів ліпопероксидації та
спочатку компенсаторне підвищення активності
СОД, КТ і ГР (1-а і 4-а доби) в легенях з наступним їх суттєвим зниженням (18-та і 25-та доби), що
вказує на переважання механізмів пошкодження
над механізмами захисту та участь процесів ПОЛ
і стану АОС у патогенезі експериментальної бронхіальної астми.
Висновки.
1. В процесі формування моделі бронхіальної астми на усіх етапах розвитку спостерігалося
поступове надмірне утворення продуктів ліпопероксидації у легенях тварин з ЕБА, починаючи
з 1-ої доби, і досягло максимальних показників
на 25-ту добу експерименту відносно контрольної
групи тварин.
2. Прогресування процесів перекисного окиснення ліпідів викликало спочатку компенсаторну
реакцію з боку системи антиоксидантного захисту
(на 1-шу і 4-ту доби експерименту) з подальшою її
депресією на 18-ту та 25-ту доби на фоні прогресування ЕБА.

Література:
1. Регеда М. С. Бронхіальна астма / М. С. Регеда // Монографія. П’яте перевидання. – Львів, 2012. – 141 с.
2. Регеда М. С. Алергічні захворювання легенів / М. С. Регеда // Монографія. – Львів, 2009. – С. 168-324.
3. Бабич В. И. Модификация метода экспериментальной модели бронхиальной астмы у морских свинок /
В. И. Бабич // Проблемы патологии в эксперименте и клинике. – Львов, 1979. – Т. 3. – С. 159.
4. Гаврилов В. Б. Спектрофотометрическое определение содержання гидроперекисей липидов в плазме /
В. Б. Гаврилов, М.И. Мишкорудная // Лабораторная диагностика ишемичной болезни сердца. – К.: Здоров’я,
1989. – С. 170-171.
5. Коробейников Э. Н. Модификация определения продуктов ПОЛ в реакции с тиобарбитуровой кислотой / Э. Н. Коробейников // Лабораторное дело. – 1989. – №7. – С. 8-10.
6. Fried R. Enzymatic and non-enzymatic assay of superoxide ifilii / R. Fried // Biochemie. – 1975. – Vol. 57,
№ 5. – Р. 657-660.

52

Медичний форум

♦

7. Holmes R. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase / R. Holmes, C. Masters //
FEBS Lett. – 1970. – Vоl. 11, № 1. – Р. 45-48.
8. Моин В. М. Простой и специфический метод определения активности глататионредуктазы
в эритроцитах / В. М. Моин // Лаб.дело. – 1986. – №12. – С. 724-727.
9. Донич С. Г. Прогнозування періодів перебігу бронхіальної астми / С. Г. Донич, С. С. Солдатченко,
Й. П. Ігнатоніс // Методичні рекомендації. – Ялта, 2009. – 20 с.
10. Етика лікаря та права людини: положення про використання тварин у біомедичних дослідах // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2003. – Т. 22, № 2. – С. 108-109.

53

№ 12 (12) / 2017 р.

♦

Николюк Я.Я.,

студентка
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Дяк К.В.,

аспірант кафедри акушерства та гінекології
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Семеняк А.В.,

кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри акушерства та гінекології
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

ПСИХОЕМОЦІНИЙ СТАН У ЖІНОК ЯК ФАКТОР РИЗИКУ
МОЖЛИВИХ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ
Питання передчасної пологової діяльності привертає все більшу увагу лікарів акушер-гінекологів не лише в Україні, але й в усьому світі. Стрес при вагітності завжди асоціюється з підвищеним ризиком низької ваги новонароджених або передчасними пологами. Реакція жіночого організму на стрес має свої характерні особливості, які ставлять
жінку на більш високий ступінь ризику розвитку негативних ефектів стресу та патологічних проявів, тому особливості
стрес-реакцій, що виникають у жіночому організмі, особливо під час вагітності, мають враховуватися в розробці підходів до профілактики та корекції можливих порушень.
Ключові слова: передчасні пологи, стрес, шкала Гальмінтона.
Вопрос преждевременной родовой деятельности привлекает все большее внимание врачей акушер-гинекологов не только в Украине, но и во всем мире. Стресс при беременности всегда ассоциируется с повышенным риском
низкого веса новорожденных или преждевременными родами. Реакция женского организма на стресс имеет свои
характерные особенности, которые ставят женщину на более высокую степень риска развития негативных эффектов стресса и патологических проявлений, поэтому особенности стресс-реакций, возникающих в женском организме, особенно во время беременности, должны учитываться в разработке подходов к профилактике и коррекции
возможных нарушений.
Ключевые слова: преждевременные роды, стресс, шкала Гальминтона.
The issue of preterm labor is attracting more and more attention of doctors obstetrician-gynecologists not only in
Ukraine but throughout the world. Stress during pregnancy is always associated with an increased risk of low birth weight
or premature delivery. The reaction of the female body to stress has its characteristic features, which place the woman at a
higher risk of developing the negative effects of stress and pathological manifestations, so the features of stress reactions
occurring in the female body, especially during pregnancy, should be taken into account in the development of approaches
to prevention and correction of possible violations.
Key words: preterm labor, stress, Halminton scale.

Актуальність. Передчасні пологи – серйозна
проблема перинатальної охорони здоров’я. Актуальність даної проблеми визначається не тільки з
медичною, а й соціальною значимістю, так як захворюваність і перинатальна смертність серед
недоношених, і особливо дітей з малою вагою
досягає 70% – не має тенденції до зниження. Незважаючи на всі зусилля наукового і практичного
акушерства, частота передчасних пологів за останнє десятиліття не знижується і коливається від
7 до 15% вагітностей [7; 9]. Перинатальна смертність при передчасних пологах спостерігається у
8-13 разів частіше, ніж при термінових, а 50% недоношених дітей страждає важкими неврологічними захворюваннями, в тому числі: дитячий церебральний параліч, важкі порушення зору і слуху
та важкі хронічні захворювання дихальної системи
[8]. Питання передчасної пологової діяльності привертає все більшу увагу лікарів акушер-гінекологів
не лише в Україні, але й в усьому світі.
Не можна не враховувати, що стрес та негативні
емоції вражають нервову систему найбільше, що не
найкраще впливає на вагітну та майбутнє її розродження. У багатьох дослідженнях показано вплив
індивідуально-психологічних властивостей жінки,

передусім особливостей емоційної сфери, на стан
її репродуктивного здоров’я та характер реалізації
репродуктивної функції.
Постановка проблеми. Основною метою нашого наукового дослідженя є з’ясування особливостей психоемоційного стану, що впливають на
настання передчасних пологів.
Виклад основного матеріалу. Стрес при вагітності завжди асоціюється з підвищеним ризиком
низької ваги новонароджених або передчасними
пологами. Деякі повідомлення пов’язують стрес з
ризиком вроджених вад розвитку похідних тканин
нервового гребня. Реакція жіночого організму на
стрес має свої характерні особливості, які ставлять
жінку на більш високий ступінь ризику розвитку
негативних ефектів стресу та патологічних проявів, тому особливості стрес-реакцій, що виникають
у жіночому організмі, особливо під час вагітності,
мають враховуватися в розробці підходів до профілактики та корекції можливих порушень.
Стресори – це фактори навколишнього середовища або особисті, дія яких виводить із рівноваги
фізіологічні та психічні функції людини, що позначається на нервовій системі організму та спричиняє виникнення стресу.
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Гормон стресу – кортизол, згідно з медичною
статистикою, все частіше вражає пацієнток жіночої
статі, вагітних в тому числі. Кортизол – це гормон,
який виробляється в наднирниках. Його основні
функції – це регуляція обміну речовин в організмі
(баланс жирів, вуглеводів і білків), захист організму від проникнення в нього вірусів, інфекцій і бактерій, стимуляція нормальної роботи імунітету, активація розумової діяльності, вироблення захисної
реакції на стрес і нервові ситуації в повсякденному
житті.
У здорової людини рівень гормону кортизолу
закономірно підвищується в ранковий час доби і
знижується ближче до вечора. Причому, у вагітних
жінок рівень гормону кортизолу може збільшуватися в кілька разів, що є варіантом норми. Даний
гормон є вкрай необхідним для плода і вагітної
жінки, так як його підвищена кількість сприяє виробленню слизового шару, що покриває легені малюка.
Кортикотропін-релізінг гормон. Якщо стрес
впливає на виникнення передчасних пологів та
вагу новонароджених, ефект може бути опосередкованим кортикотропін-рилізинг гормоном, який
вивільняється гіпофізом і плацентою. При дослідженні випадок-контроль використали сироватку,
отриману в середині вагітності, для оцінки рівня
кортикотропін-рилізинг гормону у матері, як предиктору передчасних пологів. Невелику, але статистично значиму асоціацію було виявлено. Співвідношення шансів для білошкірих та чорношкірих
жінок становило 2,3 (95% ДІ 1,1-5.1) та 5,0 (95% ДІ
1,8-13,3), відповідно. Підвищення рівня кортикотропін-рилізинг гормону у відповідь на стрес
Шкала Гамільтона
№
Названия пункта
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Депрессивное
настроение
Вина
Суицидальность
Трудности засыпания
Прерывистый сон
Раннее пробуждение
Работа, деятельность
Заторможеность
Напряжение
Психическая тревога
Соматическая тревога
Снижение аппетита
Общесоматические
симптомы
Снижение либидо
Ипохондрия
Снижение веса
Критика к состоянию

Таблиця 1

Значение индексов
качества
WMS
UMS
0,58

0,59

0,64
0,79
1,26
1,17
1,17
0,54
1,71
1,27
0,91
0,85
0,67

0,63
0,79
1,25
1,17
1,13
0,56
1,56
1,53
0,88
0,77
0,67

1,03

1,03

0,48
1,23
0,84
1,77

0,44
1,16
0,72
1,80

теоретично призводить до вивільнення маткових
простагландинів, медіаторів запалення, вазоконстрикторних факторів, що підвищує ризик передчасних пологів та низької ваги при народженні.
Не залежно від причин стресу (зовнішні обставини), в першу чергу, реагує кора головного
мозку. Далі йде відповідь гіпоталамо-гіпофізарної
системи. В кров потрапляє гормон стресу, який виробляють залози внутрішньої секреції. У відповідь
на рівень гормону в крові реагують м’язи. Організм
потребує захисту і напружені м’язи провокують
вироблення адреналіну. Після чого рівень гормону
пролактин підвищується, а прогестерону – зменшується: виникає загроза за рахунок реакції м’язів
матки. Чим більше, й чим довше зберігається підвищений тонус матки – тим небезпечніше для дитини
(плацента не може задовольнити потреби малюка).
Зняття напруги – допомагає зберегти вагітність.
Ще в момент зачаття у корі головного мозку
жінки формується, так звана, домінанта вагітності, яка визначає хід фізіологічних і психологічних
процесів. Необхідні для благополучного виношування плоду та успішних пологів зміни в організмі
«бере на себе» саме ця домінанта. При цьому перебудовуються на новий лад практично всі органи
та системи, зокрема і нервова. Психіка майбутньої
мами, мов дзеркало, відображає зміни у нервовій
системі. А вона прямо залежить від рівня гормонів,
який у цей період аж зашкалює. Гормональні атаки такі великі, що вагітній потрібно багато зусиль,
аби дати з ними раду. Тому вона гостріше реагує на
дрібниці і стає трохи розсіяною, що в подальшому може призвести жінку до передчасних пологів,
а згодом до пост родової депресії.
Психолог під час консультації знаходить стресовий фактор, який актуалізує внутрішньо особистісний конфлікт. Далі проводиться робота з конфліктом – знаходимо причини та шляхи усунення.
На завершальному етапі підбираються вправи з
дихання, проводиться релаксація, екологічна перевірка отриманих результатів, свідоме закріплення
отриманого досвіду.
Шкала Гамільтона – найбільш поширений інструмент для оцінки ефективності антидепресантів
в клінічних випробуваннях. Відповідно до критеріїв National Institute for Clinical Excellence (NICE)
ефект антидепресанту в порівнянні з плацебо є клінічно значущим, якщо різниця між ефектом антидепресанту і плацебо становить за шкалою Гамільтона лише 3 пункту або більш [10].
Шкала для оцінки депресії є однією з найбільш
поширених кваліфікованих шкал, застосовуваних
для оцінки ступеня вираженості депресивної симптоматики. Вона складається з 23 пунктів, 2 з яких
(16-й і 18-й) містять 2 частини А і Б, які заповнюються альтернативно.
Точність вимірювання залежить від досвіду та
кваліфікації дослідника і акуратної реєстрації використовуваної інформації. Пацієнтові необхідно
надати достатньо часу для докладної відповіді на
питання, тому не слід тиснути на нього, якщо той
затрудняється відповідати. При цьому не слід дозволяти йому відхилятися від теми питання. Число
прямих запитань повинно бути зведене до мінімуму. Питання слід задавати різними способами, ком-
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бінуючи варіанти з ствердними або негативними
відповідями.
Допускається опитування родичів пацієнта,
його друзів, медперсоналу для отримання додаткової інформації, якщо є сумніви в коректності відповідей пацієнта (табл. 1).
Оцінки параметрів за шкалою Гамільтона виробляються на основі даних клінічного інтерв’ю, збір
якого займає не більше 25 хвилин. У цих оцінках,
як правило, відбивається стан пацієнта протягом
останнього тижня. При інтерпретації даних необхідно пам’ятати, що пункти з 18-го по 21-й не відображають ступінь вираженості власне депресивної
симптоматики. Сума балів за першими 17 пунктам
шкали Гамільтона, стосовно МКБ-10, відповідає:
• 0–7 – норма;
• 8–13 – легке депресивне порушення;
• 14–18 – депресивне порушення среднього ступеня важкості;
• 19–22 – депресивне порушення важкого ступеня;
• более 23 – депресивне порушення вкрай важкого ступеня.
Період вагітності, з психологічної точки зору, є
одним із критичних періодів кожної жінки не залежно від того, чи це перша вагітність чи повторна. Вагітна повинна усвідомлювати, що успішність
адаптації до вагітності, пологів та післяпологового
періоду корелює з психофізіологічними особливостями її емоційної сфери, особистісними характеристиками, соціально-економічною ситуацією,
задоволеністю внутрішньо-сімейними стосунками
тощо. Слід підходити до питання психоемоційного
стану та взаємозв’язку психологічних властивостей жінки з особливостями реалізації її репродуктивної функції обережно. Порушення психоемоційного статусу, можуть бути однією з головних
причин формування багатьох захворювань. З точки
зору теорії функціональної системи, емоційний
стрес виникає в тих випадках, коли людина за певних умов не може задовольнити своїх основних
біологічних або соціальних потреб, тобто досягти
життєво головного показника.
Так, жінка із першою вагітністю має недостатній рівень стресостійкості, що призводить до підвищення активності процесів збудження у ЦНС,
в той час, як повторнородяща жінка поступово
відновлює рівновагу між процесами збудження та
гальмування. Проте, у кожної вагітної у третьому
триместрі в корі головного мозку знову поступово
збільшуються процеси збудження над процесами
гальмування, значно підвищується рівень тривожності, відбувається зміна всіх функціональних
процесів, формується новий сенсорний досвід,
з’являється страх перед пологами [4].
У цілому вагітні, що вже мали досвід в народжуванні дитини характеризуються психічною
рівновагою, емоційною стійкістю, низьким рівнем
неспокою та тривожності.
В той самий час, у первородящих, за наявності
складних стосунків у сім’ї, конфліктів, психоемоційне напруження може переходити в психоемоційний синдром, який порушує гомеостаз та викликає
різноманітні патологічні процеси впродовж вагітності. Доведено, що ненароджена дитина чітко реа-

гує на думки матері котрі в подальшому впливатимуть на становлення психічної функції та розвиток
майбутньої дитини [3].
Не рідко, при аналізі даних щодо величини
окремих складових, за якими власне й визначався
рівень стресостійкості: адаптивності, емоційності,
тривожності, виявляють, що найнижчий показник
адаптивності з одночасним підвищенням рівнів
емоційності та тривожності спостерігався у жінок, що чекають дитину вперше. Дана група жінок
часто скаржиться на швидку зміну настрою, нестриманість, ожиріння, дратівливість – суб’єктивні
скарги, що характеризують нейро-вегетативні порушення, які, в свою чергу, призводять до передчасних пологів.
Повторнородящі, знаючи деякі нюанси у правильності виношування плода, здатні визначити
рівень тривожності, знайти емоційну стабільність,
грамотно поєднують працю і відпочинок, та зробити певний прогноз щодо стабілізації стану емоційно-вольової сфери. Це можна пояснити тим, що,
як правило, дана група жінок упродовж першої/
попередньої вагітності неодноразово знаходилися
в стаціонарі, проводили запропонований комплекс
реабілітації, були достатньо інформовані про свій
стан та про тактику майбутніх пологів, мали певний ступінь довіри, тобто були підготовлені до такого стресорного процесу як пологи.
Жінки, що вагітні вперше, проявляють збільшений психоемоційний стрес, внаслідок чого, часто
виникають певні ускладнення, які пов’язані з різними порушеннями соматичного або психічного
здоров’я жінки, а також аномаліями розвитку плоду. Такі фактори мають негативний вплив не тільки
на перебіг вагітності, пологів та післяпологового
періоду, а й можуть порушувати процес становлення материнської сфери та навіть у подальшому
призводити до порушення материнсько-дитячих
стосунків [4; 5; 6].
В подальшому жінка повинна усвідомлювати
всю серйозність можливих ускладнень: якщо не
знайти баланс між негативними та позитивними
емоціями і не забезпечити оптимальних умов для
розвитку плоду і народження здорової дитини,
найчастіше наслідком стають – передчасні пологи. Адже, ефективна адаптація до вагітності багато
в чому залежить й від готовності жінки до подолання складної ситуації, якою сама по собі виступає вагітність, особливо у випадках ускладнення.
Висока цінність дитини й материнства в цілому нерідко є тим провідним чинником, який сприятиме
перебудові в ієрархії цінностей та допомагатиме
формуванню ефективних адаптаційних реакцій як
на соматичному, так і на психічному рівнях особистості жінки [1; 2].
Висновок. Отже,у більшості жінок наприкінці
вагітності спостерігається порушення у психоемоційній сфері, що пояснюється, з одного боку, наявністю самої вагітності, яку можна розглядати як
достатньо тривалу стресогенну ситуацію, а з другого – очікуванням пологів і пов’язаної з цим тривожності за їх результат.
Показано, що передчасні пологи є додатковим стресогенним чинником, який призводить до
більш істотних змін у психоемоційному стані з
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розвитком ПЕН різного ступеня, що, у свою чергу,
різко збільшує можливість розвитку ускладнень у
пологах і післяпологовому періоді даної категорії
вагітних.

Шкала Гальмінтона для оцінки депресії є однією з найбільш поширених кваліфікованих шкал,
застосовуваних для оцінки ступеня вираженості
депресивної симптоматики.

Література:
1. Бацилєва О. В. Репродуктивне здоров’я : медико-психологічні та соціальні аспекти / О. В. Бацилєва. –
Донецьк : Донбас, 2011. – 236 с.
2. Кочарян А. Беременность как эмоционально-трудная ситуация / А. Кочарян, В. Кузнецова // Психологічні перспективи. – 2009. – Вип. 13. – С. 230–236.
3. Емерсон Ф. З. Адаптация к стрессорним и физическим загрузкам / Ф. З. Емерсон, М. Г. Пшенникова. –
М.: Медицина, 1988. – 256 с.
4. Сорокина Т. Т. Роды и психика : практич. Руководство / Т. Т. Сорокина. – Мн. : Новое знание,
2003. – 352 с.
5. Васильева В. В. Особенности психоэмоционального статуса женщин при физиологической и
осложнённой беременности и программа их психологического сопровождения / В. В. Васильева, В. В. Авруцкая // Психол. журн. – 2008. – Т. 29, № 3. – С. 110–119.
6. Русалов В. М. Индивидуально-психологические особенности женщин с осложненной беременностью /
В. М. Русалов, Л. М. Рудина // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 6. – С. 16–26.
7. Кулавский Е.В., Кулавский В.А. Актуальные проблемы преждевременных родов в современном акушерстве. – Медицинский вестник Башкортостана, 2011. – Т. 6. – № 1. – С. 49–53.
8. Макаров О.В., Бухарева И.В., Кузнецов И.А., Романовская В.В. Современные подходы к прогнозированию преждевременных родов. Российский вестник акушера-гинеколога, 2007. – № 7. – С. 10–15.
9. Проблемы преждевременных родов в современном акушерстве / Савельева Г.М. и др. Практическая
медицина, 2010. – № 4(43). – С. 7–12.
10. Andrews PW, Thomson JA Jr, Amstadter A, Neale MC. Primum Non Nocere: An Evolutionary Analysis of
Whether Antidepressants Do More Harm than Good. Published online 2012 Apr 24. doi: 10.3389/fpsyg.2012.00117
PMCID:PMC3334530.

57

№ 12 (12) / 2017 р.

♦

Ніцович І.Р.,

кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри акушерства та гінекології
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

ВІДНОВЛЕННЯ БІОЦЕНОЗУ ПІХВИ ПРИ ЛІКУВАННІ
БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ У ВАГІТНИХ
Проведено клініко-лабораторне обстеження 60 вагітних з бактеріальним вагінозом (БВ) у терміні від 12 до
24 тижнів вагітності. Проводилося поетапне місцеве лікування БВ згідно стандартних схем лікування. Додавання до
другого етапу лікування пробіотика та пребіотика значно покращує ефективність лікування, відсутність рецидивів.
Ефективність лікування БВ не залежить від терміну вагітності. За відсутності чи неефективності лікування кількість
ускладнень зростає з терміном вагітності.
Ключові слова: бактеріальний вагіноз, пробіотик, пребіотик.
Проведено клинико-лабораторное обследование 60 беременных с БВ в сроке от 12 до 24 недель беременности.
Проводилось поэтапное местное лечение БВ согласно стандартных схем лечения. Добавление ко второму этапу
лечения пробиотика и пребиотика значительно улучшает эффективность лечения, отсутствие рецидивов. Эффективность лечения БВ не зависит от срока беременности. При отсутствии или неэффективности лечения количество
осложнений возрастает со сроком беременности.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, пробиотик, пребиотик.
Clinical and laboratory examination of 60 pregnant women with bacterial vaginosis (BV) in the period from 12 to 24 weeks
of pregnancy was conducted. Staged local treatment was performed according to standard treatment regimens. Adding to
the second stage of treatment probiotic and prebiotic improves the effectiveness of treatment, no recurrence. The effectiveness of treatment of BV not depends on gestational age. In the absence or ineffectiveness of treatment, the number of
complications increases with the term of pregnancy.
Key words: вacterial vaginosis, probiotic, prebiotic.

Вступ. Запальні захворювання жіночих статевих органів залишаються однією з найважливіших проблем в акушерстві, призводять до різних
ускладнень вагітності, перинатальних захворювань. Генітальні інфекції в структурі материнської захворюваності складають близько 70–80%
[2, с. 8-14; 3, с. 60-66; 5, с. 63-66].
У нормі вагінальна флора складається з аеробних та анаеробних бактерій, з домінуванням видів лактобактерій, які забезпечують захист від інфекції, зокрема, шляхом підтримання кислого рН
піхви та забезпечення наявності перекису водню у
середовищі статевого тракту. Патогенна та умовнопатогенна флора при вагітності складають до 50%,
а частота порушень мікробіоценозу пологових
шляхів у жінок групи ризику акушерської патології
під час вагітності становить 40-60% [2, с. 8-14, 4].
Найбільш розповсюдженим порушенням вагінальної мікрофлори є БВ, частота якого у вагітних доходить до 20%. Він характеризується
різким зниженням представників нормальної
мікрофлори та заміною її змішаною флорою, яка
складається із анаеробних умовно-патогенних
бактерій. За наявності бактеріального вагінозу у піхві присутні мікроорганізми, які можуть
виявлятися навіть у практично здорових жінок.
У 50% жінок з БВ, діагностують дисбактеріоз
кишківника, що вказує на дисбіотичний процес
в організмі [3, с. 60-66; 5; 6].
З прогресуванням вагітності, функціонуванням
імунної системи плода, змінюється вплив мікроорганізмів на плід з розвитком внутрішньоутробного
інфікування плода, багатоводдя, дисфункції плаценти [3, с. 60-66].
БВ у кілька разів збільшує ризик розвитку різної акушерської патології – самовільне переривання вагітності, передчасні пологи, передчасне від-

шарування плаценти та вилиття навколоплідних
вод, хоріонамніоніт, післяопераційні гнійно-запальні ускладнення [2, с. 8-14].
Враховуючи наявність вказаних ускладнень, є
очевидним необхідність проведення лікування БВ,
навіть, за наявності безсимптомного перебігу. Пропонується багато методів для корекції вагінальної
мікрофлори та не зважаючи на численні схеми і
підходи, пошуки ефективного методу лікування ведуться і до цього дня.
Лікування БВ антибактеріальними препаратами дозволяє швидко усунути симптоми, але дисмікробіоценоз піхви посилюється, що веде до потенціювання загальних процесів дисбактеріозу та
підтримує лужне середовище, пригнічує ріст лактобактерій. У результаті накопичуються штами, що
не продукують пероксиди. При застосуванні антимікробних препаратів відсутнє відновлення важливого фактора протиінфекційного захисту – кислого
середовища піхви.
Вчасне виявлення БВ і проведення санації піхви може попередити ускладнення перебігу вагітності. При цьому залишається актуальним питання
вибору препарату, особливо в І триместрі вагітності. Провідну роль при лікуванні БВ відіграє антибіотикотерапія, яка може проводитися місцево або
системно. Під час вагітності перевага надається
місцевому застосуванню антибіотиків для лікування БВ. Терапія запальних процесів жіночих статевих органів повинна базуватися на забезпеченні
нормального росту лактобацил, мати комплексний
етіотропний і патогенетично зумовлений характер
[6, с. 18-26].
Мета дослідження. Визначити вплив БВ на
перебіг вагітності та ефективність двоетапного лікування для попередження розвитку ускладнень,
залежно від терміну вагітності.
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Матеріал і методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження 60 вагітних із бактеріальним вагінозом. В залежності від обраної терапії, вагітних
(у терміні 12-24 тижні вагітності) було розділено
на 3 групи:
– до першої групи увійшло 20 жінок, які отримували двокомпонентне лікування – інтравагінальне застосування антибіотиків (імідазолу та деквалінію хлориду) із наступним інтравагінальним
використанням іноваційного препарату Фемінум
Інтима;
– друга група, із 20 жінок, приймала комбіновану терапію – антибактеріальні препарати з додатковим введенням інтравагінального препарату Фемінум Інтима та системного пробіотику Лактостар
Плюс;
– третя включала 20 жінок, яким проводилася
стандартна антибактеріальна терапія БВ.
Матеріалом для дослідження були виділення із
піхви та цервікального каналу, методи дослідження
клініко-лабораторний, мікроскопічний, бактеріологічний.
Результати та їх обговорення. Вагітним проводилося попередньо клініко-лабораторне обстеження. У всіх жінок виключено інфекційний процес в організмі, екстрагенітальну та ендокринну
патологію, що б могло ускладнити нормальний
перебіг вагітності. Єдиним діагностованим патологічним процесом було наявність БВ. Вагітні за віком, даними анамнезу не відрізнялися. Порівняння
проводили, за принципами відбору жінок з однаковими нозологіями та соматичним фоном.
Діагноз БВ виставлявся на підставі даних анамнезу, клінічного огляду та мікробіологічного лабораторного дослідження мазків вагінальних виділень.
Усім вагітним основної групи, яким діагностовано БВ, запропоновано курс лікування. У якості
антибактеріальної терапії застосовували локальні
форми. Для лікування використовували свічки з діючою речовиною імідазолу та деквалінію хлориду.
При підтвердженні ефективності дії антибактеріального препарату, у якості другого етапу терапії
всім пацієнткам першої групи призначали по 1 вагінальній таблетці, яка містить 25 мг L-аскорбінової
кислоти, 80 мг інуліну, 10 мг токоферолу та 5 мг гіалуронової кислоти (Фемінум Інтима), 1 раз на ніч,
протягом 7 діб). Аскорбінова кислота (25 мг) комфортно, без подразнення слизової відновлює рН
піхви, створює умови для росту своєї лактофлори.
Інулін виконує роль пребіотика, сприяє росту лактобактерій.
Вагітні з другої групи на другому етапі отримували комбінацію із інтравагінального препарату Фемінум Інтима та перорального пробіотику,
який містить Lactobacillus rhamnosus 2,0x109 КУО
та Bifidobacterium lactis 2,0х109 КУО (Лактостар
Плюс), по 1 капсулі ввечері перед їжею, протягом
7 діб).
У 40% вагітних після антибактеріальної терапії
БВ розвивався генітальний кандидоз, що меншою
мірою (5%) було відмічено у першій групі (із застосуванням Фімінум Інтима) та зовсім не встановлено в групі, яка додатково отримувала пробіотик
Лактостар Плюс.

Критеріями одужання були клінічні ознаки за наявності скарг на патологічні виділення з
піхви (відсутність скарг, звичайна кількість піхвових виділень), дані мікроскопічного та біологічного методів (помірна кількість мікроорганізмів –
102-103 мікробних клітин, відсутність «ключових»
епітеліальних клітин, наявність домінуючої кількості лактобактерій).
Фемінум Інтима швидко нормалізує кислотне
pH піхви та сприяє знищенню патогенних бактерій,
призводить до швидкого росту лактобацил. Швидкому відновленню природної флори піхви сприяє
пробіотик Лактостар Плюс, що містить лактобацили
та біфідобактерії. На першу добу pH піхви склала: в
пацієнток усіх груп був приблизно однаковим – 6,1.
На третю добу pH піхви склала: в пацієнток першої
групи – 5,0, у другій групі – 4,7, в третій групі –
5,6. На сьому добу pH піхви склала: в пацієнток
першої та другої груп – 4,4, в третій групі – 4,9.
Клінічна та мікробіологічна ефективність лікування БВ у першій групі була зареєстрована
у 95% пацієнток, у другій групі – у 100%, в третій групі – у 85% вагітних. Клінічна ефективність
(регресія скарг та нормалізація об’єктивних даних)
у середньому відповідала 3,4 доби в першій групі,
2,8 доби – у другій групі, та 4 доби – у третій групі.
При аналізі перебігу вагітності вагітних першої групи відмічено позитивну динаміку прогресування вагітності у 74% вагітних, рецидиви
БВ та потреба повторного курсу лікування була
у 26% вагітних, з них у 10, що становило у даній
групі 20%±5,65, були ознаки загрози переривання вагітності, що достовірно не відрізнялося при
порівнянні з третьою групою. Повторний курс
лікування проведено 13 вагітним до 12 тижнів вагітності, з них у двох з’являлися знову прояви БВ
впродовж вагітності. Ознак внутрішньоутробного
інфікування плода не було виявлено. Передчасне
відходження навколоплідних вод спостерігалося
у 8%±3,83 вагітних, що достовірно не відрізнялося
при порівнянні з третьою групою.
У вагітних другої групи діагностовано БВ вперше у терміні 12-24 тижнів при їх зверненні у жіночу консультації для спостереження. У 60% були
періодичні патологічні виділення до та впродовж
вагітності, у 16% з’являлися патологічні виділення вперше під час вагітності (не лікувалися), у
24% скарг не було, діагноз БВ виставлено на підставі додаткових методів дослідження. Повторного
курсу лікування через появу патологічних виділень
потребували 30% вагітних, отже ефективність лікування БВ не залежить від терміну вагітності. До лікування БВ ознаки загрози переривання вагітності
спостерігалися у 84% вагітних даної групи, після
курсу лікування ознаки загрози переривання вагітності спостерігалися у 38%±7,18 (р<0,05), що було
достовірно вищим, ніж у третій та першій групі.
Переривання вагітності було у 4%. Внутрішньоутробне інфікування плода, діагностовано за УЗД
ознаками, було у 72%±6,35 вагітних (р<0,05), що
не спостерігалося у третій та першій групі вагітних. Передчасне вилиття навколоплідних вод було
у 28%±6,35 вагітних (р<0,05). При порівнянні даного ускладнення з третьою групою виявлено достовірну різницю.
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Серед 20 вагітних третьої групи загроза переривання вагітності була у 3 випадках, ознак внутрішньоутробного інфікування плода, при проведенні
скринінгового УЗД, не було виявлено. Пологи настали в термін 38-41 тиждень, передчасне вилиття
навколоплідних вод спостерігалося в 1 випадку.
Висновки.
1. Бактеріальний вагіноз є причиною ускладнень вагітності, зокрема, невиношування вагітності (52%), внутрішньоутробного інфікування плода

(72%), передчасного вилиття навколоплідних вод
(36%).
2. За умови своєчасного ефективного двухетапного лікування бактеріального вагінозу сучасними
пробіотиками та пребіотиками, у першому та другому триместрах вагітності (за появи клінічних
ознак або при лабораторному діагностуванні) можна попередити передчасне вилиття навколоплідних
вод та інші ускладнення перебігу вагітності, усунення рецидивів.
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СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ
РОЗВИТКУ, БУДОВИ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ НАДНИРНИКОВИХ ЗАЛОЗ
В ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ
Актуальність полягає в тому, що роль надниркових залоз у життєдіяльності організму надзвичайно велика. Вони
забезпечують виконання важливих фізіологічних функцій за рахунок гормонів, які беруть участь у нейрогуморальній
регуляції водно-сольового, вуглеводного, білкового та жирового обміну, вплив на функції інших залоз внутрішньої
секреції, участь у захисних та пристосувальних реакціях організму – це далеко неповний перелік прояву функцій цих
ендокринних органів в організмі людини.
Ключові слова: наднирникові залози, онтогенез, людина.
Актуальность заключается в том, что роль надпочечников в жизнедеятельности организма чрезвычайно велика.
Они обеспечивают выполнение важных физиологических функций за счет гормонов, которые участвуют в нейрогуморальной регуляции водно-солевого, углеводного, белкового и жирового обмена, влияние на функции других
желез внутренней секреции, участие в защитных и приспособительных реакциях организма – это далеко не полный
перечень проявления функций этих эндокринных органов в организме человека.
Ключевые слова: надпочечников железы, онтогенез, человек.
The relevance lies in the fact that the role of the adrenal glands in the vital activity of the body is extremely high. They
ensure the performance of important physiological functions due to hormones that participate in the neurohumoral regulation of water-salt, carbohydrate, protein and fat metabolism, the influence on the functions of other endocrine glands,
participation in protective and adaptive reactions of the body is far from a complete list of manifestations of the functions of
these endocrine organs in the human body.
Key words: adrenal glands, ontogeny, human.

Для ембріона людини властива послідовна морфологічна перебудова органів та структур, швидкість якої в окремих періодах ембріогенезу строго
індивідуальна у кожному конкретному випадку.
Ці явища мають місце уже з моменту закладки органів і продовжуються протягом наступних стадій
пренатального розвитку у процесі органо- та системогенезі [5, с. 45]. Надниркові залози починають
активно функціонувати ще внутрішньоутробно,
дитина народжується вже із клінічними проявами
захворювання, а саме: дефіцитом одних гормонів
і надлишком інших, залежно від рівня блокування
стероїдогенезу. Недостатня активність кожного з
ферментів веде до унікального комплексу гормональних порушень в організмі, зумовлюючи значну різноманітність клінічних проявів захворювання [16, с. 116]. Відомо, що органи заочеревинного
простору розвиваються в тісному топографо-анатомічному взаємозв’язку із суміжними органами
черевної порожнини, утворюючи при цьому окремі огранокомплекси, а наявність у ретроперитонеальному просторі чисельних судинно-нервових
утворень і органів сечовидільної системи вимагає
детального вивчення їх анатомії з метою диференціальної діагностики захворювань [2, с. 223;
3, с. 89; 4, с. 80; 19, с. 18, 20, с. 49].
Зрозуміти структурну організацію окремого
органа без врахування даних про особливості його
ембріонального розвитку дуже важко [6, с. 24;
9, с. 5]. Незважаючи на те, що в літературі останніх
років є дані щодо ембріогенезу надниркових залоз,
послідовність топографо-анатомічних взаємовід-

ношень цих органів з суміжними структурами у
пренатальному періоді онтогенезу висвітлена недостатньо і потребує подальшого вивчення та розробки [10, с. 55].
Питання життєдіяльності організму в екологічних умовах залишаються актуальною проблемою сучасної теоретичної і практичної біології
і медицини. У публікаціях, які присвячені токсичному впливу екзотоксинів на організм людини і тварин, найменш освітленим на сьогодні
виявляються питання хронічного впливу нітратної інтоксикації на ендокринні органи. Як відомо, надниркові залози відіграють важливу роль у
регуляції гомеостазу всього організму. В умовах
хронічної дії екотоксикантів спостерігається еволюційно обумовлена здібність кортикоцитів наднирників мати значну амплітуду функціональної
активності і високу здібність до морфологічних
перебудов. Однак, дотепер нам відомі лише поодинокі публікації в яких відображено структурно-функціональні зміни кортикоцитів сітчастої
зони наднирників при тривалій дії нітратів у різні
періоди постнатального розвитку [18, с. 39]. Літературні данні показали, що вродженні гіперплазії кори надниркових залоз об’єднує групу
моногенних захворювань з аутосомно-рецесивним типом успадкування, в основі яких лежать
дефекти ферментів або транспортних білків, які
беруть участь в процесах наднирникового стероїдогенезу [17, с. 149; 8, с. 236]. Будова та функція
наднирників, як ефекторного органа ендокринної
системи, напряму залежить від багатьох складо-
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вих, серед яких не останню роль відіграють захворювання та вік. В цьому аспекті особливого
значення набуває диференціація вікових та індукованих власне патологічними процесами зміни в
органах-мішенях [1, с. 64].
Роль надниркових залоз у життєдіяльності організму надзвичайно велика. Впливаючи своїми
багаточисельними гормонами на різні сторони обміну, вони забезпечують виконання важливих фізіологічних функцій. Участь у нейрогуморальній
регуляції водно-сольового, вуглеводного, білкового та жирового обміну, вплив на функції інших
залоз внутрішньої секреції, участь у захисних та
пристосувальних реакціях організму – це далеко
неповний перелік прояву функцій цих ендокринних органів в організмі людини. Усі ці процеси
здійснюються як шляхом нейрогуморальної регуляції, так і нервово-провідниковим шляхом.
У зв’язку з цим увагу, як морфологів, так и клініцистів постійно привертає структурна організація нервів надниркових залоз на макромікроскопічному і мікроскопічному рівнях у віковому та
індивідуальному аспектах [11, с. 187]. Багаточисельні фізіологічні дослідження потребують від
морфологів систематичного та глибокого аналізу
внутрішньостовбурової будови різних у функціональному відношенні перефиричних нервових
стовбурів, вузлів та сплетень. Надниркові залози є
життєвоважливими органами і головними у стресреалізуючій системі організму [12, с. 51]. Питання
внутрішньостовбурової будови нервів, зокрема їх
мієлоархітектоніка, важливі як для розробки теоретичних основ функціонування перефиричних
нервів, так і для розвитку неврології та нейрохірургії у зв’язку із вдосконаленням оперативних
втручань на нервових стовбурах, трансплантацією
органів за допомогою мікрохірургічної техніки.
Дослідження нервових структур, які знаходяться
у паравазальній сполучнотканинній клітковині та
адвентаційному шарі стінки артерій є об’єктом
дослідження, як клініцистів, так і морфологів
[13, с. 52]. Незважаючи на велику кількість літератури, надниркові залози до теперішнього часу
залишаються органом, в якому багато невирішених проблем, а саме відсутні роботи про мієлоархітектоніку цих ендокринних органів в організмі
людини та тварин [14, с. 75].

Постійна адаптація до зміни середовища, до несприятливих умов, що створює стан стресу, визначають життєвий цикл кожного організму. Відома
роль кори наднирників у становленні та збереженні
гомеостазу, а також значення її гормонів для адаптації організму при зміні його внутрішнього та зовнішнього середовища. Здатність живого організму
до адаптації в різні періоди онтогенезу не є постійною. Актуальним є питання як морфофункціональний стан кори наднирників взаємовідноситься
з адаптаційними можливостями макроорганізму
у різні періоди життя, що особливо важливо для
збереження здоров’я та продовження працездатного віку у людей, які мають професії, пов’язані із
впливом токсинів, а саме газоутворюючих сірковмісних полютантів. У даний час уже не викликає
сумніву, що найбільш адекватна характеристика
будь-яких явищ та процесів у природі, в тому числі
і динаміка морфофункціонального стану органів,
може бути дана тільки за допомогою вивчення на
основі системного підходу [7, с. 10].
Огляд літератури показав що, на початку передплодового періоду розвитку відбувається інтенсивне збільшення закладок надниркових залоз,
визначається закладка постійних нирок, що супроводжується редукцією мезонефросів. Надниркові
залози впередплодів 16,0-18,0 мм ТКД на всьому
протязі прилягають до гонадомезонефричного
комплексу, з подальшим їх розвитком (передплоди 25,0-27,0 мм ТКД) відзначається зменшення
площини зіткнення з гонадомезонефричним комплексом. Передня межа примітивного ретроперитонеального простору на досліджуваній стадії представлена шаром мезотелію, а задня межа – відносно
безструктурна [15, с. 47].
Особливу увагу в наш час вимагають природжені вади наднирників. Не завжди можливо визначити захворювання на ранніх етапах ембріогенезу.
Незважаючи на те, що новітня хірургія розвивається грандіозними кроками, деякі захворювання
залишаються без уваги, тому медикам потрібно
більш досконало вивчати проблематику природжених вад, з метою попередити критичні стани і знизити ризик пренатальної смертності. Літературне
дослідження свідчить про індивідуальну та вікову
мінливість наднирників, вимагає подальшого анатомічного дослідження.
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СУЧАСНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ ЩОДО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ СЕРЦЯ
Даний літературний пошук показав, що вивчення серця в онтогенезі до теперішнього часу залишається актуальним питанням морфології. Значна кількість досліджень присвячується анатомії серця, будові стінок та просторовій
організації його камер. При цьому загальні дані про особливості будови провідної ситеми серця зустрічаються досить рідко. Таким чином, актуальність даного дослідження полягає у визначенні загальних закономірностей формоутворюючих процесів провідної системи серця, оскільки захворювання, пов’язані з діяльністю провідної ситеми
серця є однією з центральних проблем сучасної медицини.
Ключові слова: провідна система, серце, людина, онтогенез.
Данный литературный поиск показал, что изучение сердца в онтогенезе до настоящего времени остается актуальным вопросом морфологии. Значительное количество исследований посвящается анатомии сердца, строении
стенок и пространственной организации его камер. При этом общие данные об особенностях строения проводящей системы сердца встречаются довольно редко. Таким образом, актуальность данного исследования заключается в определении общих закономерностей формообразующих процессов проводящей системы сердца, поскольку
заболевания, связанные с деятельностью проводящей системы сердца является одной из центральных проблем
современной медицины.
Ключевые слова: проводящая системы, сердце, человек, онтогенез.
This literary search has shown that the study of the heart in ontogenesis to this day remains a topical issue of morphology. A considerable amount of research is devoted to the anatomy of the heart, the structure of the walls and the spatial
organization of its cells. At the same time, general data on the peculiarities of the structure of the conductive heart syndrome
are rare. Thus, the relevance of this study is to determine the general laws of the forming processes of the conducting system
of the heart, since the diseases associated with the activity of the conductive heart sytem is one of the central problems of
modern medicine.
Key words: leading system, cor, ontogeny, human.

Серцево-судинні захворювання є важливою медико-соціальною проблемою, а саме, природжені
вади серця, які поєднані з порушенням провідної
системи. Україна займає перше місце в Європі за
смертністю від серцево-судинних захворювань. За
два роки покидає життя пів мільйона українців від
захворювань органів кровообігу. Особливо тривожить той факт, що хвороби системи кровообігу
лідирують у структурі первинної інвалідності дорослого населення України та його смертності. Вік
початку захворювання зменшуються. Варто також
зазначити, що сьогодні захворювання серцево-судинної системи є найчастішою причиною смертності у всьому світі в цілому [3, с. 82].
Для того, щоб вияснити механізми порушення
розвитку провідної системи серця, необхідно чітко уявляти процес нормального його формування.
Але слід зауважити, що на сьогоднішній день немає єдиної концепції розвитку провідної системи
серця. Це пов’язано з деякими дискусійними аспектами, по-перше, існують різні думки щодо джерел розвитку провідної системи серця, хронології
закладки її компонентів і термінів утворення єдиної системи, тому необхідно детально досліджувати розвиток та функціонування провідної системи
серця [6, с. 249].

Серцева система працює в «авто генераторному» режимі за відповідною циклограмою. Серце
збуджується електричними імпульсами, а функцією збудження володіють клітини біологічної
провідникової системи. Під дією електричних
збуджуючих імпульсів, які формуються синусним вузлом, проходять скорочення м’язу міокарда, що призводить до початку роботи серця, тобто ще до відкриття першого шлуночка. Наступні
тактики роботи серця здійснюються з відповідною затримкою в часі, яка необхідна, по-перше,
для контролю виконаної роботи попереднього
циклу і, по-друге, для формування відповідного
сигналу на початок роботи наступного шлуночка
[7, с. 55; 8, с. 145].
Серцеві скорочення зумовлені електричними
імпульсами, які виникають у спеціалізованій провідній системі серця і поширюються до всіх відділів міокарда. Провідна система серця утворена
синоатріальним вузлом, міжвузловими передсердними шляхами, атріовентрикулярним вузлом, пучком Гіса та його ніжками волокнами Пуркіньє.
Різні відділи провідної системи серця, а в умовах
патології і ділянки міокарда, здатні генерувати імпульси. В нормі синоатріальний вузол генерує імпульси з найбільшою частотою. Ці імпульси дося-
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гають інших відділів раніше, ніж там відбувається
спонтанна деполяризація [1, с. 60].
У нормі синоатріальний вузол є водієм ритму
серця. Частота генерування імпульсів у ньому визначає частоту серцевих скорочень. Імпульси, які
виникають у синоатріальному вузлі, поширюються
передсердними шляхами до атріовентрикулярного
вузла, через нього – до пучка Гіса та волокнами
Пуркіньє до м’язів шлуночків [10, с. 43].
Електрокардіографія як метод функціональної
діагностики роботи серця, постійно вдосконалюється і, в першу чергу, за рахунок вивчення електропровідності серцевої системи, до складу якої
можна віднести такі її елементи: генератори електричних імпульсів, електропровідні лінії, приймачі імпульсів, відділи серця, система зворотнього
зв’язку тощо [9, с. 24].
Питання гістогенезу передсердно-шлуночкового вузла до теперішнього часу залишаються у колі
уваги кардіоембріологів. Літературні дані досить
суперечливі і носять характер більше опису анатомічних трансформацій ділянки атріо-вентрикулярного з’єднання ніж спостережень гістогенетичних
процесів у самому вузлі [4, с. 47]. Гістогенетичні
процеси, які відтворюються на території синуснопередсердного вузла протягом пренатального періоду кардіогенезу людини, регулюються специфічними транскрипційними факторами і мають певну
послідовність [2, с. 29]. Зниження активності одного гістогенетичного процесу ініціює зростання
активності іншого, і це не є специфічним саме для
провідної системи, що, однак, не зменшує важливості вивчення алгоритму перебудови структурних
елементів провідної системи в аспекті динаміки
перебігу гістогенетичних реакцій шляхом встановлення специфічних гістохімічних структурних елементів при реалізації програми провідними кардіоміоцитами з метою встановлення закономірностей
розвитку і рівня взаємного впливу між міоцитарним та іншими клітинними диферонами в процесі
розвитку вузла [5, с. 167].
Реалізація міграційного потенціалу клітин, які
утворюють основу структурних компонентів серця,
може відбуватися за двома механізмами: або шляхом контактування рецепторного апарату з молекулами адгезії матриксу (наприклад, фібронектином)
та поступовим пересуванням, або за механізмом
дисемінації нефіксованих клітин [1, с. 23].

Джерелом розвитку серцевої поперечно-посмугованої м’язової тканини є симетричні ділянки вісцерального листка спланхнотому у шийній
частині зародка – міоепікардіальні пластинки.
В ході гістогенезу виникає п’ять видів кардіоміоцитів – робочі (скорочувальні), синусні (пейсмекерні), перехідні, провідникові і секреторні. Робочі кардіоміоцити формують свої ланцюжки. Саме
вони, скорочуючись, забезпечують силу скорочення серцевого м’яза. Синусові – здатні автоматично
в синусовому режимі змінювати стан скорочення
на стан розслаблення. Синусні кардіоміоцити
передають сигнали перехідним кардіоміоцитам,
а останні – провідним. Провідні кардіоміоцити
формують ланцюжок клітин, які з’єднуються своїми кінцями. Перша клітина в ланцюжку сприймає
керуючі сигнали від синусів кардіоміоцитів і передає їх далі – іншим провідним кардіоміоцитам.
Клітини, які замикають ланцюжок, передають
сигнали через перехідні кардіоміоцити робочим.
Секреторні кардіоміоцити виробляють натрійдіуретичний гормон, який бере участь в поцесах регуляції сечоутворення та деяких інших функціях
[3, с. 82].
Порушення серцевого ритму є одним з найбільш поширених патологічних станів серцевосудинної системи, воно виникає як ускладнення
артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, цукрового діабету, захворювань щитовидної
залози та інших розладів ендокринної системи,
вживання надмірної кількості алкоголю, може
розвиватися після хірургічних втручань, внаслідок порушень мозкового кровообігу, стресів, застосування деяких лікарських засобів, може призвести до розвитку гострої чи хронічної серцевої
недостатності, раптової серцевої смерті. З метою
ранньої діагностики порушень ритму серця та
адекватне лікування захворювань серця вимагає
дослідження розвитку провідної системи серця,
детального вивчення морфологами та кардіологами порушень ритму серця, знання стандартів
діагностики та надання екстреної медичної допомоги у хворим.
Дані літературного огляду свідчать, що за роботою серцевого м’яза можна діагностувати роботу серцевої системи з метою прогнозування стану
здоров’я людини, тому дослідження провідної системи серця є перспективним та актуальним.
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ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ ЩОДО РОЗВИТКУ ГІПЕРТИРЕОЗУ
Роль щитоподібної залози у життєдіяльності організму надзвичайно велика, оскільки вона забезпечує виконання
важливих фізіологічних функцій за рахунок гормонів, які беруть участь у нейрогуморальній регуляції, у координації
та регуляції роботи всіх органів людини, таких як нирки, головний мозок, серце. При порушенні її роботи будуть
страждати майже всі життєво необхідні функції організму, тому актуальним є детальне вивчення гіперфункціїї щитотоподібної залози.
Ключові слова: щитоподібна залоза, гормон, функція, організм.
Роль щитовидной железы в жизнедеятельности организма чрезвычайно велика, поскольку она обеспечивает
выполнение важных физиологических функций за счет гормонов, которые участвуют в нейрогуморальной регуляции в координации и регуляции работы всех органов человека, такие как почки, головной мозг, сердце. При нарушении её работы будут страдать чуть не все жизненно важные функции организма, поэтому актуальным есть детальное изучение гиперфункции щитовидной железы.
Ключевые слова: щитовидная железа, гормон, функция, организм.
The role of the thyroid gland in the vital activity of the organism is extremely great. It ensures the performance of important physiological functions due to hormones that participate in neurohumoral regulation in the coordination and regulation
of the work of all human organs, such as the kidneys, brain, heart. Almost all the vital functions of the body will suffer from its
damage,so the detailed study of thyroid hyperfunction is actual.
Key words: thyroid gland, hormone, function, organism.

Протягом останніх 10 років в Україні відзначено зростання кількості захворювань щитоподібної
залози (ЩЗ) більш ніж у три рази, що безсумнівно є наслідком впливу Чорнобильської катастрофи
[1, c. 31]. Захворювання ЩЗ визнані одними з
найголовніших причин інвалідизації дорослого
населення нашої країни. В той самий час, значна
кількість субклінічних порушень функції ЩЗ, поширеність яких перевищує таку для явних форм
гіпертиреозу, залишається поза полем зору клініцистів. Більш ніж 15 млн. українців проживають
на територіях з дефіцитом йоду в харчових продуктах, воді та ґрунті, а Донецьку, Харківську та
Дніпропетровську області розглядають як регіони з
слабким та помірним рівнем йодної недостатності.
Це визначає збільшення важливості досліджень
стану ЩЗ як фактора, що характеризує показник
здоров’я населення України [5, c. 9].
Гіпертиреоз – підвищення функції ЩЗ, як патологічне, так і фізіологічне при різноманітних
станах, наприклад при вагітності. Часто плутають
з терміном «тиреотоксикоз», що неприпустимо,
адже останній означає виключно патологічний
стан, що виникає і розвивається в результаті надлишкового надходження у кров гормонів ЩЗ.
На даний момент активно використовується класифікація гіпертиреозу за ступенем важкості.
Згідно з нею виділяють субклінічний (легкого
протікання), при якому спостерігається стерта медична картина, а при гормональних дослідженнях
можна побачити зниження рівня тиреотропного
гормону (ТТГ) при нормальних показниках тироксину (Т4) і трийодтироніну (Т3), маніфестний
(середньої важкості), при якому наявна розгорнута клінічна картина захворювання, знижений

чи повністю пригнічений рівень ТТГ у поєднанні
з підвищеним рівнем тиреоїдних гормонів (Т4 та
Т3) і ускладнений (важкого протікання), при якому спостерігаються психоз, різкий дефіцит маси
тіла, серцева недостатність, дистрофічні зміни паренхіматозних органів [7, c. 5-6].
Надзвичайно небезпечним може бути субклінічний гіпертиреоз, оскільки при ньому страждає
нервова і серцево-судинна системи. Такий тип гіпертиреозу діагностують при низькому рівні ТТГ
і нормальних значеннях тиреоїдних гормонів. Поширеність вищевказаного стану в загальній популяції складає, згідно з різними літературними
даними,0,7-12,4%. Частіше виявляють у жінок,
людей похилого віку і представників негроїдної
раси [17, с. 77]. Ізольоване зниження рівня ТТГ
може бути екзо- чи ендогенної природи і супроводжувати різні патологічні стани. В літературі
детально висвітлені зміни частоти серцевих скорочень, артеріальної гіпертензії, гіпертрофії міокарда, що з’являються при клінічно і біохімічно
маніфестному гіпертиреозі. Відповідно до деяких
джерел, субклінічний гіпертиреоз також може зумовлювати зміни психічного статусу пацієнтів, при
цьому жінки страждають від депресії, а у чоловіків
з’являється манія. Однак, на даний момент питання щодо впливу субклінічної гіперфункції ЩЗ на
частоту депресії і когнітивну дисфункцію залишаєься невирішеним [13, c. 41]. У хворих з нелікованим гіпертиреозом можливе підвищення резорбції
кісток через те, що гормони у підвищеній концентрації зв’язуються з своїми рецепторами в ядрі остеобластів та пришвидшують кістковий метаболізм
[12, c. 101]. Субклінічний гіпертиреоз може також
супроводжуватися розвитком патології печінки,
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і це спостерігається частіше, аніж при явному гіпертиреозі. В більшості випадків розлади роботи
печінки, обумовлені тиреотоксикозом, цілком зворотні після його раннього лікування [14, c. 7].
В той самий час, клінічний гіпертиреоз є наслідком посиленої секреції гормонів щитоподібної залози. Різні патології можуть спричинювати
даний стан, як збільшення активуючих регуляторних впливів на секрецію тиреоїдних гормонів, так
і зміни у самій залозі. Найчастіша причина гіпертиреозу – хвороба Грейвза, що становить 60-80%.
При цьому в організмі людини утворюються аутоантитіла – фракція імуноглобулінів, які подібно
до ТТГ здатні активувати рецептори фолікулярних
клітин і збільшують секрецію Т4 і Т3 [15, c. 144;
5, с. 5]. Концентрація тиреотропного гормону при
цьому у плазмі крові зменшується. Це захворювання подібне до інших автоімунних станів і може
поєднуватися з ними. Багатотоксичне вузлове воло
являється причиною гіперфункії ЩЗ у 5% усіх випадків; його виникнення у 10 разів частіше у регіонах з природним дефіцитом йоду, а розвиток
повільніший порівняно з хворобою Грейвса. Одними з причин можуть також бути токсична аденома
чи тиреоїдит. Останній поділяється на дві групи.
До першої відносять підгострий тиреоїдит, що
спричиняє раптову появу симптомів тиротоксикозу
внаслідок того, що надмірна кількість гормонів витікає з запаленої ЩЗ. Часто виникає після перенесеної вірусної інфекції, симптоми зникають через
декілька місяців, однак може набути рецидивуючого характеру. До другої належать лімфоцитарний
та післяпологовий, що являються транзиторними
запальними змінами ЩЗ, в гострій фазі їх важко
відрізнити від хвороби Грейвза. У 5-10% жінок
може траплятися післяпологовий тиреоїдит у перші шість місяців після пологів [18, с. 623].
Знання симптомів клінічного гіпертиреозу
необхідне для того, аби чим швидше виявити наявність хвороби та запобігти подальшому погіршенню. Одним з головних проявів підвищення
процесів метаболізму, відповідно до вимог нашого тіла зростає постачання кисню. Виникають
зміни в системах дихання і кровообігу, що направлені на зростання серцевого викиду (сприяє
гіпертрофії міокарду і виникненню тахікардії) та
вентиляції легень. У результаті підвищення рівня
метаболізму зростає утилізація АТФ, що збільшує
потребу усіх м’язів у кисні, посилюється термогенез, тобто зумовлюється підсилення активності
потових залоз та непереносимості спеки, можливе
зменшення маси тіла [15, c. 144; 11, c. 6; 10, c. 142].
У людей, страждаючих від гіпертиреозу, спостерігається збільшена щитоподібна залоза, хрипота в
голосі, низький голос, важкість ковтання, сухість
і болі у горлі [14, c. 6]. Також можливий екзофтальм. Це може бути пов’язано з порушенням
трофіки структурних компонентів очного яблука,
що проявлялося інтенсивністю апоптичних процесів у передньому епітелії рогівки, локальною
десквамацією поверхневих шарів, відшаруванням його від базальної мембрани та деструкцією
передньої межової пластинки, розширенням порожнин венозної пазухи, утворенням додаткових
порожнин у склері та зміною морфології судин

диска зорового нерва, що було згідно з літературними даними встановлено у ході експериментів
на щурах. Деякі літературні джерела категорично
заперечують причетність цього симптому до гіперфункції ЩЗ, пов’язуючи з іншими патологіями
[15, c. 144; 16, c. 282]. На тлі гіпертиреозу в поверхневих шарах емалі створюються умови до виникнення, а відтак і до активного перебігу карієсу
із його домінуючим розташуванням у пришийковій ділянці та фісурах. Це спричинено утворенням
карієслабільної емалі внаслідок зниження вмісту
кальцію в поверхневих шарах емалі в ділянках з
низьким ступенем мінералізації, а також і на екваторі при її незавершеному дозріванні [2, с. 11].
Характерним симптомом гіпертиреозу є легке
тремтіння витягнутих рук, що пов’язано з впливом на моторну кору головного мозку та підкіркові структури. Гіпертиреоз обумовлюють зміни не
лише у соматичній сфері, але й відбиваються на
психічному функціонуванні. Можливе підвищення нервозності у даному захворюванні. Наприклад, у разі тиреотоксикозу хворих турбують дратівливість, плаксивість, підвищена збудливість,
а також порушення сну. Часто такі скарги надходять від рідних, які помітили зміну поведінки
й характеру хворого [4, c. 164]. У жінок із гіперфункцією ЩЗ виражені негативні емоції та акцент
на переживання тривожного при гіпертиреозі
[6, c. 36]. При тривалому гіпертиреозі під впливом надлишку тиреоїдних гормонів відбуваються
характерні зміни в органах-мішенях. Це фіброзна
мастопатія, гіпоплазія матки, дегенеративні зміни
гранульозного шару в яєчниках [8, c. 94]. Ускладненнями гіпертиреозу є поява галюцинацій, безсоння, втрати апетиту, остеопорозу, м’язової
слабкості, миготливої аритмії, хронічної серцевої
недостатності, тромбоемболії, зміни психічного
стану, серцево-судинної недостатності [11, c. 6;
9, c. 46]. Наявність гіпертиреозу у матері може
ускладнити розвиток дитини в утробі, навіть призвести до викидня, а також є імовірність трансплацентарного перенесення від матері до плода
материнських тиреостимуляційних антитіл до рецепторів ТТГ, що пояснює виникнення неонатальної хвороби Грейвса [3, c. 39].
Проведення діагностики відбувається за допомогою дослідження ТТГ, що має бути єдиним первинним варіантом тесту для діагностування для пацієнтів без симптомів гіпофізарної патології, у той
самий час для пацієнтів з хворобою Грейвса для
контролю раціональне використання вимірювання
титру антитіл, що стимулюють рецептори ТТГ.
Лікування гіпертиреозу залежить від походження хвороби, а також від вікової категорії пацієнта та
наявності супутніх захворювань. О сновною метою
є усунути стан підвищеного метаболізму, звівши
кількість побічних ефектів до мінімуму. Одними
з найефективніших способів лікування постійного
гіпертиреозу є вживання антироїдних препаратів,
радіойодтерапія та хірургічна реакція [18, c. 187].
Висновок. Не дивлячись на те, що здобутки
сучасної медицини за останні 20 років досить значні, що надає можливість прогнозувати сприятливі
тенденції зниження кількості хворих, пов’язаних з
надмірною активністю щитоподібної залози, проте
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кількість таких пацієнтів змінюється недостатньо.
Беручи до уваги усе вищеописане, дослідження
обумовлене необхідністю вдосконалення заходів
ранньої діагностики, лікування та профілактики.

Перспективи подальших досліджень. Результати літературного пошуку показали, що дані щодо
гіперфункції щитоподібної залози є не до кінця вивченими і потребують подальших досліджень.
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ ПРОНИКНЕННЯ
СТОРОННІХ ТІЛ В ОРГАНИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
Дана робота присвячується особливим випадкам із розділу ендоскопічної хірургії та невідкладних станів. Описано декілька найяскравіших випадків присутності сторонніх предметів і тіл в органах шлунково-кишкового тракту.
Ключові слова: дитина, стороннє тіло, шлунково-кишковий тракт, спайка, безоар, магніт.
Данная работа посвящена особым случаям из раздела эндоскопической хирургии и неотложных состояний.
Описано несколько ярких случаев присутствии посторонних предметов и тел в органах желудочно-кишечного
тракта.
Ключевые слова: ребенок, инородное тело, желудочно-кишечный тракт, спайка, безоар, магнит.
This work is devoted to special cases from the section of endoscopic surgery and emergency conditions. A few vivid
examples of the presence of foreign objects and bodies in the organs of the gastrointestinal tract are described.
Key words: child, foreign body, gastrointestinal tract, spike, bezoar, magnet.

Лікування та ідентифікація сторонніх тіл (СТ)
в організмі людини завжди викликали вагомий
інтерес у лікарів, оскільки кожен такий випадок є
неповторним та особливим і вимагає конкретного підходу. СТ найчастіше проникають в організм
інспіраторно та аліментарно, іноді описуються випадки ректального введення. Значна частка потрапляння СТ припадає на шлунково-кишковий тракт
(ШКТ) [5, с. 33; 21, с. 2; 31, с. 342; 38, с. 1001].
США подають статистичні дані щодо знаходження СТ в ШКТ: СТ в стравоході близько 57%,
в шлунку – 41%, в тонкій чи товстій кишці – 1-2%.
Безоари – це конгломерати або СТ, які формуються в травному тракті із різноманітних проковтнутих предметів і часток.
Зазвичай, безоари не несуть якоїсь загрози,
хоча, знову ж таки, це залежить від виду предмета
в організмі. Найчастіше СТ ШКТ виходять природнім шляхом завдяки дефекації, але є непоодинокі
випадки, коли безоар не рухається в органі, тобто є
ригідним, і це звісно викликає надзвичайну небезпеку та спонукає до рентгеноскопії і оперативних
маніпуляцій. Загалом, проковтування різних предметів характерне більше для дітей, в яких в доступі можуть бути численні дрібні деталі [1, с. 14;
2, с. 52; 3, с. 37; 6, с. 50]. Однією із складних знахідок була – металева шпилька, яку виявили невчасно. У зв’язку з цим виникла кровотеча, нагноєння та некроз деякої ділянки кишки. В більшості
випадків такі безоари видаляють ендоскопічно або
спеціальними щипцями, але якщо справа стосується гладеньків предметів, то доречно застосувати
корзинки Дорміа [4, с. 2; 7, с. 51; 8, с. 87; 10, с. 44;
30, с. 65].
Львівська міська дитяча лікарня подає дані
щодо поширеності безоарів в ШКТ. Звернено увагу,
що діти шкільного віку частіше проковтували канцелярське знаряддя та колючі засоби для догляду за
зубами. Найчастіше сторонні предмети застрягали
в першому стравохідному фізіологічному звуженні
[9, с. 119; 11, с. 96; 12, с. 85; 13, с. 51].

Нижче наводимо декілька найяскравіших клінічних випадків перебування безоарів у тілі людей
різної вікової категорії.
Соколов Ю. Ю. описує один із найжахливіших
і водночас найдивовижніших безоарів у дівчинки
8-річного віку. Батьки пацієнтки розповіли, що дочка періодично виривала пасма волосся у себе з
голови і проковтувала. Майже одночасно почались
зміни з боку нервової системи, а саме: замкнутість,
небажання спілкуватись, нервозність. Хірургом
було видалено згорток волосся масою 900 г. Заключення – трихотиломанія, що понесла за собою утворення трихобезоару або так званої «пухлини шлунка». Доведено, що подібне трапляється з дітьми,
котрі страждають шизофренією і волосяний камінь
може досягати у вазі до 1,5 кг [14, с. 89; 15, с. 111;
16, с. 55; 19, с. 126]. При локалізації стороннього
тіла в шлунку або 12-палій кишці пацієнтів тривожить ниючий біль в епігастральній ділянці і правому підребер’ї, наявна диспепсія. Під час міграції
тіла в кишечник з’являється переймоподібний біль,
блювання, затримка стільця [17, с. 150; 18, с. 45;
20, с. 22; 22, с. 174; 23, с.42].
Одними із найагресивніших СТ є магніти.
На щастя, проковтування магнітів трапляється надзвичайно рідко (1-2%), але найпоширеніше в дітей.
Складність ситуації полягає в тому, що магніти в
ШКТ кріпляться одне до одного, і цим самим нефізіологічно стискають прилягаючі органи, це може
сприяти утворенню спайки між органами, порушення кровопостачання і в подальшому – некрозу
певної ділянки. Ще однією особливістю магнітів є
те, що під час виймання одного із них може почати
рухатись інший, і хід предмету передбачити дуже
складно [24, с. 12; 26, с. 10; 25, c. 60; 29, с. 52].
Игнатьев В. В. описує пацієнта К., який
у 5-річному віці непомітно проковтнув браслет з
магнітних кульок. Пацієнт прибув до лікувального закладу лише через 4 місяці після інциденту,
коли з’явився сильний біль і блювота [27, с. 79;
28, с. 1980]. В даному випадку обов’язковим є про-

70

Медичний форум

♦

ведення рентгенологічного дослідження і подальше оперативне втручання.
Окрім проковтування різноманітних предметів, СТ трапляються і в прямій кишці. Потрапити
в кінцевий відділ ШКТ чужорідне тіло може через
анальний прохід, проникнути від тканин і органів,
які знаходяться поблизу. Крім цього, утруднити
акт дефекації може наявність калових каменів, які
виникають при проблемах з прямою кишкою. Потрапити стороння річ може при ненавмисному падінні на сідниці, тоді відбувається випадкове впровадження тіла в пряму кишку [29, с. 53; 32, с. 36;
33, с. 468; 35, с. 737].
Лещенко А. Н. подає приклад попадання СТ
(телевізійний пульт) до прямої кишки. Пацієнт із
СТ в прямій кишці намагався витягнути його самостійно, але предмет зайшов за задній сфінктер і
ускладнив ситуацію. Розмір тіла склав приблизно
18*6*1,8см. Автор доводить, що даний випадок цікавий не лише тим, що наявність такого предмету в
анусі – рідкість, але і нескладність видалення його
назовні (не знадобились жодні із інструментальних
методів) [34, с. 112; 36, с. 30; 37, с. 26].
Проблем з видаленням об’єкта маленького діаметру не виникає, з’являються складнощі при витягунні калових каменів великого діаметру. Бажа-

но діставати камінь поступово, починаючи з його
руйнування пальцями. Але така процедура не завжди допустима, наприклад, при атрезії, звуженні
прямої кишки проводити її забороняється [2, с. 53;
13, с. 51; 25, с. 61]. Коли вищевказаний спосіб заборонений, камінь можуть розмити мильним засобом, виводячи його сифоновими клізмами. Видаляють каловий камінь і проносними препаратами,
які призначає лікар, виходячи із стадії захворювання. Процедури проводяться в стаціонарі під наглядом лікарів, яким необхідно досліджувати каловий
камінь.
Висновки. Отже, СТ в ШКТ бувають надзвичайно різної структури, розмірів та локалізації і можуть призвести до найнепердбачуваніших наслідків. Причиною проковтування безоарів може бути
неусвідомлення дитини про те, що вона робить, або
сильні нервові порушення.
Перспективи подальших досліджень. Тема
є надзвичайно актуальною і потребує детального
вивчення і створення розробок для підходу до конкретної проблеми. А також сприяння для зменшення подібних випадків на теренах України, тобто
доречною є загально-просвітницька робота щодо
потраплянь сторонніх предметів особливо в дитячі
організми.
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ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
В наведеній оглядовій сттаті проведено аналіз зустрічаємості природженої патології нервової системи у дітей.
Проаналізовано найбільш часті природжені аномалії нервової трубки, а саме: аненцефалія, енцефалоцеле, менінгоцеле, менінгорадікулоцеле, мієломенінгоцеле, полімікрія, мікроенцефалія, голопрозенцефалія, мальформація
Арнольда-Кіарі, мальформація Денді-Уокера. Вивчено пріоритетні напрямки в попередженні даних аномалій.
Ключові слова: природжені вади, нервова система, розвиток.
В приведенной обзорной статте проведен анализ встречаемости врожденной патологии нервной системы
у детей. Проанализированы наиболее частые врожденные аномалии нервной трубки, а именно: аненцефалия, энцефалоцеле, менингоцеле, менингорадикулоцеле, миеломенингоцеле, полимикрия, микроенцефалия, голопрозэнцефалия, мальформация Арнольда-Киари, мальформация Денди-Уокера. Изучено приоритетные направления
в предупреждении данных аномалий.
Ключевые слова: врожденные пороки, нервная система, развитие.
In this review article there was made the analysis of congenital pathology of nervous system of children. There were
analysed the most frequent congenital anomalies of neuraxis and learned priority directions in this pathology prevention.
There are anomalies of neuraxis: an anencephalia, an encephalocele, a meningocele, a meningoradiculocele, a myelomeningocele, a microcephaly, a holoprosencephaly, a Chiari malformation, a Dandy–Walker syndrome.
Key words: congenital malformations, nervous system.

На сьогоднішній день має місце значне зростання зустрічаємості природжених вад розвитку
(ПВР) центральної нервової системи у дітей. Дана
нозологія становить одну з найбільш гострих і актуальних медико-соціальних проблем сучасності і
займає одне з провідних місць в структурі дитячої
смертності, захворюваності та первинної дитячої
інвалідності. Згідно з даними ВООЗ, 20% дитячої
захворюваності та інвалідності, а також 15-20% дитячої смертності викликані природженими вадами
розвитку. По причині виникнення: 10% зумовлені впливом негативних факторів навколишнього
середовища, 10% – хромосомними аномаліями, а
80% носять змішаний характер. ПВР ЦНС складають близько 25% всіх природжених вад у дітей,
а їх частка в структурі перинатальної та малюкової смертності в даний час становить близько 30%
[1, с. 201; 5, с. 352]. Немаловажливим є той факт,
що у сім’ях, де народилися діти з даною патологією суттєво змінюється моральний клімат, взаємовідносини, знижуються показники якості життя як
батьків так і хворих дітей. ПВР нервової системи,
як ніякі інші несуть драматичний характер захворювання, адже у більшості випадків вони не підлягають хірургічній корекції та медикаментозній
терапії і призводять до формування тяжкої інвалідності [2, с. 48; 4, с. 26; 11, с. 1874].
Даному питанню в Україні недостатньо приділено уваги, напротивагу закордонним дослідженням. Оскільки уже далеко тривалий час у багатьох
країнах світу існують моніторингові системи,
основною метою яких є контроль і запобігання
ПВР. Програми моніторингу побудовані за однією
схемою і характеризуються єдиними методичними підходами. Всі вони спрямовані на вирішення
таких завдань: визначення частоти ПВР у популя-

ції; вивчення динаміки частоти ПВР; проведення
епідеміологічних досліджень; вивчення етіології
ПВР; виявлення нових тератогенних факто- рів навколишнього середовища і контроль за ними; оцінка впливу на популяційні показники частоти ПВР
із застосуванням сучасних програм пренатальної
діагностики і первинної профілактики. Однією
з перших у 1974 р. заснована Міжнародна система
моніторингу ПВР – Clearinghouse (дослівно – Розрахункова палата). В 1979 р. була офіційно затверджена Міжнародна організація щодо діяльності
в галузі вивчення вроджених аномалій (EUROCAT –
European Surveillance of Congenital Anomalies),
завданням якої була організація в кожній державі
Європейського Союзу регіональних реєстрів дітей
із вродженими аномаліями (Wertelecki W., 2006).
Із 19 форм ВВР у Міжнародному реєстрі виділено 4 вади ЦНС (аненцефалія, щілина хребта (spina
bifida), енцефалоцеле, гідроцефалія) і окремо винесені множинні вади розвитку (Кирилова Е.А. и соавт., 2000) [1, с. 203; 5, с. 35].
На необхідності проведення пренатальної діагностики новітніми методами нейровізуалізації
для зниження частоти усіх природжених аномалій
ЦНС наголошують дослідники як за кордоном,
так і в нашій країні (Галаган В.О., Тимченко О.І.,
2003; Кирилова Л.Г., 2005; Ghai S. et al., 2006; Abdel
Razek A.A. et al., 2009). Запобігти народженню дітей з вадами розвитку ЦНС можна у разі вчасного
проведення нейрорадіологічного дослідження головного мозку плода (МРТ) та своєчасного інформування вагітних та їх родин про тяжкі наслідки
постнатального розвитку дитини. Це зумовлює
раннє застосування сучасних перинатальних технологій, удосконалення на підставі їх результатів
тактики ведення вагітності й пологів, а також на-
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дання новонародженому у перші дні життя відповідної допомоги. Слід підкреслити, що в процесі
діагностики природжених вад нервової системи
виникає ряд етичних проблем, провідна з яких –
питання про переривання чи продовження вагітності, остаточне рішення приймається лише у колі
сім’ї [9, с. 235; 12, с. 2168].
У більшості випадків етіологія і патогенез ПВР
центральної нервової системи залишаються невідомими. Етіологічні агенти можуть приводити або
до недостатнього правильного розвитку, або до деструктивних змін у нервовій тканині. Відомо, що
в ході сегментарного розвитку головного мозку в
режимі певної регуляції експрисуються певні гени.
Подальше вивчення будови і функції таких генів
допоможе пояснити природу та походження вад
розвитку центральної нервової системи [3, с. 86;
6, с. 140].
Дефекти нервової трубки проявляються недостатнім закриттям частини нервової трубки або
нове відкриття в якійсь її частині після нормального закриття, можуть призводити до однієї з кількох
аномалій розвитку. Проте всі вади розвитку характеризуються патологіями як в нервовій тканині,
так і прилеглих кісткових і м’яких тканинах. Вада
розвитку переднього кінця нервової трубки називається аненцефалія, що виявляється у відсутності
головного мозку і склепіння черепа. Ця вада найчастіше відзначається у плодів жіночої статі та
формується приблизно до 28-го дня внутрішньоутробного життя. Передній мозок перестає розвиватися, і все, що залишається на його місці, становить лише цереброваскульозну ділянку – залишок
у вигляді плоского поля дезорганізованої мозкової
тканини з домішкою епендіми, судинного сплетення і клітин оболонок мозку. Структури мозку, що
відносяться до задньої черепної ямки, як правило,
збережені [7, с. 38; 10, с. 1815].
Ще однією формою дефектів нервової трубки є
енцефалоцеле. Енцефалоцеле – природжене захворювання нервової системи, яке історично відносили до групи мозкових кил, на ряді з менінгоміоцеле
та енцефалоцистоцеле. Але пізніше грижове походження даної патології було спростовано, оскільки
сама по собі кила передбачає випячування правильно розвинутих тканин. Аномалія зустрічається
з частотою 1:5000, тобто досить рідко. Енцефалоцеле – це аномалія розвитку головного мозку, причиною якої стає вплив тератогенних факторів на
ранніх стадіях вагітності. Причиною порушення
правильної закладки головного мозку та його оболонок можуть виступати внутрішньоутробні інфекції, пряма токсична дія на плід та хронічна гіпоксія.
Можлива передня та задня локалізація. Переднє
енцефалоцеле розташовується між лобовою та носовою кісткою, іноді випячування проходить через
внутрішній край очної ямки. Заднє енцефалоцеле
в свою чергу ділиться на верхню та нижню по відношенню до потиличного горба. При передньому
розташуванні енцефалоцеле можливе утруднення
носового дихання та лікворея. Завжди присутній
гіпертелоризм (збільшення відстані між очними
ямками). Носова перегородка розширена і сплющена, помітно її зміщення в здорову сторону. Для потиличних утворень більш характерна неврологічна

симптоматика, судоми та відставання в психічно –
нервовому розвитку. Заднє енцефалоцеле часто поєднується з мікроцефалією [9, с. 236; 10, с. 1815].
Спинномозкова грижа – комбінована вада розвитку спинного мозку внаслідок дефекту закриття
нервової трубку. Вада проявляється випячуванням
мозкових оболонок, корінців та рідин спинного
мозку через отвір, утворений в результаті природжених незрощень хребта. Синонім до терміна «спинномозкова грижа» – spina bifida (щілина
хребта). Частота спинномозкових гриж складає
1:1000 новонароджених. Грижі можуть розташовуватися на різних рівнях. Найчастіше вони локалізуються у поперечно – крижовому відділі хребта
(60%). Рідше у шийному відділі (7,5%) [11, с. 1874].
Грижове вип’ячування виглядає як округле або
продовгуватої форми утворення, пігментоване або
синюшного забарвлення. Спинномозкові грижі поділяють в залежності від вмісту грижового мішка.
Менінгоцеле – вип’ячування в дефект хребта лише
оболонок спинного мозку. Менінгоцеле інколи досягає великих розмірів, має ніжку, при пункції спадається. Ця форма найбільш доброякісна із всіх
спинномозкових гриж [7, с. 38].
Менінгорадікулоцеле – вибухання в грижове
вип’ячування оболонок і корінців спинного мозку. Корінці витончені, демієлінізовані, неправильно сформовані, закінчуються в стінках грижового
мішка. Грижове вип’ячування має широку основу,
при пункції повність спустошується. Неврологічна
симптоматика при розташуванні грижі в поперечно-крижовому відділі характеризується переферічними паралічами та парезами, трофічними розладами в нижніх кінцівках [12, с. 2169].
Мієломенінгоцеле – в випячування залучаються оболонки и спинний мозок. Спинний мозок недорозвинутий, з ділянками гліоза, розширеним
центральним каналом. Розміри грижі майже не
міняються при пункції. Неврологічна симптоматика чстіше всього характеризується паралічами,
парезами ніг, парезами сфінктерів сечового міхура
і прямої кишки. Клінічна картина супроводжується суттєвими трофічними розладами: набряк стоп,
виразки та пролежні на нижніх кінцівках і тулубі
[4, с. 27; 8, с. 26].
Аномалії переднього мозку. Серед них полімікрогірія, яка характеризується витонченням і
втратою нормальних зовнішніх контурів мозкових
звивин. Останні виглядають вузькими, надзвичайно численними і нерівномірно сформованими. Сіра
речовина кори складається всього з 4 шарів (іноді
менше) з включеннями тканин оболонок в зонах,
які за нормальних умов представляли б собою поверхневий шар кори [12, с. 2169].
Відмічають аномалії об’єму головного мозку, патологічно маленький або, навпаки, великий.
Найбільш часто зустрічається мікроенцефалія, як
наслідок: хромосомних аберацій; фетального алкогольного синдрому у дітей; інфекції, викликаної вірусом імунодефіциту. Встановлено, що при мікроенцефаліі кількість нейронів в корі зменшується і
це призводить до зміни структури складчастості
речовини мозку. Зниження числа звивин варіює від
незначного зменшення до повного зникнення звивин і появи гладкої поверхні [10, с. 1815].
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Голопрозенцефалія являє собою групу аномалій переднього мозку, що характеризуються неповним відділенням один від одного півкуль мозку по
серединній лінії. Найбільш важкі форми цієї вади
супроводжуються так званими аномаліями серединної лінії. При менш тяжких формах відзначають
відсутність зорових нервів і пов’язаних з ними
структур. Відомо, що голопрозенцефалія виникає
при трисомії [9, с.237].
Етіологія дефектів нервової трубки докінця залишається невідомою. Захворюваність значно варіює між різними етнічними групами. Антенатальную діагностику можна полегшити за допомогою
сучасних методів контрастних зображень (магнітно-резонансних, ультразвукових та комп’ютернотомографічних), а також цитологічного скринінгу
материнської крові на а-фетопротеїн, рівень якого
при дефектах нервової трубки підвищений. При
наступних вагітностях ймовірність повторення дефектів нервової трубки оцінюється в 45%. Одним
з факторів ризику для цих захворювань вважають
недостатність фолатів [1, с. 213].
При агенезії мозолистого тіла відсутні пучки білої речовини. Вона проявляється не тільки у розумово відсталих пацієнтів, але і в осіб з нормальним
інтелектуальним розвитком. Дана вада може бути
як в повній мірі, так і частково. В останньому випадку відсутня хвостова частина мозолистого тіла
і замість неї часто виявляється ліпома [11, с. 1874].
Аномалії задньої черепної ямки. Мальформація Арнольда-Кіарі (I. Arnold, H. Chiari). Для нього типовим є малі розміри задньої черепної ямки
і аномалія серединних відділів мозочка, яка проявляється у проникненні тканини черв’яка мозочка
у великий потиличний отвір, гідроцефалією та поперековим міеломенінгоцеле. Зустрічаються й інші
поєднані зміни: S-подібна деформація або зсув довгастого мозку в каудальному напрямку, мальформація даху середнього мозку, стеноз сільвієвого водопроводу, церебральні гетеротопії (виникнення в
ході ембріогенезу тканини мозку на незвичайному
місці) і гідроміелія (поява порожнин в спинному
мозку заповнених рідиною, або надмірне накопичення рідини в спинномозковому каналі) [8, с. 27;
13, с. 185].

Мальформація Денді-Уокерa (WE Dandy,
AEWalker; хвороба Денді-Уокера). Хвороба характеризується розширенням задньої черепної ямки.
Черв’як мозочка відсутній або є лише в рудиментарної формі. На його місці розташовується велика
серединна кіста, вистелена епендимою, яка стикається із зовнішньою поверхнею м’якої мозкової
оболонки. Кіста являє собою не що інше, як розширений і не має даху IV шлуночок. Таким він став
через відсутність нормально сформованого хробака мозочка. У поєднанні з мальформацією ДендіУокера нерідко виявляються аномалії ядер стовбурової частини мозку та інші церебральні і системні
вади розвитку [13, с. 187].
Сірінго- і гідроміелія. Це пов’язані один з одним захворювання, яким властиві подовження
центрального (спинномозкового) каналу (гідроміелія) або формування порожнин у вигляді ущелин
у внутрішній частині спинного мозку (сирингомієлія, сірінкс). Такі дефекти обумовлені руйнуванням сірої і білої речовини, оточені зоною гліозу.
Частіше уражається шийний відділ спинного мозку, але щілиновидні порожнини можуть поширюватися в стовбурову частина мозку (сірінгобульбія). Етіологія і патогенез сірінго- і гідроміелії
невідомі [9, с. 236].
Висновок. На сьогоднішній день все більше
дітей народжується з ПВР нервової системи. Удосконалення діагностики мальформацій ЦНС має
бути спрямоване не лише на встановлення самого факту їх існування, а й для оптимізації тактики
ведення вагітності з вирішенням питання про їх
переривання в разі несприятливої клініко-прогностичної оцінки та наявності для цього об’єктивних
медичних показань із зменшенням частоти тяжких
мальформацій до мінімума в популяціях. Використання методів УЗД та МРТ значно покращює якість
та інформативність пренатальної діагностики.
Перспектива подальшого дослідження. Незважаючи на глибинні дослідження науковців, дана
проблематика залишається актуальною. Тож для
детального вивчення анатомо-морфологічних особливостей розвитку природжених вад нервової системи, представленої статті недостатньо, що є актуальним для майбутніх наукових досліджень.
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СУЧАСНІ ЛІТЕРАТУРНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ДОСЛІДЖЕНЬ,
ЕКСПЕРИМЕНТІВ ТА ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО ГОЛОВНИЙ МОЗОК
Актуальність полягає в тому, що головний мозок людини є надзвичайно важливим органом, який контролює і
регулює її життєдіяльність. Він зберігає безліч нерозкритих секретів і ще більше таємниць, а кількість міфів, які оточують мозок, не піддається підрахунку. Розгадати всі можливості не вдається навіть самим іменитим вченим сучасності, незважаючи на те, що медицина і наука зробили крок вперед у своїх дослідженнях. Однак скільки міфів, стільки
і неймовірних свідчень, підтверджених наукою, існує в наші дні. Це дає можливість з упевненістю говорити про те, що
здібності мозку людини виходять далеко за межі вивченого.
Ключові слова: головний мозок, дослідження, людина, експеримент.
Актуальность заключается в том, что мозг человека является чрезвычайно важным органом, который контролирует и регулирует ее жизнедеятельность. Он хранит множество нераскрытых секретов и еще больше тайн, а количество мифов, окружающих мозг, не поддается подсчету. Разгадать все возможности не удается даже самым
именитым ученым современности, несмотря на то, что медицина и наука шагнули вперед в своих исследованиях.
Однако сколько мифов, столько и невероятных свидетельств, подтвержденных наукой, существует в наши дни. Это
дает возможность с уверенностью говорить о том, что способности мозга человека выходят за рамки изученного.
Ключевые слова: головной мозг, исследования, человек, эксперимент.
The urgency lies in the fact that the human brain is an extremely important organ that controls and regulates its livelihoods. It saves a lot of undiscovered secrets and more secrets, and the number of myths that surround the brain is not
counted. Unable to solve all the possibilities even the most eminent scientist of our time, despite the fact that medicine and
science have made a step forward in their studies. However, as many myths, so many incredible evidence, confirmed by
science, exists in our day. This makes it possible to say with certainty that human brain abilities go well beyond the limits of
the study.
Key words: brain, research, human, experiment.

Мозок використовує менше енергії, ніж лампочка в холодильнику. Вчені підрахували, що мозок використовує приблизно 12 Ват енергії. Цікаво,
що для постачання його цією енергією вистачає два
банани в день – ніякій лампочці у світі не вистачить такої кількості енергії [8, c.178].
Порушення режиму дня може погіршити
пам’ять. Це дійсно так – зміна, порушення режиму дня не тільки пригноблює, але і вкрай негативним чином впливає на здоров’я мозку. Наприклад,
люди, які часто переходять з одного часового поясу
в інший (бізнесмени, політики, мандрівники), можуть в кінець-кінців завдати непоправного збитку
мозку, внаслідок чого погіршає пам’ять [10, c. 10].
В мозку є центр гумору. Давно психологами
вже помічено, що сміємося ми тому, що, слухаючи
смішну історію, наш мозок вибудовує подальший
ланцюжок подій. Жарт закінчується абсолютно
нелогічно, несподівано, не так, як повинно бути.
Спочатку мозок впадає в ступор від несподіванки,
а потім ми починаємо усвідомлювати жарт і сміємося. Звичайно ж, ступор триває долі секунди, а
не хвилини. Цьому факту є підтвердження – деякі пацієнти з пошкодженими лобовими частинами
мозку просто не розуміють ніяких жартів [7, c. 444;
3, c. 165; 4, c. 335].
Сонячне світло викликає чхання, так відбувається тому, що сонячні промені, які потрапляють в
ніс, впливають дратівливо на певні центри. Сигнал
від цих центрів поступає в спеціальний відділ моз-

ку, що називається lateral medulla. Ось цей-то відділ
і відповідає за таку важливу функцію, як чхання.
Якщо його пошкодити, то людина втрачає здібність
до чхання [3, c. 170].
Позіхання допомагає прокинутися, не дивлячись на те, що воно зазвичай асоціюється з сонливістю, воно навпаки, допомагає нам прокинутися.
Це відбувається тому, що при позіханні великі
об’єми повітря поступають в легені, збагачуючи
кров. Збагачена киснем кров потрапляє в мозок, і
той починає активніше працювати, а ми відчуваємо, як дрімота відступає [5, c. 294].
Ваша підсвідомість «розумніша» за Вас, або,
принаймні, потужніша. У одному з досліджень людям демонструвалася складна картинка. Людям потрібно було вмить, не думаючи, вказати на те, що
дослідники мали на увазі. Більшість випробовуваних із завданням справилася вмить. Іншій групі
запропонували спочатку подумати і саме обдумано вказати на потрібний сектор на малюнку. І що?
Повний провал, при тому, що на вирішення задачі
давалося декілька годин [10, c. 10].
Розумова робота не стомлює мозок. Виявлено,
що склад крові, що протікає через мозок незмінний протягом його активної діяльності, скільки б
вона не продовжувалася. При цьому кров, яку беруть з вени людини, що пропрацювала цілий день,
містить певний відсоток «токсинів стомлення».
Психіатри встановили, що відчуття стомлення мозку обумовлюється нашим психічним і емоційним
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станом. Дослідження показують, що регулярна робота мозку дозволяє запобігти розвитку важкого
захворювання – синдрому Альцгеймера. Інтелектуальна активність викликає виробництво додаткової
тканини, що компенсує хвору тканину. При цьому
вивчення чогось нового, як і заняття незвичним
видом діяльності – найкращий спосіб розвивати
мозок. Також на діяльність мозку впливає спілкування з тими, хто перевершує вас за інтелектом
[9, c. 86; 13, c. 106].
Шартрез (жовто-зелений) – найбільш видимий
колір, знаходиться чітко посередині частот видимого спектру. Ваші очі мають рецептори для сприйняття синього, зеленого і червоного. Але мозок не
отримує інформації про кольори, він отримує інформацію про різницю світлого і темного, і інформацію про різницю між кольорами. У результаті
рецепторам мозку найлегше «побачити» саме колір
шартрез. До речі, цей колір часто використовується
психологами, екстрасенсами, художниками, як заспокійливий і одночасно найпомітніший для людини [8, c. 178].
Наша
короткострокова
пам’ять
може
запам’ятовувати одночасно тільки сім об’єктів.
Люди мають три форми пам’яті: сенсорну, довгострокову і короткострокову. Довгострокова працює подібно до жорсткого диска комп’ютера, а короткострокова – як дуже маленький пристрій, що
запам’ятовує. Ця короткострокова пам’ять може одночасно утримувати в мозку тільки п’ять – дев’ять
об’єктів. Середня людина здатна одночасно утримувати в пам’яті сім об’єктів. Проте можна натренувати Людину обробляти більшу кількість предметів, ніж дев’ять, якщо навчити її об’єднувати
об’єкти в групи. До речі, більшість телефонних
номерів складаються з 7 цифр [10, c. 10; 3, c. 64].
Як правило, коли людина переживає у своєму
житті новий досвід, її головний мозок запам’ятовує
цю подію за допомогою зміни зв’язків між нейронами. Проте це дуже складний і на даний момент
недостатньо досліджений процес, він вимагає детального вивчення, вважають вчені. Нарешті, американським фахівцям вдалося зробити перший
важливий крок в цій області досліджень – вони
виявили «головний» ген, що забезпечує керування цим вкрай важливим процесом. Справа в тому,
що саме він багато в чому визначає розумність людини. Крім того, відкриття американських вчених
розкриває не тільки молекулярні основи формування пам’яті людини, але й ще може стати в нагоді
в процесі визначення точного розташування в мозку тих чи інших спогадів. У такий спосіб, поширені фантастичні розповіді про те, що пам’ять можна
стерти, мабуть, стануть пророчими. Виявлений ген
отримав назву Npas4. Варто підкреслити, що він,
як пояснюють дослідники, включає в себе ще цілий
ряд генів, що здатні змінювати внутрішні шляхи
сигналів головного мозку, таким чином, регулюючи
взаємодію синапсів. Можливо, вже в найближчому
майбутньому на основі цього вдасться лікувати різні проблеми на психологічному рівні, а також створити супертехнології навчання [2, c. 63; 3, c. 162].
Виявляється, поширена думка про те, що вік
може впливати на розумові здібності дещо перебільшена – головний мозок людини похилого віку

в точності роботи не поступається мозку юнака.
Про це говорять дослідники з американського
Університету Огайо. Серед населення давно поширилася думка про те, що з віком головний мозок слабшає: у літніх людей погіршується процес
мислення, пам’ять, їм насилу даються абсолютно
нові і несподівані рішення, тощо. Проте дослідники сходяться на думці, що це, швидше за все,
звичайний забобон – пояснювати розумову повільність літніх людей старінням їхнього головного мозку. В рамках експерименту дослідники пропонували учасникам пройти серію когнітивних
тестів. Наприклад, побачити слово в безперервній
послідовності букв або оцінити на око кількість
зірочок на екрані. В експерименті взяли участь
як люди похилого віку, так і учні середніх шкіл,
коледжів, університетів. В результаті вчені встановили, що тим особам, чий вік перевищує 60 років, дійсно доводиться зволікати з вирішенням поставлених задач. Проте, пояснюють дослідники,
затримка у виконанні завдання викликана зовсім
не тим, що головний мозок довго обробляє інформацію, а лише тривалою перевіркою рішення
[6, c. 256; 8, c. 176].
Міці Гонсалес і Андреана Хейлі із Техаського
університету в Остіні прийшли до висновку, що
робота головного мозку залежить від ваги тіла людини.
Під час проведеного дослідження вчені
з’ясували, що у людей, які мають надмірну вагу
або страждають ожирінням, головний мозок дещо
інакше реагує на когнітивні завдання, в порівнянні із мозком однолітків, які мають нормальну вагу.
У дослідженні приймали участь добровольці віком
від 40 до 60 років. Вони були поділені на три групи:
ожиріння, надлишкова вага, нормальна вага. Перед
усіма учасниками було поставлене завдання – вирішення складних розумових завдань.
В результаті виявилося, що всі учасники дослідження із трьох груп однаково виконали завдання,
але за допомогою магнітно-резонансної томографії
дослідники виявили, що у товстих людей значно
знижена функціональна реакція в нижній тім’яній
ділянці, що може знижувати їх когнітивні здібності
[10, c. 10; 9, c. 85].
Багато вчених з усього світу схильні пов’язувати
обдарованість людини і навіть цілих рас безпосередньо з масою їх головного мозку. Особливо
широко розповсюджувалася дана гіпотеза в XIX –
XX століттях н.е. серед вчених расистів і фашистів,
і використовувалася для агітації цих течій. Були
проведені спроби наукового доказу переваги «вищих» рас, націй в залежності від маси головного
мозку і форми черепа людини. Однак висновки,
зроблені такими вченими, були, щонайменше, суперечливі, туманні, і явно виходили за межу правдоподібності – були неправдоподібні. Маса мозку
у І. С. Тургенєва становила 2,012 кг, у І. П. Павлова і Д. І. Менделєєва трохи менше і становила
відповідно 1,653 кг та 1,571 кг, у М. Горького ще
менше – 1,420 кг, а у А. П . Бородіна маса головного мозку взагалі була найменшою серед цих
вчених – 1,325 кг. Hе можна вважати, що, скажімо,
О. П. Бородін був менш обдарованою людиною,
ніж І. С. Тургенєв або навпаки. Відомим фактом є
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те, що у деяких розумово відсталих людей досить
важкий мозок. Так в одної божевільної дитини маса
мозку досягала 2,4 кг. Сьогодні, для визначення у
людини обдарованості використовують дослідження клітинної будови кори головного мозку шляхом
зрізів мозку. Провівши цілий ряд таких дослідів,
вчені встановили, що у високообдарованих людей
нервові клітини кори головного мозку дуже складно розгалужені, а тіла їх мають досить розвинені
короткі відростки, які називаються дендритами.
Розвинені і розгалужені клітини кори головного
мозку людини в поєднанні з не менш розвиненою
системою кровоносних судин мозку, яка живить
його клітини, є головними характеристиками і параметрами для мозку, володар якого може називати
себе гордим словом – геній [11, c. 189; 12, c. 720;
1, c. 34 ].
Австрійські вчені з університету Зальцбурга на
чолі із Беліндою Плетцер провівши багатомісячні дослідження відкрили незвичайну властивість
жіночого мозку. Скануючи його за допомогою томографії вчені виявили раніше невідому здатність
жіночого мозку змінюватися, а саме збільшуватись
в період овуляції, тобто перед зачаттям дитини.
Проаналізувавши розміри структур головного мозку 14 жінок, які не приймали ніякі гормональні
контрацептиви, було встановлено, що окремі зони
головного мозку можуть збільшуватись приблизно
на 2%. В тих ділянках мозку, які відповідають за
розпізнавання осіб, орієнтацію в часі і просторі,
сірої речовини стає більше на 2% і відповідно обсяг мозку збільшується, але цей ефект нетривалий.
Белінда Плетцер заявила, що вага мозку зменшується відразу після овуляції [9, c. 86; 13, c. 106 ].

Виявляється, здоровий і повноцінний сон не
тільки відновлює енегрію нашого організму, але і
може допомогти мозку вирішити певне завдання,
яке людина не може вирішити наяву. Часто буває
так, що людина, якій снилося складне завдання, прокинувшись, вирішує його набагато швидше. Американські вчені з Бостона (США), на чолі із Робертом
Стікголдом, провівши експеримент серед 99 студентів коледжу довели, що здоровий сон допомагає
мозку вчитися і вирішувати певні завдання. Таку
заяву вчені підтверджують висновками свого експерименту. Роберт Стікголд і його команда поставили
перед піддослідними завдання – студентам необхідно було знайти вихід з комп’ютерного лабіринту.
Після невеличкого ознайомлення з лабіринтом,
студентів поділили на дві групи. Одну групу відправили спати, а іншу переглядати відео. Потім
знову запропонували обом групам знайти вихід із
лабіринту. Виявилось, що студенти, які поспали,
швидше проходили комп’ютерний лабіринт ніж ті,
котрі переглядали відео. А коли студентів запитали,
що вони відчували під час сну, то четверо відповіли, що їм снилося щось схоже на лабіринт і вони
намагалися розв’язати завдання увісні [5, c. 294;
7, c. 445; 8, c. 177 ].
Особливу увагу варто приділити вивченню
головного мозку. Незважаючи на те, що сучасна
наука і медицина впевнено крокує вперед, мозок
людини залишається маловивченим органом. Проведення оригінальних досліджень і експериментів
пов’язаних з діяльністю мозку дозволяє нам відкривати його нові горизонти можливостей. Літературне дослідження свідчить про надзвичайні особливості в будові і функціях, які потребують вивчення.
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КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ
З ІШЕМІЧНИМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
ПРИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОМУ УРАЖЕННІ СУДИН
Оцінювали фактори впливу (вік, гендерні відмінності, соціальний статус, супутні захворювання, шкідливі звички)
на клінічні прояви у хворих з ішемічними цереброваскулярними захворюваннями при мультифокальному ураженні
судин. Залежно від локалізації ураження судинних басейнів стенозуючим атеросклерозом, 125 хворих були розділені на три клінічні групи: I група – 19 (15,2%) хворих з ураженням судин мозку, серця і нижніх кінцівок; II група –
87 (69,6%) хворих з ураженням судин мозку і серця; III група – 19 (15,2%) хворих з ураженням судин мозку і нижніх
кінцівок.
Найбільш частою супутньою патологією у хворих з мультифокальним ураженням судин є гіпертонічна хвороба
різного ступеня і стадії (92,8% хворих), цукровий діабет 2 типу (20,0%), захворювання шлунково-кишкового тракту
(21,6%). Важливо правильно оцінювати ступінь, стадію і адекватність лікування гіпертонічної хвороби, як провідного
чинника, який впливає на перебіг клінічних проявів ішемічних станів різного ступеня у всіх судинних басейнах. У групах при одночасному атеросклеротичному ураженні з залученням артерій нижніх кінцівок відзначена висока частота
цукрового діабету.
Ключові слова: ішемічні цереброваскулярні захворювання, мультифокальне ураження судин, фактори ризику.
Оценивали факторы влияния (возраст, гендерные отличия, социальный статус, сопутствующие заболевания,
вредные привычки) на клинические проявления у больных с ишемическими цереброваскулярными заболеваниями
при мультифокальном поражении сосудов. В зависимости от локализации поражения сосудистых бассейнов стенозирующим атеросклерозом, 125 больных были разделены на три клинические группы: I группа – 19 (15,2%) больных
с поражением сосудов мозга, сердца и нижних конечностей; II группа – 87 (69,6%) больных с поражением сосудов
мозга и сердца; III группа – 19 (15,2%) больных с поражением сосудов мозга и нижних конечностей.
Наиболее частой сопутствующей патологией у больных с мультифокальным поражением сосудов является гипертоническая болезнь разной степени и стадии (92,8% больных), сахарный диабет 2 типа (20,0%), заболевания
желудочно-кишечного тракта (21,6%). Важно правильно оценивать степень, стадию и адекватность лечения гипертонической болезни, как ведущего фактора, который влияет на течение клинических проявлений ишемических состояний различной степени во всех сосудистых бассейнах. В группах при сочетанном атеросклеротическом поражении с вовлечением артерий нижних конечностей отмечена высокая частота сахарного диабета.
Ключевые слова: ишемические цереброваскулярные заболевания, мультифокальное поражении сосудов,
факторы риска.
Assessed the influencing factors (age, gender differences, social status, concomitant diseases, bad habits) on the clinical manifestations in patients with ischemic cerebrovascular disease with multifocal lesions of vessels. Depending on the
location of vascular lesion basins stenosing atherosclerosis, 125 patients were divided into three clinical groups: I group –
19 (15,2%) patients with vascular lesions of the brain, heart and lower extremities; II group – 87 (69,6%) patients with vascular lesions of the brain and heart; Group III – 19 (15.2%) patients with vascular lesions of the brain and lower extremities).
The most common concomitant pathology in patients with hypertensive disease with multifocal vascular lesions are
different degrees and stages (92.8% patients), diabetes mellitus 2 type (20.0%), diseases of a gastroenteric tract (21.6%).
It is important to assess the degree, stage and adequate treatment of hypertension as the leading factor that has impact on
the course clinical manifestations of ischemic conditions varying degrees in all vascular basins. In groups with a combined
atherosclerotic lesion involving the arteries of the lower limbs, a high incidence of diabetes mellitus was noted.
Key words: Ischemic cerebrovascular disease, multifocal vascular damage, risk factors.

Актуальність теми. Численні клінічні і патологоанатомічні дослідження свідчать, що вибіркове
ураження будь-якого окремого судинного басейну
є скоріше винятком, ніж правилом. Проте, незважаючи на загальновизнану думку про системність
атеросклеротичного ураження судин, в практичній
медицині зберігається монодисциплінарний підхід щодо атеросклерозу та його клінічних проявів:
ішемічна хвороба серця, хронічна ішемія мозку та
облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок [4].
Встановлено, що залучення в атеросклеротичний процес декількох судинних басейнів на тлі
супутньої патології (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет) часто призводить до більш вираженої
симптоматики, різноманітності клінічного пере-

бігу, ускладнення з боку інших органів, що обумовлює наслідки захворювання та функціональну
спроможність пацієнта. Все це визначає актуальність вивчення поєднаного ураження судин серця,
головного мозку і нижніх кінцівок, оцінку факторів, що впливають на перебіг захворювання та його
наслідки.
Мета дослідження: оцінити фактори впливу
(вік, гендерні відмінності, соціальний статус, супутні захворювання, шкідливі звички) на клінічні
прояви у хворих з ішемічними цереброваскулярними захворюваннями при мультифокальному ураженні судин.
Матеріал і методи дослідження. У дослідження включено 125 хворих, віком від 40 до 84 років,
з мультифокальним ураженням судин (МФУС).
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100%
старше 70 років;
18,4%

Кількість хворих (%)

до 50 років; 11,2%

50-60 років; 24,8%

80%
60%
40%
20%
0%

60-70 років; 45,6%

Рис. 1. Розподіл хворих з ІЦВЗ за віком
В залежності від локалізації ураження судинних
басейнів стенозуючим атеросклерозом, усі хворі
були розподілені на три клінічні групи: І група –
19 (15,2%) хворих з ураженням судин мозку, серця і
нижніх кінцівок; ІІ група – 87 (69,6%) хворих з ураженням судин мозку і серця; ІІІ група – 19 (15,2%)
хворих з ураженням судин мозку і нижніх кінцівок. З них 101 (80,8%) пацієнт чоловічої статі
і 24 (19,2%) – жіночої статі. Середній вік хворих
становив (62,9±0,79) років.
Оцінка неврологічного статусу проводилась
з виділенням провідних клінічних симптомів та
встановленням форми порушення мозкового кровообігу. Характер ураження судин уточнювався за допомогою ультразвукової доплерографії магістральних екстра- та інтракраніальних артерій на апараті
НР «SONOS-1000» фірми «Hewlett Packard» (USA),
а також селективної церебральної ангіографії (за
показаннями). Структурні ураження та їх ступінь
визначали за допомогою МРТ головного мозку на
апараті фірми «General Electric» (USA).
Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням ліцензійної програми Statistica
v.6.1®. Гіпотезу про нормальний закон розподілу
кількісних даних перевіряли за критерієм Колмогорова-Смирнова з поправкою Лілієфорса. При
нормальному розподілі кількісні показники представлені у вигляді середнього значення і його стандартної похибки (М±m), в інших випадках наведені
медіана і інтерквартильний розкид Ме (25%; 75%).
Порівняння середніх показників у клінічних групах
проводили за відповідними критеріями Стьюдента
(t) і Манна-Уїтні (U), відносних показників – за
критерієм Хі-квадрат Пірсона (χ2) і точним критерієм Фішера (ТКФ). Оцінку взаємозв’язку між
окремими факторами проводили за коефіцієнтом
рангової кореляції Спірмена (rs).

І група

ІІ група

ІІІ група

Разом

Сільські жителі

10,5%

27,6%

10,5%

22,4%

Міські жителі

89,5%

72,4%

89,5%

77,6%

Рис. 2. Співвідношення міських і сільських
жителів серед хворих з МФУС
Результати дослідження та їх обговорення.
Аналіз віко-статевих особливостей хворих з ішемічними цереброваскулярными захворюваннями
(ІЦВЗ) на тлі мультифокального ураження судин
(МФУС) показав суттєве переважання пацієнтів чоловічої статі як у загальній вибірці дослідження (80,8% проти 19,2% жінок; р<0,001), так
й у виділених клінічних групах (табл. 1). Водночас, відсоток чоловіків був вірогідно вищим
серед хворих з ураженням судин нижніх кінцівок (І і ІІІ клінічні групи) – 35 (92,1%) проти
66 (75,9%) у ІІ групі (р<0,05). Зазначені особливості узгоджуються з даними інших досліджень
щодо значної поширеності ІЦВЗ, в тому числі
судинних уражень нижніх кінцівок, серед чоловічого населення.
Встановлено, що до атеросклеротичного процесу більш схильні особи старшого віку (понад 60 років) – 80 (64,0%), що відповідає даним літератури
[5; 6] (рис. 1). Середній вік хворих у загальній вибірці становив (62,9±0,79) років і вірогідно не залежав від локалізації атеросклеротичного ураження
судин (табл. 1).
Розподіл хворих з ІЦВЗ за місцем проживання
вказує на суттєве переважання мешканців міської
місцевості, ніж сільської, в усіх клінічних групах
(р<0,001 при всіх порівняннях) (рис. 2). Можна
припустити, що таке співвідношення пов’язане з
більшою частотою звернення хворих з ІВЦЗ серед міського населення у зв’язку з територіальною
близькістю до медичних установ, у тому числі спеціалізованих.
Аналіз соціального статусу пацієнтів показав,
що більшість з них працювали на момент включення до даного дослідження (98 осіб – 78,4%). Водночас, кількість працюючих хворих в ІІ клінічній гру-

Віко-статева характеристика хворих з мультифокальним ураженням судин
Клінічні групи
І (n=19)

ІІ (n=87)

ІІІ (n=19)

Разом
(n=125)

чоловіча

17 (89,5%)

66 (75,9%)

18 (94,7%)

101 (80,8%)

жіноча

2 (10,5%)

21 (24,1%)

1 (5,3%)

24 (19,2%)

мін.-макс.

45-73

40-81

48-84

40-84

середній (M±m)

64,1±1,72

62,7±0,94

62,9±2,33

62,9±0,79

Показник
Стать
Вік, роки

Таблиця 1

Примітка: p>0,05 при усіх порівняннях груп між собою за критеріями Стьюдента (t) і χ2.
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пі (86,2%) вірогідно перевищувала таку у І (63,2%,
р<0,05) та ІІІ (57,9%, р<0,01) групах.
При аналізі переважного виду діяльності пацієнтів відзначено переважання серед хворих
ІІ групи осіб, які займались розумовою працею
(60,9% з розумовою працею проти 36,8% з фізичною працею, р<0,001), в той час як в інших групах
їх кількість була практично однаковою (р>0,05) –
36,8% проти 42,1% у І групі та 47,4% проти 47,4%
у ІІІ групі.
Найчастішою супутньою патологією у хворих
з МФУС були: гіпертонічна хвороба різного ступеню та стадії (92,8% хворих) [1; 7], цукровий діабет
2 типу (20,0%), захворювання шлунково-кишкового тракту (21,6%). При цьому гіпертонічна хвороба
серця 1 ст. мала місце у 12 (9,6%) хворих, 2 ст. –
у 26 (20,8%), 3 ст. – у 78 (62,4%) хворих, без вірогідних відмінностей між клінічними групами.
Водночас, цукровий діабет 2 типу частіше виявлявся у хворих І (36,8% випадків) і ІІІ (36,8%) клінічних груп порівняно з пацієнтами ІІ групи (12,6%)
з p< 0,05 (табл. 2). Таким чином, СД значно часКількість хворих (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

І група

ІІ група

ІІІ група

Гіпертонічна хвороба

94,7%

93,1%

89,5%

Цукровий діабет

36,8%

13,8%

31,6%

Паління

68,4%

56,3%

63,2%

Рис. 3. Основні фактори впливу
на виразність клінічних проявів і перебіг
захворювання у хворих з МФУС,
в залежності від басейну ураження

тіше є супутньою патологією при поєднаному атеросклеротичному ураженні з залученням артерій
нижніх кінцівок, впливає на найближчий і віддалений прогноз [3; 6].
Значущим фактором впливу на виразність клінічних проявів і перебіг захворювання при поєднаному ураженні судинних басейнів було паління [2],
на яке вказували 74 (59,2%) пацієнти, в тому числі
13 (68,4%) пацієнтів І групи, 49 (56,3%) ІІ групи і
12 (63,2%) пацієнтів ІІІ клінічної групи (p>0,05 між
групами) (рис. 3).
Більшість пацієнтів (n=94 – 75,2%) до звернення в неврологічний стаціонар одержували терапію (р<0,001). При порівнянні груп між собою
виявлено, що лікування до госпіталізації вірогідно частіше отримували хворі з І (n=19 – 100%) та
ІІІ (n=18 – 94,7%) груп у порівнянні з ІІ групою
(n=57 – 65,6%) при р<0,01 і р<0,05, відповідно.
За результатами кореляційного аналізу встановлено, що частіше не отримували лікування:
– жінки (41,7% жінок проти 20,8% чоловіків;
rs=0,190; p< 0,05);
– жителі сільської місцевості (42,9% із сільської
місцевості проти 19,6% із міст; rs=0,225; p< 0,05);
– працюючі (28,6% проти 11,1% непрацюючих;
rs=0,166; p< 0,10);
– без ГБ або ГБ 1-2 ст. (36,2% з ГБ 0-2 ст. проти
17,9% з ГБ 3 ст.; rs=0,204; p< 0,05).
Можна припустити, що хворі з І та ІІІ груп
частіше отримували лікування через більш ранні
клінічні прояви ішемічних станів (біль, порушення
ходи), ймовірно з боку нижніх кінцівок, що впливає на відновлення рухової функції кінцівок при
реабілітації . Це підтверджують і дані нашого дослідження. Хворі, які не отримували попереднього
лікування, мали більш високі бали по шкалі:
– рухових порушень (78,4±3,91 проти 72,5±1,85;
rs=0,162; p< 0,10);

Основні супутні захворювання у хворих різних клінічних груп
Супутні
захворювання
Цукровий діабет
рІІ
рІ
рІІ
Гіпертонічна
хвороба
Патологія
щитоподібної
залози
Захворювання
ШКТ
Захворювання
легеневої системи
Захворювання
сечостатевої
системи

Клінічні групи
І (n=19)
n
%
7
36,8
11
12,6
7
36,8
25
20,0

ІІ (n=87)
n

%

ІІІ (n=19)
n
%

Таблиця 2

Разом (n=125)
n

%

18

94,7

81

93,1

17

89,5

116

92,8

2

10,5

5

5,7

-

-

7

5,6

4

21,1

16

18,4

7

36,8

27

21,6

4

21,1

8

9,2

-

-

12

9,6

2

10,5

10

11,5

-

-

12

9,6

Примітка: рІ, рІІ, рІІІ – p< 0,05 порівняно з відповідною групою І, ІІ, ІІІ.
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– сенсорних порушень (7,58±0,46 проти
6,49±0,25; rs=0,190; p< 0,05);
– функції тазових органів (9,84±0,16 проти
9,31±0,21; rs=0,178; p< 0,05).
В загальній групі хворих стійка втрата працездатності склала 6,4% (n=8). Найбільша кількість
інвалідів визначена в І групі (15,8%), найменша –
у ІІ групі (3,4%, р< 0,05), що, можливо, пов’язане
з поширеністю ураження всіх трьох басейнів у хворих І групи і потребує ранньої діагностики розповсюдженості атеросклеротичного ураження судин
з урахуванням супутньої патології, зокрема цукрового діабету 2 типу.
Таким чином, отримані дані дозволили уточнити
роль окремих факторів ризику, ґендерних відмінностей, соціального статусу в механізмах розвитку
та перебігу цереброваскулярної патології при атеросклеротичному мультифокальному ураженні судин.
Висновки:
1. Переважну частку хворих з ІЦВЗ на тлі мультифокального ураження судин складають пацієнти
чоловічої статі (80,8%), особливо при ураженні судин нижніх кінцівок (92,1%), віком старше 60 років
(64,0%).

2. Значний відсоток мешканців міської місцевості, ніж сільської, серед хворих з ІЦВЗ (77,6%),
можливо, пов’язаний з більшою доступністю, насамперед територіальною, медичної допомоги,
у тому числі спеціалізованої.
3. Найчастішою супутньою патологією у
хворих з МФУС є гіпертонічна хвороба різного ступеню та стадії (92,8% хворих), цукровий
діабет 2 типу (20,0%), захворювання шлунково-кишкового тракту (21,6%). Високий відсоток
пацієнтів з гіпертонічною хворобою (близько
90%) в усіх клінічних групах наголошує значущість ГБ як фактору ризику ІЦВЗ при мультифокальному ураженні судин. Важливо правильно оцінювати ступень, стадію та адекватність
лікування гіпертонічної хвороби, як провідного
фактору, що має вплив на перебіг клінічних проявів ішемічних станів різного ступеню в усіх судинних басейнах.
4. Переважання цукрового діабету 2 типу у пацієнтів І і ІІІ клінічних груп (по 36,8%) порівняно
з ІІ групою (13,8%, р<0,05) підтверджує роль цього
захворювання при ураженні нижніх кінцівок атеросклерозом.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ
У ПЕРШОРОДЯЩИХ ТА ПОВТОРНОРОДЯЩИХ
Передчасне народження є однією з невідкладних проблем медицини. Діагностика та лікування загрози передчасних пологів утруднені, оскільки в більшості випадків неможливо визначити фактори, що перешкоджають нормальному перебігу вагітності. Тому, незважаючи на численні наукові досягнення у виявленні причин передчасних
пологів, дані акушерського анамнезу залишаються важливою складовою у контексті сучасного акушерства.
Ключові слова: передчасні пологи, акушерський анамнез.
Преждевременные роды являются одной из неотложных проблем медицины. Диагностика и лечение угрозы
преждевременных родов затруднены, поскольку в большинстве случаев невозможно определить факторы, препятствующие нормальному течению беременности. Поэтому, несмотря на многочисленные научные достижения
в выявлении причин преждевременных родов, данные акушерского анамнеза остаются важной составляющей в
контексте современного акушерства.
Ключевые слова: преждевременные роды, акушерский анамнез.
Premature labor is one of the urgent problems of medicine. Diagnosis and treatment of the threat of preterm labor is
difficult, since in most cases it is impossible to determine the factors that impede the normal course of pregnancy. Therefore,
despite numerous scientific advances in identifying the causes of preterm labor, obstetric history data remain an important
component in the context of modern obstetrics.
Key words: premature labor, obstetric anamnesis.

Актуальність проблеми. Передчасне народження є однією з невідкладних проблем медицини. Проблема народженості недоношених дітей
продовжує турбувати акушер-гінекологів, неонатологів та педіатрів нашої країни.
Так народження дітей в термін між 22-гим та
31-ми тижнями гестації становить: в 22 тижня –
близько 6-7%, в 23 тижня – 18%, в 24 тижня – 37%,
в 25 тижнів 25-50%, в 26 тижнів 57%, в 27-30 тижнів – 76%, в 31 тиждень – 85%. Їх профілактика і,
по можливості, лікування, є однією з найважливіших частин акушерського догляду [1; 3].
Наслідки передчасного розродження тим частіші і серйозніші,чим менший гестаційний вік
новонародженого. Новонароджені що народилися
передчасно, можуть бути із малою або відповідною до терміну гестації масою тіла. Перенатальна
смертність перевищує 40 разів смертність доношених дітей з нормальною масою тіла.
Часто причинами передчасних пологів є інфекція: запальні захворювання слизової оболонки
матки, маткових труб, шийки матки та піхви. Іноді шийка матки виявляється нездатною втримувати
плодова яйце у своїй порожнині (в результаті травми при штучному аборті або розривах при ускладнених пологах). Також поширеною причиною
передчасних пологів є гормональні порушення,
перерозтягання матки при багатоплідній вагітності
або багатоводі [2].
Найбільш поширеними ускладненнями передчасних пологів для новонароджених є распіраторний дистрес-синдром (РДС-синдром, хвороба

гіалінових мембран), інтракраніальні кровотечі,
некротизуючий коліт, сепсис, судоми. Частота дитячого церебрального паралічу в 10 разів і розумової відсталості в 5 разів перевищує таку серед доношених новонароджених [4; 5].
Діагностика та лікування загрози передчасних
пологів утруднені, оскільки в більшості випадків
неможливо визначити фактори, що перешкоджають нормальному перебігу вагітності.
Тому, незважаючи на численні наукові досягнення у виявленні причин передчасних пологів,
дані акушерського анамнезу залишаються важливою складовою у контексті сучасного акушерства.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день
в літературі активно обговорюється питання причин та факторів ризику розвитку передчасних пологів. Тому, метою нашого дослідження є вивчення
даних анамнезу у вагітних із загрозою передчасних
пологів у першонароджуючих та повторнонароджуючих жінок.
Матеріал та методи дослідження. Проведений
аналіз анамнестичних даних 30 вагітних з загрозою
передчасних пологів , які знаходилися на стаціонарному лікуванні у відділенні патології вагітних.
Результати та їх обговорення. Середній вік
пацієнток, які були включені до дослідження, становив 27,6 років. Середній гестаційний вік на момент проведення аналізу – 26,1 тижнів гестації.
Згідно даних рисунка № 1, за акушерським
анамнезом дана вагітність у 13 (43,3%) пацієнток є
першою, у 17 (56,7%) – повторна.
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Згідно даних рис. 2, у відділені патології вагітних з загрозою передчасних пологів знаходилися вагітні у термінах гестації з 22 по 35 тиждень,
відповідно у 22 тижня знаходиться 1 жінка (3,3%),
у 23 тижні – 3 (10%), у 24 тижні – 3 (10%), у 25
тижні – 2 (6,7%), у 26 тижнів – 2 (6,7%), у 27 тижнів – 4 (13,3%), у 28 тижнів – 2 (6,7%), у 29 тижнів – 2 (6,7%), у 30 тижнів – 2 (6,7%), у 31 тиждень – 4 (13,3%), з 32 по 35 тиждень знаходиться
по одній жінці, що становить 3,3% від загальної
кількості.
Найбільша кількість першородящих жінок знаходяться в термінах гестації 23, 28-30 тижнів, відповідно однаково по 15,4%, решта першородящих
жінок знаходяться в термінах 22, 24, 25, 31, 32 тижні і становили 7,7% від загальної кількості.
Повторнородящих жінок в порівнянні з первородящими найбільша кількість знаходяться на
27 тижні гестації – 23,5%, на 31 тижні гестації –
17,6% та на 26 тижні гестації – 11,8% від загальної
кількості.

Дані акушерського анамнезу попередніх вагітностей у повторнородящих вагітних було виявлено в акушерському анамнезі одну вагітність
у 7 (41%) вагітних, дві вагітності у 9 (52%), три
вагітності у 1 (5,8%).
Згідно даних акушерського анамнезу, перші пологи у повторнородящих жінок відбулися нормально у 2 (11,7%) жінок, у 3 (17,6%) – передчасні пологи , у 3 (17,6%) – кесарський розтин, у 7 (41,1%)
самовільний викидень, у 1 (5,8%) завмерла вагітність, у 1 (5,8%) медикаментозний аборт (рис. 3).
А другі пологи у повторнородящих жінок відбулися нормально у 2 (25%) жінок, у 3 (37,5%)
передчасні пологи, у 1 (12,5%) завмерла вагітність,
у 1 (12,5%) кесарський розтин, у 1 (12,5%) штучний аборт. (рис. 4).
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У першородящих жінок серед захворювань екстрагенітальної патології найбільш частіше є анемія
1 ступеня – 38,5% та серцево-судинні захворювання, зокрема ВСД за кард. типом – 23,1% (рис. 5).
В структурі екстрагенітальної патології повторнородящих жінок найбільш частішими захворювання є анемія 1 ст. – 64,7%, серцево-судинні захворювання, зокрема ВСД за змішаним типом – 23,5%
та ВРВ ніг – 17,6%.
Висновки. Як встановило наше дослідження, у
вагітних з загрозою передчасних пологів, найбільша кількість першородящих жінок знаходяться в

термінах гестації 23 тижні, проте, в термінах гестаціх 27-31 тиждень гестації переважали повторнородящі.
Згідно дані акушерського анамнезу попередніх
вагітностей у повторнородящих вагітних було виявлено обтяжений акушерський анамнез (медичні
або самовільні викидні) та високий відсоток вишкрібань порожнини матки (2 і більше).
А в структурі екстрагенітальної патології, як
в першородящих, так і в повторнородящих жінок
одинаково часто зустрічалися захворювання серцево-судинної системи та анемія вагітних.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕСТАЦІЙНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ
Проведено обстеження та лікування 25 вагітних із пієлонефритом, що виник у різні терміни вагітності, використовуючи «ступеневу» антибактеріальну терапію впродовж 14 днів – внутрішньовенне введення антибіотиків впродовж
2-3 днів, внутрішньом’язове введення 5-7 днів з переходом на таблетовані форми до 14 днів загального курсу антибіотиків. Лікування є високоефективним у випадку появи пієлонефриту у терміні 4-6 тижнів і 32-34 тижнів вагітності.
Поява пієлонефриту у 23-28 тижнів супроводжувалася рецидивами у 33,3 % випадків.
Ключові слова: гестаційний пієлонефрит, «ступенева» антибактеріальна терапія, супресивна терапія.
Проведено обследование и лечение 25 беременных с пиелонефритом, возникшим в разные сроки беременности, используя «ступенчатую» антибактериальную терапию в течение 14 дней – внутривенное введение антибиотиков в течение 2-3 дней, внутримышечно 5-7 дней с переходом на таблетированные формы до 14 дней общего
курса антибиотиков. Лечение является высокоэффективным в случае появления пиелонефрита в сроке 4-6 недель
и 32-34 недель беременности. Появление пиелонефрита в 23-28 недель сопровождалась рецидивами в 33,3% случаев.
Ключевые слова: гестационный пиелонефрит, «ступенчатая» антибактериальная терапия, супрессивная терапия.
The examination and treatment of 25 pregnant women with pyelonephritis, which arose at different stages of pregnancy,
was carried out using “stepped” antibacterial therapy for 14 days – intravenous administration of antibiotics for 2-3 days,
intramuscular administration of 5-7 days with the transition to tablet forms to 14 days of the total course of antibiotics. Treatment is highly effective in the case of pyelonephritis in the period of 4-6 weeks and 32-34 weeks of gestation. The appearance of pyelonephritis in 23-28 weeks was accompanied by relapses in 33.3% of cases.
Key words: gestational pyelonephritis, "stepwise", suppressive therapy.

Інфекції сечовидільної системи, зокрема пієлонефрит, під час вагітності становлять серйозну
проблему акушерства та нефрології, сприяють розвитку таких ускладнень вагітності, як загроза переривання вагітності, внутрішньоутробне інфікування плода, плацентарна дисфункція, передчасне
відходження навколоплідних вод, що робить проблему актуальною та важливою для вивчення.
Розвитку гестаційного пієлонефриту та ускладненням хронічного пієлонефриту сприяють ряд
змін, спричинених вагітністю. При збільшенні матки спостерігається стискання сечоводів, особливо
у другій половині вагітності, переважно праворуч,
що обумовлено анатомічними особливостями. Підвищення рівня прогестерону призводить до розслаблення гладких м’язів не тільки матки, а також
інших органів, у даному випадку важливими є сечоводи та сечовий міхур із розвитком їх гіпотонії
та гіпокінезії. У свою чергу гіпотонія сприяє збільшенню об’єму сечового міхура зі збільшенням
кількості залишкової сечі, появи міхурово-сечовідного та/або сечовідно-мискового рефлюксу. Під час
вагітності спростерігається розширення сечоводів, їх подовження та викривлення із перегинами,
збільшенням порожнини лоханок. Анатомічні та
фізіологічні зміни в комплексі призводять до порушення уродинаміки верхніх сечовивідних шляхів.
Особливістю хімічного складу сечі є наявність
у частини вагітних глюкозурії, аміноацидурії, підвищення рН сечі, при чому створюється сприятливий фон для поширення інфекції висхідним шляхом з уретри, сечового міхура, особливо наприкінці
вагітності, коли спостерігається ослаблення сфінк-

тера уретри та гемодинамічні порушення в чашково-мисковій системі та сечоводах.
Важливу роль у розвитку інфекційного процесу
відіграють інфекційні вогнища в організмі, що призводять до тонзиліту, карієсу та ін. У таких випадках поширення інфекції відбувається гематогенним
шляхом із вогнища запалення в мигдаликах, зубах,
статевих органах чи жовчного міхура.
Будь-яка перешкода відтоку сечі збільшує розвиток інфекції сечових шляхів – камені, аномалії
розвитку, перегини сечовода [1].
Враховуючи неймовірне навантаження на нирки під час вагітності, будь-які відхилення у фізіологічному перебігу вагітності, наявність патології
нирок, що передувало вагітності, чи наявність хронічних інфекцій, призведуть до розвитку пієлонефриту, що, в свою чергу, порушить нормальний
перебіг вагітності.
Важливим для лікування є те, що збудниками
пієлонефриту є умовно-патогенні мікроорганізми, зокрема, Escherichia coli в 36-88% вагітних,
Staphylococcus saprophyticus – 10% випадків,
Proteus mirabilis – 5-20%, рідше – Staphylococcus
epidermidis, Klebsiella saprophyticus, Enterobacter
saprophyticus. Запалення можуть викликати також Candida, Myсoplasma hominis, Ureаplasma
urealyticum, Trichomonas vaginalis, анаеробні мікроорганізми [1; 3].
Антибактеріальні препарати, що застосовуються для лікування, повинні бути ефективними, безпечними для плода. Безконтрольне та часте застосування антибактеріальних препаратів призвело до
розвитку резистентності мікроорганізмів до деяких
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препаратів. У даний час пропонується «ступенева»
антибактеріальна терапія. У цьому випадку впродовж перших 3-5 днів застосовують препарати однієї групи внутрішньовенно або внутрішньом’язово,
залежно від симптомів, із подальшою заміною їх
на таблетовані форми. Для лікування пієлонефриту
під час вагітності рекомендується використовувати
антибіотики, безпечні для плода: пеніциліни та їх
похідні, цефалоспорини II-III покоління, до яких є
чутливою умовно-патогенна мікрофлора. Не рекомендовані до використання аміноглікозиди (за винятком необхідності використання за життєвими
показаннями) через нефротоксичну дію на плід;
фторхінолони – через високий ризик артротоксичності [2]. На початку лікування вибір антибіотика
проводиться емпірично, з попереднім взяттям сечі
для проведення бактеріологічного дослідження,
для можливості коректної заміни антибіотика у випадку неефективності попередньо призначеного
препарату. Після визначення чутливості виділеного
збудника може бути проведена корекція вибраної
терапії. Крім того, зміна антибактеріального препарату проводиться за відсутності ефекту від лікування впродовж 2-3 діб [1]. Лікування гестаційного пієлонефриту вагітних має бути комплексним.
Необхідною умовою є відновлення пасажу сечі.
При призначенні медикаментозної терапії необхідно враховувати термін вагітності, тяжкість та тривалість захворювання, індивідуальне перенесення
даного препарату, алергологічний анамнез, функціональний стан нирок та печінки, можливість проникнення ліків через плаценту. Щодо тривалості
лікування, то в більшості пропонується курс антибактеріальної терапії впродовж 10-14 днів, з призначенням тривалої супресивної терапії [3].
Зростання стійкості мікрофлори та поява рецидивів можуть бути спричинені нераціональною та
необґрунтованою антибактеріальною терапією, неправильним розрахунком дози препарату та тривалістю лікування, частим, неконтрольованим застосуванням препаратів, нераціональним поєднанням
антибіотиків [2].
Мета дослідження. Визначити ефективність
лікування при застосуванні різних схем антибактеріальних засобів для підвищення ефективності
лікування пієлонефриту під час вагітності та запобігання рецидивам захворювання.
Матеріал і методи. Проведено обстеження та
лікування 25 жінок із гестаційним пієлонефритом,
що становили основну групу: у 2 (8%) вперше діагностовано пієлонефрит у терміні 4-6 тижнів вагітності (перша підгрупа), у 18 (72%) вагітних – у
терміні 23-28 тижнів вагітності (друга підгрупа), та
в 5 (20%) – у терміні 32-34 тижні вагітності (третя
підгрупа). Розподілено вагітних на підгрупи згідно
з класифікацією критичних термінів розвитку гестаційного пієлонефриту.
Серед вагітних першої підгрупи пієлонефрит
діагностовано вперше, спостерігався тільки один
прояв захворювання, у другій підгрупі діагностовано гестаційний пієлонефрит вперше у 12 вагітних (66,7%), що свідчить про важливий критичний термін саме у 23-28 тижнів вагітності, у
решти загострення пієлонефриту були повторними, серед вагітних третьої підгрупи під час вагіт-

ності були рецидиви від одного до трьох у терміні
23-28 тижнів.
Клінічно-лабораторне обстеження вагітних
проводилося за допомогою таких методів: клінічно-лабораторного і мікробіологічного. Комплекс
обстеження вагітних включав клінічний і біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, пробу за
Зимницьким, пробу за Нечипоренком, бактеріологічне дослідження сечі та виділень з піхви, мазок
із піхви на мікрофлору, добовий діурез з добовою
втратою білка, УЗД плода і нирок, катетеризацію
сечовода (стентування), виконується урологом.
Результати дослідження та їх обговорення.
Лікування вагітних першої підгрупи основної групи (перший триместр вагітності – період органогенезу) проводилося малотоксичними напівсинтетичними пеніцилінами через можливість шкідливої
дії на плід. Застосовувалася «ступенева» терапія за
допомогою ампіциліну 1,5 г х 2 р./добу, оксациліну
1,0 г х 4 р./добу внутрішньовенно два дні до нормалізації стану та зменшення скарг з переходом на
внутрішньом’язове введення впродовж 5-7 днів.
Продовжували лікування аналогічними таблетованими формами до 14 днів. Загальна тривалість
лікування антибактеріальними засобами становила 14 днів. Після проведеного лікування до кінця
вагітності рецидивів захворювання не спостерігалося, що свідчить про необхідність тривалого застосування антибіотиків, навіть, у малому терміні
вагітності, коли особливих змін з боку видільної
системи ще не спостерігається.
У другому та третьому триместрах вагітності
після завершення органогенезу плода та початку
функціонування плаценти, яка виконує бар’єрну
функцію щодо деяких антибіотиків, спектр антибактеріальних лікарських засобів може бути розширений. Крім напівсинтетичних пеніцилінів,
нами застосовувалися цефалоспорини, у випадку
виявлення хламідій – макроліди. Лікування проводилося «ступенево»: внутрішньовенно перші
два дні, внутрішньом’язово 5-7 днів із подальшим
переходом на відповідні таблетовані форми. Нами
використовувалися один із препаратів – ампіцилін
1,5 г х 3 р./добу, оксацилін 1,0 г х 4 р./добу, цефуроксим 0,75-1,5 г х 3 р./добу, цефтріаксон 1 г х 2 р./добу,
цефаперазон 1 г х 2 р./добу, цефатоксим 1 г х 2 р./
добу Таблетовані форми антибіотиків аналогічних
груп призначалися впродовж 7- 10 днів.
У подальшому нами призначалася тривала супресивна терапія 9 вагітним вагітним другої підгрупи (50 %) та 9 вагітним не призначалася (50%)
через відмову вагітних тривало приймати антибактеріальні препарати. Супресивна терапія проводилася за допомогою амоксициліну по 250 мг щовечора перед сном або фосфаміцину трометамолом
по 3 г ввечері перед сном 1 раз на 10 днів до кінця
вагітності. Встановлено відсутність рецидивів у
7 вагітних, яким призначалася супресивна терапія (77,8%), та відсутність рецидивів у 5 вагітних
(55%), яким не призначалася супресивна терапія,
тобто, дещо вища ефективність попередження
ускладнень за наявності тривалої супресивної терапії, що потребує детального вивчення.
При появі гестаційного пієлонефриту у терміні 32-34 тижні вагітності проводилося аналогічне
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лікування. Повторних загострень не було, не зважаючи на відсутність тривалої супресивної терапії.
Висновки.
1. За наявності пієлонефриту, що вперше виник
у терміні 4-6 тижнів вагітності та у терміні 32-34
тижні вагітності «ступенева» терапія антибактеріальними засобами впродовж 14 днів є ефективною

для лікування та профілактики рецидивів пієлонефриту.
2. Тривалість антибактеріальної терапії не менше 14 днів у другому триместрі вагітності з подальшим переходом на супресивну антибактеріальну
терапію виявилося ефективним методом лікування
гестаційного пієлонефриту.
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ОСОБЛИВОСТІ ГУМОРАЛЬНОЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ
ХРОНІЧНОЮ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
Стаття присвячена виявленню особливостей специфічної гуморальної імунної відповіді у хворих хронічною
Епштейна-Барр вірусної інфекцією. Визначена роль виявлення антитіл IgG до VCA, EBNA-1 та ЕА при визначенні активності хронічного Епштейна-Барр вірусної інфекції, що в свою чергу допоможе визначитись із тактикою адекватної
терапії.
Ключові слова: хронічна Епштейна-Барр вірусна інфекція, інфекційний мононуклеоз, гуморальний імунітет, антитіла, імуноглобуліни класу G.
Статья посвящена выявлению особенностей специфического гуморального иммунного ответа у больных хронической Эпштейна-Барр вирусной инфекцией. Определена роль выявления антител IgG к VCA, EBNA-1 и ЕА при определении активности хронического Эпштейна-Барр вирусной инфекции, что в свою очередь поможет определиться
с тактикой адекватной терапии.
Ключевые слова: хроническая Эпштейна-Барр вирусная инфекция, инфекционный мононуклеоз, гуморальный
иммунитет, антитела, иммуноглобулины класса G.
The work is devoted to revealing the peculiarities of a specific humoral immune response in patients with chronic Epstein-Barr virus infection. The role of detection of IgG antibodies to VCA, EBNA-1 and EA in determining the activity of chronic Epstein-Barr virus infection is determined, which in turn will help determine the tactics of adequate therapy.
Key words: chronic Epstein-Barr virus infection, infectious mononucleosis, humoral immunity, antibodies,
immunoglobulin G (IgG).

Актуальність. У наш час вивчення захворювань, викликаних вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ),
є важливою медичною проблемою, що привертає
увагу фахівців різного профілю. Це обумовлено
широкою поширеністю збудника, його специфічною тропністю до імунокомпетентних клітин, системним ураженням внутрішніх органів, широким
діапазоном клінічних форм захворювання, а також
відсутністю специфічного лікування та профілактики [3, с. 73].
Вважається, що принаймні 90-95% населення
земної кулі інфіковані хоча б одним вірусом сімейства Herpesviridae. Тому є всі підстави вважати, що герпетичні агенти є найбільш поширеними
вірусами в людській популяції, що обґрунтовує
необхідність достатньої інформованості практичних лікарів про клінічній картині інфекцій, викликаних цими патогенами, та раціональних шляхах
сучасної діагностики та лікування даної патології.
За даними ВООЗ, в структурі інфекційної патології
смертність через захворювання, обумовлені герпесвирусною інфекцією, займає друге місце після
грипу [2, с. 30].
В останні роки особливого значення набувають проблеми хронічних персистуючих інфекцій.
Одним з напрямків є вивчення захворювань, обумовлених вірусом Епштейна – Барр (ВЕБ) [1, с. 73].
ВЕБ відноситься до γ-герпес-вірусів [1, с. 37]. Актуальність дослідження даної патології викликана
широкої циркуляцією цього вірусу серед населення, різноманіттям клінічних форм ВЕБ-інфекції,
специфічною тропністю вірусу до імунокомпетентних клітин [3, с. 73].
ВЕБ-інфекція відноситься до найбільш поширених інфекційних захворювань людини. Антитіла
до ВЕБ виявляють у 60% дітей перших двох років
життя та у 80-100% дорослих. Захворюваність на
гостру форму ВЕБ-інфекції у різних регіонах світу
коливається від 40 до 80 випадків на 100 тис. насе-

лення. Хронічна форма ВЕБ-інфекції (ХВЕБ) розвивається у 15-25% осіб після гострої ВЕБ-інфекції
[5, с. 49]. Встановлено роль ВЕБ у розвитку злоякісних новоутворень, аутоімунних захворювань
і синдрому хронічної втоми. Все це свідчить про
актуальність проблеми ВЕБ-інфекції [6, с. 519].
Вченими різних країн активно вивчаються
взаємозв’язки між окремими показниками імунної
системи і тяжкістю хвороби. Ефективна імунна
відповідь на впровадження ВЕБ включає гуморальні клітинні механізми. З кожним днем все ширше в
серологічної діагностиці використовується імуноферментний аналіз (ІФА). При первинній інфекції
формуються нейтралізуючі антитіла, антитіла класів IgM та IgG до капсидного антигену, пізніше –
до ранніх, мембранним та ядерних антигенів ВЕБ
[7, с. 79]. У процесі реплікації вірусу експресується
більше 70 різних вірусоспецифічних білків, однак
до теперішнього часу виділено декілька груп імуногенних білків, визначення антитіл до яких дає
змогу диференціювати стадію інфекції: ЕА – ранній
антиген; EBNA-1 – ядерний антиген; VCA – капсидний антиген; MA – мембранний білок [2, с. 30].
Найбільш специфічними та чуттєвими маркерами
гострої інфекції є імуноглобуліну (Ig) M до капсидного та IgG до раннього антигенів. Маркером перенесеної ВЕБ інфекції є виявлення IgG до EBNA-1.
Деякі автори вважають, та що збільшення титрів
IgG можна розглядати як індикатор посилення активності ВЕБ або реактивації інфекції [4, с. 56].
Поліморфізм клінічних проявів ВЕБ інфекції, її
вплив на імунну систему та зв’язок з рядом онкологічних захворювань вимагає вдосконалення діагностичних прийомів, спрямованих на своєчасне
встановлення етіології ураження, характеру перебігу ВЕБ-інфекції, що в свою чергу допоможе визначитись із тактикою адекватної терапії.
Постановка проблеми. Таким чином, поліморфізм клінічних проявів ВЕБ інфекції, її зв’язок
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ва протягом усього життя людини, і свідчать про
перенесену інфекцію.
Частота виявлення IgG до раннього білку – ЕА,
була достовірно нижче, ніж IgG до EBNA-1 та до
VCA та становила 10,3% (n = 7). Згідно з сучасними
даними, вірусні білки ЕА виявляються в ураженій
клітині до реплікації ДНК. Розрізняють дифузний
компонент (EA-D), що локалізується в ядрі та гранулярний (рестриктивний, обмежений) компонент
(EA-R), що локалізується в цитоплазмі інфікованої
клітини. Виявлення в сироватці крові антитіл до
ЕА свідчить про продуктивну фазу життєвого циклу ВЕБ. Таким чином, наявність в сироватці антитіл класу G до ЕА вказувало на активацію ХВЕБ
інфекцією.
У зв’язку з поліморфізмом клінічних проявів
ХВЕБ-інфекції велике діагностичне значення має
правильна оцінка змін в периферичної крові. Антитіла, які виявляються при ХВЕБ інфекції, розподіляються на «ранні» – ЕА та «пізні» – VCA і
EBNA-1.
В залежності від здатності організму хворих
ХВЕБ-інфекцією виробляти IgG проти різних антигенів ВЕБ, серед обстежуваних пацієнтів були
виявлені наступні варіації специфічної гуморальної імунної відповіді на ВЕБ (рис. 2).
Так, у пацієнтів з ХВЕБ-інфекцією достовірно
частіше виявляли поєднання антитіл класу G до
VCA та EBNA-1 (47 пацієнтів, що складало 69,1%,
р<0,001). Це поєднання є відображенням хронічної
персистенції вірусу. У 11 пацієнтів (16,2%) були
виявлені антитіла до VCA, EBNA-1 і ЕА. Виявлення в сироватці комплексу антитіл класу G до даних
білків відображало активацію хронічного процесу.
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з рядом онкологічних захворювань вимагає вдосконалення діагностичних прийомів, спрямованих
на своєчасне встановлення етіології ураження,
характеру перебігу ХВЕБ-інфекції. Вдосконалення алгоритму клініко-лабораторної діагностики
ХВЕБ-інфекції допоможе прийняти рішення щодо
адекватної тактики лікування.
Мета дослідження: виявити особливості специфічної гуморальної імунної відповіді у хворих
ХВЕБ-інфекцією.
Нами було обстежено 68 пацієнтів з ХВЕБ,
основними клінічними проявами в яких були різні імунопатологічні та імунодефіцитні стани. Вік
пацієнтів становив від 19 до 57 лет (середній вік
33 років ± 11,7 років), серед них жінки становили
64,7% (n = 44), чоловіки – 35,3% (n = 24).
При проведенні дослідження проводилось визначення продукції специфічних IgG до капсидного (VCA), нуклеарного (EBNA-1) та раннього (ЕА)
білків ВЕБ в сироватці хворих ХВЕБ-інфекцією
(n = 68) за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). Об’єктом дослідження служили зразків сироватки. Антитіла класу IgG до EBNA-1 та
ЕА ВЕБ виявляли за допомогою тест-системи
«ВектоВЕБ-NA-IgG» та «ВектоВЕБ-EA-IgG»
(ЗАТ «ВЕКТОР-БЕСТ»). Метод визначення IgG до
EBNA та ЕА заснований на твердофазном иммуноферментном аналізі (щІФА). Антитіла класу IgG
до VCA ВЕБ виявляли за допомогою діагностичної
ІФА тест-системи «ДС-ІФА-АНТИ-ВЕБ-VCA-G»
(ТОВ НВО «Діагностичні системи»).
Відомо, що присутність IgM до VCA ВЕБ носить транзиторний характер, їх можна виявляти
в сироватці пацієнта, як при первинній інфекції, так
і при реактивації. Обстеження пацієнтів з ХВЕБ не
виявило антитіл класу М до капсидного білку VCA
в сироватці.
Частота виявлення IgG до VCA, EBNA-1 і
ЕА ВЕБ у обстежених пацієнтів представлені на
рисунку 1.
Так, у пацієнтів з ХВЕБ-інфекцією достовірно
частіше виявлялися антитіла класу G спрямовані
до VCA та EBNA- 1, ніж до ЕА (р <0,001).
У обстежених пацієнтів антитіла IgG до VCA
було виявлено у 63 пацієнтів (96,6%) та були найбільш частим серологічним маркером. Відомо, що
синтез структурних капсидних білків VCA здійснюється після реплікації ДНК ВЕБ та є пізнім
продуктом вірусного генома. VCA локалізуються у ядрі та цитоплазмі уражених вірусом клітин.
Встановлено також, що VCA не є однорідним вірусний білком, а складається з декількох структурних протеїнів та глікопротеїнів, антитіла до яких
з’являються в крові в різні терміни інфікування IgG
до EBNA-1 ВЕБ виявлялися у 59 пацієнтів (86,8%)
з ХВЕБ-інфекцією. Особливістю вірусного білка
EBNA-1 є його здатність з низькою імуногенною
активністю підтримувати реплікацію генома ВЕБ
у вигляді епісоми та захищати інфіковану клітину
від цитотоксичних лімфоцитів (CTL). Синтез антитіл до EBNA-1 відбувається в більш пізній, ніж
до VCA період інфекційного процесу. При цьому
презентація вірусного білка – EBNA-1 відбувається тільки після руйнування В-лімфоцитів. Антитіла
EBNA-1 тривало присутні, їх персистенція можли-
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Рис. 1. Частота виявлення IgG до антигенів
ВЕБ у пацієнтів з хронічною ВЕБ інфекцією
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Рис. 2. Частота виявлення різних варіації
специфічної гуморальної відповіді у хворих
ХВЕБ-інфекцією
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Маркером активності інфекційного процесу у цих
пацієнтів були «ранні» антитіла. Періодичні позитивні результати на наявність «ранніх» IgG свідчили про персистуючу форму та ймовірної періодичної реактивації вірусу.
Виявлення IgG до VCA при відсутності IgG
EBNA-1 було зареєстровано у 6 пацієнтів (8,8%).
Враховуючи те, що за даними літератури IgG до
EBNA-1 з’являється у крові пізніше ніж IgG до VCA,
пацієнтам цієї групи було рекомендовано провести
повторне обстеження через 3 місяці. При отриманні
аналогічних показників було рекомендовано інтерпретувати даний результат як паст-інфекцію ВЕБ
(перенесений інфекційний мононуклеоз).
Виявлення IgG EBNA-1 при відсутності
IgG VCA було зареєстровано у 4 пацієнтів (5,9%).
Такий результат також інтерпретували як пастінфекція ВЕБ (перенесений інфекційний мононуклеоз).
Під час дослідження в жодного з пацієнтів
не було виявлено поєднання антитіл IgG до EA

та VCA. Важливо відзначити, що даний профіль
специфічних антитіл у літературі пов’язують з
ВЕБ-асоційованими онкологічними захворюваннями.
Висновки. В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що найбільш
частими серологічними маркерами ХВЕБ-інфекції
є IgG до VCA та IgG EBNA-1. IgG EBNA-1 достовірно частіше виявляються у комбінації з IgG до
VCA. Виявлення поєднання антитіл IgG до VCA у
комбінації з IgG EBNA-1 та IgG ЕА, свідчило про
активацію хронічного процесу. Ізольоване виявлення IgG до VCA у хворих ХВЕБ-інфекцією зустрічалося досить рідко та потребувало проведення додаткового обстеження через 3 місяця; у разі
отримання аналогічних показників, результати аналізу інтерпретувались як паст-інфекція ВЕБ (перенесений інфекційний мононуклеоз). Рідше за все
серед обстежених пацієнтів зустрічалось ізольоване виявлення IgG EBNA-1, яке розцінювалось як
паст-інфекція ВЕБ.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ВИДИ РОДУ THYMUS L. ФЛОРИ УКРАЇНИ
У статті досліджуються перспективні види роду Thymus L. флори України. Досліджувана рослинна сировина перспективна для отримання лікарських засобів з вираженою протимікробною, протизапальною, антиоксидантною,
гепатозахісною активністю.
Ключові слова: флора України, Thymus L., лікарська рослинна сировина.
В статье исследуются перспективные виды рода Thymus L. флоры Украины. Исследуемое растительное сырье
является перспективным для получения лекарственных средств с выраженной противомикробной, противовоспалительной, антиоксидантной, гепатозащитной активностью.
Ключевые слова: флора Украины, Thymus L., лекарственное растительное сырье.
Perspective species of the genus Thymus L. flora of Ukraine are investigated in the article. The investigated plant raw
material is promising for the production of drugs with pronounced antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidant, hepatoprotective activity.
Key words: flora of Ukraine, Thymus L., medicinal plant raw materials.

Актуальною проблемою сучасної фармації є
пошук перспективних лікарських рослин з вираженою протимікробною, протизапальною та антиоксидантною активність. Видомим джерелом лікарської рослинної сировини є родина ясноткових
(Lamiaceae L.). Ії відносять до спеціалізованого
порядку ясноткових (Lamiaceae L.), що включає
родини: ясноткові (Lamiaceae L.), болотникові
(Collitrichaceae L.) та вербенові (Verbeniaceae L.).
Родина Lamiaceae L. містить близько 3500 видів,
що об’єднані в 200 родів, які дуже видомі в різних
країнах світу. Більшість видів зустрічається переважно в країнах з помірним вологим кліматом.
В Україні та країнах СНД встановлено присутність
до 1000 видів 69 основних родів. Представники
родини ідентифікують як трав’янисті рослини,
напівкущі або кущі. Стебло у травянистих представників чотиригранний. Суцвіття головчасті, колосоподібні, які утворені несправжніми кільцями
квіток у пазухах. Плід у виді ценобію має вигляд
чотирьох горішків. Род чебрець (Thymus L.) налічує до 400 видів, розповсюджених у країнах Європи, України, Малої та Середньої Азії. У флорі України на наш час ідентифіковано до 50 представників
[4; 8; 9; 10; 14]. У різних країнах світу постійно
здійснюється моніторінг перспективних ендемичних видів роду Thymus L. з метою отримання рослинної сировини та фітопрепаратів для медичного
застосування. В подальшому ці рослини успішно
вирощують в спеціалізованих господарствах. Відомості стосовно дослідження БАР більшості таких
ендемічних видів в літературі відсутні або дуже суперечливі. Траву видів роду Thymus L. в сучасній
медицині у формі компресів та ароматичних ванн
застосовують як болезаспокійливе, при радикулітах і невритах. Комплексні екстракційні фітопрепарати призначають при гострих або хронічних
захворюваннях бронхів і легенів як антимікробне,

заспокійливе, відхаркувальне. Настій з трави рослин (1:10) широко відомий засіб для лікування
довготривалого спастичного і сухого кашлю, пневмонії, бронхітів, метеоризму, гастритів, виразковій
хворобі, порушень травлення та супроводжуючих
спастичних болях, алкоголізму, головного болю,
а також як діуретичний та протигельмінтний засіб
[3; 10; 11; 12]. У народній медицині багатьох країн
настій і відвар з трави найбільш видомого представника роду, Thymus serpyllum L. (чебрецю плазкого)
(1:10) застосовують для лікування бронхіту, застудних захворюваннь, туберкульозу легенів, бронхіальної астмі, актиномікозу та емфіземи легенів,
радикуліту, ревматизму, невралгії, головного болю,
інсульту, паралічів, лихоманки, болів у суглобах,
дисменореї, отиту, як антигельмінтний та діуретичний засіб. Призначають зовнішньо при лікуванні
ран, виразок, опікив [13; 15; 16 ]. При сучасних фітохімічних дослідженнях різних видів роду Thymus
L. були ідентифіковані та досліджені: ефірні олії,
флавоноїди (похідні апігеніну, лютеоліну), гідроксикоричні кислоти, дубильні речовини, полісахариди, вітаміни, жирні олії, амінокислоти, урсолова кислота, неорганічні елементи, гіркоти, камеді
[1; 11; 12]. Встановлену протимікробну, протизапальну, антиоксидантну, протинематоцидну активність пов’язують з накопиченням високих концентрацій тимолу, карвакролу, суми флавоноїдів,
гідроксикоричних і органічних кислот, сапонінів
терпенової природи [15; 16; 17]. Ефірні олії (ЕО)
і екстракти з трави видів роду Thymus L. використовують у багатьох комплексних фітопрепаратах
антисептичної та протизапальної дії. Всебічне
фармакогностичне вивчення насамперед перспективних ефірноолійних видів роду Thymus L. актуально для їх подальшого впровадження в сучасну медицину. При цьому слід зазначити, що рід
Thymus L. дуже поліморфний та складається з ряду
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дрібних видів і форм, які можуть бути ботанічно
віднесені до певних територій, регіонів або умов
зростання з деякими певними морфолого-анатомічними та мікроскопічними особливостями або
відмінностями один від одного [4]. До Державної
Фармакопеї України 1 (дод. 3) включена стаття на
траву Thymus serpyllum L. та суміш рослинної сировини ч. звичайного (Thymus vulgaris L.) з ч. іспанським білим (Thymus zygis L.), без виділення
відмінних діагностичних ознак компонентів [6].
Проведеними фітохімічними дослідженнями було
встановлено, що види роду Thymus L., які зростають в регіонах європейського південного сходу Росії та Уралу, відносяться як за звичай до так
званого нефенольного хемотипу. Цей хімічний
склад надає можливість рослинам добре пристосовуватися до несприятливого навколишнього середовища, але при цьому накопичувати переважно нефенольні біциклічні сесквітерпени: Thymus
punctulosus Klok. (ч. крапковий), Th. hirticaulis
Klok. (ч. двожилковий),Th. talijevii Klok. et Des. –
Shost. (ч. Талієва), Th. paucifolius Klok. (ч. малолисний) [ 1 ]. Фармакогностичне та фітохімічне
дослідження філогенетично близьких до Thymus
serpyllum L. видів, які мають достатню сировинну
базу, введення їх в культуру, дозволяє виришити
проблему заготівлі лікарської рослинної сировини
з протимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією.
Мета роботи: якісне та кількісне фітохімічне
дослідження діючих речовин перспективних видів роду Thymus L. флори України.
Матеріали та методи дослідження. Трава
чебреців молдавського (Th. moldavicus Klok. et
Shost.), гранітного (Th. graniticus Kl. et Shost.), дніпровського (Th. borysthenicus Klok. et Shost.), ЕО
та екстракти виділені з неї. Рослинну сировину
заготовлено в умовах України (Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Одеська, Миколаївська
області) в період 2016-2017 рр. відповідно до вимог ДФУ [5]. Виділення ЕО проводили методом
Клевенджера за методикою ДФУ з попередньо подрібненої (d=0,3 мм) воздушно-сухої трави досліджуваних рослин. Об’єм в градуйованій частині
приладу визначали тільки після завершення перегонки та охолоджування до кімнатної температури,
через 2 год. після проведення процесу. Вміст речовини розраховували в об’ємно-вагових процентах
(Х), з врахуванням вмісту вологи. Підтвердження
присутності сесквітерпенових лактонів проводили
методом ПХ та ТШХ на пластинах “Silufol UF-254”
в системі петролейний ефір – толуол – спирт етиловий – вода дистильована (8:2:8:2). При погляданні
спостеригалі буре забарвлення плям після обробки хроматограм 1% розчином калію перманганату
(у 1% сульфатній кислоті). Аналіз компонентного
складу ЕО проводили методом ГХ-МС на хроматографі Agilent Technology 6890N з МС детектором
5973N, адаптованим для роботи з капілярними колонками у запрограмованому режимі в поєднанні
з комп’ютером. Хроматографічна колонка мала
наступні параметри: HP 19091 S-433 (HP-5MS),

довжина (l=30 м), діаметр (d=0,32 мм). Інжектор
автоматичний 7683, Split 20:1. Температура нагрівача введення проби 250 ºС. Температура термостата програмувалась від 50-320 ºС зі швидкістю
4 град/хв. Ввод проби у хроматографічну колонку
пробу проводили в режимі splitless. При цьому
швидкість введення складала 1,2 мл/хв протягом
0,2 хв. при постійному потоці газу-носія (гелій)
1,2 мл/хв. Компонентний склад ЕО визначали
за порівнянням мас-спектрів (МС) речовин, при
хроматографічному розділенні в процесі аналізу,
з відомими МС бібліотеки NIST02. Кількісний
вміст розраховували методом внутрішньої нормалізації за методом Ковача [2]. Для ідентифікації
флавоноїдів і гідроксикоричних кислот застосовували метод ВЕРХ на хроматографі “Agilent 1260
Infinity HPLC System Open LAB CDS Software”.
Хроматографічна колонка мала наступні параметри: довжина (l=150 мм), діаметр (d=2,1 мм), заповнена сорбентом “ZORBAX–SB C–18” (30 мм x
4,6 мм; d=1,8 мкм). Рухомі фази: A: H2O, 0,1% TFA;
B: CH3CN, 0,1% TFA.
Результати та їх обговорення. Встановлено, що найбільше накопичення ЕО було на прикінці цвітіння (липень-серпень) та складає для
трави Thymus borysthenicus Klok. et Shost. (до
3,20±0,22%), гранітного (Th. graniticus Kl. et Shost.)
(гранітного) (до 3,35±0,22%), Th. moldavicus Klok.
et Shost. (до 3,77±0,24%). Фізіко-хімічні показники
досліджуваних ЕО (густина, заломлення, кут обертання, кислотне число та ефірне, число омилення)
свідчили про накопичення вільних та зв’язаних
спиртів, а також органічних кислот [7]. Основними ідентифікованими компонентами ЕО досліджуваних видів були: тимол, п-цимол, карвакрол,
γ-терпінен, β-каріофілен, камфора, ліналоол, борнеол, 1,8-цинеол. Було встановлено присутність
до 5 флавоноїдів (лютеолін, еріоцитрин, апігенін,
лютеолін–7–О–β–D–глікозид, апігенін–7–О–β–D–
глікозид) та 5 гідроксикоричних кислот (кафтарова, хлорогенова, п-кумарова, ферулова, розмаринова). Проведеними попередними фармакологічними
дослідженнями встановлено, що трава рослин є
перспективною для отримання лікарських засобів
з вираженою антимікробною, протизапальною, гепатозахісною, лекарственных средств з выраженою
протимікробною, протизапальною, антиоксидантною, гепатозахісною активністю.
Висновки. Вегетаційний період видів роду
Thymus L. в умовах України досить тривалий,
що має суттєвий вплив на накопичення ЕО та
поліфенольних сполук у досліджуваній рослинній сировині. Вивчені фізико-хімічні властивості і вміст ЕО, флавоноїдів та гідроксикорічних кислот у траві трава чебреців молдавського
(Th. moldavicus Klok. et Shost.), гранітного (Th.
graniticus Kl. et Shost.), дніпровського (Th.
borysthenicus Klok. et Shost.). Досліджувана рослинна сировина перспективна для отримання лікарських засобів з вираженою протимікробною,
протизапальною, антиоксидантною, гепатозахісною активністю.
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КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ
СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ З ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ
У статті розглядається клінічне значення недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей з обструктивним бронхітом. Необхідна розробка індивідуального комплексного підходу до кожної дитини з урахуванням виявлених клініко-інструментальних та лабораторних порушень.
Ключові слова: недиференційована дисплазія, обструктивний бронхіт, сполучна тканина.
В статье рассматривается клиническое значение недифференцированной дисплазии соединительной ткани у
детей с обструктивным бронхитом. Необходима разработка индивидуального комплексного подхода к каждому ребенку с учетом выявленных клинико-инструментальных и лабораторных нарушений.
Ключевые слова: недифференцированная дисплазия, обструктивный бронхит, соединительная ткань.
The article deals with the clinical significance of undifferentiated connective tissue dysplasia in children with obstructive
bronchitis. It is necessary to develop an individual comprehensive approach to each child, taking into account the identified
clinical, instrumental and laboratory disorders.
Key words: undifferentiated dysplasia, obstructive bronchitis, connective tissue.

Дисплазія сполучної тканини – генетично та
нутриційно детермінований стан, обумовлений порушеннями метаболізму сполучної тканини в ембріональному та постнатальному періодах, а також
характеризується аномаліями структури компонентів позаклітинного матриксу (волокон та основної
речовини) з прогредієнтними морфофункціональними змінами різних систем та органів [1].
Сполучна тканина, яка становить близько
50% всієї маси тіла та скріплює воєдино всі тканини організму, формується з перших днів життя
плоду. При дефіциті компонентів, з яких будується сполучна тканина, виникають серйозні аномалії
розвитку, при вираженому дефіциті ці аномалії несумісні з життям вже у внутрішньоутробному періоді (завмерла вагітність та ін.). При менш вираженому – дитина народжується життєздатною, але
характеризується дісморфізмом та більш низькими
показниками маси тіла та росту.
Широкий спектр патологічних станів, обумовлених порушеннями сполучної тканини, визначається складністю її будови та різноманіттям функцій.
Сучасна наука розглядає сполучну тканину
як сукупність різних видів тканин, об’єднаних
спільністю походження та будови. Вона становить
близько половини всієї маси тіла, утворює опорний каркас (скелет), зовнішні покриви, сухожилля, хрящі, зв’язки, строму органів, а також формує

внутрішнє середовище організму, через яку всі
структурні елементи отримують поживні речовини
та віддають продукти метаболізму [2]. Сполучна
тканина ділиться на власне сполучну, хрящову та
кісткову. Власне сполучна тканина, в свою чергу,
ділиться на волокнисту тканину та сполучну тканину зі спеціальними властивостями. До останньої
належать ретикулярна, жирова, пігментна та слизова тканини. Волокниста сполучна тканина залежно від вмісту волокнистих структур може бути
пухкої та щільною. Для щільної сполучної тканини
характерне переважання волокнистих структур та
насамперед колагенових волокон, орієнтація яких
в просторі визначає розподіл волокнистої сполучної тканини на оформлену та неоформлену. Пухка
сполучна тканина складається з клітин та міжклітинної речовини. До клітинних елементів пухкої
сполучної тканини відносяться фібробласти, макрофаги, плазмоцити, тканинні базофіли, адипоцити, пігментоціти, клітини адвентицію, а також
лейкоцити, які мігрують з крові [2].
Міжклітинна речовина складається з волокнистих структур (колагенові, еластичні, ретикулярні
волокна) та основної речовини. Основну (аморфну) речовину представлено водою, білками, ліпідами, полісахариди, мінеральними речовинами (Mg,
Ca, K, Na) [2; 3; 4; 6]. До полісахаридів відносяться
глікозаміноглікани (ГАГ): сульфатованих – гепа-
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ран-сульфат, хондроїтин-4-сульфат, хондроїтин-6сульфат, кератан-сульфат, гепарин і несульфатованих – гіалуронова кислота [2].
Одним з основних видів волокон сполучної
тканини є колагенові волокна, які складаються переважно з колагену – білка фібрилярні, що є головним компонентом екстрацелюлярного матриксу
сполучної тканини. Особливістю будови даного
білка є те, що 1/3 всіх амінокислотних залишків
становить гліцин, 1/3 – пролін та гідроксіпролін,
близько 1% – гідроксілізин, дуже низький вміст
тирозину та метіоніну, відсутній триптофан [2; 5].
Сучасні дослідження розширили уявлення про
функції сполучної тканини, з яких провідною є
інтеграція в єдине ціле різних органів та тканин
організму [5]. Ця функція проявляється в процесах адаптації організму, які забезпечуються спрямованої міграцією клітин, транспортом біологічно
активних, поживних та інших речовин, перерозподілом рідинних потоків, зміною проникності біологічних мембран. Міжклітинна речовина виконує
роль депо для накопичення та наступного виведення надлишків рідини. До функцій сполучної тканини відносяться також морфогенетична, трофічна
(метаболічна), опорно-механічна (біомеханічна),
захисна (бар’єрна), пластична [6]. Трофічна функція сполучної тканини полягає в забезпеченні активного обміну між кров’ю та тканинами, участі
в регуляції обмінних процесів за рахунок синтезу
і секреції цитокінів, ферментів, простагландинів
та ін. Опорно-механічна функція забезпечує рухову здатність організму, захист органів від пошкоджень. Обумовлена в першу чергу колагеновими
волокнами, а також хімічним складом міжклітинної речовини. Бар’єрна функція сполучної тканини
включає в себе не тільки механічну, а й елементи
імунного захисту, синтез речовин з антимікробною дією забезпечується фагоцитами, імунокомпетентними клітинами, гемопоетичними тканинами.
Пластична функція (регенерація і заміщення дефектів) пов’язана з функцією клітинних елементів,
перш за все фібробластів. З пластичної функцією
тісно пов’язана морфогенетична функція – формування структури органів та тканин в ембріогенезі
та постнатальному періоді, забезпечується діяльністю фібробластів і ГАГ.
Дисплазія сполучної тканини (ДСТ) являє собою багаторівневий процес, тому що вона може
проявлятися на генному рівні, на рівні дисбалансу
ферментативного та білкового обміну, а також на
рівні порушення гомеостазу окремих макро- та мікроелементів [2; 3; 4; 6].
З роками, особливо при несприятливих умовах
(екологічна обстановка, харчування, часті інтеркурентних захворювання, стреси), кількість диспластических ознак і ступінь їх вираженості прогредиентное наростають, тому що вихідні зміни
гомеостазу поглиблюються зазначеними факторами зовнішнього середовища. В першу чергу це
стосується гомеостазу окремих макро- і мікроелементів, які беруть безпосередню участь в синтезі
колагену, колагенових і еластинових волокон, а також в модуляції активності ферментів, що визначають швидкість синтезу і якість сполучнотканинних
структур.

Це стосується перш за все таких макроелементів, як магній і кальцій та есенціальних мікроелементів – міді, цинку, марганцю, та умовно есенціального – бору. Серед різноманіття метаболічних
функцій зазначених елементів в організмі слід
виділити їх безпосередню участь в процесах колагеноутворення, а також у формуванні, нормальному розвитку скелета та підтримці його структури
[2; 3; 4].
В даний час доведено вплив дефіциту магнію
на структуру сполучної та кісткової тканини, зокрема, на колаген, еластин, протеоглікани, колагенові волокна, а також на мінералізацію кісткового
матриксу. Наявні літературні дані свідчать про те,
що вплив дефіциту магнію на сполучну тканину
призводить до уповільнення синтезу всіх структурних компонентів, посилення їх деградації, що значимо погіршує механічні характеристики тканини
[2; 4].
Дефіцит магнію не має патогномонічних клінічних ознак. Однак полісімптомнисть цього стану
дозволяє на підставі клінічної картини з великою
часткою ймовірності запідозрити його дефіцит
у пацієнта.
Хронічний дефіцит магнію протягом декількох
місяців та більше поряд з вищезазначеною симптоматикою супроводжується вираженим зниженням
м’язового тонусу, різкою астенізацією, сполучнотканинною дисплазією та остеопенією.
Відомо, що магній безпосередньо впливає на
мінералізацію органічної кісткового матриксу, колагеноутворення, функціональний стан кісткових
клітин, обмін вітаміну Д [2; 4; 5]. В цілому міцність та якість структур сполучної тканини багато в
чому залежать від наявності балансу між кальцієм
та магнієм. При дефіциті магнію та нормальному
або підвищеному рівні кальцію зростає активність
протеолітичних ферментів – металопротеїназ –
ферментів, що викликають ремоделювання (деградацію) колагенових волокон, незалежно від причин, що викликали аномалії в структурі сполучної
тканини, що призводить до надлишкової деградації
сполучної тканини, наслідком якої є важкі клінічні прояви недиференційованої дисплазії сполучної
тканини (НДСТ) [7].
Мідь визначає активність ферменту лізілоксідази, який бере участь в утворенні поперечних зшивок ланцюгів колагену та/або еластину, що надає
сполучнотканинному матриксу зрілість, пружність
та еластичні властивості. Цинк необхідний для
функціонування багатьох металлоферментів, що
регулюють ремодулювання колагену в сполучній
та кістковій тканинах. Марганець активізує цілий
ряд ферментів, що безпосередньо беруть участь у
синтезі основних білків сполучної тканини – протеогліканів та колагену, тобто тих білків, які визначають зростання і структуру кісткової, хрящової,
сполучної тканин в організмі [2; 4].
Роль бору значима в процесах остеогенезу, що
обумовлено його впливом на метаболізм вітаміну
Д, а також регулюванням активності ПТГ, який, як
відомо, відповідальний за обмін кальцію, фосфору
та магнію [2; 4].
Таким чином, сполучна тканина об’єднує в
єдине ціле різні органи та тканини організму. Тому
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від метаболічних процесів, що відбуваються в сполучної тканини, будуть залежати процеси адаптації
організму, стабільність органів та систем. Сполучна тканина, виконуючи численні та дуже важливі
функції, реагує практично на всі фізіологічні та патологічні впливи. При цьому морфологічні зміни в
самій сполучній тканині в основному стереотипні.
У той же час ураження сполучної тканини провокує виникнення вторинних порушень з боку внутрішніх органів та систем, що проявляється розвитком хронічних захворювань, які й визначають
прогноз основного патологічного процесу.
Діагноз ДСТ встановлюється на підставі комплексу фенотипових критеріїв та оцінки системної
залученості сполучної тканини згідно міжнародної
бальної оцінки системного залучення поєднувальної тканини (Loeys A. et al., 2010), табл. 1 [8].
Перший етап діагностики (Таблиця 3) проводиться в умовах первинної медико-санітарної допомоги дітям. Максимальне число (22,5 бала) припадає на патологію кісткової системи. Найбільш
значима для діагностики ДСТ у дітей (3 бали) – воронкоподібна деформація грудної клітини (ВДГК).

На шкірні прояви сполучнотканинної патології довелося 12, а на м’язові – 5 балів. В умовах діагностичного центру, стаціонару або спеціалізованого
кабінету/центру для дітей із захворюваннями СТ
проводиться поглиблене клініко-інструментальне
обстеження (2-й етап діагностики) з метою виявлення вісцеральних проявів ДСТ (Таблиця 4).
Максимальна кількість балів лише за фенотипической діагностиці – 42, діагностично значущі:
≥ 12 балів. Максимальна кількість балів лише при
вісцеральній діагностиці – 24. Діагностично значущіє залучення ≥ 3 органів в різних системах. Максимальне сумарне число балів – 66. Оцінка ступеня тяжкості ДСТ: від 12 до 20 – I (варіант норми),
від 20 до 30 – II, більше 30 балів – III ступінь.
Слід пам’ятати, що вірогідність діагностики
ДСТ можлива тільки при комплексній оцінці зовнішніх та вісцеральних ознак, а отримання дуже
високих балів вимагає додаткової верифікації діагнозу для виключення СПСТ.
Деформація грудини, ребер, хребта та пов’язане
з ними високе стояння діафрагми призводять до
зменшення обсягу грудної порожнини, здавлення,

Бальна оцінка системного залучення поєднувальної тканини
(Loeys A. et al., 2010)
Ознаки
Поєднання позитивних ознак І пальця та зап`ястя
Ознаки І пальця та зап`ястя окремо
Килеподібна деформація грудної клітки
Воронкоподібна деформація або асиметрія грудної клітки
Медіальне зміщення медіальної гомілки, що веде до плоскостопості
Плоскостопість
Пневмоторакс
Попереково-rрижова дуральна ектазія
Протрузія вертулужної западини підтверджена рентгенологічно
Зниження співвідношення верхнього та нижнього сегментів тулуба*
Сколіоз чи кіфосколіоз
Зниження можливості випрямлення ліктя ≤170о
Присутність трьох з перерахованих черепно-лицьових ознак: доліхоцефалія, енофтальм,
антимонголоїдний розріз очей, гіпоплазія виличних кісток, ретрогнатія
Шкірні стрії
Міопія ≥ 3D
Пролапс мітрального клапану (усі типи)
Максимально: 20 балів; діагностично значущі ≥ 7 балів

Таблиця 1
Бали
3
по 1
2
по 1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Примітка: * У дітей 0-5 років – ≤1; 6-7 років – ≤0,95; 8-9 років – 0,9; старше 10 років – ≤0,85 + співвідношення
розмаху рук к ДТ ≥ 1,05 + сколіоз І-ІІ ступенів.

Діагностика ДСТ у дітей
1.
2.
3.
4.

Таблиця 2

Виключення спадкові порушення сполучної тканини (СППТ) *
Клініко-інструментальне обстеження. Виявлення ≥6 малих зовнішніх та/або вісцеральних проявів
системного залучення сполучної тканини (СЗСТ) з залученням ≥3 різних органів з різних систем*
Аналіз родоводу. Встановлення факту накопичення ознак сполучнотканинної патології в родині*
Лабораторне обстеження. Виявлення біохімічних маркерів порушення метаболізму сполучної тканини
(СТ)**
Примітка:* – обов’язковий критерій, ** – бажаний критерій.
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Таблиця 3
Бальна оцінка зовнішніх ознак системного залучення поєднувальної тканини у дітей
(скринінг-алгоритм, 1-й етап діагностики)
Зовнішні ознаки

Шифр, МКХ-10

Бали

Кістково-суглобові:
Воронкоподібна деформація грудної клітки
М94.4
Килеподібна деформація грудної клітки
Q67.7
Доліхостеномелія
Q87.4
Сколіоз
М41.0
Кіфоз
М40.0
синдром гіпермобільності суглобів (СГМС)
М35.7
Hallux valgus (п`ятково-вальгусна косолапість)
Q66.4
Арахнодактилія
Q87.4
Інша деформація грудної клітки
Q67.8
Плоскостопість
Q66.5
Ектодермальні (шкіра, зуби):
Гіперпігментація шкіри над остистими відростками хребців
L81.9
Підвищена еластичність шкіри
L99.8
Екхімози, петехії, носові кровотечі
D69.0
Колоїдні рубці
L91.0
Атрофічні стрії
L90.6
«Натоптиші» на тильному боці стопи
L91.9
Видима венозна мережа
L80.0
Аномалії прорізування зубів
K07.3
М’язові:
Діастаз прямих м’язів живота
Q79.5
Кила пупкова
К42.9
Кила пахова/калиткова
К40.9
М’язова гіпотонія
G98.0
Максимальна кількість балів – 42; діагностично значущі: ≥ 12

3,5
2,5
2,5
2
2
2
2
1,5
1,5
1
2
1,5
по 1,5
1,5
1,5
1,5
1
2
2
2
2
1,5

Таблиця 4
Бальна оцінка вісцеральних ознак системного залучення СТ у дітей (2-й етап діагностики)
Вісцеральні ознаки
Шифр, МКХ-10
Остеопенія виражена/помірна
М81.0
пролапс мітрального клапану (всі типи)/інші малі аномалії серця (МАС) I34.1
Ювенільний остеохондроз
M42.0
Вертебробазилярна недостатність
G63.4
Інші МАС
Q24.8
Нестабільність шийного відділу хребта
G55.3
Мальформація судин
D18.0
Патологія органів зору
Н52
дисфункція жовчовивідних шляхів (ДЖВШ) на тлі аномалії розвитку
K82.8
жовчного міхура
розширений корінь аорти
І71.9
Нефроптоз та/або птоз інших органів
N28.8
Рефлюксна хвороба
R21.0
Спонтанний пневмоторакс
J93.0
Мегаколон та/або долихосигма
K59.1
Максимальна кількість балів – 24
Діагностично значущє залучення ≥ 3 органів в різних системах
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Бали
2,5/2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
по 1
1
1
по 0,5
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зміщення серця, перекруту великих судин з порушенням притоку та відтоку. Зменшення стерновертебрального простору викликає здавлення легенів, зниження їх обсягу та вентиляційної здатності
[8; 9; 10]. Погіршення легеневої вентиляції може
бути наслідком парадоксального дихання, обумовленого рестрикції легких в деформованої грудній
клітці при високому стоянні купола діафрагми і недостатньою функцією міжреберних м’язів [9; 10].
Здавлювальні торакальні умови ведуть до редукції судинного русла малого кола кровообігу, що
викликає підвищення тиску в системі легеневої
артерії. Поєднані кардіо-пульмональні порушення
призводять до гіпоксії та включенню компенсаторних механізмів збільшення легеневої вентиляції, а
також тахікардії. Навіть невелика воронкооподібна
деформація грудної клітини зменшує життєву ємність та вентиляцію легенів, знижує дихальний резерв. Причиною погіршення легеневої вентиляції
є порушення дренажної функції бронхів внаслідок
парадоксального дихання. В результаті цього розвиваються гіпоксія та гіперкапнія, які викликають
подальші зміни в системі органів дихання [7; 10].
Інші автори пов’язують формування запальних захворювань у хворих ДСТ з порушеннями в імунній
системі [8].
У дітей з фенотипічними проявами ДСТ відзначаються особливості перебігу обструктивних
бронхітів та бронхіальної астми. Так, при важкому
перебігу під час нападу у хворих дітей спостерігався синдром вираженої дихальної аритмії.
Бронхологічне обстеження дозволяє встановити наявність трахеобронхіальної дистонії та аномалії розгалуження бронхів.
Клінічне спостереження. Хлопчик Р., 2-х років, перебував на обстеженні і лікуванні в пульмонологічному відділенні багатопрофільного стаціонару, зі скаргами на малопродуктивний кашель,
задишку, дистанційні хрипи, субфебрильну температуру, млявість, щомісячні захворювання бронхолегеневої системи.
З анамнезу життя та захворювання відомо,
що дитина від шостої вагітності, що протікала на
тлі анемії, ДЦП, інфікованості туберкульозом у
біологічної мами. Пологи п’яті в терміні гестації
39 тижнів. Маса тіла при народженні 3500 грамів,
на штучному вигодовуванні з народження. Хлопчик до року спостерігався у невролога з діагнозом: гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, синдром
гіперзбудливості, гіпертензійно-лікворний синдром. Відмічено пізнє прорізування зубів. У віці
1 року 4 місяців дитині оформлена інвалідність з
приводу органічного ураження ЦНС (атоническиастатичний синдром зі стійкими вираженими руховими порушеннями, затримка етапів розвитку).
Серед перенесених захворювань – повторні ГРВІ,
обструктивні бронхіти (до 10 разів), пневмонії
(3 рази). Дитина до 1,5 років виховувався в домі дитини (повних даних про біологічну матір та спадковість немає), у віці 1 року 7 місяців усиновлений в
прийомну сім’ю.
При надходженні до клініки: стан дитини
важкий за рахунок виражених проявів бронхообструктивного синдрому. Хлопчик відстає в
психомоторному розвитку: стоїть нестійко, хо-

дить з підтримкою, вимовляє окремі склади, намагаючись поєднати їх в слова, розуміє звернену
до нього мову. При огляді звертає увагу фенотип
дитини: макросомія, виступаючий лоб, широке перенісся, коротка шия, низько розташоване
пупкове кільце, короткі пальці, залишкові прояви
перенесеного рахіту у вигляді «браслетів», «ребрових чіток». Не лихоманить. Маса тіла 16 кг.
Зріст 84 см. ІМТ – 22,8 кг/м2. Фізичний розвиток
дисгармонійний, ожиріння. Підшкірно-жирова
клітковина розвинена надмірно, розподілена нерівномірно, з переважанням на грудях, животі,
стегнах. Набряків немає. Тонус м’язів та тургор
тканин знижений, діастаз прямих м’язів живота.
СГМС. Шкірні покриви бліді, вільні від висипань,
підвищена еластичність, видима венозна сітка на
грудях та плечах. Периорбітальні тіні. Слизова
зіву рожева, волога, чиста. Пальпуються підщелепні лімфатичні вузли – до 0,7-0,9 см в діаметрі,
рухливі, безболісні. Носове дихання утруднене,
слизової виділення. Дистанційні хрипи. Тахипное
до 40 в хвилину. Участь допоміжної мускулатури
в акті дихання. Перкуторно над легенями коробковий відтінок легеневого звуку, аускультативно
ослаблене дихання, видих подовжений, сухі свистячі та різнокаліберні вологі хрипи з обох сторін.
Область серця без видимих деформацій. ЧСС 110120 за хвилину. Тони серця ритмічні, помірно приглушені, короткий систолічний шум на верхівці.
Язик вологий, чистий. Живіт м’який, доступний
глибокій пальпації. Печінка +2,5 см нижче краю
реберної дуги, край еластичний, безболісний.
Селезінка не пальпується. Стілець оформлений,
без патологічних домішок. Сечовиділення вільне,
безболісне. Діурез адекватний.
Дані додаткових досліджень:
– У клінічному аналізі крові: відносна лімфопенія (38%), помірний лейкоцитоз (13,5*109/л).
– Клінічний аналіз сечі – в нормі.
– У мазку з зіву на флору та чутливість до антибіотиків: S. viridans значне зростання (107), гриби
роду Candida 5*104 КУО, N. haemolyticum значне
зростання (107).
– У носоглоткових змиву на віруси виявлено
РС-вірус.
– Біохімічне дослідження крові: креатинін
крові – 55,9 (N 27-62 мкмоль/л), сечовина крові –
5,38 (N 1,8 – 6,4ммоль/л); фосфор – 1,58 (N 1,451,78 ммоль/л); магній – 1,0 (N 0,7 – 0,95ммоль/л);
кальцій – 2,2 (N 2,02-2,6 ммоль/л); глюкоза крові –
5,5 ммоль/л.
– Біохімічне дослідження функцій печінки:
АЛТ-24,2 МО/л (N 5-30 МО/л), АСТ-21,6 МО/л
(N 7-40 МО/л), загальний білірубін9,9 мкмоль/л
(N 8,6-20,5 мкмоль/л), пов’язаний – 3,3 мкмоль/л
(N до 5,1 мкмоль/л), вільне володіння – 6,6 мкмоль/л
(N до 15,4 мкмоль/л).
– Пілокарпінова проба: Na + – 27,2 ммоль/л.
– Імунограма: лейкоцити 13,5*109/л (N 7,98,5*109/л), лімфоцити – 30% (N 34-38,5%), лімфоцити абс.ч – 4,1 (N 2,6-3,2*109/л), СД3 – 68% (N 6676%), СД3 абс.ч – 2,79 (N 1.4-2.0*109/л), СД22 – 28%
(N 17-31), СД22 абс.ч – 1,15 (N 0.13-0.87*109/л),
СД4 – 41% (N 33-41%), СД8 -26% (N 27-35%),
СД4/СД8 – 1,57 (N1.1-1.4), СД16 – 22% (N 9-16%),
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IgA – 0,90 г/л (N 1.24 ± 0.45 г/л), IgM – 1,26 г/л
(N 0,65 ± 0,25 г / л), IgG – 6,8 г/л (N 9,23 ± 2,56 г/л),
IgE – 64,76 МЕ/мл (N 50 МО/мл) , 44% фагоцитуючими. нейтрофіл (N 40-90%), фагоцит. кол-во 1,7
(1-2), комплемент СН 50-68 (N 40-80), НСТ-тест
спонт -27% (N 8-12%).
– Аналіз крові на гормони щитовидної залози: Т4 вільний – 10,6 пмоль/л (при нормі
10-23,2); тиреотропний гормон – 5,03 мкМЕ/
мл (при нормі 0,23-3,4); антитіла до ТПО – 12
(в нормі до 30 МО/мл);
– Іінсулін (ІФА) – 24,65 мкМЕ/мл (при нормі
3-15).
– ІФА сумарні антитіла до гельмінтів: лямблії,
токсокар, аскариди АТ IgG – негативно;
- ІФА: IgM: ЦМВ (0.12), Chlamydia pneumonia
(0.10), Mycoplasma pneumonia (0,07)-негативно;
– IgG: ЦМВ (0,97 – позитивно), Chlamydia
pneumonia (0.08), Mycoplasma pneumonia (0,05) негативно;
– Рентгенографія органів грудної клітки: легеневі поля підвищеної прозорості. Легеневий малюнок посилений, збагачений з обох сторін. Корені
розширені, малоструктурні. Синуси вільні. Серце – в межах норми.
– УЗД: печінка збільшена (вертикальний косий
розмір 96 мм (N – до 85)), край гострий, контури
гострі, структура однорідна, ехогенність не змінена. Жовчний міхур: 46×16 мм, перегин дна та шийки, стінка не потовщені, холедох в нормі, каменів
немає. Підшлункова залоза – без особливостей.
Селезінка: 71×32 мм, не збільшена. Нирки – права
61×26 мм, ліва 63×35 мм, паренхіма 13 мм, однорідна, ЧЛС не розширені, каменів немає. Сечовий
міхур норма.
– ЕКГ: синусова брадикардія. ЧСС = 72 уд. в
хвилину. Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса.
– ДпЕХОКГ: виявлено ліво-правий шунт (d =
2,5 мм) в середній третині МПП. Функціонуюче
овальне вікно. Аномальна хорда лівого шлуночка.
– Ультразвукове дослідження щитовидної залози. Обсяг щитовидної залози дещо перевищує нормативні значення, але не є гіперплазованим для даного фізичного розвитку, ехоструктура не змінена.
– ЕХОЕГ: Мехоd = Мехоs = 70 мм. Ширина
М-ехо 6,5. Зсуву не виявлено. Ознаки лікворної гіпертензії.
– Бронхоскопія: трахеобронхомаляція. Двосторонній дифузний катарально-гнійний ендобронхіт.
– При комп’ютерній томографії органів грудної
клітки, проведеної в спіральному режимі кроком
3 мм, та на мультіпланарних реконструкціях вогнищевих та інфільтративних змін в легенях не виявлено. Мають місце субплевральне ущільнення
паренхіми легенів, більше справа. Трахея та великі
бронхи прохідні. Просвіт трахеї в формі витягнутого овалу. Легеневий малюнок дещо посилений за
рахунок судинного компоненту. Корені легенів не
розширені. Медіастинальні та бронхопульмональні лімфовузли не збільшені. Вільної рідини в плевральних порожнинах немає. Тінь середостіння не
розширена. Кістково-деструктивних змін не виявлено. Висновок: описані зміни паренхіми легенів,
ймовірно, постзапального генезу.

Консультації фахівців:
Невролог: Вроджена патологія ЦНС, субкомпенсированная гідроцефалія з нижнім парапарезом, затримкою психомоторного розвитку.
Ендокринолог: Гіпоталамічне ожиріння. Субклінічний гіпотиреоз. Гиперінсулінізм.
Імунолог: у дитини має місце аномалія будови трахеобронхіального дерева: трахеобронхомаляція. Хронічний бронхіт, період загострення
(РС-вірусна інфекція).
Офтальмолог. Ангіопатія сітківки за гіпертонічним типом обох очей.
Фтизіатр. Хлопчсик не інфікований МБТ. В даний час даних за активний туберкульозний процес
немає.
Таким чином, на підставі проведеного обстеження було встановлено клінічний діагноз: Вроджена аномалія будови трахеобронхіального дерева: трахеобронхомаляція. Вторинний хронічний
бронхіт з синдромом бронхообструкції, період
загострення. РС-вірусна інфекція. Дихальна недостатність І ст.
Супутній діагноз: Вроджена патологія ЦНС,
субкомпенсована гідроцефалія з нижнім парапарезом, затримкою психомоторного розвитку.
Гіпоталамічне ожиріння. Субклінічний гіпотиреоз. Гиперінсулінізм. Ангіопатія сітківки за
гіпертонічним типом обох очей. Функціонуюче
овальне вікно. Аномальна хорда лівого шлуночка.
Аномалія будови жовчного міхура. Недиференційована дисплазія сполучної тканини І ст.
Дитині проведено лікування: стіл «дитячий»;
враховуючи тяжкість та затяжний характер захворювання дитина отримала 2 курси антибактеріальної терапії (Цефограм + амікацин, потім левоцин);
противірусна терапія (віферон); дезінтоксикаційна
терапія; з метою поліпшення дренажної функції
легенів дитина отримувала внутрішньовенну інфузію з еуфіліном та дексаметазоном, лазолекс внутрішньовенно, β-адреноміметики інгаляційно (вентолін, беродуал), інгаляційні стероїди (фліксотид,
пульмікорт); антигістамінна терапія (лоратадин);
протигрибкову терапію (флуконазол); пробіотики
(флувір); фізіотерапія – спелеотерапія, цуботерапія, масаж, ЛФК.
В динаміці прояви бронхообструктивного синдрому куповані, загальний стан дитини стабілізувався. Дитина виписаний під спостереження педіатра, пульмонолога, невролога, ендокринолога за
місцем проживання з рекомендаціями: дієта № 8,
1200 ккал/добу, обмежити легко засвоювані вуглеводи; контроль аналізу крові на ТТГ, Т4 св., а/т до
ТПО через 1 місяць з повторною консультацією
ендокринолога; повторна консультація невролога через 2 тижні з метою вирішення питання про
проведення МРТ головного мозку та поперекового
відділу спинного мозку, з подальшою консультацією нейрохірурга; консультація генетика в зв’язку
з протипоказанням прийому Кардонату, пірацетаму та його аналогів. Медикаментозне лікування:
L-тироксин 12,5 мкг х 1 раз в день – 10 днів, потім
25 мкгх1 раз в день – постійно вранці до сніданку;
бронхомунал 3,5 мл 1 раз на день – 10 днів, потім
20 днів перерва – курс 3 місяці; Магне В6 1/4 таблетки х 2 рази в день – 1 місяць; армадін 0,125 по
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1/3 табл х 2 рази в день – 1 місяць; внутрішньом’язово
кортексин 5 мг х 1 раз в день – № 10.
Труднощі ведення даного пацієнта обумовлені
поєднанням вродженої аномалії будови трахеобронхіального дерева у дитини з хронічною соматичною патологією інших органів: органічне
ураження ЦНС, ураження ендокринної системи та
диспластичні зміни за зовнішніми (СГМС, видима
венозна сітка, пізнє прорізування зубів, діастаз прямих м’язів живота, підвищена еластичність шкіри)
та вісцеральними ознаками (патологія органів зору,
аномальна хорда лівого шлуночка, аномалія будови
жовчного міхура).
Лікування дітей з сполучнотканинною патологією є складним та мало розробленим. Етіологічне лікування відсутнє, лікувальні курси патогенетичної терапії, як правило, досить тривалі,
а ефект – далеко нешвидкий. Ефективність ведення дітей з СПСТ та ДСТ багато в чому визначається їх ранньою діагностикою, що дозволить

почати своєчасну профілактику розвитку можливих ускладнень та уповільнити прогредиентность перебігу даної патології. Запорукою успіху
є спадкоємність ведення пацієнта на всіх етапах:
акушер-гінеколог – неонатолог – педіатр – терапевт.
Важливим моментом є мультидисциплінарний
підхід: своєчасна допомога фахівців (кардіолог,
офтальмолог, ортопед, гастроентеролог, невролог,
гематолог, ендокринолог та лікарі інших спеціальностей), які працюють єдиною командою та знають
проблему ДСТ.
Необхідна розробка індивідуального комплексного підходу до кожної дитини з урахуванням
виявлених клініко-інструментальних та лабораторних порушень. Важливо домогтися активної участі
самого пацієнта та сім’ї дитини в процесі лікування і повного розуміння основного гасла ведення:
«ДИСПЛАЗІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ – ЦЕ
СПОСІБ ЖИТТЯ!» [4].
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РОЗВИТОК ПРОТЕОЛІТИЧНОГО ДИСБАЛАНСУ В ТКАНИНАХ ОРГАНІВ
ПОРОЖНИНИ РОТА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
В статті описується значення протеолітичних процесів у метаболізмі та регуляції органів порожнини рота. Розкривається взаємозв’язок протеолітичних процесів та інгібіторів протеаз з функціонуванням інших систем та процесами аутофагії в тканинах організму. Розглядається механізм неспецифічного та специфічного протеолізу, його
значення в нормальному функціонуванні організму та у розвитку різноманітних патологічних процесів та їх корекції.
З’ясовується роль аутофагії в нормальному функціонуванні організму та при розвитку патологічних процесів. Розглядається роль протеаз та інгібіторів протеолізу при нормальному функціонуванні органів порожнини рота, а також
за умов розвитку патологічних процесів.
Ключові слова: органи порожнини рота, протеоліз, інгібітори протеаз, аутофагія.
В статье описывается значение протеолитических процессов в метаболизме и регуляции органов полости рта.
Раскрывается взаимосвязь протеолитических процессов с функционированием других регуляторных систем и процессами аутофагии в тканях организма. Рассматривается механизм неспецифического и специфического протеолиза в тканях живого организма и их значение в норме и при развитии патологических процессов. Выясняется роль
аутофагии в нормальном функционировании организма и развитии патологических процессов. Рассматривается
роль протеаз и ингибиторов протеаз при нормальном функционировании органов полости рта, а также в условиях
развития различных патологических процессов и их коррекции.
Ключевые слова: органы полости рта, протеолиз, ингибиторы протеаз, аутофагия.
The article describes the importance of proteolytic processes in the processes of exchange and regulation of the organs
of the oral cavity. The article reveals the connection of proteolytic processes and protease inhibitors with the functioning of
other systems and processes of autophagy in the tissues of the body. The mechanism of non-specific and specific proteolysis, its importance in normal functioning of the organism and in the development of various pathological processes and
their correction are considered. The role of autophagy in the normal functioning of the organism and in the development of
pathological processes is clarified. The role of proteases and proteolytic inhibitors in the normal functioning of the organs of
the oral cavity, as well as in the development of pathological processes, is considered.
Key words: the organs of oral cavity, proteolytic enzymes, protease inhibitors, autophagy.

Вступ. Відомо, що за часом життя білки сильно
відрізняються один від одного, при цьому термін
життя молекул білків в організмі визначається їх
роллю. Так деякі структурні білки можуть залишатись незмінними протягом багатьох років, натомість регуляторні білки потрібні організму протягом кількох хвилин і після виконання своєї функції
мають бути зруйновані [1].
Великий інтерес для досліджень у галузі медицини та біології становить вивчення протеолітичних ферментів, які виконують важливу роль у
життєдіяльності живого організму тому, що вони
приймають участь не тільки в обміні білків, деградації їх аномальних молекул, поповненні амінокислотного пула клітини, але й у регуляторних процесах та в процесах проліферації та трансформації

клітин. З функціонуванням протеаз пов’язані важливі прояви життєдіяльності: біогенез структур,
фагоцитоз, поділ клітин, регенерація тканин та ін.
Відомо, що патогенез багатьох хвороб, в тому числі
й онкологічних, асоціюється зі змінами протеолітичної активності, яка сприяє прогресії пухлини,
проявленню інвазивних властивостей пухлинними
тканинами та метастазуванню [20].
Вважають, що у розвитку онкозахворювання
значну роль відіграють протеолітичні ферменти,
які не тільки беруть участь у різних етапах багатоступінчастого процесу канцерогенезу, але і залучені до складного ланцюга взаємовідносин ракової
клітини з навколишніми нормальними тканинами
і різними регуляторними та захисними системами
організму господаря. Протеїнази характеризуються
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численністю біологічних ефектів і включені, ймовірно, як у порушення контролю росту і формування трансформованого фенотипу ракових клітин,
так і в їхню інвазивну активність, здатність до міграції, процеси ангіогенезу. Функції окремих протеїназ у більшості з вказаних процесів ще невідомі
і є предметом багатьох досліджень [11; 16; 20].
Роль протеолітичного дисбалансу у розвитку патологічних процесів. До фундаментальних досягнень сучасної науки відноситься визнання протеолізу як особливої форми фізіологічної
регуляції. Регуляторна роль протеолітичних ферментів здійснюється у двох формах: повного та
обмеженого протеолізу. Повний протеоліз являє
собою деградацію білка, розщеплення аномальних та пошкоджених білків. У той же час обмежений протеоліз вважається універсальним
механізмом, відповідальним за утворення, інактивацію та модифікацію гормонів, ферментів та
інших фізіологічно-активних речовин. При деяких патологічних станах відбувається надмірна
активація протеолізу, що є важливою ланкою патогенезу деструктивних, запальних, алергійних
реакцій, порушення процесів гемостазу, а також
одним з факторів, що сприяє інвазії клітин злоякісних пухлин [1, 11].
В тканинах злоякісних новоутворень відзначена збільшена протеолітична активність, у порівнянні з тканинами, із яких ці новоутворення походять. Проте існують суперечні дані про кореляцію
між підвищеною активністю тканинних протеаз та
метастатичним потенціалом пухлин. Активність
протеолітичних ферментів у плазмі крові онкологічних хворих характеризується також протилежними показниками та заслуговує обговорювання.
Існує небагато досліджень широкого спектру протеаз у гормонозалежних пухлинах, практично не
вивчений взаємозвязок між біохімічними аспектами канцерогенезу та гормональним статусом організму [1, 17].
Також протеїназно-інгібіторний дисбаланс відіграє значну роль у патогенезі виразкової хвороби. Ключову роль в ульцерогенезі грають запальні
зміни, які розвиваються в слизовій оболонці у відповідь на проникнення НР і знижують її резистентність до впливу факторів пептичної агресії,
сприяють утворенню виразки. У розвитку неспецифічного запалення беруть участь гуморальні і
клітинні механізми, одним із ключових компонентів яких є нейтрофільні гранулоцити, що містять
значну кількість лізосомальних протеїназ, які мають деструктивний потенціал. Активація протеїназ визначає, у значній мірі, патогенез запального
процесу, у тому числі в слизовій оболонці шлунку,
а їхня взаємодія із інгібіторами протеїназ визначає
ступінь протеолітичної агресії у плані розвитку
деструктивних змін у тканинах, що вони ушкоджують. Розуміння ролі взаємодії компонентів протеїназно-інгібіторної системи служить важливою
ланкою у з'ясуванні молекулярних основ патології.
Крім того, вивчення неспецифічних протеолітичних механізмів розвитку патології в системі травлення викликає інтерес у зв’язку з його насиченістю специфічними протеїназами, що беруть участь
у процесах травлення [18; 21].

Значна частини білків у живому організмі розщеплюється шляхом аутофагії. Значення аутофагії
підтверджує той факт, що нокаут лише кількох генів аутофагії призводить до зниження клітинного
рівня амінокислот та загибелі організму впродовж
першої доби життя. Аутофагія задіяна у багатьох
патологічних процесах таких як міопатії, нейродегенерація, рак, захворювання серцево-судинної
системи, органів травлення та інших. Пригнічення
ключових генів аутофагії призводить до цитоплазматичного накопичення агрегатів білків та розвитку патології, такої як нейродегенерація, міокардіодистрофія, рак, старіння та інші. Активність
аутофагії знижується з віком, що призводить до
підвищення схильності до розвитку патології [7].
Розрізняють базальну та індуковану аутофагію.
Базальна аутофагія, запрограмована у геномі, відбувається у клітині з постійною, але з дуже низькою швидістю. Індукція аутофагії викликається
різноманітними стимулами – оксидативним стресом, гіпоксією, зниженням вмісту в клітині поживних речовин тощо. Вона набуває характеру репаративної аутофагії та сприяє виживанню клітин або
призводить до запрограмованої загибелі клітини
[7; 8].
В еукаріотичній клітині одним з компартментів для утилізації білків слугує лізосома, однак
протеоліз у лізосомах – процес неспецифічний.
У вищих еукаріот у лізосомах руйнуються лише
білки, пов’язані з мембранами та чужорідні білки
захоплені під час ендоцитозу. Деградація більшості
(80-90%) внутрішньоклітинних білків здійснюється 26S протеасомою. У цьому випадку ізольованим
компартментом є внутрішня протеолітична порожнина її корової частини 20S. Відбір субстратів для
протеолізу забезпечується вибірковою проникністю протеасоми для білків, мічених ланцюгом поліубіквітину. Цей процес отримав назву «убіквітинзалежна деградація білка» [8].
Роль протеолітичного дисбалансу у розвитку патології ротової порожнини. Відомо, що
важливу роль в патогенезі запальних захворювань
слинних залоз відіграють протеолітичні ферменти, які здатні розщеплювати та руйнувати білкові
компоненти тканин слинних залоз. Ці процеси призводять до дисбалансу в системі протеїнази – інгібітори в бік активації протеолізу. Разом з цим, роль
ферментів протеолізу специфічної дії та факторів,
що регулюють їх активність при запальних захворюваннях слинних залоз вивчена недостатньо.
Не з’ясовані особливості клінічного перебігу захворювання в залежності від активності протеїназ
та їх інгібіторів [5, 15].
Протеїназно-інгібіторний дисбаланс є одним
з головних механізмів розвитку патологічних змін
у тканинах органів порожнини рота за різних умов.
Встановлено вірогідне зростання в 1,2 разу загальної протеолітичної активності в слинних залозах
щурів під впливом омепразол-індукованої гіпергастринемії порівняно з контрольними тваринами.
За цих умов у тканинах піднижньощелепних залоз
достовірно знизилась в 1,3 разу загальна антитриптична активність порівняно з контрольними тваринами. Також встановлено, що при 28-денному
введенні омепразолу вірогідно зростає в 1,06 разу
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активність колагеназ м’яких тканин пародонта на
тлі зниження загальної інгібіторної активності протеїназ порівняно з контролем [10; 19].
Досліджуючи протеїназно-інгібіторний баланс
слинних залоз щурів в умовах тривалої омепразоліндукованої гіпергастринемії отримали наступні
результати: загальна протеолітична активність
при 28-денному введені омепразолу підвищилась
в 1,17 разу, в той час як загальна антитриптична активність зменшилась в 1,15 разу порівняно з контролем. Застосування мультипробіотика «Симбітер
ацидофільний» на 7, 14 добу експерименту призвело до вірогідного зниження активності протеїназ
в слинних залозах щурів на тлі гіпергастринемії
порівняно з тваринами, яким вводили омепразол
без корекції. За цих умов введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» на 28 добу на тлі
гіпергастринемії вірогідно зростала антитриптична активність слинних залоз порівняно з тваринами без корекції. Таким чином мультипробіотик
«Симбітер ацидофільний» нормалізує протеїназно-інгібіторний потенціал слинних залоз щурів за
умов омепразол-індукованої гіпергастринемії, про
що свідчить пригнічення загальної протеолітичної
активності на тлі зростання активності інгібіторів
протеїназ [12].
Для дослідження протеолітичних процесів
у слинних залозах за умов стимульованої секреції
дослідним тваринам протягом 28 діб внутрішньоочеревинно вводили омепразол (“Sigma”, США)
дозою 14 мг/кг, гістамін (3 мг/кг) та карбахолін
(10 мкг/кг) внутрішньоочеревинно окремо та
в поєднанні. Контрольним щурам протягом 28 діб
внутрішньоочеревинно вводили 0,2 мл води для
ін’єкцій. Досліджуючи протеїназно-інгібіторний
баланс слинних залоз щурів в умовах тривалої
омепразол-індукованої гіпергастринемії отримали наступні результати: на 28 добу введення
омепразолу підвищення загальної протеолітичної
активності по відношенню до контрольних щурів
склало в 1,17 разу, а за умов стимуляції секреції
гістаміном та карбахоліном протеолітична активність зросла відповідно в 1,38 раз та 1,31 разу порівняно з контрольними щурами. За умов введення стимуляторів секреції загальна протеолітична
активність в тканинах слинних залоз порівняно із
щурами, яким уводили омепразол без стимуляції
секреції зросла в 1,18 разу при введенні гістаміну та в 1,12 разу при введенні карбахоліну. В цей
же час за умов 28-денного введення омепразолу
загальна антитриптична активність знизилась у
1,15 разу нижче ніж у контрольних щурів, а при
стимуляції секреції гістаміном та карбахоліном –
у 1,19 разу та 1,16 разу відповідно. Ці показники
свідчать про те, що в умовах омепразол-індукованої гіпергастринемії та стимуляції секреції гістаміном та карбахоліном активуються протеолітичні процеси на тлі зниження інгібіторів протеаз
в слинних залозах [9].
Досліджуючи протеїназно-інгібіторний баланс
слинних залоз щурів при застосуванні мультипробіотика «Апібакт» в умовах тривалої омепразоліндукованої гіпергастринемії отримали наступні
результати: загальна протеолітична активність при
28-денному введені омепразолу підвищилась в

1,17 разу, в той час як загальна антитриптична активність зменшилась в 1,15 разу порівняно з контролем. Застосування мультипробіотика «Апібакт»
на 7, 14 добу експерименту призвело до вірогідного
зниження активності протеїназ в слинних залозах
щурів на тлі гіпергастринемії порівняно з тваринами, яким вводили омепразол без корекції. За цих
умов введення мультипробіотика «Апібакт» на
28 добу на тлі гіпергастринемії вірогідно зростала
антитриптична активність слинних залоз порівняно з тваринами без корекції. Таким чином мультипробіотик «Апібакт» нормалізує протеїназно-інгібіторний потенціал слинних залоз щурів за умов
омепразол-індукованої гіпергастринемії, про що
свідчить пригнічення загальної протеолітичної
активності на тлі зростання активності інгібіторів
протеїназ [14].
Досліджуючи протеїназно-інгібіторний баланс
слинних залоз щурів при застосуванні меланіну в
умовах тривалої омепразол-індукованої гіпергастринемії отримали наступні результати: загальна
протеолітична активність при 28-денному введені
омепразолу підвищилась в 1,17 разу, в той час як
загальна антитриптична активність зменшилась
в 1,15 разу порівняно з контролем. Застосування меланіну на 28 добу експерименту призвело
до вірогідного зниження активності протеїназ в
1,15 разу в слинних залозах щурів на тлі гіпергастринемії порівняно з тваринами, яким вводили
омепразол без корекції. За умов введення меланіну на 28 добу на тлі гіпергастринемії вірогідно в 1,1 разу зростала антитриптична активність
слинних залоз порівняно з тваринами без корекції. Таким чином меланін нормалізує протеїназноінгібіторний потенціал слинних залоз щурів за
умов омепразол-індукованої гіпергастринемії,
про що свідчить пригнічення загальної протеолітичної активності на тлі зростання активності інгібіторів протеїназ [13].
За умов глутамат-індукованого ожиріння у піднижньощелепних слинних залозах розвивається
дисбаланс протеїназно-інгібіторного потенціалу:
вірогідне зростання загальної протеолітичної активності у 1,32 разу на тлі зниження активності інгібіторів протеїназ у 1,24 разу в порівнянні з контролем [2; 3].
За результатами дослідження протеїназно-інгібіторного потенціалу ротової рідини хворих на
хронічний генералізований пародонтит можна дійти висновку, що використання препарату «Симбітер ацидофільний концентрований» спільно з місцевою протизапальною терапією в 1,3 разу знизили
загальну протеолітичну активність у порівнянні
із застосуванням лише «Симбітер омега» в дентоальвеолярних капах, тоді як застосування «Симбітер омега» в 1,71 та 1,13 разу підвищило загальну
антитриптичну активність у порівнянні з групою,
де застосовували «Симбітер ацидофільний концентрований» [5].
Дослідження загальної антитриптичної активності в м’яких тканинах пародонта щурів за умов
тривалого введення омепразолу свідчать про достовірне її зниження в 1,22 разу порівняно з контролем. Використання мультипробіотика «Симбітер
омега» протягом 28 діб на тлі омепразол-індуко-
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ваної гіпоацидності шлункового соку сприяло вірогідному підвищенню загальної антитриптичної
активності в м’яких тканинах пародонта порівняно
з тваринами без корекції в 10,8 разу [6].
Висновок. В органах порожнини рота за різноманітних патологічних впливів активуються протеолітичні процеси на тлі зниження інгібіторів протеаз. Таким чином, можна констатувати розвиток

дисбалансу протеїназно-інгібіторного потенціалу
спочатку за компенсаторним, а потім – за декомпенсаторним типом. Натомість, використання
мультипробіотиків та меланіну нормалізує протеїназно-інгібіторний потенціал органів порожнини
рота щурів за різних умов, про що свідчить пригнічення загальної протеолітичної активності на тлі
зростання активності інгібіторів протеїназ.
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CORRECTION OF THE IMMUNITY
OF PATIENTS WITH AMELLOBASTOMS OF THE JAWS
Purpose: determine the content of lysozyme in mixed saliva in patients with ameloblastomas of the jaws in the dynamics
of the treatment, as well as the effectiveness of using the drug "Lisobakt" for immunocorrection.
Methods: 31 patients with ameloblastomas of the jaws were examined in the dynamics of the treatment and in the
rehabilitation period.
Results: a decrease in local non-specific resistance of the body (studied by the content of lysozyme in mixed saliva) in
patients with jaw ameloblastomas during hospitalization and after surgical treatment was established. The purpose of the
drug “Lisobakt” allowed to normalize the level of lysozyme content in the mixed saliva of these patients in the rehabilitation
period.
Conclusions: the use of the drug “Lisobakt” for 2 weeks in patients with ameloblastomas of the jaws allows to completely normalize the local nonspecific resistance of the organism and significantly reduces the number of inflammatory
complications.
Key words: ameloblastoma, jaw tumors, inflammatory complications, mixed saliva, lysozyme, “Lisobact”, pyridoxine,
local nonspecific resistance of the organism.
Мета: визначити вміст лізоциму в змішаній слині у хворих з амелобластомами щелеп в динаміці проведеного
лікування, а також ефективність використання препарату "Лісобакт" для імунокорекції.
Методи: обстежений 31 хворий з Амелобластома щелеп в динаміці проведеного лікування і в реабілітаційному
періоді.
Результати: встановлено зниження місцевої неспецифічної резистентності організму (вивчалася за змістом
лізоциму в змішаній слині) у хворих з амелобластомами щелеп при госпіталізації і після проведеного хірургічного
лікування. Призначення препарату «Лісобакт» дозволило нормалізувати рівень вмісту лізоциму в змішаній слині цих
хворих в реабілітаційному періоді.
Висновки: застосування препарату «Лісобакт» протягом 2-х тижнів у хворих з амелобластомами щелеп дозволяє повністю нормалізувати місцеву неспецифічну резистентність організму і значно знижує число запальних
ускладнень.
Ключові слова: амелобластома, пухлини щелеп, запальні ускладнення, змішана слина, лізоцим, «Лісобакт»,
піридоксин, місцева неспецифічна резистентність організм
Цель: определить содержание лизоцима в смешанной слюне у больных с амелобластомами челюстей в динамике проводимого лечения, а также эффективность использования препарата «Лисобакт» для иммунокоррекции.
Методы: обследован 31 больной с амелобластомами челюстей в динамике проводимого лечения и в реабилитационном периоде.
Результаты: установлено снижение местной неспецифической резистентности организма (изучалась по содержанию лизоцима в смешанной слюне) у больных с амелобластомами челюстей при госпитализации и после
проведенного хирургического лечения. Назначение препарата «Лисобакт» позволило нормализовать уровень содержания лизоцима в смешанной слюне этих больных в реабилитационном периоде.
Выводы: применение препарата «Лисобакт» в течение 2-х недель у больных с амелобластомами челюстей позволяет полностью нормализовать местную неспецифическую резистентность организма и значительно снижает
число воспалительных осложнений.
Ключевые слова: амелобластома, опухоли челюстей, воспалительные осложнения, смешанная слюна, лизоцим, «Лисобакт», пиридоксин, местная неспецифическая резистентность организма.

Introduction. Based on the examination of patients with ameloblastomas of the jaws, the secretion
of mixed saliva (oral fluid), the saliva of large salivary glands (parotid and submandibular), as well as
the number and functional activity of small salivary
glands, significantly decreased in comparison with
healthy people after surgical treatment. Normalization of saliva secretion, which is secreted by large
and small salivary glands, occurs not earlier than
2-3 weeks after gentle resection of the lower jaw and
2 months after the classical resection (with violation
of bone continuity). This fact indicates that in pa-

tients with ameloblastomas in the postoperative period, the local protective factors of the organism appear to decrease, which leads to the development of
inflammatory processes from the mucous membrane
of the oral cavity.
To correct the local nonspecific resistance of the
body, which is regulated by the level of lysozyme in
mixed saliva, there are a lot of medications in the arsenal of the doctor. We were interested in medications
that would be as close to the natural components of the
human body as possible. Lysozyme. Thus, our attention was drawn to the drug “Lisobakt”.
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“Lisobakt” approved by the order of the Ministry
of Health of Ukraine on March 14, 2005, No. 106 (registration certificate No. UA / 2790/01/01). Manufacturer – Bosnalek, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The
drug is produced in blisters of 10 tablets, which are used
for resorption. One tablet contains 20 mg of lysozyme
chloride and 10 mg of pyridoxine hydrochloride. It is
known that lysozyme is a mucopolysaccharide effective against gram-positive and gram-negative bacteria
(the insoluble polysaccharides of the cell wall of the
microbe are transformed into soluble mucopeptides),
and also effective against fungi and viruses. Lysozyme
exhibits local anti-inflammatory activity and increases the nonspecific resistance of the body. Pyridoxine
(vitamin B6) provides a protective effect on the mucosa of the oral cavity, preventing the development
of thrush. Scheme of application of this drug: adults
take 2 tablets (dissolve) 3-4 times a day for 14 days.
Contraindications to the use of “Lisobakt” – increased
sensitivity to the components of the drug.
The purpose of the study was to determine the level
of lysozyme in mixed saliva of patients with ameloblastomas before surgical treatment, in the dynamics
of the postoperative period, and to establish the effectiveness of using the drug “Lisobakt” for immunocorrection.
Materials and methods of examination. 31 patients with ameloblastomas of jaws aged from 24 to
59 years were examined. Patients were examined
at hospitalization, 5-7 and 14-17 days after surgery,
7-8 days and 16-18 days after the start of treatment
with the drug “Lisobakt” and also 2-2.5 months after
the performed operation.

All patients were assessed the level of lysozyme in
mixed saliva (oral fluid). The following saliva collection conditions were applied: saliva was collected on
an empty stomach, the patient collected saliva in the
mouth for 1 minute, then spit it into a special container. The concentration of lysozyme in the investigated
material was determined by the method of Motavkina
NS (1979).
In addition to the previously mentioned drug
“Lisobakt”, patients in the postoperative period underwent symptomatic treatment (using anesthetics, hygienic oral care, etc.).
The control group consisted of 29 practically
healthy people (without concomitant diseases) with a
sanitized oral cavity.
All the data obtained in the course of the study
are processed mathematically using the Student test.
The parameters were considered reliable at p<0.05.
Results of examination and their analysis.
The results of the examination of 31 patients showed
(Table 1) that when the patients with ameloblastoma
were hospitalized, the content of lysozyme in mixed
saliva (oral fluid) was 0.016 ± 0.001 g/l (p<0.001),
which indicated a significant decrease in its level in
comparison with the control group, healthy people
(0,023 ± 0,001 g/l). Five to seven days after the operation, the content of lysozyme in mixed saliva decreased even more than in the previous study period
(hospitalization), as well as in the control group, and
was 0.012 ± 0.001 g/l (p<0.001). 14-17 days after
surgery, the content of lysozyme in mixed saliva continued to decrease and already significantly differed
not only in comparison with healthy people, but also

The content of lysozyme in mixed saliva in patients with ameloblastoma
In the dynamics of the treatment
Subjects
Groups

Num. of
patients

Timing of the survey
At hospitalization
5-7 days after surgery
14-17 days after surgery

Patients with
ameloblastomas

31

7-8 days after the beginning of treatment with the
drug “Lisobakt”
16-18 days after the beginning of treatment with the
drug “Lisobakt”
2-2,5 months after the operation (1-1,5 months after
treatment with the drug “Lisobakt”)

Control group
29
(healthy people)

The content of lysozyme
in mixed saliva (g / l)
M±m
0,016 ± 0,001
р <0,001
0,012 ± 0,001
р <0,001
р1 <0,01
0,006 ± 0,001
р <0,001
р1 <0,001
0,011 ± 0,001
р <0,001
р1 <0,01
0,021 ± 0,001
р >0,05
р1 <0,001
0,022 ± 0,001
р >0,05
р1 >0,05

0,023 ± 0,001

Note: p – reliability of differences compared to the control group (healthy people), p1 – reliability of differences
compared to the previous survey period.
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in comparison with the previous survey period (5-7
days after the operation). Attention is drawn to the fact
that the more difficult the operation was, the lower the
lysozyme levels in the mixed saliva. The lowest levels
of lysozyme content in mixed saliva were found in patients after classical lower jaw resection, and less pronounced – after excisional biopsy and gentle resection
of the lower jaw.
Thus, on the basis of the conducted examination
of patients with ameloblastomas of the jaws, it was
found that when they were hospitalized, the content of
lysozyme in the mixed saliva was already significantly
lower in them than in healthy people. After 5-7 days
after the operation, the content of lysozyme in mixed
saliva was even greater and significantly decreased,
and after 14-17 days after the surgical intervention (at
discharge of the patients from the hospital) the level
of lysozyme reached the lowest values. A significant
decrease in the level of lysozyme in mixed saliva in
this period of the survey indicated a decrease in local
nonspecific resistance of the organism not only during
hospitalization (in the presence of this tumor in the oral
cavity), but also in the postoperative period. This was
evidenced by an increase in the number of inflammatory manifestations from the mucous membrane of the
oral cavity from 46.7% (when hospitalized) to 96.7%
(when discharging from the hospital).
As a result of examination of 31 patients in the rehabilitation period, after the operative intervention, we
found that the level of lysozyme in mixed saliva on the
7th-8th day after the use of the drug “Lisobakt” significantly increased in comparison with the previous
period of the examination (when the patient was discharged from the hospital), but still remained 2 times
lower than normal and was 0.011 ± 0.001 g/l (p<0.001).
This indicated the preservation of a low level of local

nonspecific resistance of the organism in these patients
(тable 1). Therefore, the treatment of patients with this
drug, we continued in the previous dosages.
16-18 days after the beginning of treatment with
the drug “Lisobakt”, the content of lysozyme in mixed
saliva significantly increased in comparison with the
previous period of the examination and practically did
not differ from the group of healthy people. The content of lysozyme in mixed saliva on the 16-18 day after the appointment of this drug was 0.021 ± 0.001 g /
l (p>0.05). At this stage, the use of the drug “Lisobakt”
was completed. Thus, the duration of the drug “Lisobakt” was 14 days (2 weeks).
To determine the level of lysozyme in mixed saliva, we conducted another, final, examination of previously treated patients 2-2.5 months after the operation (1-1.5 months after the end of treatment with the
drug “Lisobakt”). It was established that the content
of lysozyme in mixed saliva in this period was not
significantly different from the control group of observation (healthy people) and was 0.023 ± 0.001 g/
l (p>0.05). In the oral cavity of these patients, we did
not reveal any inflammatory complications from the
oral mucosa.
Conclusion. Based on the conducted examinations
of patients with ameloblastomas of the jaws, it was
found that the content of lysozyme in the mixed saliva of patients during hospitalization was significantly
lower than normal, and after surgery it was further reduced.
To correct the local nonspecific resistance of the
body, we applied the drug “Lisobakt”. The drug “Lisobakt” was prescribed for 14 days (2 weeks). After
16-18 days after the start of treatment with this drug,
the content of lysozyme in mixed saliva was normalized and preserved in a remote postoperative period.
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PROSPECTS OF USE OF DENTAL IMPLANTATION
IN CASES WITH PARODONTAL DISEASE
Purpose: determining the effectiveness of Pierre Fabre Oral Сare (French laboratory) hygienic remedies of oral care
after conducting all stages of dental implantation in cases with periodontitis.
Methods: A survey was held on 65 patients, divided into 2 observation groups: 33 patients with periodontal disease
(chronic generalized periodontitis of mild and moderate severity), which during four weeks (one month) after dental implant
installation were conducting hygienic care of oral cavity using remedies of Pierre Fabre Oral Care laboratory and 32 patients
without periodontal disease and other accompanying diseases (practically healthy people), which next day after dental implant installation started doing hygienic care of oral cavity using traditional oral care products for duration of one month.
Results: Based on acquired data, hygienic oral care using Pierre Fabre Oral Care laboratory products has proven to be
effective in cases with periodontal disease after conducting surgical stage of dental implantation, which allowed to reduce
the amount of postoperative inflammatory complications.
Conclusion: It is recommended to use hygienic oral care products of Pierre Fabre Oral Care laboratory after conducting
dental implantation to prevent the occurrence of early and late inflammatory complications.
Key words: hygienic products, toothbrushes, dental implantation, “Eludril{, “Elugel”, “Parodium”, “Elgydium”.
Мета: визначити ефективність гігієнічних засобів по догляду за порожниною рота французької лабораторії Pierre
Fabre Oral Care після проведення всіх етапів дентальної імплантації у пацієнтів із захворюванням пародонту.
Методи: Обстеження проведено на 65 пацієнтах, які були розділені на 2 групи спостереження: 33 чол. із захворюванням пародонту (хронічний генералізований пародонтит легкої та середньої тяжкості), які після установки
дентальних імплантатів протягом чотирьох тижнів (одного місяця) проводили гігієнічний догляд за порожниною рота
засобами лабораторії Pierre Fabre Oral Care і 32 пацієнта без захворювання пародонту та інших місцевих супутніх
захворювань ( практично здорові люди), які на наступний день після завершення хірургічного етапу дентальної імплантації здійснювали гігієну порожнини рота традиційними засобами по догляду протягом одного місяця.
Результати: На підставі отриманих даних випливає, що гігієнічний догляд за порожниною рота засобами лабораторії Pierre Fabre Oral Care є ефективним у пацієнтів із захворюванням пародонту після проведення хірургічного
етапу дентальної імплантації, що дозволило скоротити число післяопераційних запальних ускладнень. Дані засобами по гігієнічному догляду за порожниною рота рекомендується використовувати пацієнтам після проведення
імплантації з метою профілактики розвитку ранніх післяопераційних запальних ускладнень.
Висновки: Засоби по гігієнічному догляду за порожниною рота лабораторії Pierre Fabre Oral Care рекомендуються використовувати пацієнтам після проведення дентальної імплантації з метою профілактики виникнення ранніх і
пізніх запальних ускладнень.
Ключові слова: гігієнічні засоби, зубні щітки, дентальная імплантація, «Елюдріл», «Елюгель», «Пародіум»,
«Ельгідіум».
Цель: определить эффективность гигиенических средств по уходу за полостью рта французской лаборатории
Pierre Fabre Oral Care после проведения всех этапов дентальной имплантации у пациентов с заболеванием пародонта.
Методы: Обследование проведено на 65 пациентах, которые были разделены на 2 группы наблюдения: 33 чел.
с заболеванием пародонта (хронический генерализованный пародонтит легкой и средней тяжести), которые после
установки дентальных имплантатов в течение четырёх недель (одного месяца) проводили гигиенический уход за
полостью рта средствами лаборатории Pierre Fabre Oral Care и 32 пациента без заболевания пародонта и других
местных сопутствующих заболеваний (практически здоровые люди), которые на следующий день после завершения хирургического этапа дентальной имплантации осуществляли гигиену полости рта традиционными средствами
по уходу в течение одного месяца.
Результаты: На основании полученных данных следует, что гигиенический уход за полостью рта средствами лаборатории Pierre Fabre Oral Care является эффективным у пациентов с заболеванием пародонта после проведения хирургического этапа дентальной имплантации, что позволило сократить число послеоперационных
воспалительных осложнений. Данные средства по гигиеническому уходу за полостью рта рекомендуется использовать пациентам после проведения имплантации с целью профилактики развития ранних послеоперационных
воспалительных осложнений.
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Выводы: Средства по гигиеническому уходу за полостью рта лаборатории Pierre Fabre Oral Care рекомендуется
использовать пациентам после проведения дентальной имплантации с целью профилактики возникновения ранних
и поздних воспалительных осложнений.
Ключевые слова: гигиенические средства, зубные щетки, дентальная имплантация, «Элюдрил», «Элюгель»,
«Пародиум», «Эльгидиум».

Introduction. Some of the relative local contraindications to dental implantation are periodontal
diseases (periodontitis, gingivitis) and unsatisfactory
oral hygiene, which is often present in cases with given pathology. Most frequent complication, which may
appear in postoperative period in cases of periodontal
disease is peri-implantitis. Frequency of complications, which appear after dental implantation, based on
authors, is from 0,4% to 5%.
Success of dental implantation, after completion
of its surgical stage, is possible only if the patient is
correctly conducting oral care hygienic procedures in
postoperative period. The lifespan of dental implants is
affected by thorough abidance of oral hygiene similar
to one after surgical stage of dental implantation.
Metal dentures, fixed on dental implants, take part
in electrochemical reactions and may be affected by
corrosion, which slows regenerative processes of bone
tissue in regions of conducted implantation and contributes to the development of postimplantational complications (3-5).
In conditions of oral cavity metallic implants and
their supraconstruction, as also non-removable metallic dentures, are entering an electrochemical reaction.
Resulting difference in electrogalvanic potentials between metallic elements (implant, suprastructure, dentures) leads to formation of electric current, which is
accompanied by release of products of electrolysis of
metal alloys into the oral fluid with the spread and accumulation of them in the patient's body (1-5).
Usage of metallic dental implants with metallic
contents (abutment, denture) in some cases may lead to
development of complications in form of certain clinical forms of intolerance (galvanosis) of metal alloys
of dentures (galvanic, allergic, reflex, toxic or combined) or galvanism. In the galvanic and reflex form
of intolerance to metal alloys, galvanic currents are the
main active factor, in the case of allergic and toxic –
the products of electrolysis of metal alloys, and when
combined – galvanic currents and electrolysis products
to the same extent. In cases of galvanism, there is no
clinical symptomatology of the disease with significantly increased potentiometric parameters, which
lead to the development of local complications in the
oral cavity.
The purpose of the study is to determine the effectiveness of oral care hygiene products of the French
laboratory Pierre Fabre Oral Care after all stages of
dental implantation in cases with periodontal disease.
Material and methods of examination. The examination was carried out on 65 patients, which were
divided into 2 observation groups:
– main group – that is 33 patients with periodontal
disease (chronic generalized periodontitis of mild and
moderate severity) who, after setting dental implants
for four weeks (one month), performed hygienic oral
care with Pierre Fabre Oral Care;
– control group – 32 patients without periodontal
disease and other local concomitant diseases (practi-

cally healthy people) which on the next day after the
completion of the surgical stage of dental implantation
performed oral hygiene with traditional care products
for one month.
In all examined cases, we used Alpha Bio system
(Israel) dental implants.
In the first observation group for oral hygiene we
used products of the French laboratory Pierre Fabre
Oral Care.
“Eludril” is an antiseptic solution for mouth rinsing. 100 ml of the solution contains 0.5 ml (0.1%) of
chlorhexidine digluconate and 0.5 g (0.5%) of chlorobutanol hemihydrate. Chlorhexidine digluconate has
a bactericidal (wide active spectrum) and fungicidal
action, also helps to remove dental plaque. The drug
also contains sodium docusate, which prevents chlorhexidine from rinsing off the surface of the oral mucosa. The duration of the action is 8 hours. Chlorobutanol
enhances the action of chlorhexidine and has a local
analgesic effect.
“Elgidium clinics” toothbrushes are designed for
cleaning teeth several hours after the completion of
surgery and until the complete healing of the postoperative wound. These toothbrushes are represented
by three of their kind: postoperative (indicated by the
numbers 7/100) – is intended for gentle massage of the
gums and cleansing of the teeth within 7-10 days after
surgery; surgical (indicated by the numbers 15/100) –
for a gradual return to normal tooth cleaning (used
more often on the 7-10th day after surgery for the next
two weeks); soft (can be indicated by the numbers
20/100) – used for daily brushing of teeth in the future.
When brushing the teeth (morning and evening),
we recommended patients of the first group to use the
toothpaste “Elgidium” (antibacterial paste with chlorhexidine, 25% calcium carbonate and Irish moss).
Toothpaste easily eliminates dental plaque and has
anti-inflammatory and hemostatic effects. Patients
brushed their teeth for 2-3 minutes twice a day.
“Elgidium trio compact” mini-brushes are used to
provide maximum hygiene in hard-to-reach areas between the teeth. The interdental toothbrushes (wide
and narrow) are equipped with three replaceable brushes. A set of brushes with fibers of different diameters
for wide interdental spaces consists of a microfiber of
cylindrical shape with a diameter of 1.9 mm, thin fibers
of a conical shape with a diameter of 4-3 mm, wide fibers of a conical shape with a diameter of 5-4 mm. A set
of brushes with fibers of different diameters for narrow
interdental spaces consists of a microfiber of cylindrical shape with a diameter of 1.9 mm, microfibers of
a conical shape with a diameter of 2.7-2.5 mm, wide
fibers of a conical shape 3.5-2.7 mm in diameter. Each
kit contains two identical cartridges, one of which is a
spare one. For the patient, only one set is needed with
the required fiber diameter (indicated on the package in
a colored circle). The set of brushes can be with fibers
of the same diameter (for narrow or wide interdental
spaces). The color of the circle in which the diame-
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ter value is indicated corresponds to the color of the
mini brush that is fixed in the cartridge. Mini-brushes
have an ultrathin rod, which easily bends and facilitates cleaning in hard-to-reach areas. Protective cartridge-handle allows compact and reliable storage of
brushes. The interdental brush is inserted into the interdental space perpendicular to the tooth surface and
moved by shifting movements inward and outward.
Microfibers easily clean the interdental spaces.
To prevent the development of inflammatory complications after the surgical stage of dental implantation, the antiseptic periodontal gel “Elugel” was used in
the first observation group, which contains 0.2% chlorhexidine digluconate (has antibacterial properties and
fungicidal action) and sodium hydroxide (changes the
pH of saliva to alkaline side, which can replace soda
rinses). After rinsing with "Eludril", periodontal gel
was applied in the morning to the suture material (postoperative wound), gum and teeth for 7-10 days. In the
evening, for 7-10 days after the surgical stage of dental
implantation, the applique of the gel with rhubarb extract – Parodium, which contains 0.02% chlorhexidine
digluconate (prophylactic dose), 0.2% rhubarb root
extract and 0.00067% formaldehyde, was applied to
the postoperative wound. "Parodium" has a hemostatic
and deodorant effect.
On all observed patients conventional clinical
methods of examination were conducted: finding complaints, collecting anamnesis, examining the maxillofacial region and palpation of regional lymph nodes,
examining the oral cavity, palpating the gums, percussion of the teeth, determining the mobility of teeth and
the depth of the dentogingival pockets, radiography.
Given that the patients of the first observation group
had periodontal disease (chronic generalized periodontitis of mild and moderate severity), they underwent
pathomorphological examinations of gum tissues in
the areas where the operation of dental implants was
subsequently carried out. Material for pathohistological examination was taken by excision of soft tissues in
their entire thickness during the surgical stage of dental
implantation.
Half a year after the fixation of the cermet dentures to the installed dental implants, the patients underwent potentiometric examination. For this purpose
we used the automatic digital potentiometer Pitterling
Electronic (Germany). All subjects underwent threetime measurement of potentiometric parameters in the
same place with calculation of arithmetic mean value.
The potentiometric parameters were measured in the
following sections (points): between metallic inclusions (M-M); between metallic inclusions and dental
implants (M-DI); between the mucosa of the alveolar
bone and the dental implant (ABM-DI); between the
mucosa of the alveolar bone and the metal of the dental
prosthesis (ABM-M). Contact of the electrode of the
potentiometer with the dental implant was carried out
by touching directly the dental implant (more often in
its neck region), if possible, or by carrying out on-bone
(in the implant area) potentiometric measurements.
A electrode-needle, introduced by Tymofeieiv (8), was
used to carry out potentiometer potentiometric measurements.
To assess the effectiveness of hygiene products use,
survey methods were carried out. The effectiveness of

hygiene products was determined by the following indicators: indices of hygiene of the oral cavity OHI-S
(indices of oral hygiene – simplified) (Green J.C.,
Vermilion J.K., 1964); The Schiller-Pisarev test;
Papillary-marginal-alveolar index (PMA); Gingivitis
indices and plaque indices (PI-Plax Index) by Silness
and Löe (1964, 1967).
The obtained digital data of laboratory examinations was processed by a conventional variational-statistical method using a personal computer and a package of statistical programs “SPSS 11.0 for Windows”
and “Microsoft Excel 2000”. Reliability of the survey
results was assessed by Student criteria. Differences
were considered significant at p <0.05.
Results of the examination and their analysis.
As already mentioned earlier, the patients of the main
group were persons with periodontal diseases – chronic
generalized periodontitis, the main symptoms of which
were: chronic inflammation of the gums, presence of
periodontal pockets, resorption of the bone tissue of
the alveolar process, mobility of the teeth. In 17 out
of 28 examined cases (60.7%) mild periodontitis was
revealed: the depth of the periodontal pockets was less
than 3.5 mm, mainly in the interdental space, there
was no tooth mobility, their displacement was not expressed. 11 out of 28 patients (39.3%) had periodontitis
of moderate severity: the depth of the periodontal (periodontal) pocket to 5 mm, the resorption of the bone tissue of the interdental partitions from 1/3 to 1/2 of their
height, the mobility of the teeth was I-II degree ,tremors were present, traumatic occlusion was expressed.
During the surgical stage of dental implantation,
we took gum pieces for pathomorphological studies.
In the cases with periodontal disease, basal cell hyperplasia of the epithelium of the mucosa with inverting
growth and the formation of multiple protrusions of its
own layer was shown, with violation of cell differentiation and thinning of the epithelial layer. Signs of parakeratosis, acanthosis and edema have been noted in
the epithelium of the mucous membrane of the alveolar
bone. In the epithelium, pronounced dystrophic changes and disregeneration of the epithelial layer were observed. With the ulcerative form of chronic gingivitis,
the granulation tissue in the gingiva was enlarged. In
the presence of exacerbation of the inflammatory process, leukocyte infiltration in the layer of the integumentary flat epithelium of the gingival mucosa and focal destruction of epithelial cells were detected. In the
papillae of the mucous membrane of the alveolar bone,
blood overflow of the vessels of the microvalculature
was observed, as well as endothelial proliferation and
vascular thrombosis. There was an edema of intrinsic
layer of the mucous membrane of the gum with the dilatation of the vessels of the microvalculature, fibrosis
and focal perivascular hyalinosis. The cellular composition of the inflammatory infiltrate in its own layer of
the mucosa was represented by the predominance of
macrophage cells and eosinophils.
Evaluation of the hygienic Green-Vermillion
(OHI-S) index was carried out on 29 primary and
27 control group patients after the surgical stage of
treatment. We used the scheme proposed by Lutskaya I.K. Et al. The day before the surgery (dental
implantation), i.e. on the eve of the operation, values of this index in the main observation group were

112

Медичний форум

♦

1.83 ± 0.06 conventional units (index score is high),
which was assessed as unsatisfactory oral hygiene.
In the control group – 1,49 ± 0,15 conventional units
(index score is average, and the assessment of oral hygiene is satisfactory). On the 7th day, this index in the
main group was 1.11 ± 0.03 units (index score is average, and the assessment of oral hygiene is satisfactory),
in the control – 1,21 ± 0,10 conventional units (index
score is average, and the assessment of oral hygiene is
satisfactory). On the 14th day, this index in the main
observation group was 0.61 ± 0.03 units (Index score
is low, and oral hygiene assessment is good), in the
control – 1,03 ± 0,10 conventional units (index score
is average, and the assessment of oral hygiene is satisfactory). On the 21st day, this index in the main group
even more decreased and was equal to 0.41 ± 0.02 conventional units (index score is low, and oral hygiene
assessment is good), in control – 0,88 ± 0,14 conventional units (index score is average, and the assessment
of oral hygiene is satisfactory).
Before the operative intervention (dental implantation), i.e. on the eve of the operation (day before),
the Schiller-Pisarev test (iodine number of Svrakov)
scores in the cases of the main observation group were
3.5 ± 0.3 points, which indicated a moderate inflammatory process, and in the control group 3.2 ± 0.4 points.
On the 7th day after the operation, for the patients
of the main observation group, the iodine number of
Svrakov was 2.0 ± 0.3 points, which indicated the presence of a poorly expressed inflammatory process, and
in the control group – 3.0 ± 0.3 points (moderately expressed inflammatory process). On the 14th day in the
main observation group, the iodine number of Svrakov
was 1.5 ± 0.1 points (a mild inflammatory process), in
the control group – 2.8 ± 0.3 points (moderately pronounced inflammatory process). On the 21st day after
the operation, in the main observation group, the iodine number of Svrakov was 1.4 ± 0.1 points (a mild
inflammatory process), in the control group – 2.4 ± 0.3
points (mild inflammatory process).
Before the operative intervention (dental implantation), i.e. on the eve of the operation (day before), the
papillary-marginal-alveolar index (PMA) in the main
group was 24.0 ± 1.1%, and in the control group –
22.4 ± 1.2% (estimation criterion of PMA index –
mild severity of gingivitis). On the 7th day after the
operation, the PMA index in the main group was
18.3 ± 0.8%, in the control group it was 21.1 ± 1.2%.
On the 14th day after the operation, the PMA index
in the main observation group was 9.6 ± 0.7%, in the
control group – 19.8 ± 1.1%. On the 21st day after
the operation, the PMA index in the main group was
4.8 ± 0.4%, in the control group – 17.3 ± 1.3% (estimation criterion of PMA index – mild severity of gingivitis).
The index of gingivitis (IG) of patients of the main
observation group one day before the surgery was
2.2 ± 0.1 points (severe degree of gingivitis), in the
control group 1.5 ± 0.2 points (average degree of
gingivitis). On the 7th day after the operation, the
index of gingivitis in cases of the main group was
1.5 ± 0.1 points (average degree of gingivitis), in the
control group – 1.2 ± 0.2 points (average degree of gingivitis). On the 14th day in patients, the gingivitis index in the main observation group was 0.9 ± 0.1 points

(mild gingivitis), in the control group – 1.2 ± 0.2 points
(average degree of gingivitis). On the 21st day after the
operation, in the main group, the index of gingivitis
was 0.4 ± 0.1 points (mild gingivitis), in the control
group – 1.1 ± 0.1 points (average degree of gingivitis).
The index of dental plaque (PI-Plax Index) for patients of the main observation group one day before the
surgery was 1.6 ± 0.1, in the control group – 1.2 ± 0.1.
On the 7th day after the operation, the index of plaque
of the patients of the main group was 1.0 ± 0.1, in the
control group – 1.0 ± 0.1. On the 14th day the index
of dental plaque in the main observation group was
0.7 ± 0.1, and in the control group – 1.0 ± 0.1. On the
21st day after the operation, the index of dental plaque
in cases of the main group was 0.4 ± 0.1 points, and in
the control group – 0.9 ± 0.1 points, i.е. 2 times bigger.
The Green-Vermillion index, the Schiller-Pisarev
test, the papillary-marginal alveolar index, the index
of gingivitis and dental plaque of the patients of the
main group (after hygienic care of the oral cavity with
use of the Pierre Fabre Oral Kea laboratory production) was significantly lower than in the control Group
(p<0.001).
Early complications in the postoperative period
in the main observation group, we observed only in
3 cases (9.1%) – a partial divergence of the sutures.
In the control group, early postoperative complications were observed in 8 cases (25.0%). Complications
in the control group were the following: mucositis
(inflammation of the mucous membrane in the area
of the transgingival part of the implant without lysis
of bone tissue) – in 3 cases (9.4%); partial divergence
of sutures on the postoperative wound – in 4 cases
(12.5%); Inflammatory infiltration of maxillary soft
tissues and periimplantitis – in 1 case (3.1%).
Patients of the main observation group used oral
hygiene products of the Pierre Fabre Oral Care laboratory not only in the early postoperative period, but also
after the installation of dentures. Patients were examined dynamically during observation.
The values of potentiometric measurements in
cases of primary observation group are presented
in table 1.
Healthy people (27 ppl.) potentiometric parameters
were as follows: potential difference – 32.6 ± 2.9 mV;
Current intensity – 2.9 ± 0.2 μA; The electrical conductivity of the oral fluid is 2.7 ± 0.2 μS.
Analyzing the potentiometric parameters that we
obtained between metallic inclusions (M-M) from the
main observation group patients (33 people), we established the following (table 1): potential difference was
38.8 ± 2.7 mV (p>0.05); current strength – 3.5 ± 0.3 μA
(p>0.05); electrical conductivity of the oral fluid –
3.0 ± 0.3 μS (p>0.05). The potentiometric parameters obtained between metallic inclusions and mucous
membrane of the alveolar bone (M-ABM) in the main
observation group (33 people) were as follows (table
1): the potential difference was 40.6 ± 3.1 mV (p>0,05);
current strength – 3.7 ± 0.3 μA (p>0.05); electrical
conductivity of the oral fluid – 3.4 ± 0.3 μS (p>0.05).
The potentiometric parameters between the dental implants and the mucosa of the alveolar bone (DI-ABM)
in the surveyed primary observation group (33 patients) were as follows (Table 1): the potential difference was 37.3 ± 2.4 mV (p>0.05 ); current strength –
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Potentiometric values of the main observation group patients
Observation group

Main observation
group

Between metallic inclusions (М-М)
Between metallic inclusions and alveolar
bone mucosa (М-ABM)
Between dental implants and alveolar
bone mucosa (DI-ABM)
Between dental implants and nonremovable denture metal (DI-M)
Control group (healthy people)

Number
of
patients
33
33
33
33
27

Potentiometric values
Potential
Current
difference
strength
(mV)
(μA)
38,8 ± 2,7
3,5 ±0,3
р>0,05
р>0,05
40,6±3,1
3,7±0,3
р>0,05
р>0,05
37,3±2,4
3,4 ± 0,2
р >0,05
р >0,05
37,0 ± 2,1
3,4 ± 0,2
р >0,05
р >0,05
32,6 ± 2,9
2,9 ± 0,2

Table 1

Electrical
conductivity
of the oral fluid (μS)
3,0 ± 0,3
р>0,05
3,4±0,3
р>0,05
3,1 ± 0,2
р >0,05
2,9 ± 0,2
р >0,05
2,7 ± 0,2

Note: р – reliability of differences in comparison with healthy people.

3.4 ± 0.2 μA (p>0.05); electrical conductivity of the
oral fluid – 3.1 ± 0.2 μS (p>0.05).
The potentiometric parameters between the dental
implants and the non-removable denture metal (DI-M)
in the surveyed primary observation group (33 people)
were as follows (table 1): potential difference was 37.0
± 2.1 mV (p>0.05 ); current strength – 3.4 ± 0.2 μA
(p>0.05); electrical conductivity of the oral fluid – 2.9
± 0.2 μS (p>0.05).
All the potentiometric parameters obtained by
us in the primary observation group (with periodontal disease) did not differ significantly from the norm
(healthy people) and the control group of patients
(without periodontal disease).
On the control orthopantomograms made both in
the early and late periods after the dental implantation,
in the cases of the main group (with periodontal disease) we observed no bone changes.

Conclusion. Based on the data obtained, it can
be concluded that complex oral hygiene care by production of the Pierre Fabre Oral Care laboratory is the
most effective, in comparison with traditional means
of hygienic care, in cases with periodontal disease after
dental implantation. Using the products of the laboratory Pierre Fabre Oral Care (“Eludril”, “Elugel”, “Parodium”, “Elgidium”) it is proved that they have a significant antibacterial, anti-inflammatory, analgesic and
antagonistic effect. The use of oral hygiene products
by Pierre Fabre Oral Care made it possible to reduce
the number of early postoperative inflammatory complications by 3 times and prevent the development of
late postimplantation complications.
The Pierre Fabre Oral Care oral hygiene products
are recommended for patients after dental implantation to prevent early and late inflammatory complications.
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РЕТРОХОРІАЛЬНА ГЕМАТОМА ТА ПРИЧИНИ ЇЇ УТВОРЕННЯ
Проведено клініко-лабораторне обстеження 30 жінок із ретрохоріальною гематомою (основна група) та 20 здорових вагітних, що становили контрольну групу. Встановлено, що ретрохоріальна гематома формується у 80% випадків у терміні 7-10 тижнів вагітності, при цьому у половини має місце безсимптомний перебіг, у решти помірні болі
внизу живота у 13,3%, незначні кров’янисті виділення у 26,7%. Екстрагенітальну патологію виявлено у 40%, гіперандрогенію, зниження вмісту прогестерону у 20%. У виділеннях із піхви та цервікального каналу виявлено патогенну
мікрофлору у 20%, у решти – 80% умовно патогенна мікрофлора, яка представлена дріжджоподібнимми грибами
роду Candida, стафілококами, мікоплазмами. Лактобактерії виявлялися у 12% одночасно із представниками умовно
патогенної мікрофлори. Підвищення кількості лейкоцитів у мазках із піхви виявлено у 20% тільки за наявності умовно
патогенної мікрофлори.
Ключові слова: невиношування вагітності, ретрохоріальна гематома.
Проведено клинико-лабораторное обследование 30 женщин с ретрохориальной гематомой (основная группа)
и 20 здоровых беременных, которые составляли контрольную группу. Установлено, что ретрохориальная гематома
формируется в 80% случаев в сроке 7-10 недель беременности, при этом у половины имеет место бессимптомное течение, в остальных умеренные боли внизу живота в 13,3%, незначительные кровянистые выделения в 26,7%.
Экстрагенитальная патология выявлена в 40% случаев, гиперандрогения, снижение содержания прогестерона в
20%. В выделениях из влагалища и цервикального канала обнаружено патогенную микрофлору в 20%, у остальных 80% условно патогенная микрофлора, которая представлена  грибами рода Candida, стафилококками, микоплазмами. Лактобактерии выявлены в 12% одновременно с представителями условно-патогенной микрофлоры.
Повышение количества лейкоцитов в мазках из влагалища обнаружено у 20% случаев только при наличии условно
патогенной микрофлоры.
Ключевые слова: невынашивание беременности, ретрохориальная гематома.
A clinical and laboratory examination of 30 women with retrochoric hematoma (main group) and 20 healthy pregnant
women who were the control group was conducted. It has been established that retrochoric hematoma is formed in 80% of
cases in the period of 7-10 weeks of pregnancy, while in the half there is asymptomatic course, in the remaining moderate
abdominal pain in 13,3%, vaginal spotting in 26,7%. Extragenital pathology was detected in 40%, hyperandrogenism, decreased progesterone level by 20%. In vaginal and cervical canal pathogenic microflora is detected in 20%, the remaining
80% is opportunistic microflora, which is represented by yeast-like fungi of the genus Candida, staphylococci, mycoplasmas. Lactobacillus was detected in 12% at the same time as the representatives of the opportunistic microflora. The increase
in the number of leukocytes in the vaginal smears was detected in 20% only in the presence of opportunistic microflora.
Key words: noncarrying of pregnancy, retrochoric hematoma.

Ретрохоріальная (гравідарна) гематома – це
скупчення згустків крові в просторі між стінкою
матки та оболонкою плідного яйця – хоріоном,
внаслідок його відторгнення від стінки матки. Як
правило, ця патологія є наслідком загрози переривання вагітності, але може утворюватися в результаті руйнувань стінок судин матки хоріональними
ворсинками при вростанні хоріона. Виникає порочне коло: зростаюча гематома посилює загрозу переривання вагітності, а триваюча загроза стимулює
зростання гематоми [1].
Причини утворення ретрохоріальної гематоми
схожі з факторами, що викликають загрозу переривання вагітності, серед них наступні: механічний вплив на матку (травми, забиття), гормональні
порушення (нестача прогестерону), генетичні аномалії плодового яйця (грубі вади розвитку), стрес,
важке фізичне навантаження, запальні та пухлинні
захворювання матки (ендометрит, ендометріоз, міома), інфекції, що передаються статевим шляхом,
професійні шкідливості (шум, вібрація, випромінювання), вживання алкоголю та наркотиків, куріння та інші [2].

Основним діагностичним методом виявлення
ретрохоріальної гематоми є УЗД матки та плодового яйця. При проведенні цієї процедури, зазвичай,
виявляють наступні ознаки: локальне потовщення
маткової стінки, що свідчить про підвищення маткового тонусу (можливий короткочасний гіпертонус при проведенні УЗД з вагінальним датчиком,
в такому випадку необхідно повторити УЗД трансабдомінальним датчиком: наявний м'язовий тонус
свідчить про загрозу переривання вагітності), зміна форми плідного яйця внаслідок тиску на нього
потовщених ділянок міометрію (плодове яйце набуває каплеподібну форму), виявлення ретрохоріальної гематоми [3, 4].
За даними Nagy (2003), частота ретрохоріальної гематоми в першому триместрі вагітності виявляється при 3,1% вагітностей. Ретроплацентарна
позиція гематоми суттєво корелює з підвищеним
ризиком розвитку несприятливих ускладнень, як з
боку матері, так і зі сторони плода. Наявність або
відсутність симптомів загрози викидня не впливає
на ці результати. Частота оперативних вагінальних
пологів, пологів шляхом кесаревого розтину, а та-
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кож частота гіпертензії, викликаної вагітністю та
прееклампсія були значно вищими в групі, де виявлялися гематоми [1].
Що стосується дослідження причин виникнення ретроплацентарної гематоми, то Khatun та ін.
(2001) наводять дані експерименту, при якому самок вагітних щурів охолоджували до 12 та 00 С відповідно. Автори виявили, що при локальному холодовому стресі відбувалося локальне зменшення
кровотоку в матці та збільшення скорочень матки,
що патогістологічно підвтерджувалося у вигляді
ретроплацентарної геморагії у щурів [5].
Серед причин, які вважають встановленими
щодо виникнення ретрохоріальої гематоми, відносять недостатнє продукування прогестерону яєчниками, тромбоцитопенії та інші порушення згортання крові [6]. Heryak (2016) наводять дані, що
застосування мікронізованого прогестерону або
дидрогетсерону разом із транексамовою кислотою
при ретрохоріональних гематомах показало свою
ефективність та призводило до швидшої реабсорбції гематоми та покращення репродуктивних наслідків [6].
Мета роботи. Встановити причини утворення
ретроплацентарної гематоми для прогнозування
подальших ускладнень вагітності.
Матеріали та методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження 50 вагітних в терміні від 7 до
12 тижнів вагітності, які були розділені на 2 групи: І група (основна) – 30 вагітних із наявністю
ретрохоріальної гематоми, ІІ група (контрольна) –
20 здорових вагітних. Екстрагенітальну патологію
діагностовано у основній групі у 40%, у контрольній групі у 5%. Вік жінок коливався від 22 до
35 років в обидвох групах.
Матеріалом для дослідження були виділення із
піхви та цервікального каналу, зішкріб циліндричного епітелію з цервікального каналу, кров для проведення загального аналізу.
Методи дослідження мікроскопічний, бактеріологічний, статистичний, результати ультразвукової
діагностики вагітності.
Результати дослідження та їх обговорення.
При аналізуванні загально клінічних аналізів патологічних відхилень і різниці між основною та
контрольною групою не встановлено.
Встановлено, що ретрохоріальна гематоми виявляється у основній групі у терміні 7-8 тижнів
у 40%, 9-10 тижнів теж у 40%, у 11-12 тижнів у
20%, що вказує на більш ймовірну можливість
формування ретрохоріальної гематоми у терміні
7-10 тижнів.
Другою особливістю перебігу вагітності за
наявності ретрохоріальної гематоми є безсимптомний перебіг у половини вагітних, у решти –
клінічні симптоми, такі як наявність незначних
кров’янистих виділень у 26,7%, ниючі болі понизу
живота у 13,3%, чи поєднання кров’янистих виділень та болю понизу живота. Через безсимптомний
перебіг дане ускладнення становить грізну проблему, яка може бути несвоєчасно діагностованою та
призвести до припинення вагітності.
Оскільки запальні захворювання жіночих статевих органів становлять значну частку в структурі
невиношування вагітності, нами, першочергово,

визначався стан мікроцинозу піхви та склад мікрофлори вмісту цервікального каналу. При цьому виявлено ряд особливостей.
У практично здорових жінок контрольної групи
виявлялися дріжджоподібні гриби роду Candida –
4%, Staphylococcus aureus – 2%, Staphylococcus
epidermidis 12% та лактобактерії у 80%. Кількість
лейкоцитів у мазках була в межах норми – до
10-15 в полі зору.
У вагітних основної групи серед представників
специфічної патогенної мікрофлори, що передається статевим шляхом, виявлено вагінальні трихомонади Тrichomonas vaginalis у 6 випадках (20%).
Усі випадки ускладнилися відмерлою вагітністю,
тобто, за наявності інфекційного фактора та ретроплацентарної гематоми прогноз для подальшого
перебігу вагітності є несприятливим, що потребує
відповідного лікування для попередження припинення вагітності. Особливістю паразитування
патогенної мікрофлори є відсутність запальної
лейкоцитарної реакції у відповідь на існування патогенних мікроорганізмів, що свідчить про порушення в імунній системі, які можуть спричинювати
утворення ретроплацентарної гематоми.
У 12 випадках (40%) мікроцитоз піхви представлений неспецифічною умовно патогенною коковою
флорою: Staphylococcus aureus та Staphylococcus
epidermidis були у 10 випадках, Staphylococcus
aureus із Mycoplasma hominis – у двох випадках.
При цьому, лактобактерії були відсутніми, однак,
кількість лейкоцитів у мазках із піхви була нормальною, що свідчить про відсутність запального
процесу або слабку імунну відповідь.
Дріжджоподібні гриби роду Candida виявлено у 12 випадках (40%), що супроводжується підвищеною кількістю лейкоцитів у 50%, чого не
було при наявності дріжджоподібних грибів роду
Candida у вагітних контрольної групи. Наявність
лактобактерій виявлено у 6 вагітних (12%), одночасно із дріжджоподібними грибами роду Candida,
без підвищення лейкоцитів.
Загалом, у вагітних основної групи запальних
процес у піхві діагностовано у 6 випадках (20%),
у яких виявлено дріжджоподібні гриби роду
Candida.
Отже, при наявності ретроплацентарної гематоми та дріжджоподібних грибів роду Candida (40%),
неспецифічної умовно патогенної мікрофлори
(40%), при відсутності запальної реакції в 80%,
можна вважати, що важливим в утворенні гематоми за наявності змін у мікроцитозі піхви є імунний
фактор.
При визначенні порушень гормонального
фону, як можливої причини утворення ретрохоріальної гематоми, виявлено у 20% вагітних основної групи ознаки гіперандрогенії та зниження
вмісту прогестерону, чого не має у вагітних контрольної групи. Отже, порушення гормонального
фону призводять теж до порушення нормальної
інвазії хоріона.
Ексрагенітальна патологія може бути причиною
утворення ретроплацентарної гематоми, оскільки,
виявлялася у 40% вагітних основної групи. При
цьому діагностовано пієлонефрит, гіпертонічну
хворобу та захворювання щитовидної залози.
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Висновки.
1. Ретрохоріальна гематома формується у
80% випадків у терміні 7-10 тижнів вагітності, при
цьому має місце безсимптомний перебіг у 50%.
2. Екстрагенітальна патологія, як можлива причина, сприяє утворенню ретрохоріальної гематоми
у 40%, гіперандрогенія та зниження вмісту прогестерону у 20%.
3. Патогенна мікрофлора виявлялася у піхві та
цервікальному каналі у 20%, тому не є вирішаль-

ною у розвитку ретрохоріальної гематоми, при
відсутності лікування призводить до припинення
вагітності.
4. При наявності ретрохоріальної гематоми
виявлено дріжджоподібні гриби роду Candida
у 40% та іншу умовно патогенну мікрофлору
у 40%, при цьому не було вираженої запальної
реакції, що свідчить при імунний фактор, як
важливий чинник розвитку ретрохоріальної гематоми.
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ЗМІНИ ВМІСТУ ГАЗІВ КРОВІ ТА СТАНУ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯМ
В роботі проведено обстеження 50 пацієнтів в критичному стані внаслідок загального переохолодження. Встановлено, що рівень PaCO2 на етапі 24 годин спостереження був достовірно нижчим (40,5±0,23 мм рт.ст.) в групі пацієнтів з активним зігріванням за допомогою конвекційного метода та многооб’ємного волемічного навантаження,
порівняно з групою пацієнтів, яким проводилося пасивне зігрівання (49,1±0,20 мм рт.ст.) (p<0,05). У пацієнтів з пасивним зігріванням спостерігався розвиток тяжкої гіперкапнії у 40% випадків, яка виступала маркером несприятливого розвитку захворювання при важкому загальному переохолодженні. Виявлено односпрямовані зміни показників
системи гемостазу, які свідчать про тенденцію до підвищення згортаючих властивостей крові при загальному переохолодженні.
Ключові слова: загальне переохолодження, гіпотермія, газовий склад крові, згортання крові, інтенсивна
терапія.
В работе проведено обследование 50 пациентов в критическом состоянии с общим переохлаждением. Установлено, что уровень PaCO2 на этапе 24 часов наблюдения был достоверно более низким (40,5±0,23 мм рт.ст.)
в группе пациентов с активным согреванием конвекционным методом и многообъемной волемической нагрузкой
по сравнению с группой пациентов, которым проводилось пассивное согревание (49,1±0,20 мм рт.ст.) (p<0,05).
У пациентов с пассивным согреванием наблюдалось развитие тяжелой гиперкапнии в 40% случав, которая выступала маркером неблагоприятного исхода заболевания при тяжелом общем переохлаждении. Выявлены однонаправленные изменения показателей системы гемостаза, свидетельствующие о тенденции к повышению свертывающих свойств крови при общем переохлаждении.
Ключевые слова: общее переохлаждение, гипотермия, газовый состав крови, свертывающая система крови,
интенсивная терапия.
A study of 50 patients in a critical state with an accidental hypothermia was performed. It was found that the level of
PaCO2 at 24 hours of observation was significantly lower (40.5±0.23 mm Hg) in the group of patients with active convection warming and vollemic load in comparison with the group of patients undergoing passive warming (49.1±0.20 mm Hg)
(p<0.05). In patients with passive warming, the development of severe hypercapnia in 40% of cases was identified, which
served as a marker for an unfavorable outcome in severe accidental hypothermia. Unidirectional changes in the parameters
of the hemostasis system, indicating a tendency to increase the coagulation properties of blood under accidental hypothermia, are revealed.
Key words: accidental hypothermia, hypothermia, blood gas composition, blood coagulation system, intensive care.

Актуальність. Інтенсивна терапія загального
переохолодження залишається складною клінічною проблемою, яка асоціюється з високим рівнем летальності, оскільки грунтується на клінічних рекомендаціях з низькою доказовою базою,
внаслідок недостатнього дослідження процесів
які відбуваються при гіпотермії. В цілому під загальним переохолодженням розуміють зниження
температури ядра тіла (Тсо) ≤350С. При цьому загальне переохолодження (accidental hypothermia)
принципово відрізняється від лікувальної гіпотермії (therapeutic hypothermia), при якій здійснюється управління і контроль можливого розвитку ускладнень безпосередньо пов’язаних з
гіпотермією. Рівень летальності при загальному переохолодженні становить від 17 до 69%
[3, с. 58-63; 5, с. 1550-1555]. Важке загальне переохолодження з Тсо ≤300С характеризується розвитком цілого ряду життєзагрозливих патофізіологічних зрушень: порушення свідомості до рівня
коми та функції зовнішнього дихання до апное,
критичного зниження артеріального тиску на тлі
розвитку важкої брадикардії, уповільнення реполяризації шлуночків, підвищення в’язкості крові
і розвитку коагулопатії, периферичної вазоконстрикції, імунодепресії [4, 147-159].

Розвиток метаболічного ацидозу, який є характерним для загального переохолодження може відображати зниження серцевої функції та знижену ефективність препаратів інотропної дії в умовах гіпотермії.
При загальному переохолодженні, за рахунок
дії гіпотермії відбувається розвиток екстравазації
рідини, капілярного витоку і централізації кровообігу. Вище назване веде до генералізованого набряку, у тому числі і набряку мозку. Екстравазація
плазми характеризується розвитком тяжкої гіповолемії та гемоконцентрації, що в свою чергу може
зумовити розвиток дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. [4, с. 147-159].
Метою дослідження було вивчення динаміки
вмісту газів крові та показників системи гемостазу
у пацієнтів із загальним переохолодженням в залежності від варіанту інтенсивної терапії.
Матеріали і методи дослідження. Нами були
обстежені 50 пацієнтів у критичному стані в віці
від 24 до 72 років з діагнозом загальне переохолодження, яким реанімаційну допомогу здійснювали
в умовах реанімаційного залу приймально-діагностичного відділення, а подальшій комплекс інтенсивної терапії – у відділенні реанімації та інтенсивної терапії політравми КЗ «Дніпропетровська
обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова».
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У обстежених пацієнтів була використана
класифікація стадій загального переохолодження Швейцарського товариства гірської медицини
(Swiss Society of Mountain Medicine):
I. Легка гіпотермія (переохолодження легкого ступеня) – пацієнт тривожний і тремтить
(Тсо 35-320С);
II. Помірна гіпотермія (переохолодження помірного ступеня) – пацієнт сонний і не тремтить
(Тсо 32-280С);
III. Важка гіпотермія (переохолодження важкого ступеня) – пацієнт без свідомості, але з наявністю вітальних ознак (Тсо 28-240С);
IV. Глибока гіпотермія (переохолодження вкрай
важкого ступеня) – мінімальні ознаки життя або зупинка кровообігу (Тсо <240С);

V. Смерть внаслідок незворотньої гіпотермії
(Тсо <13,70С) [4, с. 147-159].
Пацієнти були розділені на 2 групи: I (n=25) –
основна група, пацієнтам проводилося активне зігрівання системою конвекційного обігріву
«WarmAir 135» (CSZ, США) з використанням ковдр
для зігрівання «FilteredFlo – 243». Після забезпечення периферичного або центрального венозного
доступу, проводилася інфузійна терапія теплими
(370С) кристалоїдними розчинами. У пацієнтів із
загальним переохолодженням легкого ступеня обсяг інфузійної терапії становив 20-30 мл/кг маси
тіла. При загальному переохолодженні помірного
та тяжкого ступеня він становив 50-70 мл/кг маси
тіла, причому у пацієнтів з важким ступенем переохолодження перші 1-1,5 л припадали на колоїдні
Таблиця 1

Характеристика пацієнтів у групах дослідження
Показники
Варіант інтенсивної терапії
Вік, років
Маса тіла, кг
Співвідношення чоловіки / жінки, n
Ступінь тяжкості загального
переохолоджения, n:
- легка
- помірна
- тяжка
Вихідна температура ядра тіла, 0С
Вихідний рівень неврологічного дефіциту
за шкалою ком Глазго, бали
Рівень летальності, n:
- усього
- легка ступінь
- помірна ступінь
- тяжка ступінь

1 група (n=25)
Конвекційне зігрівання +
інфузія 370С розчинів
40,7±5,0
79,4±5,57
25/0

2 група (n=25)
Пасивне зігрівання + інфузія
розчинами кімнатної температури
41,4±4,5
77,1±5,11
24/1

6
7
12
29,03±2,76

6
13
6
31,50±1,97

5,96±2,63*

8,0±2,93

3 (0,1±2,32*)

12 (0,6±2,48)
0
6
6

* – достовірність відмінностей показників між групами (p<0,05).

Таблиця 2

Динаміка вмісту газів крові та показників системи гемостазу
Показники
PaO2, мм рт.ст.
- від початку
- через 24 години
PaCO2, мм рт.ст.
- від початку
- через 24 години
Протромбіновий індекс, %
- від початку
- через 24 години
МНВ, ед.
- від початку
- через 24 години
Фібриноген, г/л
- від початку
- через 24 години

1 група (n=25)

2 група (n=25)

Р

268,4±0,18
246,7±0,34

273,2±0,26
252,9±0,62

0,19
0,25

38,3±0,12
40,5±0,23*

37,8±0,21
49,1±0,20

0,22
0,03

84,2±3,7
82,1±4,6

88±5,2
91±2,1

0,34
0,17

1,8±0,27
1,23±0,18

1,72±0,34
1,34±0,16

0,38
0,36

2,9±3,5
3,2±2,4

2,7±4,8
3,5±6,7

0,37
0,41

* – достовірність відмінностей показників між групами (p<0,05).
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плазмозамінники (на основі низькомолекулярного
гідроксиетилкрохмалю та желатини).
II (n=25) – контрольна група, яка вивчалася
ретроспективно, пацієнтам проводилося пасивне
зігрівання та стандартний комплекс інтенсивної
терапії, включаючи інфузійну терапію кристалоїдними і колоїдними (на основі середньо- і низькомолекулярного гідроксиетилкрохмалю, желатини)
розчинами кімнатної температури (18-230С) в дозі
20-30 мл/кг маси тіла.
Всім пацієнтам проводилася оцінка глибини
неврологічного дефіциту за шкалою ком Глазго.
В наслідок розвитку неадекватності зовнішнього
дихання і пригнічення свідомості до рівня коми,
усім пацієнтам досліджуваних груп здійснювалася
інтубація трахеї і проведення штучної вентиляції
легенів (ШВЛ).
В разі нестабільності системної гемодинаміки
підключалася вазопресорна підтримка з використанням симпатоміметиков.
Також, усім пацієнтам проводилася термометрія: езофагальна (Тсо), за допомогою стравохідного температурного датчика (CSZ, США), тімпанітна за допомогою інфрачервоного термометра
(Omron, Японія), а також аксілярна за допомогою
термодатчика приєднаного до кардіомонітору.
Зазначені групи були репрезентативними за
основними клінічними і демографічними характеристиками (табл. 1). Для оцінки метаболічних
зрушень у обстежених пацієнтів проводилося вивчення наступних показників: парціального тиску
кисню у артеріальній крові (PaO2), парціального тиску вуглекислого газу у артеріальній крові
(PaCO2), протромбінового індексу, міжнародного
нормалізованого відношення (МНВ), рівня фібриногену. Дослідження проводилося на 2-х етапах:
від початку, з моменту надходження до лікарні та
через 24 години проведення інтенсивної терапії.
Статистичну обробку результатів дослідження
проводили з використанням табличного процесора LibreOffice.org (версія 5.3.5.1.) та статистичних
онлайн калькуляторів (http://www.socscistatistics.
com).
Результати та обговорення. Необхідно підкреслити, що в I групі, було в 2 рази більше пацієнтів які мали важку ступінь загального переохолодження (48%) в порівнянні з II групою (24%).
Мінімальне і максимальне значення температури
ядра тіла, на момент надходження пацієнтів до лікарні складало: у I групі – 24,3 і 33,60С; у II групі – 27,2 і 34,50С відповідно. Аналогічно ступеня
тяжкості загального переохолодження, вихідний
ступінь неврологічного дефіциту за шкалою ком
Глазго, також достовірно був більше в основній
групі (табл. 1).
Рівень летальності в I групі досягав 12%, а у
II групі – 48%, вказані відмінності були достовірними (p<0,05).
Відповідно до закону Генрі, парціальний тиск
газу дорівнює його концентрації при певній температурі і тиску. При зниженні температури тіла розчинність кисню і вуглекислоти підвищується, що
вимагає проведення корекції значень PaO2 і PaCO2
відповідно до температури тіла у кожного пацієнта
[1, с. 55-58]. При аналізі парціального тиску кисню

в артеріальній крові не було виявлено достовірних відмінностей між групами на обох етапах дослідження (табл. 2). Зниження рівня PaO2 на етапі
24 годин в обох групах, обумовлено відлученням
від респіраторної підтримки та подальшої екстубації ряду пацієнтів з легким ступенем загального
переохолодження.
Гіпотермія знижуючи швидкість метаболізму,
також сприяє зниженню швидкості продукції вуглекислоти [2, с. 246-250]. При аналізі вихідних
значень рівня парціального тиску вуглекислого
газу в артеріальній крові, також не було виявлено
достовірних відмінностей між групами. Навпаки,
рівень PaCO2 на етапі 24 годин спостереження був
достовірно нижчим в першій групі дослідження в
порівнянні з пацієнтами II групи. Причому у пацієнтів II групи розвиток гіперкапнії на другому
етапі дослідження було зареєстровано у 40% випадків, при цьому згідно результатів дослідження,
вказані зміни виступали маркером несприятливих
наслідків у розвитку захворювання та асоціювали з
летальними випадками.
Аналіз динаміки протромбінового індексу виявив односпрямовані зміни в обох групах пацієнтів
на етапах дослідження, вони при цьому не носили
достовірних відмінностей між групами (p>0,05).
Вихідні значення міжнародного нормалізованого
відношення свідчили про тенденцію до підвищення згортаючих властивостей крові в обох групах
дослідження. На етапі 24 годин спостереження на
тлі проведення зігрівання, відзначалася тенденція
до зменшення показника МНВ, в порівнянні з вихідним рівнем. При цьому міжгрупові відмінності
не носили достовірний характер. Аналогічним чином, не було виявлено достовірних відмінностей
по рівню фібриногену на етапах дослідження в
обох групах пацієнтів.
Висновки. Таким чином, при загальному переохолодженні відзначаються односпрямовані зрушення в газовому складі крові і в стані згортаючої
системи крові. В результаті дослідження, була виявлена тенденція до підвищення активності згортання крові, але без клінічно значущих проявів.
Виявлене достовірне збільшення парціального
тиску вуглекислого газу в артеріальній крові на
24 годині дослідження в групі з пасивним зігріванням і проведенням стандартного комплексу інтенсивної терапії. У 40% пацієнтів цієї ж групи було
зареєстровано розвиток тяжкої гіперкапнії, незважаючи на передбачуване за рахунок гіпотермії
зниження продукції вуглекислоти, що корелювало
з розвитком летальних випадків.
Необхідно підкреслити важливість розуміння того факту, що патофізіологічні зрушення
при загальному переохолодженні безпосередньо
пов’язані з самою гіпотермією, тому чим швидше,
шляхом активної інфузійної терапії і зігрівання,
буде досягнута стабілізація гемодинаміки і відновлення нормотермії, тим швидше будуть повертатися до нормальних значень метаболічні зрушення.
Так, нормалізація показників газового складу крові
у основній групі пацієнтів була обумовлена швидким зігріванням за допомогою конвекційної системи обігріву, на тлі проведення многооб’ємного
волемічного навантаження.
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ТРОМБ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНОЙ
С МИТРАЛЬНЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА, СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
В литературе приводятся примеры лизиса внутриполостных тромбов при применении антикоагулянтной терапии. Нами приводится пример довольно редкой локализации тромба в левом желудочке у основания передней
створки митрального клапана. Прослеживается процесс возникновения тромба и частичного его рассасывания
под воздействием варфарина. Женщина 68 лет с ревматическим митральным пороком обратилась с жалобами на
нарастающую одышку при небольшой физической нагрузке, сердцебиения, отеки нижних конечностей. Данные
эхокардиографического исследования (ЭхоКГ) прибором Vscan (США) от 16.06.2016 г.: у основания передней
створки митрального клапана визуализируется пристеночное, малоподвижное, средней интенсивности образование, прикрепленное к переднебоковой стенке, размерами 2,5х1,3 см (во время предыдущего исследования
24.11.2015 г. это образование не определялось). Результатами терапии явилось значительное уменьшение размеров тромба. При ЭхоКГ исследовании 18.05.2017 г. размеры тромба в левом желудочке – 1,1х0,7 см.
Ключевые слова: ревматическая болезнь сердца, митральный порок, фибрилляция предсердий, тромб левого
желудочка, варфарин.
В літературі наводяться приклади лізису внутріпорожнинних тромбів при застосуванні антикоагулянтної терапії. Нами наводиться приклад досить рідкісної локалізації тромбу у лівому шлуночку біля основи передньої стулки мітрального клапана. Простежується процес виникнення тромбу і часткового його розсмоктування під впливом
варфарину. Жінка 68 років з ревматичним мітральним пороком звернулася зі скаргами на наростаючу задишку при
невеликому фізичному навантаженні, серцебиття, набряки нижніх кінцівок. Дані ехокардіографічного дослідження (ЕхоКД) приладом Vscan (США) від 16.06.2016 р .: біля основи передньої стулки мітрального клапана візуалізується пристiночне, малопорушне, середньої інтенсивності утворення, прикріплене до передньої стінці, розмірами
2,5х1,3 см (під час попереднього дослідження 24.11.2015 р. це утворення не визначалося). Результатами терапії
стало значне зменшення розмірів тромбу. При ЕхоКГ дослідженні 18.05.2017 р розміри тромбу в лівому шлуночку –
1,1х0,7 см.
Ключові слова: ревматична хвороба серця, мітральний порок, фібриляція передсердь, тромб лівого шлуночка,
варфарин.
In the literature, examples of lysis of intracavitary thrombi with anticoagulant therapy are given. We give an example of
the rather rare localization of a thrombus in the left ventricle at the base of the anterior valve of the mitral valve. The process
of occurrence of a thrombus and its partial resorption under the influence of warfarin is traced. A 68-year-old woman with
rheumatic mitral malformation complained of growing dyspnoea with little physical exertion, palpitations, swelling of the
lower limbs. Echocardiography (EchoCG) data from the Vscan device (USA) dated June 16, 2016: at the base of the anterior
valve of the mitral valve, a parietal, slow moving, medium-intensity formation, attached to the anterolateral wall, 2.5x1.3 cm
in size (during the previous study 24.11.2015 this education was not determined). The result of the therapy was a significant
reduction in the size of the thrombus. In EchoCG, on May 18, 2017, the size of the thrombus in the left ventricle is 1.1x0.7 cm.
Key words: rheumatic heart disease, mitral defect, atrial fibrillation, left ventricular thrombus, warfarin.

Больные хронической ревматической болезнью
сердца с фибрилляцией предсердий имеют склонность к гиперкоагуляции, стазу крови и повышенному тромбообразованию в полостях сердца: чаще
в левом предсердии, очень редко в правом предсердии и еще реже в левом желудочке. В доступной
литературе описаны случаи обнаружения тромба
левого желудочка при мерцательной аритмии в
отсутствии острого инфаркта миокарда: при алкогольной кардиомиопатии [1], неклапанной фибрилляции предсердий [2], некомпактном миокарде
[3]. Таким пациентам показано назначение постоянной пероральной антикоагулянтной терапии с
поддержанием среднего уровня гипокоагуляции
[международного нормализованного отношения
(МНО)] – в пределах 2,0-3,0 [3]. Считается, что
антикоагулянты не воздействуют на уже сформировавшийся тромб. Тем не менее, наряду с возможностью спонтанного растворения, в литературе приводятся примеры лизиса внутриполостных тромбов
при применении антикоагулянтной терапии [4-6].

Цель работы. В данной статье приводится
собственное наблюдение, свидетельствующее о
возможности частичного лизиса тромба левого желудочка у больной с митральным пороком и мерцательной аритмией на фоне применения антикоагулянтной терапии варфарином.
Клинический пример. Больная К. 68 лет с
ревматическим митральным пороком обратилась
с жалобами на одышку при небольшой физической
нагрузке, сердцебиения, сухой кашель отеки нижних конечностей.
Флюорография выявила кардиомегалию (смещение границ сердца влево, выбухание дуги
правого предсердия), умеренно выраженные застойные явления в малом круге кровообращения.
На электрокардиограмме от 16.06.2016 г. (рис. 1):
«Фибрилляция предсердий. ЭОС – горизонтальная. Признаки гипертрофии и перегрузки левого
желудочка. Выраженные диффузные изменения в
миокарде». Более месяца перед обращением пациентка самостоятельно снизила ежедневную дозу
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варфарина. При осмотре 16.06.2016 г.: общее состояние средней тяжести. Пациентка нормального
питания, астенического телосложения. Рост 170 см,
вес 65 кг. Кожные покровы нормальной окраски и
влажности. Отеки стоп. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. Костно-мышечный
аппарат без видимой патологии. Щитовидная железа не увеличена, при пальпации безболезненная,
эластической консистенции. Дыхание через нос,
свободное, число дыхательных движений в минуту – 16. В легких аускультативно – жесткое дыхание, единичные незвонкие влажные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах. Область сердца
не изменена. Перкуторно границы относительной
сердечной тупости расширены влево на 1,5 см.
Тоны сердца приглушены, аритмичные, пульс –
88 в 1 мин, ЧСС – 100 в минуту. В области верхушки выслушивается систолический шум митральной регургитации. АД 126/80 мм рт.ст. Язык
чистый. Живот доступен пальпации во всех отделах, мягкий, безболезненный. Печень выступает
из-под края реберной дуги на 3 см, край закруглен,
селезенка не пальпируется. Стул, мочеиспускание
в норме.
Неврологический статус без патологии.
Биохимические анализы:
холестерин –
7,1 ммоль/л; глюкоза – 5,4 ммоль/л; протромбиновый индекс (ПТИ) 16.06.2016 г. – 87%, международное нормализированное отношение (МНО) – 1,5;
ТТГ – 2,1.
Результаты исследования. Данные эхокардиографического исследования (ЭхоКГ) прибором Vscan (США) от 16.06.2016 г.: КДО 106 мл,

Рис. 2. ЭхоКГ больной К. от 10.5.2016 г.
без признаков какого-либо образования
в левом желудочке

Рис. 3. ЭхоКГ больной К. от 16.06.2016 г.
В левом желудочке визуализируется
пристеночный тромб (указано стрелкой)

Рис. 4. ЭхоКГ больной К. от 18.5.2017 г.
Остатки пристеночного тромба левого
желудочка (указаны стрелкой)

Рис. 1. Электрокардиограмма больной К.,
68 лет
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КСО 60 мл, ФВ ЛЖ 40%, ММЛЖ 206 г, иММЛЖ
118 г/м2, объем левого предсердия 110 мл, объем
правого предсердия 70 мл, незначительный митральный стеноз (площадь митрального отверстия
более 2 см2), митральная регургитация 2 степени.
У основания передней створки митрального клапана визуализируется пристеночное, малоподвижное, средней интенсивности образование (тромб),
прикрепленное к переднебоковой стенке, размерами 2,5х1,3 см (рис. 3). На рис. 2 представлено
ЭхоКГ больной во время предыдущего исследования от 24.11.2015 г.: в этой же позиции образование не определяется. При ЭхоКГ 18.05.2017 г. размеры остатка тромба в левом желудочке 1,1х0,7 см
(рис. 4).
Полученные данные клинико-инструментального обследования позволили поставить диагноз:
Хроническая ревматическая болезнь сердца.
Митральный порок сердца (митральная регургитация 2 ст., незначительный митральный стеноз).
Н2б. Фибрилляция предсердий. Тромб левого желудочка.
Проводимое лечение: бисопролол 1.25 мг, варфарин 2 мг, фуросемид 80 мг, вальсартан 40 мг
2 раза в сутки, верошпирон 25 мг, дигоксин 0.25 мг,
аторвастатин 20 мг. Результатами терапии явились

уменьшение одышки, утомляемости, сердцебиений, исчезновение отеков нижних конечностей,
уменьшение ПТИ до 26%, и увеличение МНО до
2,75 (11.11.2016 г.).
Обсуждение. Механизм тромбообразования
при фибрилляции предсердий соответствует постулатам теории тромбообразования Вирхова: 1) стаз
крови, 2) дисфункция эндотелия, 3) гиперкоагуляция. Замедление кровотока в отдельных участках
левого желудочка, в частности, в местах расположения и прикрепления хорд митрального клапана в
сочетании в нашем случае со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка
и с активацией системы свертывания крови из-за
уменьшения дозы варфарина привели к образованию пристеночного тромба вблизи прикрепления
передней створки митрального клапана. Наш пример показал, что для лизиса образовавшегося тромба достаточно вернуться к рекомендуемому диапазону МНО.
Выводы. Этот клинический случай демонстрирует редкую локализацию тромба в левом желудочке при фибрилляции предсердий, возможность его
появления при недостаточной гипокоагуляции таких больных и частичное рассасывание тромба при
антикоагулянтной терапии варфарином.
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ВУЗЛОВІ ФОРМИ ЗОБА НА ФОНІ АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ
ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
Актуальність. Оксидантний стрес – це багатофакторний процес, що включає численні метаболічні шляхи в клітині. Гормони щитоподібної залози відіграють значну роль у виробництві активних форм кисню за рахунок їх здатності прискорити основний метаболізм і змінювати частоту дихання в мітохондріях. З іншого боку, гормони щитоподібної залози також відрізняються від антиоксидантних механізмів клітин різними шляхами, створюючи тим самим
багатоваріантну ситуацію, результат якої важко передбачити.
Метою даного дослідження було вивчення активності оксидантного та антиоксидантного захисту в крові
та тканині щитоподібної залози у пацієнтів на вузловий зоб на фоні автоімунного тиреоїдиту та їх зміни внаслідок
застосування Берлітіону в передопераційній підготовці та в післяопераційному періоді.
Матеріал і методи. Активність оксидантного та антиоксидантного захисту в крові та тканині щитоподібної залози вивчалась у 80 хворих на вузловий зоб на фоні аутоімунного тиреоїдиту у до- та післяопераційному періодах.
Результати. У дослідженні було встановлено, що у пацієнтів на вузловий зоб на тлі аутоімунного тиреоїдиту
спостерігається активація пероксидації та підвищення функціональної здатності антиоксидантних елементів захисту
в крові та тканині щитоподібної залози.
Висновки. Було встановлено, що введення берлітіону в комплексне лікування таких хворих сприяє зниженню
активності пероксидних процесів, активації антиоксидантних систем захисту та більш швидкому відновленню функції щитоподібної залози.
Ключові слова: вузловий зоб з аутоімунним тиреоїдитом, оксидантний та антиоксидантний баланс, Берлітіон.
Актуальность. Оксидантный стресс – это многофакторный процесс, включающий многочисленные метаболические пути в клетке. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в производстве активных форм кислорода
за счет их способности ускорить основной метаболизм и изменять частоту дыхания в митохондриях. С другой стороны, гормоны щитовидной железы также отличаются от антиоксидантных механизмов клеток различными путями,
создавая тем самым многовариантную ситуацию, исход которой трудно предвидеть.
Целью данного исследования было изучение активности оксидантного и антиоксидантного защиты в крови и
ткани щитовидной железы у пациентов узловой зоб на фоне аутоиммунного тиреоидита и их изменения в результате применения Берлитиона в предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде.
Материал и методы. Активность оксидантного и антиоксидантной защиты в крови и ткани щитовидной железы
изучалась у 80 больных узловой зоб на фоне аутоиммунного тиреоидита в до- и послеоперационном периодах.
Результаты. В исследовании было установлено, что у пациентов узловой зоб на фоне аутоиммунного тиреоидита наблюдается активация пероксидации и повышение функциональной способности антиоксидантных
элементов защиты в крови и ткани щитовидной железы.
Выводы. Было установлено, что введение Берлитиона в комплексном лечении таких больных способствует
снижению активности перекисных процессов, активации антиоксидантных систем защиты и более быстрому восстановлению функции щитовидной железы.
Ключевые слова: узловой зоб с аутоиммунным тиреоидитом, оксидантный и антиоксидантный баланс,
Берлитион.
Background. Oxidative stress balance is a multifactorial process involving numerous metabolic pathways in the cell.
Thyroid hormones play a significant role in reactive oxygen species production due to their capacity to accelerate the basal
metabolism and change respiratory rate in mitochondria. On the other hand, thyroid hormones also affect the cell antioxidant mechanisms in different ways, thus creating a multivariate situation whose outcome is difficult to predict. The purpose
in this study was to research the activity of oxidant and antioxidant defense in the blood and the thyroid tissue in patients of
nodular goiter with autoimmune thyroiditis and their changes due to the use of Berlition in preoperative preparation and in
the postoperative period.
Material and methods. The activity of oxidant and antioxidant defense in the blood and the thyroid tissue were studied
in 80 patients with of nodular goiter with autoimmune thyroiditis in the pre- and postoperative periods.
Results. The study tested that in patients of nodular goiter with autoimmune thyroiditis experience an activation of
the peroxidation and an increase in the functional ability of the antioxidant defense elements in the blood and in the thyroid
tissue.
Conclusions. It has been established that introducing Berlition in the integrated treatment of such patients contributes
to a decrease in the activity of peroxidation, activation of antioxidant defense systems and more rapid restoration of the
thyroid gland function.
Key words: nodular goiter with autoimmune thyroiditis, oxidant and antioxidant defense, Berlition.

Вступ. Хірургію ендокринних органів завжди
спіткає складна проблема поєднання хірургічного радикалізму та післяопераційного відновлення
специфічного гормонального гомеостазу. Зростання захворюваності на патологію щитоподібної

залози в Україні, пов’язане з йодним дефіцитом,
впливом канцерогенів, Чорнобильським радіонуклідним опроміненням, розладами імунної системи людини викликало збільшення хірургічної активності. Насамперед це стосується вузлових форм
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зоба та пухлин, автоімунного тиреоїдиту (АІТ)
з вузлоутворенням [1-3]. З збільшенням кількості
лікованих хірургічним методом хворих зростає і
кількість випадків післяопераційного гіпотиреозу
[4]. Застосування синтетичних тиреоїдних гормонів хоча й вирішує проблему компенсації функції
щитоподібної залози, але досягає цього не завжди
[5]. Головним недоліком замісної терапії гіпотиреозу штучними гормонами є відсутність зворотного
зв’язку в системі гормональної регуляції, що може
бути досягнуте лише функціонуючою тиреоїдною
паренхімою [6-8]. Розвиток післяопераційного
гіпотиреозу давно є в центрі уваги дослідників,
Більшість з них акцентують увагу на автоімунних
процесах в паренхімі залози та об’ємі залишеної
паренхіми [9-11]. Інші патогенетичні чинники гіпофункції щитоподібної залози при резекційних
операціях залишаються маловідомими, так само,
як і механізми вузлоутворення [12-14].
Однією з причин цього є те, що до цього часу
багато аспектів патогенезу вузлоутворення і, особливо, розвитку післяопераційних ускладнень вивчені недостатньо повно.
За даними літератури, найбільш раннім етапом
в патогенезі АІТ є окиснення ліпідів та білків клітинних мембран, що відбувається під впливом надлишкової продукції активних форм кисню (АФК).
Для опису дисбалансу у системі прооксиданти –
антиоксидантів в останні роки використовується
термін «окислювальний стрес». В результаті його
розвитку відбувається посилення деструктивних
процесів, що можуть бути патогенетичним фактором захворювання [4; 11; 12; 15]. Активація процесів пероксидного окиснення (ПО) залежно від
місця генерації, розповсюдження, типу вільних
радикалів, тривалості й сили їхньої дії, а також від
редокс-статусу клітини можуть мати різні ефекти
на сигнальні каскади клітини, транскрипційні фактори, окремі білки-ферменти. Це призводить до
виживання клітин, їхньої проліферації чи загибелі
шляхом апоптозу [16; 17].
Призначення після оперативного втручання
на щитоподібній залозі знеболюючих та десенсибілізуючих препаратів не дає змогу проводити
корекцію інших порушень, які виникають у самій
щитоподібній залозі. Відсутність в комплексному
лікуванні препаратів з цілеспрямованою антиоксидантною дією, сприяє неконтрольованому прогресуванню і активації в крові та тканині щитоподібної залози процесів пероксидного окиснення, які,
як вважається, є основною причиною розвитку та
прогресування післяопераційного гіпотиреозу.
Мета дослідження. Дослідити деякі ланки патогенезу розвитку і прогресування післяопераційного гіпотиреозу у хворих на вузлові форми зоба
на фоні автоімунного тиреоїдиту шляхом вивчення
активності процесів пероксидного окиснення ліпідів та білків в крові та тканині щитоподібної залози
до- та після оперативного втручання та розробити
ефективні методи їх профілактики.
Матеріали та методи. Упродовж 2013 по
2016 рр., на базі Чернівецької обласної клінічної
лікарні, обстежили 80 жінок з вузловим зобом на
фоні автоімунного тиреоїдиту (ВЗАІТ). Контрольна і основна групи були порівнянні за віком (від-

повідно 34,2 ± 10,33 і 38,0 ± 10,62 року, р = 0,12),
антропометричними даними (індекс маси тіла –
ІМТ відповідно 23,5 ± 2 ,71 і 24,3 ± 4,88 кг/м2,
р = 0,43) та рівню вільного Т3 (4,4 ± 0,91 і 4,4 ±
0,93 нг/л, р = 0,93) , але розрізнялися за рівнем
вільного Т4 (16,6 ± 2,02 і 12,9 ± 3,42 мкмоль/л,
р <0,0001), ТТГ (1,9 ± 0,76 і 4,9 ± 3, 51 мед/л,
р <0,0001) і АТ-ТПО (11,9 ± 13,92 і 255,7 ±
340,58 мОд/л, р = 0,0009). В цілому відмінності між
групами були закономірні і підтверджували автоі
мунне ураження і тенденцію до зниження функції
на фоні АІТ. Діагноз підтверджений морфологічно
після хірургічного лікування.
Контрольна (І) група хворих в післяопераційному періоді отримували лише знеболюючі препарати. Дослідна (ІІ) група хворих, крім цього
лікування, за добу до операції та щоденно після
неї (на протязі 4-5 діб) внутрішньовенно отримувала по 300 Од берлітіону, а після виписки –
Берлітіон® ОРАЛЬ по 1 таб. (300ОД) на добу протягом 1 місяця. Це препарат з цілеспрямованою
антиоксидантною дією. Хворі обох груп не відрізнялись за об’ємом оперативного втручання та
методом інтраопераційного знеболення. Слід відмітити, що хворі обох груп до операції отримували замісну терапію L-тироксином (з розрахунку
1,6 мкг./кг/добу). 7 пацієнток дослідної групи були
фертильного віку.
До операції та на 1, 3 та 5 добу після неї у всіх
хворих оцінювали активність пероксидного окиснення та стан антиоксидантних систем шляхом
визначення в сироватці крові ступеня окислювальної модифікації білків (ОМБ), активність церулоплазміну (ЦП); в еритроцитах – вміст малонового
альдегіду (МА), активність глютатіонпероксидази
(ГП) і каталази (КТ) за загальноприйнятими методиками. Вивчали ці ж показники у крові та плазмі
30 практично здорових донорів.
Досліджували про- та антиоксидантну активність у 5% гомогенатах зобно зміненої тиреоїдної
тканини шляхом визначення активності глютатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази, ступінь
окислювальної модифікації білків. Для контролю
використовувався трупний матеріал, взятий від
жителів Чернівецької області, загиблих від ДТП та
нещасних випадків, щитоподібна залоза яких була
нормального об’єму і структури, досліджено 32 залоз, отриманих в Чернівецькому ОКМУ «Патологоанатомічне бюро».
Статистичну обробку отриманих даних проводили за програмою Statgraphics (2010) з вираховуванням критерію Стьюдента.
Результати дослідження та їх обговорення.
Встановлено, що у хворих на ВЗАІТ має місце значна активація процесів пероксидного окиснення –
рівень МА в еритроцитах у хворих І групи був вірогідно вищий (на 23,3%) ніж у донорів. Відмічено
також зростання (на 21,8%) у них активності ОМБ.
У хворих дослідної групи, після одноразового
введення берлітіону, рівень МА був вище лише на
11,4%, а ОМБ – на 14,3% (табл. 1).
Виявлено, що у хворих на ВЗАІТ активність
ферментів антиоксидантного захисту вірогідно
знижувалася: активність ЦП – на 11,2%, ГП – на
3,6% та КТ – на 8,2%. Одноразове введення берлі-
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61,03± 1,72
Р 1-4***
Р 2-4*

49,93 ± 1,63
Р 1-3***
Р 2-3**

39,61±1,23

ОМБ
о.о.г. / г білка

42,97 ± 1,92
Р 3-5**
Р 4-5***

9,11±1,23
Р 4-5***

ІІ група
(n=50)

59,33 ± 2,11
Р 1-6***

12,17 ± 1,52
Р 1-6***

5 доба
І група
(n=30)
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168,73±14,40

205,0±17,0

77,20±5,61

КТ
мкмоль/
хв · г Нв

ГП
мкмоль/
хв · г Нв

ЦП
о.о.г. / г білка

62,12 ± 3,87
Р 1-2*

181,32 ± 12,68

152,51 ± 12,69

1 доба
І група
(n=30)

81,64 ± 4,16
Р 2-3***

197,81 ± 13,73

162,27 ± 11,07

ІІ група
(n=50)

61,88 ± 3,42
Р 1-4**

183,55 ± 11,81

149,88 ± 10,19

3 доба
І група
(n=30)

Примітка 1: І група – хворі, яким не вводився Берлітіон; ІІ група –хворі, яким вводився Берлітіон;
* – коефіцієнт вірогідності Р між вказаними групами – ‹ 0,05;
** – < 0,01;
*** – < 0,001 (наведені тільки статистично вірогідні відмінності).

Донори (n=30)

Показники

85,62 ± 3,78
Р 4-5***

219,83 ± 13,67
Р 4-5*

179,28 ± 16,33

ІІ група
(n=50)

58,16± 2,78
Р 1-6***

201,13 ± 10,34

138,96 ± 11,43

5 доба
І група
(n=30)

Показники антиоксидантного захисту крові хворих на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту
у найближчому післяопераційному періоді на фоні лікування Берлітіоном

Примітка: І група – хворі, яким не вводився Берлітіон; ІІ група –хворі, яким вводився Берлітіон;
* – коефіцієнт вірогідності Р між вказаними групами – ‹ 0,05;
** – < 0,01;
*** – < 0,001 ( наведені тільки статистично вірогідні відмінності).

56,63 ± 1,77
Р 1-2***

12,66 ±1,12
Р 1-4***

9,86 ± 1,17
Р 2-3***

13,27 ± 1,46
Р 1-2***

8,17±1,21

МА
мкмоль/л
еритроцитів

3 доба
І група
(n=30)

ІІ група
(n=50)

1 доба
І група
(n=30)

Донори
(n=30)

Показники

Показники оксидантного захисту крові хворих на вузлові форми зоба на фоні автоімунного
тиреоїдиту у найближчому післяопераційному періоді при лікуванні берлітіоном

236,82 ± 14,72
Р 1-7*
Р 6-7**
93,39 ± 4,07
Р 1-7*
Р 6-7**

181,41 ± 13,72
Р 6-7***

ІІ група
(n=50)

Таблиця 2

40,71 ± 1,74
Р 3 -7**
Р 6-7***

8,37 ± 0,96
Р 6-7***

ІІ група
(n=50)

Таблиця 1
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Таблиця 3
Показники оксидантного та антиоксидантного захисту у тканині щитоподібної залози хворих на
вузловий зоб на фоні автоімунного тиреоїдиту на фоні лікування Берлітіоном
Показники
ОМБ
о.о.г./г білка
ГПО
мкмоль/хв·г тканини
Г – S–трансфераза
мкмоль/хв·г тканини

Не змінена тканина
щитоподібної залози
(n=32)

Зобно змінена тканина
(контрольна група)
(n=30)
60,68±2,92
Р 1-2***
166,65±15,85
Р 1-2*

46,19±2,75
191,55±14,55

12,72±1,43
Р 1-2***

24,65±1,82

Зобно змінена тканина
(дослідна група)
(n=50)
44,02±3,96
Р 2-3***
178,49±10,54
Р 1-3**
18,61±1,88
Р 1-3***
Р 2-3***

Примітка: * – коефіцієнт вірогідності Р між вказаними групами ‹ 0,05;
** – ‹ 0,01;
*** – < 0,001 (наведені тільки статистично вірогідні відмінності).

тіону призводило до високовірогідного (на 11,5%)
зростання активності ЦП. Активність КТ при цьому зменшувалась на 8,9%, а ГП – майже не змінювалась (табл. 2).
На І-у добу після операції у хворих контрольної
групи спостерігалось зростання рівня МА на 37,3%
і ОМБ – на 29,7%, а у хворих дослідної групи мало
місце зниження рівня цього показника на 35,2%, а
ОМБ майже не змінювалась. На 3 добу після операції у хворих контрольної групи спостерігалось
вірогідне зростання рівня МА і ОМБ (відповідно
на 31,1%) та на 42,3%), а у хворих дослідної групи
ці показники майже не змінювались у порівнянні з
1-ю добою. На 5-у добу після операції у крові хворих контрольної групи активність процесів пероксидного окиснення залишалась вищою від таких до
операції, а у хворих дослідної групи ці показники
були значно нижчими (табл. 1).
Встановлено, що активність ЦП у плазмі крові
хворих контрольної групи прогресивно знижувалась з І до V добу післяопераційного періоду – з
77,2±5,61 до 59,32±4,42 о.о.г./г. білку, а у хворих
дослідної групи вірогідно зростала – з 77,2±5,61
до 97,31±4,42 о.о.г./г. білку (р<0,001). Така ж закономірність характерна для активності КТ. Активність ГП у хворих обох груп суттєво знижувалась
до 3-ї доби після операції і зростала на 5-у добу,
причому більш виражено – у хворих дослідної групи (табл. 2).
При дослідженні показників оксидантного та
антиоксидантного захисту у тканині щитоподібної
залози встановлено, що вираженість ОМБ у зобно
зміненій тканині вірогідно є вищою (на 23,8%) у
порівнянні з здоровою тканиною, а активність ГП
та глутатіон-S-трансферази – вірогідно нижчою.
Одноразове введення берлітіону зменшує активність процесів окислювальної модифікації білків,
сприяє активації систем антиоксидантного захисту – рівень ГП та глутатіон-S-трансферази у цих
хворих був вірогідно (на 9,7 та 28,6% відповідно)
вищий, у порівнянні з пацієнтами контрольної групи, але нижчий порівняно з показниками не зміненої тканини щитоподібної залози (табл. 3).
При дослідженні показників АОЗ у хворих обох
груп встановлено, що активність КТ у хворих І групи (табл. 2) мала тенденцію до зниження впродовж

всього періоду спостереження, а у хворих ІІ групи
прогресивно зростала, вірогідно відрізняючись на
5-6 добу після операції від аналогічного показника
у хворих І групи.
Активність ГП у хворих І групи мала тенденцію до зростання впродовж найближчого післяопераційного періоду і лише на 5 добу після операції її активність тільки наближалась до такої у
донорів. У хворих ІІ групи активність ГП зростала більш виражено. Цей показник на 3 добу після
операції вірогідно був вищим у порівннянні з хворими І групи, а у співставленні з донорами на 3 і
5 доби післяопераційного періоду був достовірно
вищим.
Активність ЦП у хворих І групи мала тенденцію до зниження, а у хворих ІІ групи вірогідно
зростала вже з 3 доби після оперативного втручання, перевищуючи аналогічний показник у донорів.
На 5 добу після операції рівень ЦП був вірогідно
вищим не тільки у порівнянні з І групою, а й з донорами.
В зв’язку з цим, можна допустити, що одним з
механізмів виникнення гіпотиреозу є автоімунна
агресія проти тиреоїдних гормонів, структура яких
змінюється під впливом активації процесів пероксидного окиснення. Включення в процес лікування
берлітіону призводить до нормалізації гормонального гомеостазу. Через місяць після оперативного
втручання рівень ТТГ практично не відрізнявся від
такого у донорів, що є доказом нормалізації функціональної спроможності щитоподібної залози і
зменшення ознак гіпотиреозу. Віддаленні результати спостереження за дослідною групою пацієнтів
підтверджують ефективність використання берлітіону в комплексному лікуванні післяопераційного гіпотиреозу у пацієнтів оперованих з приводу
ВЗАІТ. Через 2-3 роки після оперативного втручання рівень ТТГ практично не відрізнявся від такого
у донорів, а у пяти жінок фертильного віку вагітність та пологи пройшли без ускладнень.
Висновки.
1. У хворих на вузловий зоб на фоні автоімунного тиреоїдиту має місце активація процесів пероксидного окиснення та зниження функціональної спроможності ферментів антиоксидантного
захисту в крові та тканині щитовидної залози.
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2. Оперативне втручання призводить до прогресуючого дисбалансу між про- та антиоксидантними системами крові у найближчому післяопераційному періоді.
3. Включення в комплексне лікування таких хворих берлітіону спричиняє зниження активності процесів пероксидного окиснення та
активації систем антиоксидантного захисту в

крові та тканині щитоподібної залози, сприяє
швидкому відновленню функції щитоподібної
залози.
4. Віддаленні результати спостереження за дослідною групою пацієнтів підтверджують ефективність використання берлітіону в комплексному лікуванні післяопераційного гіпотиреозу у пацієнтів
оперованих з приводу ВЗАІТ.
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