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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ 
СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

У статті представлені результати аналізу сучасних літературних джерел, які стосуються вивчення впливу фізич-
ного навантаження на показники імунітету спортсменів високої кваліфікації. 

Ключові слова: імунітет, систематичні фізичні навантаження, здоров’я, імуноглобуліни, моноцити.

В статье представлены результаты анализа современных литературных источников, касающихся изучения вли-
яния физической нагрузки на показатели иммунитета спортсменов высокой квалификации.

Ключевые слова: иммунитет, систематические физические нагрузки, здоровье, иммуноглобулины, моноциты.

The article presents the results of the analysis of modern literary sources concerning the research of the effect of phys-
ical activity on the indicators of immunity of high-qualified athletes.

Key words: immunity, systematic physical activity, health, immunoglobulins, monocytes.

Актуальність. Відомо що систематичні спор-
тивні заняття змінюють фізичний стан людини та 
призводять до підвищення резистентності до різно-
манітних шкідливих впливів оточуючого середовища 
і соціального оточення. Вивчення захворюваності 
серед учасників Олімпійських ігор свідчить, що від-
хилення в стані здоров’я були виявлені у більш ніж 
1/3 атлетів, що змусило їх змагатися хворими або від-
мовитися від участі у змаганнях [3, с. 8, 4, с. 33].

Постановка проблеми. У сучасній науковій лі-
тературі активно обговорюються зміни показників 
імунної системи у спортсменів. Виявлення харак-
терних змін збоку функціонування імунної систе-
ми в різні періоди тренувального та змагального 
процесів дозволить захистити людей, які перебу-
вають у стані фізичного навантаження протягом 
тривалого часу та корегувати толерантність до за-
хворювань шляхом зміни характеру тренувально-
го процесу. Нами були проаналізовані наукові ма-
теріали, які пов’язані зі змінами функціонування 
імунної системи спортсменів високої кваліфікації в 
ході систематичних тренувань, підготовки до учас-
ті в змаганнях, в період змагальної діяльності, а 
також час відновлення в післязмагальному періоді  
[3, с. 8-14; 4, с. 33-36; 5, с. 18].

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є аналіз сучасних наукових даних пов’язаних із 
впливом фізичного навантаження на показники 
імунітету спортсменів високої кваліфікації

Виклад основного матеріалу. Багато різнома-
нітних досліджень у галузі змін імунітету спортс-
менів говорять про актуальність цієї теми для тре-
нерів, лікарів, фахівців зі спортивної реабілітації та 
самих спортсменів. 

Встановлено, що фізичні навантаження викли-
кають підвищення кількості моноцитів периферич-
ної крові. Моноцитоз залежить від інтенсивності 
і тривалості фізичного навантаження, а також від 
порушень моноцитарно-ендотеліальних адгезив-
них взаємодій на тлі дії катехоламінів. Моноцитоз 
корелює зі збільшенням адреналіну. Введення адре-

наліну викликає збільшення клітин моноцитарного 
ряду, яке порівнюють з моноцитозом, що розвива-
ється при фізичному навантаженні. У спортсменів, 
які пройшли період відновлення після змагань, на-
ступні фізичні навантаження не призводять до по-
дібного ефекту [3, с. 15].

Певні типи фізичного навантаження є при-
чиною посилення функцій макрофагів, таких як 
хемотаксис, адгезія, фагоцитоз і підвищення стій-
кості до пухлинного росту. У більшості випадків 
такі ефекти пов'язані не з реальним збільшенням 
кількості макрофагів, а з їх активізацією, що про-
являється збільшенням рівня TNF і NO. Вивчення 
різних видів фізичних вправ показало, що найін-
тенсивніші з них викликають імуносупресію, яка 
триває протягом 24 годин після припинення фі-
зичної активності. Невеликі фізичні навантаження 
мають порівняно слабкий ефект. У спеціальних 
дослідженнях було показано, що імуносупресія 
не залежить від числа адгезивних молекул, але 
має зв'язок з експресією молекул класу II МНС  
[3, с. 12-15; 7, с. 640].

Таким чином, фізична активність може моду-
лювати функції лімфоцитів, моноцитів і макро-
фагів в циркулюючій крові і різних анатомічних 
структурах організму в залежності від її тривалості 
та інтенсивності. Експресія молекул класу II МНС, 
антиген-презентуюча здатність і противірусний 
опір у відповідь на фізичні навантаження знижу-
ється [3, с. 14; 5, с. 20].

Згідно вчення академіка Анохіна про функці-
ональні системи відомо, що кожна система може 
знаходитись в стані роботи, відпочинку або спо-
кою. Якщо стан спокою триває задовго, функціону-
вання систем приходить до зменшення активності і 
погіршення показників результатів діяльності сис-
теми. Якщо період роботи виникає частіше у часі, 
то всі показники функціонування системи прихо-
дять до більш вигідного підвищеного рівня. Дов-
готривале навантаження роботою функціональної 
системи призводить до виснаження та погіршення 
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функціональних можливостей. Зміни функціону-
вання імунної системи під час довготривалих сис-
тематичних спортивних занять повною мірою від-
повідають наведеним положенням [1, с. 154]. 

Суздальницький Р. С. та співавтори виокрем-
люють декілька періодів під час яких вдається за-
реєструвати певні зміни збоку діяльності органів 
імунної системи [3, с. 8-20; 5, с. 18-22].

Динаміка тренувального процесу відображається на 
показниках функціонування імунної системи декілько-
ма послідовними фазами. Фізичне навантаження про-
ходить на тлі частоти серцевих скорочень не більше як  
160 за 1 хвилину і співпадає з аеробною продуктивніс-
тю, і ці умови можуть бути визначені як фаза мобілізації. 
Всі відділи імунної системи в цей час підвищують свою 
активність. Результат активації відображається в підви-
щенні бар'єрних властивостей шкіри і слизових, акти-
вації фагоцитарної реакції лейкоцитів крові, та деякого 
підвищення продукції антитіл до чужорідних антигенів. 
Саме в цей час стан здоров’я людей, які тренуються, по-
кращується, вони стають менш чутливими до гострих 
респіраторних інфекцій. Спортсмени відзначають 
суб'єктивне поліпшення самопочуття, підвищення емо-
ційного тонусу, інтелектуальна та фізична працездат-
ність покращується [3, с. 12-20].

При збільшенні фізичного навантаження протя-
гом тижня до інтенсивності частоти серцевих ско-
рочень від 160 до 170 ударів на хвилину, не менш 
ніж 12 годин за тиждень, настає фаза компенсації. 
Виникає розбалансованість різних відділів імунно-
го захисту. Так відбувається зниження гуморальних 
факторів неспецифічного захисту - бактерицидних 
властивостей шкіри, лізоциму слини, бактерицид-
ної активності сироватки крові, в тому числі лізо-
циму і комплементу. Вплив навантаження цього 
рівня на стан здоров’я, самопочуття, резистент-
ність до інфекційних респіраторних захворювань 
не відрізняється від попередньої фази, що свідчить 
про компенсацію дефіциту деяких факторів імуні-
тету за рахунок інших [3, с. 15-20].

При подальшому зростанні навантаження може 
наставати фаза декомпенсації. До значної деком-
пенсації можуть призвести навантаження рівня  
80-90% від максимальної інтенсивності при тре-
нуванні не меш ніж 8-9 годин на тиждень, а також 
в період змагань, коли частота серцевих скоро-
чень може бути більш ніж 170 ударів за хвилину. 
Функціонування імунної системи за вказаних умов 
наближується до межі виснаження. При значній 
тривалості фази декомпенсації реєструється мак-
симальна кількість інфекційних захворювань. Це 
пов’язують зі зниженням фагоцитарної активнос-
ті нейтрофілів крові, що викликає пригнічення їх 
здатності поглинати і перетравлювати мікроор-
ганізми. Зниження фагоцитарної активності ней-
трофілів безпосередньо пов'язують з підвищенням 
рівня кортизолу. У спортсменів, які займаються 
силовими видами спорту зареєстровано змен-
шення кількості цитостатических Т-лімфоцитів 
протягом усього передзмагального періоду при 
нормальних значеннях Т хелперів, індукторів та 
В-лімфоцитів. Тренувально-змагальні навантажен-
ня впливають на склад імунокомпетентних клітин і 
їх функціональну активність. Більшість літератур-
них даних свідчить про пригнічення у спортсме-

нів Т-лімфоцитарної ланки клітинного імунітету. 
Дослідження показали, що у бігунів на середні і 
короткі дистанції, лижників наприкінці зими, в пе-
ріод підготовки до відповідальних стартів, кіннот-
ників в змагальний період знижувалися як віднос-
ний, так і абсолютний зміст Т-лімфоцитів в крові 
[2, с. 19-21; 3, с. 16-20].

В період інтенсивних навантажень у висококва-
ліфікованих спортсменів виявлена імуносупрессія, 
яка виявляється у зниженні гуморальних факторів 
неспецифічного захисту і зниженні гуморальних 
і клітинних факторах специфічного імунітету, а 
саме зниженні загального рівня Т-клітин (CD3 +) 
і лімфоцитів хелперів (CD4 +). Крім цього у пев-
ної частини атлетів була зареєстрована особлива 
форма вторинного імунодефіциту, при якій в си-
роватці крові і слині не міг бути визначений один 
з класів імуноглобулінів. IgA не виявлявся у 7,7%, 
slgA у 5,4% і IgG - у 6,6% обстежених спортсменів. 
Таким чином, концентрації сироваткових імуно-
глобулінів під впливом напружених психофізичних 
навантажень в більшості випадків істотно знижу-
ються (особливо в змагальний період), а у деяких 
спортсменів розвивається феномен «зникаючих» 
імуноглобулінів, одним з механізмів якого є їх, іму-
ноглобулінів, сорбція на клітинах крові та інших 
клітинах організму. Враховуючи, що один з провід-
них показників, які дозволяють судити про функції 
В-лімфоцитів, є сироваткові і секреторні імуногло-
буліни різних класів, незважаючи на відсутність 
даних про зменшення кількості В-лімфоцитів в 
крові спортсменів, в більшості випадків відзна-
чалося зниження їх функціональних можливостей  
[2, с. 20-23 ; 3, с. 17-20; 6, с. 30-38; 7, с. 640-650].

Період відпочинку після змагальної діяльності 
відповідає фазі відновлення. Рекомендовані наван-
таження відповідають попередньому періоду, пе-
ріоду компенсації. Показники імунітету відновлю-
ються і стабілізуються на рівні періоду мобілізації 
[3, с. 20].

Таким чином в результаті пройденого циклу фі-
зичних навантажень функціональні можливості імун-
ної системи стабілізуються на більш високому рівні.

Знайдені нами результати роботи наших попе-
редників вказують на добру вивченість деяких ас-
пектів роботи імунної системи у спортсменів, але 
залишається невивченим співвідношення змін гу-
морального та клітинного імунітету на різних фа-
зах тренувальної та змагальної діяльності спортс-
менів високого рівня.

Висновки зроблені в результаті дослідження. 
1. Прямий зв'язок інфекційної захворюваності 

спортсменів із динамікою параметрів імунної сис-
теми по ходу тренувального процесу.

2. Залежність показників імунологічної реак-
тивності організму від обсягу і інтенсивності на-
вантажень. Мінімальні за енергозатратами фізичні 
навантаження залишають стабільними показники 
імунітету і сприяють стимулюючому впливу на 
імунну систему. При помірному обсязі й інтен-
сивності фізичних вправ показники імунітету під-
вищуються. Збільшення обсягу та інтенсивності 
спортивних навантажень до граничних і тим біль-
ше екстремальних величин можна розглядати як 
фактор ризику виникнення імунних порушень.
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3. Залежність імунного статусу від періоду тре-
нувально-змагальної діяльності. Тренувальні наван-
таження підготовчого періоду викликають незначні 
коливання імунологічних показників, причому в 
разі деякого їх зниження останні повертаються до 
початкових значень відразу після дня відпочинку 
або зменшення навантаження. При інтенсифікації 
фізичного навантаження у передзмагальний пері-
од відзначається пригнічення показників системи 
імунітету. У змагальному періоді імунний статус 
спортсменів змінюється ще значніше. 

4. Уповільнена в порівнянні з іншими фізіологіч-
ними системами здатність імунних процесів до мимо-

вільного відновлення. Порушення імунітету можуть 
зберігатися через тривалий час після закінчення річного 
макроциклу, і наслідки навантажень нового спортивно-
го сезону можуть нашаровуватися на фон попередньої 
імунної дисфункції, що створює загрозу виникнення 
захворювань ще до застосування значних навантажень.

5. Таким чином, фізична активність може мо-
дулювати функції лімфоцитів, моноцитів і макро-
фагів в кровотоку і різних анатомічних структурах 
організму в залежності від її тривалості та інтен-
сивності. Експресія молекул класу II МНС, анти-
ген-презентуюча здатність і противірусний опір у 
відповідь на фізичні навантаження знижується.
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У статті узагальнено та систематизовано дані наукової літератури щодо принципів роботи та використання іму-
носенсорів у медицині.

Ключові слова: імуносенсори, TP53 мутація, p53 протеїн, Лі-Фраумені синдром, гепатоцелюлярна карцино-
ма, альфа-фетопротеїн, Pseudomonas aeruginosa.

В статье обобщены и систематизованы данные научной литературы о принципах работы и использования им-
муносенсоров в медицине.

Ключевые слова: иммуносенсоры, TP53 мутация, p53 протеин, Ли-Фраумени синдром, гепатоцеллюлярная 
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The article summarizes and systematizes the scientific literature data on the principles of work and use of the immu-
nosensors in medicine.

Key words: immunosensors, TP53 mutation, p53 protein, Li-Fraumeni syndrome, hepatocellular carcinoma, alpha 
fetoprotein, Pseudomonas aeruginosa.

Вступ. Серед новітніх способів визначення 
біологічних субстратів все більшого значення на-
бувають імунологічні методи, зокрема, імуносен-
сори. Використання імуносенсорів широко впро-
ваджують у харчовій промисловості, фармакології, 
ветеринарії. Особливо актуальним є використання 
діагностичних тестів на основі імуноаналізу у су-
часній медицині. Біосенсори за зразками крові, 
сечі або слини дозволяють визначати у пацієнтів 
концентрації морфіну, прогестерону, естрадіолу, 
дофаміну, інсуліну та інших біологічно активних 
речовин [12, с. 13].

Мета роботи. Узагальнити та систематизувати 
дані наукової літератури щодо принципів роботи та 
використання імуносенсорів у медицині.

Основна частина. Імуносенсор є комбінаці-
єю іммобілізованого імунологічного рецептора, 
який використовується для аналізу за структурною 
комплементарністю антигену з антитілом та пере-
творювача біологічної взаємодії у вимірюваний 
сигнал. Найчастіше трансдуктори в імуносенсорах 
базуються на електрохімії, флюориметрії, інтер-
ферометрії та рефлектометрії [11]. На відміну від 
імунологічного аналізу, імуносенсори виявляють 
та кількісно визначають імунні комплекси у дуже 
низьких концентраціях на біологічних матрицях, 
таких як цільна кров, сироватка крові, сеча та інші 
біологічні рідини. Цільовими антигенами можуть 

бути віруси, бактерії або їх частина, токсини або 
будь-яка інша молекула, органічна чи неорганічна, 
яка індукує імунологічну відповідь. 

Використовують прямі і непрямі методи у робо-
ті імуносенсорів. При непрямих методах, складова 
імунокомплексу кон’югована з індикаторною моле-
кулою, наприклад, ферментом, який каталізує окис-
лювальну реакцію або флюоресценцію. Прямі мето-
ди пропонують моніторинг за взаємодією аналізу з 
біорецептором безпосередньо шляхом трансдукції 
змін у фізичний параметр (наприклад, зміна маси, 
індекс зміни дифракції) на електричний сигнал, та-
ким чином уникаючи посередників [9, с. 4].

У сучасній медицині актуальною є діагностика 
пухлин на молекулярному рівні. Важливим біоло-
гічним маркером онкологічних захворювань є p53 
протеїн, який кодується геном TP53, що локалізо-
ваний у 17 хромосомі у локусі 13.1 (рис. 1) [17].

Соматичні мутації у TP53 гені характерні для злоя-
кісних пухлин людини. TP53 є онкогеном-супресором. 
Його продукт – протеїн TP53 збільшує чутливість клі-
тин до ушкодження, наприклад руйнування ДНК під 
впливом радіаційного випромінювання. Виступаючи 
фактором транскрипції, TP53 протеїн може взаємодія-
ти з багатьма іншими генами, які контролюють клітин-
ний цикл. Наприклад, р53 приєднується до промотора 
CDKN1A, протеїновий продукт якого p21 є CDK інгі-
бітором, що блокує інактивацію СDK4 у pRb. Це по-
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рушує клітинний цикл, програмуючи апоптоз клітин  
[10, с. 239]. Гени р53 та Rb належать до системи галь-
мівних генів, які функціонують на межі фаз G1/S клі-
тинного циклу. Ген р53 кодує фосфопротеїн, який 
побудований із 375 амінокислот і функціонує в ядрі 
клітини. Ген Rb міститься в 13 хромосомі людини у ло-
кусі 14.2 (рис. 2) [15]. Продуктом синтезу даного гена 
є білок, який утворює комплекс з ініціаторами тран-
скрипції E2F та DPI, що гальмує мітотичний цикл, 
оскільки блокує транскрипцію генів S-фази [4, с. 301].

Ряд онкогенних вірусів, наприклад, вірус папі-
ломи, який викликає рак шийки матки, інактивують 
pRb та р53, при цьому порушується репарація ДНК. 
Мутації TP53 мають місце у більше, ніж у 50 різ-
них типах пухлин, включаючи рак сечового міхура, 
головного мозку, молочної залози, шийки матки, ки-
шечника, стравоходу, гортані, печінки, легень, яєч-
ника, підшлункової залози, простати, шкіри, шлунка 
та щитовидної залози. Визначено, що 70% колоно-
ректального раку, 40% раку молочної залози та 60% 
раку легень спричинені соматичною мутацією TP53. 
Спадкова аутосомно-домінантна мутація TP53 у 
75% спричиняє Лі-Фраумені синдром (Li-Fraumeni 
syndrome), який включає у себе розвиток карцино-
ми молочних залоз та кишечника, остеосаркому, рак 
мозку, лейкемію та адренокортикальну карциному 
у віці до 50 років [4, с. 302; 10, с. 239-240]. У носіїв 
цього патологічного гена ризик виникнення різно-
го виду пухлин у 25 разів більший, ніж у загальній 
популяції [1, с. 379]. Таким чином, дуже важливим є 
виявлення мутації TP53 у пацієнтів для профілактики 
і раннього виявлення Лі-Фраумені синдрому. Для ви-

значення p53 протеїну у сечі використовують ампе-
рометричні імуносенсори з іммобілізацією p53 про-
теїну на 3-амінопропілтриетоксисиланом (Au NPs) 
із модифікованими електродами. [1, с. 15]. У роботі  
[6, с. 133-139] повідомляється про перше досліджен-
ня з розробки та тестування амперометричного іму-
носенсора для визначення білка TP53. Протокол 
аналізу вимагав використання моноклонального ан-
титіла до p53 у мишей (DO-7 клон) для розпізнавання 
як дикого типу, так і мутантного p53. Розроблений 
імуносенсор та протокол електрохімічного імуноло-
гічного аналізу були оптимізовані для визначення p53 
у сечі. Діапазон виявлення p53 становив від 20 пM до 
10 нM. Точність, достовірність, селективність та не-
висока вартість даного методу дослідження вказує на 
доцільність його використання для скринінгу і діа-
гностики злоякісних пухлин в урології.

За своїм антигенним складом пухлинна тканина 
відрізняється від нормальної тканини, з якої вона 
походить (імунологічна анаплазія). У пухлинних 
клітинах зменшується кількість специфічних ан-
тигенів, але можуть бути виявлені антигени, які 
властиві ембріональним тканинам (пухлинно-емб-
ріональні антигени), зокрема, при гепатомі виявля-
ють альфа-фетопротеїн (АФП) [4, с. 307; 13, с. 297]. 
АФП – білок, що кодується геном AFP, який розта-
шований у людини на довгому плечі 4-ї хромосоми 
у локусі 13.3 (рис. 3) [5, 8].

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) є найпо-
ширенішою первинною пухлиною печінки з агре-
сивним протіканням і несприятливим прогнозом. 
У випадках пізньої діагностики та невчасного лі-

 

Рис. 1. Генетична карта 17 хромосоми людини

 
Рис. 2. Генетична карта 13 хромосоми людини

 Рис. 3. Генетична карта 4 хромосоми людини
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кування п’ятирічне виживання хворих не переви-
щує 15%. ГЦК займає 5-те місце серед найбільш 
розповсюджених злоякісних пухлин і друге – за 
смертністю від онкологічних захворювань [16].  
В Україні у 2015 р. виявлений 1301 випадок захво-
рювання раком печінки (3,6 на 100 000 населення). 
Смертність від ГЦК становила 2,8 на 100 000 населен-
ня у рік (1014 випадків) [3, с. 23]. Серологічні та ге-
нетичні маркери для діагностики ГЦК поділяються на 
групи: онкофетопротеїни та глікопротеїни, включаючи 
АФП та його L3-фракцію, дез-ℽ-карбоксипротромбін, 
гліпікан-3; ростові фактори та рецептори до них (на-
приклад, трансформуючий фактор росту β, пухлин-
но-специфічний фактор росту, фактор росту ендоте-
лію, фактор росту гепатоцитів); молекулярні маркери 
(мікро-РНК та інші) [18, с. 595]. Найчастіше для серо-
логічної діагностики використовують АФП. Частота 
АФП-позитивних ГЦК складає в середньому 70%. За 
наявністю цього білка в крові можна діагностувати 
пухлину печінки до появи клінічних її ознак. На ран-
ніх стадіях розвитку за даним серологічним маркером 
виявляють 10-20% пухлин [3, с. 26].

Для кількісного визначення АФП розробле-
ний ультрачутливий електрохімічний імуносенсор 
сендвіч-типу з використанням багатофункціональ-
ного мезопористого кремнезему (МСМ-41) як ма-
триці та ярлика для підсилення сигналу. МСМ-41 
має високу специфічність поверхневого поля, ве-
ликий об’єм пор, щільність силанольних груп (Si-
OH) та виражену біологічну сумісність. МСМ-41 
функціонує з Au NPs, наночастинками золота та 
толуїдином синім, які посилюють електрохімічні 
сигнали. Первинні та вторинні антитіла можуть 
бути ефективно мобілізовані на МСМ-41 шляхом 
взаємодії між Au NPs та аміногрупами (-NH2) на 
антитілах. В оптимальних умовах розроблений 

імуносенсор демонстрував широкий діапазон дії 
від 104 нг/мл до 103 нг/мл при низькій межі вияв-
лення 0,05 пг/мл для АФП [7, с. 412-415].

Синьогнойнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa) 
викликає до 15-20% всіх внутрішньолікарняних інфек-
цій. Вона вважається одним із основних збудником вну-
трішньолікарняних пневмоній, викликає третину всіх 
уражень сечостатевої системи та є причиною 20-25% 
гнійних хірургічних інфекцій та первинних грамнега-
тивних бактеріємій [14]. Розроблено методики експрес-
індикації P. aeruginosa методом поверхневого плазмен-
ного резонансу. Отримано діагностичну антисироватку 
та імуноглобулін, які було використано під час констру-
ювання трансдюсера (чіпу) імуносенсора на основі по-
верхневого плазменного резонансу для експрес-індикації  
P. aeruginosa. У результаті проведення досліджень сен-
сибілізації трансдюсера імуносенсора на основі по-
верхневого плазменного резонансу виявлено, що за 
умови обробки поверхні чіпу поліаліламін гідрохло-
ридом чутливість імуносенсора знаходилась в межах  
10^1–10^3 кл./см3, тоді як чутливість інших мето-
дик попередньої обробки трансдюсера становить від  
102 кл./см3. Чутливість імуносенсора з використанням 
моношару антитіл, сформованого на невкритій по-
верхні золота становила від 1000 кл./см3. Отже, розро-
блена імуносенсорна тест-система на основі поверх-
невого плазменного резонансу для експрес-індикації  
P. aeruginosa дає можливість здійснювати реєстрацію 
наявності бактерій в біоматеріалі в межах 10 мікробних 
клітин в 1 см3 [2].

Висновок. Таким чином, описані імуносенсо-
ри демонструють високу відтворюваність, стій-
кість та селективність щодо виявлення АФП, p53, 
Pseudomonas aeruginosa і можуть бути рекомендо-
вані в сучасній медицині для діагностики онколо-
гічних та інфекційних захворювань.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИНАМИКИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 
И ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ У СПОРТСМЕНОК-ГРЕБЦОВ 

В статье приводятся результаты проведённого исследования по определению особенностей менструального 
цикла и этапности полового созревания, и их анализ у спортсменок пубертатного и юношеского возрастов, занима-
ющихся греблей на байдарках и каноэ. Установлено, что в обеих возрастных группах, имеются варианты нарушений 
в динамике установления и протекания менструального цикла, а также этапности полового созревания. 

Ключевые слова: спортсменки, юношеский возраст, пубертатный возраст, менструальный цикл, половое 
созревание, гребля на байдарках и каноэ.

У статті наводяться результати проведеного дослідження по визначенню особливостей менструального циклу і 
етапності статевого дозрівання, та їх аналіз, у спортсменок пубертатного та юнацького вікових груп, що займаються 
веслуванням на байдарках і каное. Встановлено, що в обох вікових групах, є варіанти порушень в динаміці встанов-
лення і протікання менструального циклу, а також етапності статевого дозрівання.

Ключові слова: спортсменки, юнацький вік, пубертатний вік, менструальний цикл, статеве дозрівання, веслу-
вання на байдарках і каное.

The article presents the results of a study to determine the characteristics of the menstrual cycle and the stage of pu-
berty, and their analysis in athletes of puberty and adolescence who are kayaks and canoeists. It was found that in both age 
groups, there are variants of disorders in the dynamics of the establishment and course of the menstrual cycle, as well as 
the stage of puberty.

Key words: female athletes, athletes, adolescence, pubertal age, menstrual cycle, puberty, canoeing and kayaking.

Актуальность статьи. Современный женский 
спорт высших достижений, предъявляет к спор-
тсменкам разных возрастных групп, достаточно 
интенсивные физические и психологические на-
грузки, неизбежно приводящие к формированию у 
них адаптивных изменений разной степени выра-
женности [1, с. 103-111; 3, с. 13-15; 6; 10, с. 193-196;  
13, с. 20-22]. Учитывая то, что в женский спорт 
приходят девочки, девушки и молодые женщины в 
разные периоды их онтогенеза, актуальными и вос-
требованными являются вопросы, касающиеся изу-
чения процессов формирования у них, при занятиях 
спортом, комплекса адаптационных изменений во 
всех органах и системах организма, в том числе и в 
репродуктивной системе [1, с. 103-111; 3, с. 13-15; 6; 
9, с. 230-235; 10, с. 193-196; 11, с. 80-85; 13, с. 20-22]. 
Это касается и таких циклических видов спорта, как 
гребля на байдарках и каноэ. Немаловажным факто-
ром, который имеет одно из определяющих значе-
ний в женском спорте, является вопрос взаимосвязи 
между началом интенсивных физических нагрузок 
при тренировках и соревнованиях, и началом пер-
вой менструации (менархе).

Постановка проблемы. Многочисленными 
научными исследованиями установлено, что чаще 
всего разнообразные нарушения менструального 
цикла появляются у спортсменок, начавших свои 
занятия спортом до появления менархе, сроки ко-
торого являются предиктором репродуктивных 
нарушений [2, с. 18-22; 3, с. 13-15; 4,с. 114-116;  
5, с. 131-135; 6; 7, с. 42-45; 9, с. 230-235; 10, с. 193-196;  
11, с. 80-85; 12, с. 28-29; 13, с. 20-22]. Эта взаи-
мосвязь, также связана с изменениями в этапно-
сти полового созревания у молодых спортсменок, 
как в пубертатном, так и в юношеском возрасте  

[2, с. 18-22; 3, с. 13-15; 4,с. 114-116; 5, с. 131-135; 6; 
7, с. 42-45; 9, с. 230-235; 10, с. 193-196; 11, с. 80-85;  
12, с. 28-29; 13, с. 20-22]. Но работ, касающихся 
возрастных особенностей динамики овариально-
менструального цикла (ОМЦ) и этапности про-
цесса полового созревания, явно недостаточно.  
В связи с этим, проведение данного исследования 
является попыткой восполнить данный информа-
ционный пробел.

Цель статьи. Изучение, анализ и представле-
ние полученных данных об изменениях динамики 
овариально-менструального цикла и этапности 
процесса полового созревания у спортсменок пу-
бертатного и юношеского возраста, занимающихся 
греблей на байдарках и каноэ.

Изложение основного материала. В проводи-
мом исследовании приняли участие спортсменки 
пубертатного возраста (n=16) и юношеского воз-
раста (n=19). Спортсменок пубертатного возраста, 
занимающихся греблей на байдарках было 9, а гре-
блей на каноэ – 7 человек. В группе юношеского 
возраста байдарочниц было 11, каноисток – 8.

Для определения имеющихся показателей ова-
риально-менструального цикла (ОМЦ), нами был 
использован авторский вариант анкеты (Бугаев-
ский К.А., 2017) и анкета-опросник по выявле-
нию нарушений этапности полового созревания у 
спортсменок (Бугаевский К.А., 2018). Полученные 
результаты становления и динамики ОМЦ у спор-
тсменок пубертатного возраста, занимающихся 
греблей на байдарках и каноэ, следующие: в группе 
спортсменок-байдарочниц (n=9), срок наступления 
менархе – 13,47±1,03 лет, а у их сверстниц-канои-
сток (n=7) – 13,79±0, 65 лет (р≤0,05). Сроки уста-
новления ОМЦ, у байдарочниц – 1,85±1,14 лет, у 
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каноисток – 1,94±1,03 (р≤0,05). Длительность ОМЦ 
у байдарочниц составляет – 39,37±1,25 дней, а у ка-
ноисток – 38,98±1,21 дней (р≤0,05). Длительность 
менструального кровотечения у байдарочниц со-
ставляет 2,57±0,23 дня, у каноисток – 2,46±0,72 дня  
(р≤0,05).

Обращает на себя внимание тот факт, что в обеих 
группах спортсменок пубертатного возраста, име-
ются комбинированные нарушения ОМЦ, по типу 
формирующегося гипоменструального синдрома, 
с явлениями олиго-опсоменореи. Также, в обеих 
группах имело место удлинение сроков установле-
ния ОМЦ, по сравнению со средне-популяционны-
ми показателями по Украине у девочек пубертатного 
возраста [2, с. 18-22; 3, с. 13-15; 11, с. 80-85]. Пред-
менструальный синдром (ПМС) был определён у  
6 (66,67%) девушек-байдарочниц и у 5 (71,43) кано-
исток. Согласно данных анкетирования и, дополни-
тельно проведённого интервьюирования у этих же 
спортсменок, было установлено, что все спортсмен-
ки пубертатного возраста из двух исследуемых групп, 
начали свои занятия данным видом спорта в препу-
бертатном возрасте, до наступления у них менархе. 
Подобное исследование ОМЦ, было проведено в 
группах спортсменок юношеского возраста, занима-
ющихся греблей на байдарках и каноэ. Его резуль-
таты таковы: в группе спортсменок-байдарочниц 
(n=11), срок наступления менархе – 13,87±1,13 лет,  
а у каноисток – 13,89±0,78 лет (р≤0,05). Сроки уста-
новления ОМЦ у байдарочниц – 1,84±1,13 лет, у 
каноисток – 1,98±1,07 (р≤0,05). Длительность ОМЦ 
у байдарочниц составляет – 39,37±1,25 дней, а у ка-
ноисток – 41,23±1,45 дней (р≤0,05). Длительность 
менструального кровотечения у байдарочниц со-
ставляет 2,12±0,44 дня, у каноисток – 2,04±0,24 дня 
(р≤0,05).

При анализе результатов исследования дина-
мики менструального цикла у спортсменок обеих 
групп юношеского возраста, нами было установ-
лено, что в этих группах имеется сформирован-
ный гипоменструальный синдром. При этом, у  
5 (45,46%) спортсменок байдарочниц и у 3 (37,50%) 
каноисток, имеется вторичная аменорея, с отсут-
ствием менструального кровотечения в срок от  
60 до 120 дней [2, с. 18-22; 3, с. 13-15; 4,с. 114-116; 5, 
с. 131-135; 6; 7, с. 42-45; 9, с. 230-235; 10, с. 193-196;  
11, с. 80-85; 12, с. 28-29; 13, с. 20-22]. При этом, 
в обеих группах имеются и иные, комбинирован-
ные нарушения ОМЦ. Выраженный ПМС, с со-
матическими и вегетативными проявлениями, был 
определён у 8 (72,73%) байдарочниц и у 7 (87,50%) 
каноисток. Также было, дополнительно установ-
лено, что занятия данным видом спорта до менар-
хе, начали 9 (81,82%) спортсменок байдарочниц и  
6 (75,00) каноисток.

Также, было проведено исследование динами-
ки процесс этапности становления и проявлений 
полового созревания у спортсменок обеих иссле-
дуемых групп. Результаты, полученные в группе 
спортсменок пубертатного возраста, следующие: 
позднее менархе зафиксировано у всех 100,00% 
спортсменок обеих групп. Задержка телархе (фор-
мирование и рост молочных желез), определено у  
7 (77,78%) байдарочниц и у 5 (71,43%) канои-
сток. Задержка пубархе (процесс роста волос на 

теле, в т.ч. подмышками и на лобке), определена у  
6 (66,67%) байдарочниц и у 5 (71,43%) каноисток. 
Также, у 8 (88,89%) девушек-байдарочниц и у всех 
100, 00% каноисток, определены комбинирован-
ные нарушения процесса полового созревания. 

Как видно из результатов исследования дан-
ных репродуктивных показателей у спортсменок 
пубертатного возраста, в обеих группах имеются 
комбинированные нарушения этапности полового 
созревания у подавляющего количества девушек, 
со 100% нарушениями динамики ОМЦ. Дополни-
тельно, с применением интервьюирования, было 
установлено, что у всех спортсменок пубертатного 
возраста, начавших свои занятия до наступления у 
них менархе, имеются разнообразные комбиниро-
ванные нарушения этапности полового созревания 
[2, с. 18-22; 3, с. 13-15; 9, с. 230-235; 10, с. 136-144; 
11, с. 80-85].

В группе спортсменок юношеского возраста, 
также исследовались особенности процесса ди-
намики полового созревания. Анализ результатов 
этого исследования, следующий: позднее менархе 
было определено у всех (100,00%) спортсменок 
бацдарочниц (n=11) и каноисток (n=8). Задержка 
телархе выявлено у 9 (81,82%) байдарочниц и у  
7 (87,59%) каноисток. Задержка пубархе, опре-
делена у 10 (90,91%) байдарочниц и у 7 (87,50%) 
девушек-каноисток. У всех 100,00% спортсменок 
обеих групп, были определены разнообразные, 
комбинированные нарушения этапности полового 
созревания. 

Анализ полученных результатов показал, что 
в группе юных спортсменок ситуация более нега-
тивна, по сравнению со спортсменки пубертатного 
возраста. Помимо 100% задержки менархе у спор-
тсменок-байдарочниц и каноисток, у них же, в 100% 
зафиксированы разнообразные, комбинированные 
нарушения процесса этапности полового созрева-
ния, с задержкой всех его показателей. Также было 
установлено, что нарушения ОМЦ и процесса этап-
ности полового созревания, в группе спортсменок-
байдарочниц обеих возрастных групп, более выра-
жено, чем у спортсменок-каноисток.

С учётом всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. У всех спортсменок пубертатного возраста, 
занимающихся греблей на байдарках и каноэ, при-
ступивших к занятию данным видом спорта до на-
ступления менархе, определены многочисленные, 
комбинированные нарушения ОМЦ, с активным 
формированием у них клинических проявлений 
гипоменструального синдрома, на фоне предмен-
струального синдрома.

2. В данной группе спортсменок, установлены 
многочисленные, зачастую комбинированные нару-
шения этапности процесса полового созревания, с 
выраженной задержкой менархе, телархе и пубархе.

3. В группе спортсменок юношеского возрас-
та, занимающихся греблей на байдарках и каноэ, 
установлено выраженное присутствие гипомен-
струального синдрома, с наявностью, практически 
у каждой девушки в каждой группе, клинически 
зафиксированной вторичной аменореи, при сома-
тически и вегетативно выраженных явлениях пред-
менструального синдрома.
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4. Также у всех спортсменок юношеского возраста, 
начавших свои занятия греблей до наступления менар-
хе, определены многочисленные, комбинированные 
нарушения этапности процесса полового созревания.

5. Выявленные изменения данного ряда репро-
дуктивных показателей, при многолетних интен- 

сивных занятиях греблей и значительных физи-
ческих и психо-эмоциональных нагрузках, мож-
но расценить (по нашему мнению), как результат 
интенсивных адаптационных процессов, проис-
ходящих в организмах спортсменок обеих воз-
растных групп. 
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У статті представлені показники професійної захворюваності серед контингентів працездатного населення м. 
Києва за результатами періодичних медичних оглядів. Проведено аналіз структури професійних захворювань за пе-
ріод спостереження 2009–2016 рр. Визначені пріоритетні напрямки профілактики професійних захворювань з ура-
хуванням реформування галузі охорони здоров’я.

Ключові слова: професійна захворюваність, структури професійних захворювань, профілактики професійних 
захворювань.

В статье представлены показатели профессиональной заболеваемости среди работающих контингентов г. Ки-
ева по результатам проведенных периодических медицинских осмотров. Проведен анализ структуры профессио-
нальных заболеваний за период наблюдения 2009–2016 гг. Определены приоритетные направления профилактики 
профессиональных заболеваний с учетом реформирования медицинской отрасли.

Ключевые слова: профессиональная заболеваемость, структуры профессиональных заболеваний, профи-
лактики профессиональных заболеваний.

The materials about the index of occupational diseases among contingents of the working population of Kyiv. The infor-
mation about the index of occupational diseases is based on the results of periodical medical examinations in the period of 
2009–2016. This article gives priority areas of prevention considering health care reform.

Key words: occupational morbidity, structure of occupational diseases, prevention of occupational diseases.

Наявність шкідливих та небезпечних факторів 
виробництва негативно впливають на стан здоров’я 
працівників, тривалість їх життя та продуктивність 
праці [1]. Шкідливі виробничі фактори можуть ви-
кликати професійні захворювання, тимчасове або 
стійке зниження працездатності та стати причиною 
гострого професійного захворювання, раптового 
різкого погіршення здоров'я чи смерті працівни-
ка. Залежно від кількісної характеристики рівнів і 
тривалості дії окремі шкідливі виробничі фактори 
можуть стати небезпечними [3].

Проведений аналіз професійної захворюваності 
працівників міста Києва впродовж останніх років 
свідчить про те, що показники професійної захво-
рюваності різко занижені. Щороку спостерігається 
систематичне приховування випадків профзахво-
рювань на ранніх стадіях розвитку, що є наслідком 
низького охоплення працівників медичними огля-
дами та не бажанням роботодавців проводити атес-
тації робочих місць [2]. 

Відсутність диспансерного спостереження пра-
цівників з виявленими захворюваннями за резуль-
татами профілактичних медичних оглядів, щорічна 
зміна роботодавцем закладу охорони здоров'я для 
проведення медичного огляду призводять до вияв-
лення захворювань на пізніх стадіях розвитку, коли 
реабілітація є малоефективною, а повернення пра-
цівника у виробництво стає неможливим [1].

Метою дослідження – є аналіз та характе-
ристика професійної захворюваності працюючих 
підприємств та організацій м. Києва за період  
2009–2016 рр для визначення пріоритетних на-
прямків та заходів профілактики.

Матеріали та методи дослідження: Аналіз 
показників професійної захворюваності проводив-
ся за результатами періодичних медичних оглядів 

працюючих в шкідливих та небезпечних умовах 
праці на підставі даних обробки звітних бланків 
«Оперативної інформації», «Заключних актів за 
результатами періодичного медичного огляду» 
наданих 35 закладами охорони здоров'я м. Києва, 
які проводять медичні огляди працюючим певних 
категорій. Були проаналізовані медичні висновки 
ЦЛЕК ДУ «Інститут медицини праці Національної 
академії медичних наук України», які надійшли до 
Міського центру профпатології м. Києва. Вивча-
лись основні форми профпатології з урахуванням 
нозологічних форм, зазначених в МКХ-10.

Результати досліджень та їх обговорення: 
Вивчення та аналіз стану професійної захворюва-
ності проводилося на підставі даних обробки "Карт 
обліку профзахворювань (профотруєнь)" за період 
2009–2016 років. Медичні огляди працівникам пев-
них категорій в м.Києві проводять 35 медичних ко-
місій закладів охорони здоров’я різних форм влас-
ності та підпорядкування.

В порівнянні, охоплення медичними оглядами 
працівників певних категорій, які проводилися в 
закладах охорони здоров’я м. Києва, представлено 
на рисунку 1.

Динаміка професійної захворюваності на під-
приємствах м. Києва представлена в таблиці 1. 

Зазначена динаміка професійних захворювань 
свідчить, що з 2009 по 2016 роки спостерігається 
зменшення кількості випадків професійних захво-
рювань (з 18 випадків у 2009 році до 1 випадку –  
у 2016 році), що цілком співпадає з даними на-
укових досліджень провідних науковців. Впродовж  
2009–2016 років в м. Києві зареєстровано 72 ви-
падки хронічних професійних захворювань. Гострі 
професійні захворювання на підприємствах м. Киє-
ва впродовж 2009–2016 років не реєструвалися. 
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Рис. 1. Охоплення медоглядами працівників 
певних категорій 

Таблиця 1
Вперше зареєстровані хронічні професійні захворювання  

на підприємствах м. Києва за період 2009–2016 років

Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всього
Київський механічний завод 2 - - - - - - - 2

ДУ «Національний інститутфтизіатрії  
і пульмонології імені Ф.Г. Яновського» - - 2 - - 1 - - 3

Завод „Більшовик” 7 5 3 1 - - 1 - 17
Укрречфлот 1 - - - - - - - 1

Київськийсудоремонтний завод 1 - - - - - - - 1
ВАТ Завод „Ленінська кузня” 4 2 2 2 - - - - 10

Філія ДП «Серійний завод «Антонов» - - 1 1 1 - 2 1 6
TOB «Бетон-комплекс» 1 - - - - - - - 1

ЗАТ «КССРЗ» - 1 - - - - - - 1
Київська міська тублікарня № 2 - - 1 - - - - - 1

ВАТ «Поліграфкнига» 1 1 - - - - - - 2
КП «Київміськсвітло» 1 - - - - - - - 1

ТОВ «Перший трубний завод» - 1 - - - - - - 1
ВАТ «АК «Київводоканал» - 1 1 - - - - - 2

Теплові мережі «Київенерго» - 1 - - - - - - 1
ТОВФірма «Т.М.М.» - 3 - - - - - - 3

Завод «Арсенал» - - 1 - - - - - 1
ЗАТфірма«Укргідроспецбуд-1» - - 1 - - - - - 1

ДП «Антонов» - - - 2 - - - - 2
ДП ВО «Київприлад» - - - 2 - - - - 2

«Завод 410 ЦА» - - - 3 - - - - 3
ДАХК «Артем» - - - 1 - - - - 1

Міський ПТД № 3 - - - - 1 1 - - 2
Інститут ядерних досліджень НАУ 

України - 1 - - 1 - - 2

Вишнівський ливарно-ковальський 
завод - - - - - 1 - - 1

Київське міське бюро 
судмедекспертизи - - - - - - 3 - 3

ДП «Дарницький вагоноремонтний 
завод» - - - - - - 1 - 1

Всього 18 16 12 12 2 4 8 1 72
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В структурі виявленої професійної патології 
у працівників промислових підприємств м. Києва 
домінують захворювання органів дихання-хронічні 
пилові бронхіти та пневмоконіози, вібраційна хво-
роба, нейро-сенсорна приглухуватість та туберку-
льоз легенів.

Таким чином, показники професійної захворю-
ваності працівників певних категорій підприємств 
м. Києва за період 2009–2016 рр цілком відобража-
ють неспроможність існуючої системи виявлення 
та реєстрації профзахворювань.

Відсутність атестації робочих місць унемож-
ливлює отримати професійні захворювання кате-
горіям стажованих працівників, умови праці яких 
пов’язані з вплив шкідливих та небезпечних ви-
робничих факторів. В умовах економічних нега-
раздів, руйнації Державної СЕС та реформування 
медичної галузі назріла негайна потреба в ство-
ренні ефективної профілактичної системи медич-
ної допомоги працюючому населенню в Україні, 

що цілком співпадає з курсом Кабінету Міністрів 
України, затвердженим відповідним Распоряджен-
ням «Про схвалення Концепції розвитку системи 
громадського здоров'я» від 30.11.2016 року № 1002. 

Висновки.
1. На підприємствах міста Києва за період спо-

стереження 2009–2016 років зареєстровано 72 про-
фесійних захворювання.

2. Основними формами професійної патології 
являються нейро-сенсорна приглухуватість, ви-
робнича вібрація, пиловий бронхіт та туберкульоз 
органів дихання.

3. Враховуючи сучасний стан реформування 
медичної галузі та на виконання Концепції розви-
тку системи громадського здоров'я назріла негайна 
потреба створення нової ефективної системи ме-
дичного обслуговування працюючого населення 
в Україні з метою попередження професійної за-
хворюваності, інвалідності та збереженню здоров'я 
працівника. 

Література:
1. Кундієв Ю.І. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А.М. Нагорна // К.: 

Авіцена. – 2006. – 316 с.
2. Нагорна А. М. Стан професійної захворюваності та виробничого травматизму : тез. допов. / А. М. На-

горна ; МОЗ України // Щорічна доповідь про стан здоров'я населення країни та санітарно-епідеміологічну 
ситуацію. – 2007. – К., 2008 – С. 76–96.

3. Сердюк А.М.Гігієнічна наука – від сучасності до майбуття / А.М.Сердюк; МОЗ України // Гігієнічна наука 
та практика: сучасні реалії : матеріали XV з’їзду гігієністів України. – Львів: ЛНМУ, 2012 – С. 5–8.

4. Распорядження КМ України «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров'я» від 
30.11.2016 року № 1002.
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ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ПРИЙОМУ ВІТАМІНУ DЗ 
НА ІМУННИЙ СТАТУС ПОХИЛИХ ПАЦІЄНТІВ

В останні роки отримані нові дані, які дозволяють переглянути погляди на можливість застосування вітаміну D3 
не тільки як регулятора кісткового метаболізму, а й для попередження багатьох захворювань, з огляду на велику 
кількість його позаскелетних ефектів і багатогранну системну дію на організм.

Ключові слова: похилий вік, вітамін D3, цитокіни, клітинний імунітет.

В последние годы получены новые данные, которые позволяют пересмотреть взгляды на возможность приме-
нения витамина D3 не только как регулятора костного метаболизма, а и для предупреждения многих заболеваний, 
учитывая большое количество его внескелетных эффектов и многогранное системное действие на организм.

Ключевые слова: пожилой возраст, витамин D3, цитокины, клеточный иммунитет.

In recent years, new data have been obtained that allow us to reconsider the views on the possibility of using vitamin D3 
not only as a regulator of bone metabolism, but also to prevent many diseases, given the large number of its extra-skeletal 
effects and the multifaceted systemic effect on the body.

Key words: elderly age, vitamin D3, cytokines, cell-mediated immunity.

Якщо говорити про вплив вітаміну D3 на систему 
імунітету, то відомо, що в цілому він спричиняє пере-
важно імуносупресивну дію, чим пояснюють схиль-
ність до розвитку автоімунних захворювань при його 
дефіциті [1, 2]. Низький рівень вітаміну D3 корелює з 
розвитком системного червоного вовчака, ревматоїдно-
го артриту, цукрового діабету 1 типу, розсіяного склеро-
зу. В той же час вітамін D3 має імуностимулюючу дію 
на моноцити/макрофаги і його дефіцит призводить до 
збільшення частоти інфекційних захворювань [3-7]. 

Найбільш вразливою групою для розвитку полі-
морбідної патології є особи похилого віку.

Імунний статус протягом життя зазнає певних 
змін. Зокрема здатність лейкоцитів у похилих лю-
дей до продукції цитокінів значно відрізняється від 
такої у молодих [15]. Повідомлялося про збільшен-
ня кількості клітин CD4+, що продукують інтер-
лейкін (ІЛ)-4, і зниженні кількості клітин CD4+, 
що продукують фактор некрозу пухлини α і інтер-
ферон (ІФН)-γ у похилих людей [16]. В той же час 
в іншому дослідженні були виявлені наївні, ци-
тотоксичні і CD8+ Т-клітини пам’яті, які з віком 
збільшували продукцію цитокінів 1-го типу (ІФН-γ, 
фактор некрозу пухлини α і ІЛ-2). Спостерігали та-
кож підвищення старіння CD8+ Т-клітин, що про-
дукують цитокіни типу 2 (ІЛ-4, ІЛ-6 і ІЛ-10) [17].  
В останні роки велике значення приділяють позаске-
летним ефектам вітаміну D3, особливо його впливу 
на імунну систему [18].

В дослідженнях останніх років встановлена важ-
лива роль ІЛ-23 в розвитку хронічного запалення. 
Даний цитокін сприяє продукції ІЛ-17 і інших про-
запальних цитокінів (ІЛ-6, фактора некрозу пухлини  
α) [8; 9]. Раніше було показано, що вітамін D3 галь-
мує диференціювання Th17 і продукцію цитокінів 
шляхом інгібування ядерного фактору для активо-
ваних Т-клітин (NFAT) [10]. Рядом дослідників була 
встановлена пригнічуючи дія активної форми віта-
міну D3 на ІЛ-23 і, отже, на продукцію ІЛ-22, ІЛ-17 
і гранулоцитарно-моноцитарного колоніє стимулю-
ючого фактору [11-14]. Ці і інші ефекти визначають 
роль ІЛ-23 в патогенезі багатьох захворювань. 

Метою дослідження було вивчення динаміки рівнів 
лімфоцитів з детермінантами CD3, CD3CD4, CD3CD8, 
CD19, CD3CD56NK і прозапальних цитокінів ІФН-γ і 
ІЛ-23 під впливом тривалого прийому вітаміну D3. 

Для досягнення мети і задач дослідження було об-
стежено 40 пацієнтів віком від 65 до 79 років. Пацієнтів 
було рандомізировано на 2 групи. Групу «1» склав 21 
пацієнт, серед яких було 11 (52,4 %) жінок і 10 (47,6 %)  
чоловіків віком від 65 до 79 років, середній вік яких 
склав (M ± SD) (72,4 ± 7,5) років. Пацієнти цієї групи 
приймали з метою профілактики дефіциту вітаміну D3 
і його ускладнень холекальциферол протягом 2 місяців 
по 4000 МЕ на день. В групу «2» увійшло 19 пацієнтів, з 
них було 10 (52,6 %) жінок і 9 (47,4 %) чоловіків віком від  
65 до 77 років, середній вік яких склав (M ± SD) 
(71,9 ± 7,2) років. Ці пацієнти не приймали холе-
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кальциферол. Групи були співставні за статтю і ві-
ком, р ≥ 0,05. Всі пацієнти не мали поліморбідної 
патології, перші три місця в якій були відведені 
артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця, 
остеоартрозу. Середня кількість захворювань на  
1 пацієнта в групі «1» склало (M ± SD) (6,3 ± 2,1) проти 
(6,2 ± 1,9) в групі «2», р ≥ 0,05. В дослідження не вклю-
чали пацієнтів із захворюваннями автоімунного генезу. 

Визначення кількості лімфоцитів в периферічній 
крові з антигенними детермінантами CD проводили з 
використанням набору MultiTEST IMK kit (CD3 / CD4 /  
CD8 / CD19 / CD56), виробництво BD Multitest, США. 
Рівні ІЛ-23 і ІФН-γ в периферічній крові визначали мето-
дом імуноферментного аналізу з використанням наборів 
«DRG Interleukin 23», «DRG Interferon gamma» виробни-
цтво DRG International, Inc., США, відповідно. Рівень ві-
таміну D3 в периферічній крові визначали шляхом іму-
ноферментного аналізу з використанням наборів «DRG 
25-ОН Vitamin D», виробництво DRG International, 
Inc., США. Дослідження проведене з дотриманням 
основних біоетичних положень Конвенції Ради Євро-
пи про права людини і біомедицині (від 04.04.1997 р.),  
Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації 
про етичні принципи проведення наукових медичних 
досліджень з участю людини (1964-2008 рр.), а також 
наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

Статистичний аналіз проводили з використанням 
пакету статистичних програм Excel Microsoft Office 
2007. Поріг статистичної похибки різних тестів був 
встановлений на рівні 5 %. Характер даних описової 
статистики залежав від типу змінних. Для порівняння 

даних використовували t-тест (Стьюдента), Вілкоксо-
на і критерій хі квадрат.

Вихідна середня концентрація вітаміну D3 
серед обстежених пацієнтів склала (M ± SD)  
(44,2 ± 14,8) нмоль/л, що відповідає його недостат-
ньому рівню. При повторному обстеженні через  
2 місяці у пацієнтів групи «1» концентрація даного 
вітаміну склала (57,5 ± 19,2) нмоль/л (був досягнутий 
достатній рівень), p = 0,004 в порівнянні з вихідними 
даними і (46,3 ± 15,4) нмоль/л в групі «2» на тому ж 
етапі, р = 0,62, відповідно.

Як випливає з результатів, наведених у таблиці 1, ви-
хідні рівні досліджуваних показників між групами «1» і 
«2» достовірно не розрізнялися. Вміст CD3 і CD3CD4 у 
пацієнтів групи «1» підвищувався у відповідь на засто-
сування вітаміну D3 в порівнянні з вихідними показни-
ками. Значення CD3CD8, CD19 і CD3CD56NK навпаки 
знижувалися. У групі «2» подібної динаміки не спосте-
рігали. Відповідно, при порівнянні досліджуваних по-
казників через 2 місяці пацієнти, які отримували вітамін 
D3, мали більш високі показники CD3 і CD3CD4, більш 
низькі показники CD3CD8, CD19. Рівень CD3CD56NK 
через 2 місяці між групами не відрізнявся.

Як випливає з результатів, наведених у таблиці 2,  
вихідні рівні ІЛ-23 і ІФН-γ у пацієнтів обох груп 
були співставні. Після курсу прийому вітаміну 
D3, у пацієнтів групи «1» спостерігалося знижен-
ня рівнів досліджуваних цитокінів. При чому для  
ІЛ-23 була досягнута статистична відмінність, а для 
ІФН-γ - ні. У групі «2» при повторному аналізі дані не 
відрізнялися від вихідних.

Таблиця 1
Результати обстеження пацієнтів до і після застосування вітаміну D3, М ± m

Показник

Група «1» 
до початку 
прийому 

вітаміну D3, 
n = 21

Група «1»  
після 

закінчення 
прийому 

вітаміну D3, 
n = 21 

Р1 для 
групи «1»

Група «2» 
до початку 
прийому 

вітаміну D3, 
n = 19

Группа «2»  
після 

закінчення 
прийому 

вітаміну D3, 
n = 19

Р1 для 
групи «2» Р2

CD3, % 852,15 ± 
278,26

1104,28 ± 
317,97 0,00 844,21 ± 

212,25
842,11 ± 
268,24 0,98 0,01

CD3CD4, % 410,23 ± 
127,85

782,51 ± 
264,15 0,00 402,63 ± 

132,89
416,93 ± 
131,15 0,74 0,00

CD3CD8, % 493,19 ± 
158,64

383,16 ± 131, 
27 0,02 461,72 ± 

147,19
481,58 ± 
161,51 0,69 0,04

CD19, % 133,41 ± 43,3 101,98 ± 32,5 0,01 129,92 ± 47,7 127,52 ± 42,1 0,87 0,04
CD3CD56NK, % 62,2 ± 21,3 48,4 ± 16,4 0,02 64,0 ± 20,7 61,5 ± 20,1 0,70 0,30

Примітка: n – кількість пацієнтів, P1 – достовірність різниці показників всередині груп; P2 – достовірність 
різниці показників між групами «1» і «2» після терапії.

Таблиця 2
Динаміка рівнів ІФН-γ і ІЛ-23 у обстежених пацієнтів на фоні прийому вітаміну D3, М ± m

Показник

Група «1» 
до початку 
прийому 

вітаміну D3, 
n = 21

Група 
«1» після 

закінчення 
прийому 

вітаміну D3, 
n = 21 

Р1 для 
групи «1»

Група «2» 
до початку 
прийому 

вітаміну D3, 
n = 19

Група 
«2» після 

закінчення 
прийому 

вітаміну D3, 
n = 19

Р1 для 
групи «2» Р2

ІФН-γ, пг/мл 16,3 ± 5,4 13,6 ± 3,9 0,07 14,2 ± 4,9 12,6 ± 3,9 0,98 0,01
ІЛ-23, пг/мл 9,3 ± 3,1 7,2 ± 2,4 0,02 7,6 ± 2,6 7,8 ± 2,3 0,74 0,00

Примітка: n – кількість пацієнтів, P1 – достовірність різниці показників всередині груп; P2 – достовірність 
різниці показників між групами «1» і «2» після терапії.
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Таким чином, прийом вітаміну DЗ забезпечує ко-
рисні імунологічні ефекти у похилих осіб, пов’язані зі 
зменшенням кількості В-клітин, ефекторних Т-клітин і 
збільшенням регуляторних Т-клітин, зниженням рівня 
прозапального цитокіну ІЛ-23. При цьому вміст ІФН-γ, 
необхідний для підтримки протиінфекційної відповіді, 

не знижується. Ці результати потребують подальшого 
вивчення (дослідження імунного статусу в більш по-
вному об’ємі, в більш короткі і більш тривалі терміни, 
вплив на наявну соматичну патологію, можливу профі-
лактику інфекцій тощо). Кожне з цих питань може і по-
винно стати предметом контрольованого дослідження.
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ДИНАМІКА ЗМІН ПОКАЗНИКІВ РОТОВОЇ РІДИНИ ТА ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ЯСЕН 
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

У статті наведено покращення стоматологічного стану хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС на тлі запропонованого 
профілактичного комплексу заходів. Мета – покращення властивостей ротової рідини та показників епітеліоцитів 
ясен у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з ІХС при застосуванні алгоритму профілактики. Матеріал та методи – клінічне 
стоматологічне дослідження 49 хворих, дослідження фізичних властивостей ротової рідини, вивчення розподілу епі-
теліоцитів ясен за ступеням їх зрілості у динаміці при застосуванні пацієнтами профілактичних заходів. Результати 
та висновки: Запропоновані профілактично-лікувальні заходи дозволили знизити основні стоматологічні скарги. За-
фіксована чітка тенденція до нормалізації параметрів змішаної слини та цитологічних показників епітеліоцитів, що 
демонструє високу ефективність запропонованої програми. 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ротова рідина, галітоз, ішемічна хвороба серця, 
пародонт.

В статье приведены данные по улучшению стоматологического состояния больных ХОБЛ в сочетании с ИБС на 
фоне предложенного профилактического комплекса мероприятий. Цель – улучшение свойств ротовой жидкости и 
показателей эпителиоцитов десны у пациентов с ХОБЛ в сочетании с ИБС при применении алгоритма профилак-
тики. Материал и методы: клиническое стоматологическое обследование 49 больных, исследования физических 
свойств ротовой жидкости, изучение распределения эпителиоцитов десны по степеням их зрелости в динамике при 
применении пациентами профилактических мероприятий. Результаты и выводы: Предложенные профилактически 
мероприятия позволили снизить частоту основных стоматологических жалоб. Зафиксирована четкая тенденция к 
нормализации параметров смешанной слюны и цитологических показателей эпителиоцитов, что демонстрирует 
высокую эффективность предложенной программы. 

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, ротовая жидкость, галитоз, ишемическая 
болезнь сердца, пародонт.

This article presents the data of dental status improvement in patients with COPD comorbid with СHD on the background 
of proposed preventive actions complex. The goal is to improve the oral fluid and gingival epithelial cells properties in pa-
tients with COPD comorbid with СHD when prevention algorithm is used. Material and methods: clinical dental examination 
of 49 patients, investigation of oral fluid physical properties, studying the distribution of gingival epitheliocytes in degrees of 
their maturity in dynamics when patients use prophylactic actions. Results and conclusions: The proposed preventive ac-
tions allowed to reduce the frequency of major dental complaints. We found exact tendency to normalization of parameters 
of mixed saliva and cytological indicators of epitheliocytes which demonstrates the high efficiency of the offered program.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, oral fluid, halitosis, coronary heart disease, periodontal disease.

Вступ. Хронічне обструктивне захворювання 
легень (ХОЗЛ) – одне з найпоширеніших захворю-
вань бронхо-легеневої системи [5, c. 6]. Відомо, що у 
більшості випадків ХОЗЛ поєднується з ішемічною 
хворобою серця (ІХС) [6, c. 99-100] . За даними про-
ведених досліджень відомо, що обидві патології зна-
чно порушують функції інших органів та систем, у 
тому числі провокують та обтяжують перебіг захво-
рювань слизової оболонки порожнини рота, зокрема 
пародонту [8, c. 2047]. Також, ті лікарські препарати, 
що застосовуються у якості базової терапії ХОЗЛ та 
ІХС (інгаляційні кортикостероїди, бета-2 агоністи, 
бета-блокатори та інші), не можуть не оказувати по-
бічних впливу на органи та тканини ротової порож-
нини [1, c. 8-9]. Вказані факти потребують розробки 
адекватних профілактичних заходів з метою попе-
редження виникнення або зменшення цих проявів.

Мета дослідження – покращення властивостей 
ротової рідини та показників епітеліоцитів ясен у 
пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з ІХС при застосу-
ванні алгоритму профілактики. 

Матеріал та методи дослідження. В основі 
дослідження – спостереження за 49 пацієнтами з 

ХОБЛ у поєднанні з ІХС, що на протязі від 1 до 
3 років отримували призначену терапію з приводу 
соматичного захворювання у відповідності з ві-
тчизняними та закордонними рекомендаціями та 
стандартами [7, c. 1-80]. При першому візиті у сто-
матолога усім пацієнтам було запропоновано запо-
внити анкету, питання в якій стосувалося основних 
стоматологічних скарг з їх деталізацією (початок, 
перші прояви, тривалість, звернення до стомато-
лога та ін.). З’ясовували погани звички (паління), 
та дисциплінованість пацієнтів по відношенню до 
індивідуальної гігієни порожнини рота. Клініч-
ний стоматологічний огляд поводили за загально-
прийнятими методами дослідження з визначенням 
основних стоматологічних індексів [3, c. 19-460].  
У кожного пацієнта проводили забір змішаної сли-
ни вранці натще за стандартною методикою з ви-
значенням фізичних показників (швидкості саліва-
ції, в’язкості та рН) [4, c. 12-45].

Цитологічне дослідження проводили на зішкря-
бах епітелію ясен з переносом мазків на предметне 
скло с подальшим їх висушуванням та фарбуван-
ням [2, c. 80-81]. Препарати оглядали за допомогою 
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світлового мікроскопу Micros (Австрия) за допомо-
гою морфометричної програми. 

В перший візит, усі пацієнти методом випадко-
вої вибірки були розподілені на дві групи: основна 
група 1А – (25 осіб), які повинні були виконувати 
самостійно профілактичні заходи, та група порів-
няння 2А (24 пацієнта) – ті, яким після проведен-
ня професійної чистці зубів (за бажанням) було 
рекомендовано виключити паління без додавання 
яких небудь додаткових профілактичних заходів. 
Пацієнтам основної групи після проведення про-
фесійної чистці зубів рекомендувалися домашні 
аплікації розчином Енкад (при скаргах на сухість у 
роті) – місцево протягом 15-20 хвилин після розве-
дення, 3 рази на добу після їжі -12 днів. Також при-
значалися по 2 таблетки Лізобакт 3 рази на добу у 
продовж 8 днів. Для гігієнічного догляду рекомен-
дувалося використовування лікувально-профілак-
тичної зубної пасти Splat –Биокалекс у комплексі 
з ополіскувачем (з екстрактами лікарських трав 
або екстрактом насіння льону). Після використан-
ня інабулайзеров з метою нормалізації рН ротової 
рідини пацієнтам обов’язково призначалася пінки 
для порожнини рота. Контроль віддалених резуль-
татів здійснювався через 6 місяців шляхом опиту-
вання та повторного обстеження хворих.

За допомогою програми "SPSS 13"проводили 
статистичне обчислення та отримання результатів. 
Оскільки, відповідно до критерію Колмогорова-
Смирнова, закон розподілу отриманих даних не 
відповідав нормальному розраховували медіану і 
інтерквартільний розмах. Для порівняння якісних 
показників використовували – критерій χ-квадрат, 
а для кількісних показників використовували кри-
терій Манна-Уітні. 

Результати та їх обговорення. При зіставленні 
хворих обох груп, які взяли участь у дослідженні, не 
було статистично значущих різниць за віком, статтю, 
терміном встановлення діагнозу, клінічними симпто-
мами та групами препаратів, що застосовувалися у 
якості базисної терапії. Після аналізу анкет стосовно 
тютюнокуріння з’ясувалося, що в основній групі на 
даний час палять 10 пацієнтів (40%), тоді як 15 (60%) 
хворих це спростували. Аналогічна картина спосте-
рігалася й в групі порівняння, де співвідношення тих 
що палять до інших складало 46% до 54%. Тобто, 
обидві групи були репрезентативними за цією шкід-
ливою звичкою й не мали статистичної різниці. 

На початок дослідження найбільш часто хво-
рі обох груп згадували відчуття сухості у роті, 

яку більшість пов’язувала з початком лікування 
основного захворювання. За словами пацієнтів, 
сухість у роті відчувалася постійно, але найбіль-
ший пік спостерігався переважно у нічній час, що 
змушувало їх прокидатися та ополіскувати рот 
водою. Іноді, за словами хворих, сухість у роті ви-
кликала труднощі при пережовуванні та ковтанні 
їжі. Більшість пацієнтів відзначали, що у наслі-
док сухості з’явилася печія язика та спотворення 
смаку. Подібні скарги можуть бути викликаними 
побічним ефектам лікарських засобів (бета-2-ад- 
реноблокаторів, інгаляційних кортикостероїдів та 
агоністів β-адренорецепторів). 

У зв’язку з вищевказаними скаргами було про-
ведене визначення фізичних параметрів ротової 
рідини. Дослідження довело, що майже усі хворі 
обох групах мають знижену швидкість салівації, 
збільшену в’язкість та зсув водневого показнику у 
кисле середовище. Проте, жодних статистично зна-
чимих відмінностей між групами у цей візит зафік-
совано не було. 

Через пів року, покращення ефекту від додат-
кового призначення профілактичних заходів спо-
стерігалося практично в усіх пацієнтах основної 
групи. У середньому по групі у 1,75 разів знизи-
лася частота згадування сухості у роті, зменши-
лося зустрічаємось скарг на спотворення смаку  
(у 2,5 разів) та у 2,2 рази ріже відзначалася печія 
язика. Окрім суттєвого зниження основних скарг, 
у хворих, які застосовували призначені заходи, від-
значали статистично значуще збільшення швид-
кості салівації не тільки з попереднім візитом 
(р=0,009), а у з групою порівняння (0,001). Дані 
щодо в’язкості та водневого показнику не відобра-
жали вірогідно значущих змін. 

Слід відмітити, що якщо на момент першого 
візиту не було зафіксовано статистично значущої 
різниці між частотою згадування скарги на спотво-
рення смаку між групами, то на момент другого ві-
зиту хворі групи порівняння згадували ці відчуття 
у 4 рази частіше, ніж хворі основної групи. 

Також, у групі порівняння було зафіксовано 
погіршення таких параметрів ротової рідини, як 
в’язкість та водневий показник у порівнянні з по-
переднім візитом (табл. 1).

Неприємний запах з роту турбував 16% паці-
єнтів основної групи, та 29 % пацієнтів групи 
порівняння. При детальному опитуванні хворі 
стверджували, що неприємний запах з рота (га-
літоз) погіршує якість їхнього життя та заважає 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика параметрів ротової рідини в обстежених хворих у динаміці,  

(Ме, q25–q75)

признак 1А (n=25)  
перший візит

1А (n=25)  
другий візит

2А (n=24)  
перший візит

2А (n=24)  
другий візит

Швидкість салівації 0,300; 0,200; 0,400 0,400; 0,300; 0,450 
P1=0,009 0,300; 0,200; 0,400 0,275; 0,250; 0,300 

P=0,001

вязкість 5,500; 4,550; 6,300 5,500; 5,000; 6,400 5,150; 4,425; 5,775 5,650; 5,125; 6,375 
P1=0,007

рН 6,600; 6,450; 6 ,800 6,500; 6 ,350; 6,700 6,550; 6,300; 6,800 6,500; 6,225; 6,600 
P1=0,020

 Примітки: р-різниця у порівнянні з групою 1А, р1-різниця, у порівняні з першим візитом
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спілкуванню з іншими людьми. Аналіз анкету-
вання з’ясував, що більшість пацієнтів з обох 
груп не приділяли належної уваги гігієнічним 
процедурам (нерегулярно чистили зуби, а іноді 
зовсім забували їх чистити), тому стан гігієни 
ротової порожнини за індексом Гріна-Вермільо-
на у пацієнтів обох груп був на початку спосте-
реження незадовільний.

Упродовж спостереження вдалося досягти 
статистично значуще покращення (р=0,010) гігі-
єнічного стану пацієнтів основної групи. Проте, 
у групі порівняння гігієнічний стан погіршував-
ся (p=0,008) та здобув ознаки – незадовільний 
-2,250 (2,025; 2,575). З покращенням гігієнічно-
го стану у роті у пацієнтів основної групи майже 
у 4 рази зменшилася частота згадування непри-
ємного запаху з роту, тоді як у групі порівняння 
ця скарга почастішала практично у 2 рази.

Також була зафіксована позитивна динаміка 
у структурі та тяжкості захворювань пародон-
та в основній групі, що було підтверджено зни-
женням проявів катарального гінгівіту у 2 рази. 
Прояви хронічного пародонтиту також набули 
змін і була діагностована стійка стабілізація 
процесу. 

Позитивним виявився той факт, що не було 
зафіксовано жодного нового випадку незапаль-
ної деструкції пародонту у даній групі. Хоча, 
в групі порівняння також знизилася частота 
діагностування хронічного гінгівіту з 37,5% до 
21,0%, проте була відмічена чітка тенденція до 
зростання випадків хронічного генералізованого 
пародонтиту, але без ознак загострення. Також, 
були наявні нові випадки незапальної деструкції 
тканин пародонту.

В усіх пацієнтів на момент першого дослі-
дження були зафіксовані значні відмінності між 
розподілом епітеліоцитів за ступенями їх дифе-
ренціювання у порівнянні з показниками норми. 
Проте, статистичних відмінностей між групами 
не було. 

Через 6 місяців після призначених рекомен-
дацій в основній групі спостерігалася вірогідна 
позитивна динаміка стосовно зазначених показ-
ників, хоча отримані дані не дотягували до нор-
ми (табл. 2). 

Але, групі у пацієнтів, яким не призначалася 
профілактична програма було зафіксовано по-
гіршення ситуації, а саме: збільшення кількос-
ті парабазальних клітин (що не повинно бути у 

Таблиця 2
Розподіл епітеліоцитів за ступеням диференціювання 

признак 1А (n=25)  
перший візит

1А (n=25)  
другий візит

2А (n=24)  
перший візит

2А (n=24) 
другий візит

Парабазальні 0,00; (0,00; 1,00) 0,00; (0,00; 1,00) 0,00; (0,00; 1,00) 1,00; (0,00; 1,00)
p1=0,008

Проміжні 17,00; (15,00; 21,00) 21,00; (17,50; 22,00)
p1=0,002 16,50; (15,00; 18,75)

16,00; (14,25; 17,00)
p=0,001
p1=0,007

Поверхневі 37,00; (33,00; 39,00) 33,00; (31,00; 36,00)
p1=0,016 37,00; (32,50; 41,25) 37,00; (32,25; 41,25)

p=0,001

ороговіваючі 46,00 ; (44,00; 47,50) 45,00; (40,50; 51,00) 46,00; (44,25; 48,00) 47,50; (45,00; 50,75)
p1=0,044

Примітки: р-різниця у порівнянні з групою 1А1, р1-різниця, у порівняні з першим візитом

епітелію здорових тканин), вірогідне зниження 
кількості основного пласта-проміжних клітин, 
та збільшення кількості поверхневих та орого-
вілих клітин-тобто клітин, що знаходяться на за-
ключних стадіях диференціювання.

Очевидно, що у хворих зі збільшенням анам-
незу захворювання на ХОЗЛ та ІХС стають го-
ловними механізми, що відповідальні за термі-
нальні стадії дозрівання клітин при зменшенні 
клітин основного пласту, що у майбутньому буде 
провокувати погіршення стану пародонту.

Висновки:
Пацієнтів з ХОЗЛ та ІХС у більшості випад-

ків турбує відчуття сухості у роті та пов’язана з 
ним печія язика та спотворення смаку і неприєм-

ний запах з рота. Основні стоматологічні скарги 
підтверджуються суттєвими змінами параметрів 
змішаної слини та цитологічними дослідження-
ми. Регулярне виконування пацієнтами рекомен-
дованих заходів догляду за порожниною рота де-
монструє високу ефективність, що підтверджено 
зменшенням частоти скарг та покращенням ла-
бораторних показників. 

Перспектива подальшого дослідження: удо-
сконалення методів профілактики та лікування 
дозволить попередити виникнення та ліквіду-
вати вже наявні зміни у порожнині рота у даної 
категорії пацієнтів. 

Конфлікту інтересів немає. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ ХВОРИХ 
ІЗ СФІНКТЕРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ

З 30 обстежених пацієнтів із сфінктерними порушеннями езофагогастродуоденальної зони з появою стенозів 
та ахалазії зростає кількість хворих (52,5%) із ваготонією на фоні напруження центрального контуру керування ве-
гетативними процесами поряд з гіперактивністю автономного контуру регуляції. Ригідий тип варіабельності ритму 
серця, який відзначено у 33,2% хворих із стенозом може бути незадовільною прогностичною ознакою тяжкого пере-
бігу захворювання.

Ключові слова: вегетативна нервова система, варіабельність ритму серця, сфінктерні порушення, агресивні 
та протекторні фактори. 

Из 30 обследованных пациентов с нарушениями сфинктерного аппарата эзофагогастродуоденальной зоны с 
появлением стенозов и ахалазии кардии возрастает количество больных (52,5%) с ваготонией на фоне напряжения 
центрального контура регуляции вегетативными процессами наряду с гиперактивностью автономных регуляторных 
механизмов. Ригидный тип вариабельности ритма сердца, выявленный у 33,2% больных со стенозом может про-
гнозировать тяжелое течение заболевания.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, вариабельнисть ритма сердца, сфинктерные нарушения, 
агрессивные и протекторные факторы. 

In 30 examined patients with sphincter disorders of the esophagogastroduodenal zone after the appearance of sten-
oses and achalasia, the number of cases (52.5%) of vagotonia increases with the background of the stresses of the central 
pathway of vegetative processes along with the hyperactivity of the autonomous regulation circuit. Rigid type of HRV, which 
is noted in 33.2% of patients with stenosis, may be an unfavorable prognostic sign of a severe course of the disease.

Key words: autonomic nervous system, cardiac rhythm variability, sphincter disorders, aggressive and protector factors.

 
Непухлинна патологія езофагогастродуоденальної 

зони представлена, в більшості випадків, гастроезо-
фагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), килами 
стравоходного отвору діафрагми (КСОД), ахалазією 
стравоходу, виразковою хворобою шлунку та дванад-
цятипалої кишки (ДПК) та її ускладненнями (а саме, 
стенозом вихідного отвору шлунка). В основу, що їх 
об’єднує, полягають значні анатомо-функціональні 
порушення сфінктерного апарату езофагогастродуоде-
нальної зони (ЕГДЗ) [1, с. 26; 2, с. 26; 3, с. 5809].

Абсолютно всі органи і системи нашого організ-
му знаходяться під постійним нервово-гуморальним 
контролем. Тісний симбіоз симпатичного і парасим-
патичного відділів вегетативної нервової системи і 
гуморальних впливів забезпечує досягнення опти-
мальних результатів в плані адаптації до мінливих 
умов внутрішнього і зовнішнього середовища. Від-
хилення, що виникають в регуляторних системах, 
передують гемодинамічним, метаболічним, енерге-
тичним порушень і, отже є найбільш ранніми про-
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гностичними ознаками неблагополуччя пацієнта  
[4, с. 108; 5, с. 20].

Мета дослідження – визначити стан регуляторних 
механізмів у хворих з патологією сфінктерного апара-
ту езофагогастродуоденальної зони.

Матеріали і методи дослідження. Для спосте-
реження відібрано 30 хворих з патологією сфінк-
терного апарату ЕФГДЗ. Обстежені хворі були 
розподілені на 3 репрезентативні групи: І (n=10) –  
хворі з порушенням прохідності пілородуоденально-
го сфінктера внаслідок ускладненого стенозуванням 
перебігу виразкової хвороби ДПК (33,3%), ІІ (n=12) –  
хворі з недостатністю або порушенням прохідності 
нижнього стравохідного сфінктера (НСС) внаслідок 
рефрактерної до стандартної консервативної терапії 
ГЕРХ та кили (аксіальні і параезофагеальні) страво-
хідного отвору діафрагми (КСОД) (40,0%), ІІІ (n=8) –  
хворі з порушенням прохідності НСС внаслідок АК 
(26,7%).

Для встановлення та підтвердження діагнозу па-
цієнтам проводили рентгенологічне дослідження 
стравоходу, шлунку, ДПК, фіброезофагогастродуоде-
носкопії (ФЕГДС). Під час ФЕГДС збирали шлунко-
ву секрецію методом відсмоктування в градуйовану 
пробірку. Кислотоутворюючу функцію оцінювали за 
pH шлункового соку (ШС). Визначали рН шлункового 
соку, концентрацію пепсину, глікопротеїнів, сіалових 
кислот, фукози, гексозамінів [7, с. 21].

Дослідження вегетативної нервової системи (ВНС) 
проводилось за допомогою добового моніторування 
електрокардіограми за єдиним стандартом, розробле-
ним на сумісному засіданні Європейського суспіль-
ства кардіологів та Північно-Американської спільно-
ти електростимуляції та електрофізіології у 1996 р. 
на апараті ЕС-3Н/АВР з програмним забезпеченням 
CARDIOSPY фірми LABTECH (Венгрія) [6, с. 1909].

Результати дослідження. Тяжкість патологічних 
змін пілородуоденальної зони, які обумовлюють роз-
виток структурного дисбалансу пілородуоденального 
сфінктеру залежала від тривалості захворювання (час-
тіше від 16 до 20-ти років – 60,0%) і характеру пускових 
механізмів виникнення непрохідності пілородуоденаль-
ної зони внаслідок розвитку органічних ускладнень 
з боку пілородуоденального сфінктеру. Найчастіши-
ми причинами захворювання були стресові ситуації 
(60,0%) в сполученні з порушенням харчового режиму 
(40,0%) або з тяжкою фізичною працею (40,0%). 

При КСОД тяжкість патологічних змін стравохо-
ду, які обумовлюють розвиток функціонального та 
структурного дисбалансу, залежала від тривалості за-
хворювання (частіше від одного до 2-х років – 33,3%) 
і характеру пускових механізмів виникнення непрохід-
ності або недостатності НСС. Найчастішими причи-
нами захворювання були тяжка фізична праця (50,0%) 
в сполученні з 33,3% випадків з нервово-емоційними 
перевантаженнями. 

При АК тяжкість патологічних змін страво-
ходу, які обумовлюють розвиток функціональ-
ного та структурного дисбалансу залежала від 
тривалості захворювання (частіше від 2-х до  
5-ти років – 50,0%) і характеру пускових механізмів 
виникнення патології стравоходу внаслідок непрохід-
ності НСС. Найчастішими причинами захворювання 
були невідомий етіологічний фактор (62,5%) та стре-
сові ситуації зі зловживанням алкоголю (37,5%). 

За аналізом статистичних показників, які представ-
лені в табл. 1.

у I групі відзначено підвищення окремих статис-
тичних показників (RMSSD: (36,1±4,6) мс2 проти 
(28,8±5,2) мс2 у хворих II групи, (р<0,05); 

pNN50: (10,4±3,2) мс2 проти (9,4±3,2) мс2; HRVTI: 
(610,1±29,0) у.од. проти (530,8±31,7) у.е. у хворих  
II групи, (р<0,05), що обумовлено активацією пара-
симпатикотонічної ланки ВНС.Таким чином, стеноз 
та КСОД виникають за рахунок домінуючого впливу 
парасимпатичного відділу ВНС.

У ІІІ групі відзначалось вірогідне підвищення рів-
ней RMSSD ((64,5 ±35,1) мс2 проти (36,1±4,6) мс2 у 
хворих в I групи; p<0,05), pNN50 ((16,2±3,2) мс2 про-
ти (10,4±3,2) мс2 і HRVTI (714,8±25,8) у.од. проти 
(10,1±29,0) у.од. відповідно; p<0,01) свідчить про акти-
вацію парасимпатикотонічного відділу ВНС. 

Результати порівняльного аналізу показників, 
що відображують рівень вегетативної регуляції 
між хворими на патологію ЕГДЗ свідчать про те, 
що у хворих на стеноз та АК в порівнянні з паці-
єнтами на КСОД визначалось збільшення індекса 
напруги у 1,5 рази (р<0,01) та у 3 рази – вегетатив-
ного показника ритму (р<0,01) (табл. 2).

Таблиця 1
Показники варіабельності ритму серця у хво-

рих з патологією сфінктерного апарату  
езофагогастродуоденальної зони

Показники 
ВРС Група

I (n=10) II (n=12) III (n=8)
SDNN, мс2 176,8±7,6 176,4±5,2 172,8±5,5
RMSSD, мс2 36,1±4,6 28,8±5,2* 64,5±3,1*
pNN50, мс2 10,4±3,2 9,4±3,2** 16,2±3,2*
HRVTI, у.од. 610,1±29,0 530,8±31,7 714,8±25,8*

TPд, мс2 24,1±2,6 31,4±3,3 37,7±1,3**
HFд, мс2 2,8±0,8 4,0±0,6 6,2±0,3**
LFд, мс2 5,5±0,6 7,1±0,7 8,8±0,4**

VLFд, мс2 9,3±1,0 11,0±1,2 13,3±0,5**
LFд/HFд, у.од 1,4±0,2 1,8±0,2 2,4±0,1**

TPн, мс2 42,9±4,9 37,0±4,3 36,2±2,7
HFн, мс2 13,1±2,9 9,2±2,0 8,6±1,1
LFн, мс2 9,0±1,6 8,4±1,3 7,5±0,7

VLFн, мс2 14,8±1,1 13,6±1,2 13,7±0,9
LFн/HFн, у.од. 0,7±0,1 0,9±0,2 0,9±0,1

Примітки: 1. * – p<0,05 – вірогідність розходжень 
між групами; 2. ** – p<0,01 – вірогідність розходжень 
між групами.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика показників  

варіаційної пульсометрії у хворих  
з патологію ЕГДЗ

Показник 
ВТ

I група 
(n=10)

II група 
(n=12)

III група 
(n=8)

Мо, сек 0,54±0,1 0,68±0,02 0,80±0,1
Амо,% 84,1±4,4 57,1±5,2 45,4±4,4**
ΔХ ,сек 0,08±0,02 0,12±0,01 0,20±0,02

ІН, ум.од. 188,7±36,6 150,4±42,1 450,4±62,2*
ВПР, ум.од. 5,7±1,1 4,9±1,2 12,5±2,0*

Примітки: * – р<0,01; **- р<0,001– вірогідність 
розходжень між групами.
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Це свідчило про напруження центрального кон-
туру керування вегетативними процесами поряд з 
гіперактивністю автономного контуру регуляції у 
хворих з АК та стенозом.

Ступінь зниження ВРС у хворих з патологією 
сфінктерного апарату ЕФГДЗ зображена на рис. 1.

Слід зазначити, що у 33,3% хворих III групи та 
у 1 хворого I групи поява ригідної ВРС свідчила 
про несприятливий перебіг захворювання.

Вивчення стану агресивних та протекторних 
факторів у шлунковому вмісті у хворих з патоло-
гією сфінктерного апарату ЕФГДЗ показало біль-
шу вираженість агресивних факторів у пацієнтів 
ІІ групи з КСОД, що проявлялось гіперацидною 
секрецією, де pH шлункового соку була в 1,3 рази 
меншою від контрольних величин. Концентрація 
пепсину в ШС була підвищеною також в 1,3 раз від-
носно контрольної групи (р <0,05). У 41,2% хворих 
І групи спостерігалась підвищена рН, у решти хво-
рих (23,5%) – збережена, а пригнічена в 2,3 рази –  
у 35,3% випадків (р<0,001). 

Неоднаковим був і кількісний склад захисного 
фактору глікопротеїнового гелю ШС. Так, у пацієн-
тів І і ІІІ групи концентрація глікопротеїдів не від-
різнялась від контролю, тоді як у пацієнтів ІІ гру-
пи рівень глікопротеїдів був підвищений у 1,3 рази  
(р <0,05). Так, у 50,1% хворих І групи спостеріга-
лася підвищена функція поверхнево – епітеліаль-
них клітин та у 40,0% хворих ІІ групи. Тоді, як у 
половини хворих ІІІ групи кількість глікопротеї-
нового гелю ШС була пригніченою. Концентрація 

фруктози та гексозамінів по групам була знижена: 
в І групі – в 3,0 рази, в ІІ – 1,9 рази, ІІІ – 2,1 рази 
(р<0,01). Навпаки, рівень СК зростав у всіх гру-
пах (рис. 2).

Висновки. 1. ВНС у хворих з патологією сфінк-
терного апарату ЕФГДЗ функціонує у режимі дис-
балансу її симпатичної та парасимпатичної ланок. 
Із появою стенозів та ахалазії зростає кількість 
хворих (52,5%) із ваготонією на фоні напруження 
центрального контуру керування вегетативними 
процесами поряд з гіперактивністю автономного 
контуру регуляції. Зниження ВРС прогресувало у 
всіх обстежених групах за рахунок майже половини 
хворих на стеноз та третини на АК. 2.У більшості 
обстежених хворих трьох груп при дослідженні се-
креторної функції шлунку була виявлена перевага 
факторів агресії над захисними властивостями СО 
шлунка. Особливо агресивні властивості шлунко-
вого вмісту проявлялось у пацієнтів І групи у зни-
жені рН (р<0,01), збереженні акивності пепсину 
та зменшенні кількості глікопротеїнів (р<0,01) із 
зміною їх кількістних складових. Так, рівень СК, 
які є маркером альтеративних процесів в СО, був 
достовірно вище у всіх обстежних хворих. Тоді як 
концентрація фруктози і гексозамінів менше майже 
в 1,4 рази (р<0,04) ніж в контрольній групі. Такий 
дефіцит і диспропорція компонентів полімерних 
структур слизового гелю призводили до зменшен-
ня стійкості глікопротеїнів до дій протеолітичних 
ферментів та сприяли формуванню патологічного 
процесу в СО ЕФГДЗ.
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Рис. 1. Характер ВРС хворих з патологією сфінктерного апарату 
езофагогастродуоденальної зони
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Рис. 2. Концентрація фруктози, сіалових кислот, гексозамінів в 
шлунковому соці у пацієнтів контрольної, І, ІІ і ІІІ груп
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В статті розглянуто сучасні підходи до діагностики та надання допомоги при посттравматичному стресовому 
розладі на тлі порівняння з описом симптомів, особливостей перебігу та лікування даного стану на сторінках худож-
нього твору “Місіс Деллоуей” класика британської літератури Вірджинії Вулф.
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В статье рассмотрены современные подходы к диагностике и оказанию помощи при посттравматическом 
стрессовом расстройстве на фоне сравнения с описанием симптомов, особенностей течения и лечения данного 
состояния на страницах художественного произведения “Миссис Дэллоуэй” классика британской литературы Вир-
джинии Вулф.

Ключевые слова: постравматическое стрессовое расстройство, литературное описание, психотерапия, 
психофармакотерапия, реабилитация.

The article shows modern approaches in diagnostic and management of post-traumatic stress disorder in comparison 
with the description of symptoms, features of the disease course and treatment options described on the pages of “Mrs. 
Dalloway” by Virginia Woolf, classics of British literature.

Key words: post-traumatic stress disorder, literary description, psychotherapy, psycho-pharmacotherapy, rehabilitation.

Військові конфлікти є неодмінними супутника-
ми та творцями світової історії. В новітній добі в 
різних ділянках земної кулі продовжують виникати 
нові гарячі точки, активно ведуться бойові дії, що 
призводять до фізичної та психологічної травмати-
зації військових та цивільних осіб. 

В умовах сьогодення існує гостра необхідність 
своєчасного надання якісної медичної допомоги 
постраждалим з постравматичним стресовим роз-
ладом (ПТСР). Протягом ХХ століття, наповне-
ного глобальними світовими конфліктами, двома 
світовими війнами та безпосередніми військовими 
зіткненнями наддержав, стало приділятись багато 
уваги вивченню і розробці заходів психологічної 
реабілітації постраждалих, що є складовою під-
тримання економіко-соціальної стабільності сус-
пільства. 

З початку бойових дій на території українського 
Донбасу кількість військових та цивільних осіб, що 
пережили тяжкий стрес, вираховується десятками 
тисяч. В науковому середовищі, на республікан-
ських та регіональних конференціях, в публікаціях 
у фахових виданнях, на семінарах та круглих сто-
лах постійно підіймається проблема психологічної, 
медичної та соціальної реабілітації постраждалих у 
зоні АТО. Також, активно залучається громадськість 
та соціальні служби, що мають на меті полегшити 
повернення постраждалих з ПТСР до звичної трудо-
вої, побутової та інших видів діяльності.

Два роки тому, в лютому 2016 році, в Україні 
було затверджено уніфікований протокол з надання 
допомоги при постравматичному стресовому роз-
ладі. Практична реалізація положень протоколу на 
первинній, вториній та третинній ланках надання 
медичної допомоги дозволить покращити адапта-
цію осіб, що пережили жахіття бойових дій та над-
звичайних ситуацій [1]. 

Спершу зупинимось на сучасному визначен-
ні поняття стресових розладів: гострої реакції на 
стрес (ГРС) та ПТСР. Згідно уніфікованого про-
токолу ГРС та ПТСР є психічними розладами, що 
розвиваються у деяких осіб після травматичних 
подій, таких як природні та техногенні катастро-
фи, обстріли, бомбардування та інші загрози жит-
тю під час війни, сексуальне або фізичне насилля, 
дорожньо-транспортні пригоди, тортури тощо, які 
пов’язані з загрозою для власного життя (або іншої 
людини) або фізичної недоторканності та обумови-
ли сильний страх, безпорадність або жах. Інші емо-
ційні реакції пацієнтів включають провину, сором, 
гнів або емоційне оніміння [1, 3]. 

Ключовою відмінністю між ГРС та ПТСР є час 
виникнення і тривалість симптомів. Так, ГРС (код 
за МКХ-10 – F43.0) – тимчасовий розлад, який роз-
вивається у людини без будь-яких інших проявів 
психічних розладів у відповідь на незвичайний фі-
зичний або психічний стрес і зазвичай стихає через 
кілька годин або днів; ПТСР (F43.1) визначається 
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як відстрочена або затяжна реакція на стресогенні 
подію чи ситуацію винятково загрозливого або ка-
тастрофічного характеру, які можуть зумовити дис-
трес майже у будь-кого.

Варто нагадати, що гострий стрес є неспецифіч-
ною адаптивною реакцією організму на неочікува-
ний і\або інтенсивний стимул, що характеризується 
відповідним стадійним перебігом та сприятливими 
наслідками, зумовлюючи підвищення стійкості ор-
ганізму до повторної дії стресогенних чинників. 
Таким чином, ПТСР є фактично дистресом, що за-
лишив свій відбиток на психологічному стані по-
страждалого, призводячи до порушення його психо-
логічних функцій та знижуючи соціальну адаптацію. 

Твори світової літератури дозволяють нам за-
зирнути і проаналізувати медико-історичні аспекти 
певної доби. Крім того, ніщо не передає усієї гли-
бини душевного стану і переживань так яскраво, 
як мистецтво та, зокрема, художня література як 
одна з його форм. Дійсно, в творах низки авторів  
(Р. Роллан, Дж. Олдридж, Е. Хемінгуей, Е. М. Ре-
марк) можна знайти не лише детальні описи вій-
ськових подій, але й опис душевних ран, що зазна-
ли їх учасники та свідки.

В даному огляді ми хотіли б зупинитись на описі 
клінічної картини та методів лікування ПТСР, пере-
глядаючи сторінки літературного твору “Місіс Дел-
лоуей” британської письменниці Вірджинії Вулф 
[8]. Цитати з твору наведено надалі в лапках у влас-
ному перекладі. Авторську пунктуацію збережено.

Вірджинія Вулф (25 січня 1882 – 28 березня 
1941) – всесвітньо відома письменниця і літера-
турний критик [5]. Водночас, її твори залишаються 
маловідомими в Україні, більшість з книг досі не 
перекладені українською мовою. Найвизначнішим 
твором (magnum opus) В. Вулф вважається саме 
“Місіс Деллоуей”, однією з сюжетних ліній якої є 
історія Септімуса, вояка, що пройшов жахіття Пер-
шої світової війни, взявши участь в бойових діях 
на території Італії. Його подруга, Реція, будучи 
свідком прогресуючих тяжких симптомів ПТСР, 
намагається допомогти Септімусу, звертаючись за 
медичною допомогою до місцевого знаного лікаря –  
доктора Доума. Однак, лікувальні заходи не ряту-
ють Септімуса від скоєння суїциду. 

В цілому, в наш час виділяють 4 групи симпто-
мів, характерних для ПТСР:

1. Повторне переживання. 
“Отже, прощення немає; з ним абсолютно нічо-

го серйозного, лише гріх, за який людська сутність 
його осудила на смерть: він нічого не відчуває. Він 
не пожалів про вбитого Еванса, це гірше за все; але 
і інші огидливі провини глумливо, гнівливо трясли 
головами біля підніжжя ліжка в світанкові години 
і кивали на розпростерте тіло, що страждало від 
усвідомлення ганьби і непоправності скоєного”. 

Повторне переживання нерідко проявляється у 
формі нав’язливих тривожних спогадів про трав-
муючу подію; кошмарів; інтенсивних психологіч-
них страждань або соматичних реакцій, таких як 
пітливість, прискорене серцебиття та паніка при 
нагадуванні про травмуючу подію. “Септімус 
став кричати про людську жорстокість, що люди 
мучать один одного, роздирають на частини по-
леглих, кричав, роздирають на частини”.

2. Уникнення. В основі цієї групи симптомів 
намагання постраждалого уникати місць, думок, 
спогадів, осіб, що так чи інакше пов’язані із психо-
травмуючою подією.

3. Емоційне заціпеніння. 
“Війна скінчилась, уклали мир і закопали мерт-

вих, а його особливо ввечері, часто охоплював не-
стерпний страх. Він не здатен відчувати. Відчи-
няючи двері кімнати, де італійки робили шляпки, 
він бачив їх: він чув їх; вони наточували проволочки 
серед кольорових бусинок, розкладених на піддо-
нах; вони і так і сяк крутили коленкор; стіл був за-
валений пір’ям, стеклярусом, нитками, стрічками; 
порхали і клацали ножиці над столом; але чогось 
не вистачало Септімусу; він нічого не відчував. 
Але ж сміх дівчат, клацання ножиць, виготовлен-
ня капелюшків його зачаровували; він почувався у 
безпеці, у нього був прихисток. Але не міг же він 
тут лишатись на всю ніч. Він прокидався рано 
вранці. Ліжко кудись провалювалось; сам він про-
валювався”.

Емоційне заціпеніння полягає в обмеженні емо-
цій; втраті інтересу до звичайної діяльності; почут-
ті відстороненості від інших. 

“Навіть смачні речі (Реція обожнювала шоко-
лад, морозиво, цукерки) не приносили йому задово-
лення. Він ставив чашечку на мармуровий столик. 
Дивився в вікно на перехожих; вони товклися на 
бруківці, кричали, сміялися, легко сварилися – їм 
було весело. А він нічого не відчував. У кафе, серед 
столиків і балаканини офіціантів його охоплював 
знудливий страх: він не здатний відчувати. Мис-
лити він міг – читати, наприклад, Данте – абсо-
лютно вільно (“Септімус, та залиш ж ти свою 
книжку”, – говорила Реція, ласкаво закриваючи 
“Inferno”); він умів перевіряти рахунки; мозок пра-
цював справно, – значить, в світі є щось таке, раз 
він не здатний відчувати”. 

Саме опису симптомів емоційної інертності  
В. Вулф приділяє найбільше уваги. Цілком імовірно, 
що ця група симптомів ПТСР була найпоширені-
шою в її часи. З іншого боку, відомо, що сама автор 
страждала на тяжку депресію, обумовлену склад-
ними життєвими обставинами і тому яскравий та 
детальний опис симптомів емоційного заціпеніння 
є якоюсь мірою відбиток її особистих переживань. 

4. Надмірне збудження.
“І ще у нього видіння. Ніби він потонув, і лежить 

на скелі, і чайки плачуть над ним. І заглядає під ди-
ван – в море. Багато разів він музику чув ... І ще іноді 
він лежить, і вслухається, і раптом починає крича-
ти, що він падає, падає, падає у вогонь! Вона на-
віть перевіряла, чи немає вогню, так він кричав. Але 
ніякого вогню. Нічого. І вона пояснювала йому, що це 
йому наснилося, і він під кінець заспокоювався. Але 
їй і самій іноді навіть робилося моторошно…” 

Характерними симптомами даної групи є: без-
соння, дратівливість, труднощі з концентрацією 
уваги, надмірна настороженість, надмірний старт-
рефлекс. 

Тяжкі психологічні порушення при ПТСР не-
рідко виступають передумовою до здійснення су-
їцидів. Станом на лютий 2018 року в Антитеро-
ристичній операції на сході України взяло участь 
понад 300000 осіб, з яких 518 скоїли самогубства 
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під час служби. Водночас, вказані дані, отримані 
з Реєстру досудових розслідувань, не враховують 
кількість жертв суїциду, здійснених військовос-
лужбовцями в цивільному житті після повернення 
з “гарячої точки”, а також мирних жителів із зони 
бойових дій [2].

“Все на світі горлало: “Убий себе, убий себе за-
ради нас!” Але з якого дива, питається, себе вби-
вати заради них? Їжа смачна, сонце гріє. Та і як 
за це взятися? Як себе вб'єш? Столовим ножем? 
Гидко, ріки крові. Пустити газ? Нема сил, важко 
навіть руку підняти. До того ж, якщо він вже по-
кинутий, засуджений, самотній, як самотні все 
помираючі, в його відокремленості – розкіш, велич; 
свобода, якої не знають всі інші”. 

В жодному разі не можна применшувати зна-
чення надання медичної, психологічної та соці-
альної допомоги особам, що перебували в зоні 
військових дій або ж брали безпосередню участь у 
бойових зіткненнях. 

На сьогоднішній день основними методами лі-
кування постраждалих з ПТСР є психотерапія та 
фармакотерапія. 

Методи психотерапії, зокрема, сфокусована на 
травмі когнітивно-поведінкова терапія (ТФ-КПТ) 
та десенсибілізація і переробка рухом очей (ДПРС) 
довели свою ефективність та безпечність. Доказова 
база використання психотерапії є значно перекон-
ливішою, в порівнянні з фармакотерапією. 

ТФ-КПТ базується на усвідомленні того, що в 
основі розвитку ПТСР лежить спотворене сприй-
няття психотравмуючих подій, а також неадекват-
ні дії у відповідь на існуючі проблеми. Саме тому, 
психотерапевтичний вплив полягає в критичному 
переосмисленні свого ставлення до дійсності з по-
дальшою корекцією поведінки. Іншими словами, 
завдяки допомозі психотерапевта пацієнт починає 
ставитись до реальних подій таким чином, що це 
сприяє покращенню емоційного стану, вирішенню 
міжособистісних проблем, покращенню якості жит-
тя. В здійсненні ТФ-КПТ перевага надається групо-
вим сеансам терапії над індивідуальними [4. 6]. 

“Але навіть і Доуму не добратися до цих 
останків на краю світу, до вигнанця, який озира-
ється з тугою на порожню землю, до потонулого 
матроса, викинутого на берег світу”.

В основі методу ДПРС, запропонованому  
Ф. Шапіро, лежить психоадаптивний механізм при-
скореного опрацювання інформації, в тому числі 
емоційної, пов’язаної зі стресами та виживанням. В 
нормі, ці процеси відбуваються під час сну у фазі 
прискореного руху очних яблук. Метою психотера-
певтичного впливу є блокування ендогенної системи 
швидкого опрацювання інформації, що призводить 
до психологічного “заморожування” та “ізоляції” 
психотравмуючої ситуації в нейронних мережах [7]. 

В творі “Місіс Деллоуей” доктор Доум керувався 
іншими принципами лікування пацієнтів з ПТСР, на-
магаючись привнести в їх життя відчуття “пропорції”. 

“Він приділяв пацієнтам по три чверті годи-
ни; а якщо в цій вимогливою науці, що має справу з 
тим, про що нам нічого, по суті, невідомо, – з нер-
вовою системою, людським мозком, – лікар втра-
чає почуття пропорцій, він перестає бути лікарем. 
Здоров'я – перш за все; здоров'я же і є пропорцією; 

і якщо людина входить до вас в кабінет і заявляє, 
що вона Христос (поширена манія) і його відвідало 
одкровення (майже всіх відвідує), і погрожує (вони 
вічно погрожують) накласти на себе руки, ви по-
кличите на допомогу відчуття пропорції; накаже-
те відпочинок в ліжку; Відпочинок насамоті; від-
починок і тишу; без друзів, без книг, без одкровень; 
шестимісячний відпочинок; і людина, що важила 
сорок п'ять кілограмів, виходить із закладу з вагою 
у вісімдесят”.

Що стосується фармакотерапії, згідно нинішніх 
уявлень вона не повинна розглядатись першочерго-
вим заходом терапії ПТСР.

Ініціація терапії антидепресантами має здій-
снюватись якщо:

а) пацієнт не бажає брати участь у психотерапії 
та психокорекції, сфокусованих на травмі;

б) пацієнт недостатньо стабільний для того, 
щоб починати психотерапію та психокорекцію, 
сфокусовану на травмі (в результаті, наприклад, 
схильності до суїцидальної поведінки) або важкого 
тривалого побутового стресу (наприклад, побутове 
насильство);

в) пацієнт не отримав достатньо хороших ре-
зультатів від психотерапії та психокорекції, сфоку-
сованих на травмі;

г) пацієнт відчуває велику кількість психологіч-
них симптомів, які можуть значно посилитися про-
тягом психотерапії та психокорекції, сфокусованих 
на травмі. 

Обравши тактику фармакотерапії ПТСР, необ-
хідно, перш за все, визначити який засіб анти-
депресантної дії варто призначити. Такий вибір є 
строго індивідуальним, повинен враховувати пси-
хологічний стан хворого, наявність супутньої пато-
логії, його схильність до зазначеної терапії, а також 
вартість препарату. Кожного пацієнта необхідно 
інформувати про прогнозовані строки настання по-
зитивної терапевтичної дії від прийому препарату, 
імовірність звикання до фармакологічного засобу, 
можливі побічні ефекти та обговорити ситуації, за 
яких пацієнт повинен звернутись до лікаря негайно.

З наявних на сьогоднішній день різних груп 
антидепресантів, перевага надається селективним 
інгібіторам зворотнього захоплення серотоніну 
(СІЗСС), які визначено як засоби першого ряду. 
Найбільшу доказову базу мають сертралін та паро-
ксетин. Зазначені засоби можуть використовуватись 
як короткими курсами, так, за необхідності, і довго-
тривало. За наявності у пацієнта ознак тривожності, 
прискореного серцевого ритму та м’язевого тремору 
доречним є додавання до СІЗЗС пропранололу – не-
селективного блокатора бета-адренорецепторів в 
дозі 20-40 мг тричі на добу внутрішньо.

При наявності розладів сну, терапія може здій-
снюватись шляхом використання снодійних не-
бензидіазепінових засобів (зопіклон, золпідем) ко-
ротким курсом або ж антидепресантів при потребі 
в довготривалій терапії.

З кожним пацієнтом необхідно скласти план по-
дальших візитів, для контролю якості психотера-
певтичних та фармакологічних методів лікування, 
оптимально – не рідше 1 візиту на 2 тижні. Лікуван-
ня антидепресантами повинно тривати щонаймен-
ше півроку при хорошій динаміці стану пацієнта.



32

№ 14 (14) / 2018 р.
♦

Таким чином, надання медичної допомоги по-
страждалим з симптомами ПТСР є складною за-
дачею, що зазвичай потребує командної роботи 
лікаря первинної ланки, психотерапевта та соці-
ального працівника. За останнє сторіччя клінічна 

симптоматика ПТСР не зазнала істотних змін. По-
єднання сучасних можливостей психокорекції з 
медикаментозним лікуванням, дозволяє в наш час 
досягати задовільних результатів, в тому числі ря-
туючи життя.
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В статті дано аналіз повітря закритих приміщень і робочої зони на підприємствах залізничного транспорту в рам-
ках соціально-гігієнічного моніторингу за 2015–2017 роки на Куп’янській лінійній дільниці Південної залізниці та за-
ходи щодо їх поліпшення.

Ключові слова: аналіз повітря, соціально-гігієнічний моніторинг, залізничний транспорт, підприємства, за-
криті приміщення, робоча зона.

В статье дан анализ воздуха закрытых помещений и рабочей зоны на предприятиях железнодорожного транс-
порта в рамках социально-гигиенического мониторинга за 2015–2017 годы на Купянской линейной участка Южной 
железной дороги и меры по их улучшению.

Ключевые слова: анализ воздуха, социально-гигиенический мониторинг, железнодорожный транспорт, 
предприятия, закрытые помещения, рабочая зона.

The article gives an analysis of the air of indoor and working areas at railroad enterprises within the framework of social-hy-
gienic monitoring for 2015–2017 at the Kupyansk linear section of the Southern Railway and measures to improve them.

Key words: air analysis, social and hygienic monitoring, railway transport, enterprises, closed premises, working area.

Санітарно-гігієнічний контроль є головною 
ланкою в системі забезпечення безпеки умов праці, 
тому що гігієнічні висновки і рекомендації засно-
вані на його результатах. 

Проведення досліджень хімічного аналізу по-
вітр робочої зони підприємств має своєю метою 
визначення газів, парів та аерозолів, які мають 
шкідливий вплив на здоров'я людини.

Джерелом забруднення повітряного середови-
ща на виробництві є роботи, технологічні проце-
си яких пов'язані з використанням або утворенням 
шкідливих речовин.

При недостатній герметизації обладнання, від-
сутності або недостатній ефективності санітарно-
технічних улаштувань, головним образом вентиля-
ції, концентрація шкідливих домішок може досягти 
величин, які завдають шкоду здоров'ю працюючих. 
Законодавство з охорони праці з встановленням 

гранично допустимих концентрацій шкідливих ре-
човин обмежує ступінь забруднення повітряного 
середовища на виробництві.

Практика гігієнічного нормування гранич-
но допустимих концентрацій токсичних речовин 
потребує систематичного контролю повітряного 
середовища на підприємствах, а отже, і наявнос-
ті чуттєвих і по можливості, вибіркових методів 
аналізу. На теперішній час велика увага надаєть-
ся санітарно-хімічним дослідженням. Основні 
шкідливі та небезпечні фактори виробничого по-
вітряного середовища і трудового процесу це про-
мислові аерозолі (електрогазозварювання металів 
та їх сплавів), пил та ін. Протягом 2015–2017 ро-
ків Куп'янським лінійним лабораторним відділом 
ХВП ДУ «Лабораторний центр на залізничному 
транспорті МОЗ України» в рамках проведення 
соціально-гігієнічного моніторингу здійснювався 
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контроль за повітрям робочої зони на підприєм-
ствах залізничного транспорту Куп’янської діль-
ниці Південної залізниці. Проведення великих 
об'ємів зварювальних робіт, виконання робіт на 
непостійних робочих місцях супроводжуються 
виділенням в повітря закритих приміщень і робо-
чої зони шкідливих хімічних речовин, в тому чис-
лі І та ІІ класу безпеки фіброгенної та алергенної 
дії (марганець, заліза оксид та ін.), які негативно 
впливають на органи дихання, кровоносні судини, 
нервову систему організму людини та викликають 
професійні захворювання. Концентрації цих речо-
вин перевищують гранично допустимі концентра-
ції по ГОСТ 12.1.005-88. 

Найбільші концентрації шкідливих речовин при 
лабораторному контролі за період 2015–2017років 
виявлено при виконанні зварювальних робіт крупно 
габаритних конструкцій, не обладнаних місцевими 
витяжними пристроями. Виявлені концентрації шкід-
ливих речовин в повітрі робочої зони електрозварни-
ків та газорізальників складають в середньому:

1) марганець в зварювальному аерозолі при 
його вмісті до 20% - 0,22 мг/м³ (ГДК-0,2мг/м³);

2) вуглецю оксид - 5,4 мг/м³ (ГДК-20,0мг/м³);
3) азоту діоксид- 1,5 мг/м³ (ГДК-2,0мг/м³);
4) заліза оксид - 6,6 мг/м³ (ГДК-6,0мг/м³);
5) титан і його діоксид - 7,8 мг/м³ (ГДК-10,0мг/м³).
Також, за результатами лабораторних дослі-

джень було виявлено перевищення ГДК шкідливих 
речовин в повітрі робочої зони, а саме: столяра під 
час обробки старої деревини (шпал) на різних де-

ревообробних станках (пил деревини з домішками 
кремнію менше 2%), та механіка по ремонту кабе-
лю , паяльні роботи свинцевим припоєм (свинець 
та його неорганічні сполуки по свинцю). В вироб-
ничих приміщеннях при виконанні малярних робіт 
(фарбування панелей емаллю ПФ-115) з викорис-
танням розчинників сольвент та оліфа-оксоль, в 
повітрі робочої зони маляра виявлена концентрація 
ксилолу перевищувала ГДК. В повітрі робочої зони 
коваля, під час загартовування деталей в горні , що 
працює на вугіллі, та штампуванні їх механічним 
пресом, виявлена концентрація ангідриду сірчисто-
го перевищувала ГДК . 

Результати лабораторних досліджень повітря 
закритих приміщень і робочої зони по соціально-
гігієнічному моніторингу на об'єктах залізничного 
транспорту Куп’янської дільниці за 2015–2017 року 
надані в таблицях.

Основними заходами направленими на покращен-
ня умов праці робітників залізничного транспорту, є 
удосконалення видів та способів зварки, зварюваль-
них матеріалів, упровадження автоматичних процесів 
зварки, пристроїв вентиляції, придбання пересувних 
місцевих вентиляційних агрегатів, розробка та впро-
вадження в дію оптимальних режимів праці вентиля-
ції; дотримання режиму праці робітників, проведення 
лікувально-профілактичних заходів та забезпечення 
особистими засобами захисту органів дихання.

Висновки:
1. Систематичний лабораторний контроль по-

вітря закритих приміщень і робочої зони на про-
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2015 8 6 68 0 34 0 117 59 40 37
2016 11 10 161 14 45 0 176 79 51 38
2017 10 9 158 6 45 0 179 101 102 90

Таблиця 2 
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2015 8 16 8 50,0 185 59
2016 10 27 15 55,5 337 93
2017 10 27 14 52,0 337 107



35

Медичний форум
♦

мислових підприємствах залізничного транспорту 
допомогає їх керівництву ефективно проводити 
заходи по поліпшенню умов праці, профілактиці 
професійної захворюванності та оздоровленню 
працюючіх.

2. Взаємодія практичної медицини, науко-
во-дослідних данних в сфері гігієни праці з про-
філактичними заходами керівництва промислових 
підприємств повинні сприяти вирішенню питань са-
нітарно-епідеміологічного благополуччя населення.
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ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДУ «ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

УКРАЇНИ» З ДЕРАТИЗАЦІЇ

В статті проводиться аналіз роботи відділення профілактичної дезінфекції Куп’янського лінійного лабораторного 
відділу Харківського відокремленого підрозділу ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті міністерства 
охорони здоров’я України» з дератизації.

Ключові слова: профілактика, дезінфекція, дератизація, лабораторний відділ, залізничний транспорт. 

В статье проводится анализ работы отделения профилактической дезинфекции Купянского линейного лабора-
торного отдела Харьковского обособленного подразделения ГУ «Лабораторный центр на железнодорожном транс-
порте министерства здравоохранения Украины» по дератизации.

Ключевые слова: профилактика, дезинфекция, дератизация, лабораторный отдел, железнодорожный 
транспорт.

The article analyzes the work of the department of preventive disinfection of the Kupyansk linear laboratory department 
of the Kharkiv Separated Subdivision of the Laboratory Center on the Railway Transport of the Ministry of Health of Ukraine 
on deratization.

Key words: prophylaxis, disinfection, deratization, laboratory department, railway transport.

Дератизація – знищення щурів, мишей і інших 
гризунів, що є джерелами і переносниками інфек-
ційних захворювань, а також завдають економічної 
шкоди. Дератизаційні заходи діляться на профілак-
тичні та винищувальні.

Профілактичні заходи.
1. Непроникність будівель для гризунів забезпе-

чується будівництвом їх з непроникних матеріалів –  
каменю, залізобетону, цегли і т. д.

2. Санітарні заходи – зберігання харчових про-
дуктів і води в недоступною для гризунів тарі, не-
допущення скупчень мотлоху і звалищ будівельно-
го сміття, своєчасне очищення територій станцій 
та інших приміщень від нечистот, пристрій непро-
никних для гризунів сміттєвих ящиків, вбиралень 
тощо. Санітарні заходи мають на меті позбавити 
гризунів їжі, води і притулку.

Винищувальні заходи.
За способом винищувальні заходи діляться на 

механічні, біологічні та хімічні.
1. Механічні способи дератизації – прийоми, 

що дозволяють знищувати гризунів за допомогою 
знарядь лову. Засобами механічної дератизації є 
всілякі пастки двох типів: пастки одноразової дії; 
пастки багаторазового дії. Липка маса – це спо-
сіб винищення гризунів може бути застосований 
у всіх об'єктах, а також у дворах, біля сміттєвих 
ящиків, тощо.

Застосування липкою маси особливо раціональ-
но в тих об'єктах, де з тих чи інших причин інші 
способи не можуть бути застосовані (в дитячих, лі-
кувальних установах, харчових блоках, тощо).

2. Біологічний спосіб дератизації – знищення 
гризунів тваринами і хижаками, а також застосу-
вання мікробів, що викликають захворювання се-
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ред гризунів. Для знищення гризунів в приміщен-
нях використовуються кішки і собаки. У польових 
умовах винищувачами гризунів є хижаки – сови, 
яструби, тхори, лисиці, ласки і ін.

3. Хімічний спосіб дератизації – знищення гри-
зунів отруйними хімічними засобами. Отрути засто-
совуються у вигляді додавання їх в харчові приман-
ки, шляхом нанесення на поверхню води, запилення 
нір та інше, а також у вигляді газів. Найбільш поши-
реним є застосування отруйних приманок. Отруй-
ні принади готуються з привабливого для гризунів 
корму – крупи, зерна, риби, м'яса, пшеничного і 
житнього хліба або борошна, м'ясних відходів. Для 
більшої привабливості до приманок додають цукор, 
рослинну олію. Для більш успішного знищення гри-
зунів рекомендується міняти раз на 1-1,5 місяці як 
самі приманки, так і додавання до них отрути. Реко-
мендується отруту чергувати. Заміна приманки і до-
давання до неї отрути проводиться одночасно. При 
застосуванні хімічних засобів дератизації строго по-
винні дотримуватися наступних правил безпеки:

– готувати приманки дозволяється в натяжній 
шафі або на відкритому повітрі;

– при роботі обов'язково одягати респіратор і 
гумові рукавички. Під час роботи категорично за-
бороняється палити і приймати їжу;

– приготовані приманки слід зберігати в тарі з 
чіткою, добре видимим написом «ОТРУТА» і не 
залишати без нагляду, нікому не передавати і не до-
віряти їх зберігання, навіть тимчасово;

– застосовувати приманку слід в подрібненому ви-
гляді, щоб гризуни не могли перенести її в інше місце;

– перед початком роботи дезінфектор 
зобов'язаний під розписку повідомити про майбут-
ню роботу кожному начальнику об'єкта, докладно 
пояснити завдання дератизації, отруйність застосо-
вуваної приманки, правил обережності проти отру-
єння людей, домашніх тварин і птиці, а після роз-
кладки отруєної приманки вказати місця де вона 
розкладена;

– після роботи з отрутою або приманками 
обов'язково мити руки з милом.

В роботі з дератизації ВПД Куп’янського лі-
нійного лабораторного відділу використовується 
хімічний спосіб з використанням препаратів, в 
яких діюча речовина є антикоагулянт бродифа-
кум, дифенацин, а також механічний спосіб дера-
тизації, з використанням готової клейової пастки.

Використовуються хімічні приманки як в гото-
вому вигляді так і приманки які виготовляються в 
лабораторії з використанням кормового наповню-
вача (очищене зерно, крупа) та атрактивних речо-
вин (рослинна олія, цукор-пісок). 

Готова приманка – це тістоподібна маса, яка 
упаковується в пакетики з фільтр-паперу, вагою 

10-13,5г. Фільтр-папір добре пропускає запахи, але 
перешкоджає проникненню вологи, що дозволяє 
приманці працювати у вологих умовах (водостоки, 
каналізації і т. д.). Приманка легко прибирається 
після застосування і не вимагає спеціальної утилі-
зації, досить закопати або спалити її. Залишки роз-
кладаються на прості складові на протязі 30 днів.

При приготуванні хімічних принад викорис-
товуються спеціальні розрахунки з використан-
ням концентрату препарату , кормової основи та 
атрактанту. Принади розташовують в місцях в 
зоні активності гризунів, їх укриття та харчування. 
Принаду розкладають за допомогою спеціального 
совка або пластикової ложки у неглибокі спеці-
альні місткості, лотки або пристосовану для цього 
тару. Місця розкладки необхідно маркувати «Отру-
та! та № точки». Відстань між точками розкладки 
2-15м. в залежності від численності та видової при-
належності гризунів і захаращеності приміщення. 
В зоні активності хатніх мишей принаду розклада-
ють як найбільше по всьому об’єму приміщення: 
на підлозі, полицях, антресолях, тощо. Розкладену 
принаду контролюють через 1-2 дні, а потім з ін-
тервалом 5-7 днів. При виконанні всіх робіт з при-
надами необхідно дотримуватися заходів безпеки 
та правил особистої гігієни.

В своїй роботі також використовуємо механіч-
ний спосіб знищення синантропних гризунів, до 
якого відноситься використання клейової пастки. 
Вона являє собою картонну пластину, на одну сто-
рону якої нанесений шар клею на основі каучуку і 
рослинної смоли, захищену зверху захисною папе-
ровою плівкою. Клейові пастки не містять отруй-
них речовин і є абсолютно безпечними для людей і 
домашніх тварин. Цей метод боротьби з пацюками 
і мишами надійний і ефективний. Клейові пастки 
виготовлені з урахуванням біологічних особливос-
тей гризунів. Пастку встановлюють в місцях ймо-
вірного скупчення, на шляхах пересування шкід-
ників до джерел їжі та води, краще біля стін або в 
кутах приміщення.

Таким чином, можно зробити висновок, що при 
застосуванні хімічного та механічного способу де-
ратизації протягом 2013–2017років на Куп’янській 
лінійний дільниці Південної залізниці якість про-
ведення з профілактичної дератизації на об’єктах 
була достатньо високою, відсоток вивільної від гри-
зунів площі по кожному об’єкту на кінець кожного 
року складав практично 100%. Висока якість про-
філактичних дератизаційних заходів з дотриманням 
об’єктів у належному санітарно– гігієнічному стані 
безумовно сприяє попередженню пов’язаних з цими 
об’єктами можливих інфекційних захворювань. Без-
умовно якісним застосуванням являються викорис-
товувані хімічні та механічні способи дератизації. 
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ПОКАЗНИКИ СУДИННИХ ФАКТОРІВ РОСТУ ТА НІТРОГЕНУ 
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ 

ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ РАМІПРИЛОМ ТА СПІРОКТОНОМ

У 106 пацієнтів із хронічною серцевоюнедостатністю IIA та IIБ стадії, у тому числі 51 – з серцевою недостатністю 
функціонального класу II по класифікації NYHA та 55 – з III функціональним класом ХСН, досліджували рівень VEGF, 
TGF 1 та рівень NO. Дослідження показали, що під час лікування еплереноном і фозиноприлом і у більшості пацієнтів 
нормалізувався вміст факторів ангіогенезу (VEGF, TGF 1) і рівня NO. Для підвищення ефективності лікування у довго-
тривалій терапії рекомендується на додаток до комплексного лікування включати расілез і бетаксолол. 

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, фактори ангіогенезу, фозіноприл, еплеренон.

У 106 пациентов с ХСН IIA и IIB, в том числе у 51 была сердечная недостаточность ІІ функционального класса 
по классификации NYHA и 55 – бил III функциональный класс. У больных был изучен уровень VEGF, TGF 1 и уровень 
NO. Исследования показали, что во время лечения эплеренонoм и фозиноприлом у большинства пациентов нор-
мализовались факторы ангиогенеза (VEGF, TGF 1) и уровень азота. В целях повышения эффективности лечения при 
рефрактерности к лечению рекомендуется в дополнение к комплексной терапии включают расилез и бетаксолола.

Ключовые слова: хроническая сердечная недостаточность, факторы ангиогенеза, фозиноприл, эплеренон.

In 106 patients with CHF IIA and IIB stage, including the 51 had functional class II heart failure in NYHA classification 
and 55 – III functional class was investigated level of βVEGF, TGF 1 and the level of nitrogen. Studies have shown that during 
treatment with eplerenone fozinoprylom and most patients normalized content angiogenesis factors β(VEGF, TGF 1) and the 
level of nitrogen. In order to increase the effectiveness of treatment in refractory to therapy is recommended in addition to 
the complex treatment include race blades and betaxolol.

Key words: chronic heart failure, angiogenesis factors, fozinopryl, eplerenone.

Вступ. Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її звязок із важливими науковими та прак-
тичними завданнями:

Численні результати спеціальних епідеміоло-
гічних досліджень свідчать, що хронічна серцева 
недостатність на сьогоднішній день є основною 
причиною смертності від ІХС серед дорослого на-
селення [1, c. 1, 7, с. 1]. За останні 30 років струк-
тура смертності від серцево-судинних захворювань 
в Україні практично не змінилася – близько 90% 
випадків припадає на ІХС і мозковий інсульт, що 
робить захворювання серцево-судинної системи 
однією з найбільш актуальних проблем сучасної 
кардіології [3, с. 1; 6, с. 1].

Виконана наукова робота тісно зв’язана з науко-
вою роботою кафедри сімейної медицини.

Аналіз останніх досліджень. Подальші до-
слідження виявили ряд цитокінів, відповідальних 
за неореваскулярізацію в пухлинних утвореннях, 
запальних вогнищах та ішемізованих тканинах. 
Згідно до сучасних уявлень, основними факторами 

ангіогенезу є трансформуючий бета фактор росту 
(TGF-b), судинний ендотеліальний фактор росту 
(VEGF) і деякі інші. 

Цікаво, що ендотеліальні клітини мають рецеп-
тори для VEGF, але продукують VEGF тільки у ста-
ні аноксії. На відміну від інших факторів росту, що 
стимулюють проліферацію багатьох типів клітин, 
VEGF є селективним мітогеном для ендотелію. 

Впровадження в клінічну практику так званого 
терапевтичного аігіогенезу дозволило розширити 
можливості лікування ІХС і серцевої недостатнос-
ті. Введення в організм ангіогенних факторів спри-
яє розвитку колатерального русла в ішемізованому 
міокарді, що само по собі або в поєднанні з хірур-
гічною реваскуляризацією міокарда може з'явитися 
альтернативним способом лікування хворих, які 
страждають важкою формою ішемічної хвороби 
серця, ускладненою хронічною серцевою недо-
статністю [2, с. 2; 4, с. 2; 5, с. 2].

Мета. Постановка завдання: дослідити динамі-
ку судинних факторів росту та кінцевих метаболітів 
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азоту у хворих на хронічну серцеву недостатність під 
впливом лікування фозіноприлом та еплереноном. 

Під спостереженням знаходилось 106 пацієнтів 
з ХСН ІІА і ІІБ стадії, серед яких у 51 був ІІ функ-
ціональний клас ХСН по класифікації NYHA і у  
55 – ІІІ функціональний клас. У хворих з ІІ функці-
ональним класом у комплекс лікування включався 
фозіноприл один раз на добу у дозі 5 -20 мг, а у 
хворих з ІІІ функціональним класом – фозіноприл 
Н (фозікард Н) у поєднанні з селективним інгібі-
тором альдостерону еплереноном (інспра) у дозі  
25-50 мг на добу. З метою контролю була обстежена 
група здорових осіб відповідної статі та віку у кіль-
кості 30 осіб. Визначались такі показники факторів 
ангіогенезу – рівень судинного ендотеліального 
фактора росту (VEGF) та вміст трасформуючого 
фактора росту фібробластів (TGF β1), а також рі-
вень кінцевих метаболітів азоту (NOx) – нітрогену, 
які характеризують ендотеліальну функцію. Обсте-
ження хворих проводилось до початку лікування і 
після курсу лікування, який складав 3 місяці.

Матеріал оброблений за допомогою комп’ю- 
терних програм «Statistica” for Windows 6.1» (№ лі-
цензії АХХR712D833214FAN5).

Результати досліджень і їх обговорення. Як 
свідчать проведені нами дослідження (табл. 1),  
вихідні показники рівня VEGF у обох групах були 
вірогідно збільшеними відносно контрольної групи 
здорових: 1-а група – 15,9% (р<0,001), 2-а група –  
34,1% (р<0,001). 

Водночас рівень активності TGFβ1 в обох гру-
пах був зниженим відносно здорових (1-а група – 
9,0%, р>0,05; 2-а група – 19,4%, (р<0,001). 

Досить важливим для оцінки змін факторів ан-
гіогенезу було і дослідження нітрогену. Окрім своєї 
центральної ролі вазодилататора, оксид азоту вико-
нує функцію нейротрансмітера і відіграє важливу 
роль у довгостроковому потенціюванні пам'яті 
нейронів, пригнічує адгезію формених елементів 
крові до ендотелію [7, 8, 9]. Біосинтез оксиду азо-
ту у тромбоцитах реалізується синтетазою оксиду 
азоту (синтетаза 1 типу). Агреговані тромбоцити 
продукують оксид азоту, який пригнічує агрега-
цію тромбоцитів [14]. Ендотеліальний оксид азо-
ту пригнічує дію вазоконстрикторів (тромбоксану 
А2 і серотоніну), що виділяються з тромбоцитів  
[12, 15]. Це обумовлено дією оксиду азоту на сиг-
нали адгезивних молекул так само, як його здатніс-
тю пригнічувати експресію.

Проведені нами дослідження вихідних рівнів 
показників кінцевих метаболізму азоту (NO2+No3) 
показали, що вихідний рівень NOx у всіх групах 
відносно здорових був вірогідно нижчим, причому 
у пацієнтів з ХСН ІІА (ІІ ФК) його зниження стано-

вило 15,4% (р<0,001), а у хворих з ХСН ІІІ ФК – на 
28,6% (р<0,001). 

Аналіз кореляційних співвідношень у всіх під-
групах показав наявність вірогідного рівня прямої 
кореляції NOx з TGFβ1 (r = + 0,433, р<0,02) та зво-
ротньої – з VEGF (r = – 0,455, р<0,01).

Водночас нами визначалась і швидкість клубоч-
кової фільтрації (ШКФ), яка є одним з досить важ-
ливих маркерів важкості ХСН [13]. Проведені нами 
дослідження показали, що швидкість клубочкової 
фільтрації з наростанням стадії ХСН прогресивно 
зменшується. Так, у хворих з ХСН ІІА стадії швид-
кість клубочкової фільтрації відносно здорових 
зменшувалась на 17,7% (р<0,01), у хворих з ХСН  
ІІ Б стадії – на 28,3% (р<0,001).

Дослідження особливостей показників факто-
рів ангіогенезу, кінцевих метаболітів азоту і ліпідів 
в залежності від функціонального класу та стадії 
ХСН показало, що в процесі лікування у більшос-
ті хворих з ІІ ФК ХСН і ІІІ ФК ХСН відмічались 
позитивні клінічні ознаки ефективності лікуван-
ня, які проявлялись достовірним зниженням вміс-
ту VEGF та істотним зростанням TGFβ1 і ШКФ 
у обох групах. При цьому включення в комплекс 
лікування хворих з рефрактерним перебігом ХСН 
расілезу і бетаксололу супроводжувалось досто-
вірним зниженням вмісту VEGF при ХСН ІІ ФК на 
9,9% (р<0,001); при ХСН ІІІФ – на 19,0% (р<0,001) 
на тлі зростання рівня TGFβ1 і швидкості клубоч-
кової фільтрації: 1-а група – 9,0% (р<0,01) і 16,9% 
(р<0,01). Вказані зміни були обумовлені збіль-
шенням контролю активності ренін-ангіотензин-
альдостеронової системи і зменшенням випадків 
виникнення феноменів «вислизання» блокади син-
тезу альдостерону і «реактивації» утворення ангі-
отензину II. 

Висновки.
1. ХСН супроводжується істотними різнона-

правленими змінами факторів ангіогенезу та при-
гніченням утворення нітрогену. 

2. Фозіноприл Н у добовій дозі 5 -20 мг може 
застосовуватись як варіант монотерапії при ХСН 
ІІ фк. і у сполученні з еплереноном у добовій дозі  
25–50 мг при ХСН ІІІ фк., а при рефрактерності до 
вказаної терапії включенням у комплекс лікування 
расілезу і бетаксололу не спричиняючи ускладнень 
та підвищуючи ефективність лікування.

Преспективи подальших розвідок у даному на-
прямку.

Для подальших розвідок механізмів порушен-
ня у системах ангіогенезу виникає необхідність 
урахування нейрогуморальних впливів ренін-ан-
гіотензин-альдостеронової та симпатико-адрена-
лової систем, а також дослідження ендотеліаль-
них факторів.

Таблиця 1
Вихідні показники ангіогенезу, швидкості клубочкової фільтрації, кінцевих метаболітів азоту  

та ліпідів при хронічній серцевій недостатності

Показники Здорові (n-30) ХСН ІІ А стадії (ІІ фк.) ХСН ІІБ стадії (ІІІ фк.)
VEGF (нг/мл) 206,13±5,28 238,85±5,12* 276,52±3,68*
TGFβ1 (пг/мл) 117,5±4,2 106,8±4,0 94,7±3,2*,**

NOx 25,38±0,28 21,48±0,44* 18,12±0,33*,**
ШКФ (мл/хв.) 95,4±3,7 78,5±5,2* 68,4±3,8*

Примітка: р – розбіжності достовірні (p<0,05 – 0,001) відносно до даних контрольної групи здорових. 
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НАПРЯМКИ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ І КОРЕКЦІЇ 
КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ, ОБУМОВЛЕНИХ БОЙОВОЮ ТРАВМОЮ

В статті наведені дані щодо сучасного уявлення про причини розвинення когнітивних розладів при критичних 
станах і напрямків їх профілактики та лікування. Приведені дані власних досліджень ефективності застосування з 
цією метою в комплексі інтенсивної терапії препаратів з різним механізмом дії і різними точками впливу на патогенез 
когнітивних розладів, а саме тіоцетаму, реамберину і гліатиліну. Визначено, що кожний з досліджуваних препаратів 
певною мірою захищає когнітивні функції з відмінностями на різних етапах лікування.

Ключові слова: когнітивні розлади, критичні стани, фармакопротекція, тіоцетам, реамберин, гліатилін.

В статье приведены данные о современных представлениях о причинах развития когнитивных расстройств при 
критических состояниях и направлениях их профилактики и лечения. Приведены данные собственных исследова-
ний эффективности применения с этой целью в комплексе интенсивной терапии препаратов с разными механиз-
мами действия и разными точками воздействия на патогенез когнитивных расстройств, а именно — тиоцетама, 
реамберина и глиатилина. Определено, что каждый исследованный препарат в определенной степени защищает 
когнитивные функции с отличиями на разных этапах.

Ключевые слова: когнитивные расстройства, критические состояния, фармакопротекция, тиоцетам, реам-
берин, глиатилин.

The article presents data on current views on the causes of the development of cognitive disorders in critical condi-
tions and the directions of their prevention and treatment. The data of the own study on the effectiveness of the use for this 
purpose in a complex of intensive therapy of drugs with different mechanisms of action and different points of influence on 
the pathogenesis of cognitive disorders, namely, thiocetam, reamberin and gliatilin. It is determined that each investigated 
preparation protects to some extent cognitive functions with differences at different stages.

Key words: cognitive disorders, critical conditions, pharmacoprotection, thiocetam, reamberin, gliatilin.

Когнітивні порушення певний час були поза 
увагою лікарів взагалі і лікарів-анестезіологів зо-
крема. Вважалося, що проблеми з пам’яттю, ува-
гою та іншими розумовими функціями, які подеку-
ди виявлялися у хворих, що перенесли оперативні 
втручання, травми та інші критичні стани, є чи-
мось рідкісним, не пов’язаним напряму з критич-
ним станом, і може бути предметом цікавості лише 
психотерапевтів або невропатологів. Між тим вже 
наприкінці ХХ сторіччя виявилося, що когнітивні 
розлади після перенесених критичних станів, є до-
сить поширеною проблемою [1, 2, 3, 4].

Причинами порушення когнітивних функцій при 
критичних станах можуть бути численні фактори, се-
ред яких С.В. Царенко і О.Р. Добрушина виділяють 
фізіологічні, лікарські і фактори оточуючої середи 
[2]. Найбільш вивченими фізіологічними факторами 
є гіпоксемія, артеріальна гіпотензія, синдром систем-
ної запальної відповіді. Серед ймовірних факторів 
С.В. Царенко і О.Р. Добрушина зазначають порушен-
ня регуляції концентрації нейромедіаторів.

Для травмованих хворих важливими факторами 
також є ступінь обмеженості можливостей догляду 
за собою. Загалом функціонування центральної 
нервової системи, а відтак і ймовірність розвитку 
когнітивних порушень, залежить від адекватної до-
ставки кисню і поживних речовин, адекватного ви-
далення з мозкової тканини продуктів метаболізму 
та адекватної взаємодії між нейронами [5].

Одними з суттєвих факторів, що ускладнюють 
аналіз когнітивних розладів, обумовлених критич-
ними станами, та порівняння результатів різних 
досліджень є невизначеність ключових термінів 

проведення дослідження та відсутність загально 
визнаного набору діагностичних інструментів [6]. 
Визначаючи етапи обстеження для даного дослі-
дження ми виходили з того, що всі хворі перево-
дяться з відділення інтенсивної терапії за умови 
повного відновлення мозкових функцій і стабіліза-
ції показників роботи всіх життєво важливих сис-
тем. Виписка з лікарні також є визначеним етапом 
в процесі лікування хворого.

Терміни досліджень у віддаленому періоді також 
сильно варіюють від дослідження до дослідження, 
що створює додаткові складнощі в порівнянні між 
дослідженнями. За нашою думкою, першим ключо-
вим пунктом післягоспитального етапу має бути 3 
місяці після операції чи отримання травми. За цей 
час хворий повністю адаптується до повсякденного 
життя і повертається до звичного ритму праці і від-
починку. Саме тому зміни когнітивних функцій, які 
можуть бути визначені на цьому етапі при порівнян-
ні з вихідним їхнім рівнем, віддзеркалюють перші 
віддалені наслідки впливу на них критичного ста-
ну. Подібний термін прийнято, наприклад, в якості 
критерію для діагностики судинної деменції [7]. По-
дальші етапи, наприклад, через 6, 12 місяців, 2, 3 і 
більше років можуть використовуватися для аналізу 
подальшої динаміки змін когнітивних порушень і 
ефективності їх лікування.

Фармакологічна протекція і терапія когнітив-
них розладів, обумовлених критичними станами, 
базуючись на сучасних уявленнях про патогенез їх 
розвитку, спрямована на різні його ланки. З само-
го початку вивчення проблеми використовуються 
препарати ноотропної дії, такі, як пірацетам [8]. 
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Іншим напрямком є застосування препаратів, які 
мають мембранопротекторну дію [9]. Не менш 
важливим напрямком фармакопротекції і фармако-
терапії когнітивних розладів є використання пре-
паратів, які підвищують енергетичні можливості 
нервових клітин в умовах локальної чи тотальної 
гіпоксії та ішемії [10].

Дане дослідження є частиною науково-дослід-
ної роботи кафедри анестезіології та інтенсивної 
терапії ДЗ “Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України” за темою “Розробка нових напрямів 
анестезіологічного та периопераційного забезпе-
чення в різних галузях хірургії і варіантів інтенсив-
ної терапії критичних станів, з визначенням нових 
технологій замісної і відновлювальної терапії сис-
тем життєзабезпечення” (державний реєстрацій-
ний номер – 0113U006629).

Мета: Визначити ефективність різних напрям-
ків фармакопротекції і фармакотерапії когнітивних 
розладів, обумовлених бойовою травмою.

Матеріали і методи. Дослідження проведе-
но на базі КЗ «Дніпропетровська обласна клініч-
на лікарня ім. І.І. Мечникова» (гол. лікар – проф. 
С.А. Риженко). В дослідження було включено  
88 хворих, які отримали мінно-вибухове або вогне-
пальне поранення під час бойових дій в зоні АТО. 
Всі поранені були рандомізовані на 4 групи: 20 по-
ранених склали контрольну групу, яка отримувала 
стандартну інтенсивну терапію травматичної хво-
роби; 24 поранених, які окрім стандартної терапії 
отримували реамберин, склали основну групу № 1; 
24 поранених, які окрім стандартної терапії отри-
мували гліатилін, склали основну групу № 2; 20 по-
ранених, які окрім стандартної терапії отримували 
тіоцетам, склали основну групу № 3.

Методики застосування препаратів досліджен-
ня були наступними:

• Реамберин вводився внутрішньовенно повіль-
но в дозі 400 мл на добу протягом 5 діб.

• Гліатилін вводився внутрішньом’язово по 1 г  
один раз на добу протягом часу перебування у 
відділенні інтенсивної терапії з переходом на пе-
роральний прийом по 400 мг (1 капсула) 2 рази на 
добу сумарно до 10 діб.

• Тіоцетам вводився по 5 мл (500 мг пірацета-
му і 125 мг морфолінієвої солі тіазольної кислоти) 
внутрішньом’язово один раз на добу протягом часу 
перебування у відділенні інтенсивної терапії з пе-
реходом на пероральний прийом тіоцетама форте 
по 1 таблетці (400 мг пірацетаму і 100 мг морфолі-

нієвої солі тіазольної кислоти) 3 рази на добу про-
тягом 21 доби.

Критерії включення: вік хворих від 18 до 60 років;  
тяжкість травми за шкалою ISS не більше 50 од.; 
порушення свідомості при надходженні до лікарні 
за шкалою ком Глазго не нижче 8 балів; Тяжкість 
вихідного соматичного стану за шкалою SAPS II не 
більше 30 балів.

Критерії виключення: смерть хворого; розвиток 
поліорганної дисфункції-недостатності в гострому 
посттравматичному періоді.

Тяжкість травми визначалася за шкалою ISS; 
тяжкість невідкладного стану, пов’язаного з трав-
мою – за шкалою EmTraS; тяжкість загального 
стану при надходженні – за шкалою SAPS II. Стан 
когнітивних функцій досліджували за допомогою 
шкали CFQ (стан, що передував травмі, визначався 
на 2-у добу після травми за умови повного віднов-
лення свідомості; стан когнітивних функцій через 
3 місяці після травми визначався шляхом телефон-
ного інтерв’ювання) і шкали MMSE, яка викорис-
товувалась для визначення когнітивних функцій 
на другу добу після травми, на етапі переведення 
хворих з відділення інтенсивної терапії (ВІТ) до 
травматологічного та на етапі виписки з лікарні. 
Для забезпечення можливості порівняння даних, 
отриманих за різними шкалами, всі вони були пе-
реведені у відносні величини і представлені відсо-
тком від максимального значення кожної шкали.

Отримані дані аналізувалися з використан-
ням параметричних і непараметричних методів 
статистики за допомогою програмного комплек-
су Libreoffice.org 6 (версія 6.0.1.1) і онлайново-
го калькулятора Mann-Whitney U Test Calculator  
(http://www.socscistatistics.com/tests/mannwhitney).

Результати та їх обговорення. Всі поранені 
надходили до ДЗ «Дніпропетровська обласна 
клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» після надан-
ня їм допомоги на попередньому етапі медико-
санітарної евакуації (в мобільному військовому 
шпиталю або міській чи районній лікарні безпо-
середньо поряд з лінією розмежування) протягом 
1-2 діб після поранення. Тяжкість травми, невід-
кладного стану і терміни тривалості госпіталіза-
ції у відділення інтенсивної терапії та в лікарні 
наведені в таблиці № 1.

Двох поранених будо виключено з дослідження 
з причини летального виходу (по одному в групах 
№ 2 і № 3) і одного з причини розвитку поліорган-
ної недостатності (в контрольній групі). Перебіг 

Таблиця 1
Показники тривалості госпіталізації та тяжкості травми і тяжкості стану

Показник Контрольна група Група № 1 Група № 2 Група № 3
Тривалість госпіталізації у 

відділення інтенсивної терапії 6,5±1,0 7,0±3,2 8,3±2,5 7,3±1,6

Загальна тривалість 
госпіталізації 10,0±1,8 12,0±8,6 11,9±3,4 14,0±2,5

ISS 26,2±4,1 24,4±5,1 29,6±5,1 24,3±2,8
EmTraS 2,84±0,69 2,87±0,57 2,08±0,46 3,22±0,46
SAPS II 15,47±2,42 13,22±2,55 13,50±2,66 16,44±2,09

Примітка: різниця між групами не достовірна за всіма показниками.
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раннього посттравматичного періоду у всіх по-
ранених, які залишилися в дослідженні, перебігав 
без суттєвих ускладнень. Частина поранених була 
переведена для подальшого лікування і реабіліта-
ції в інші лікувальні заклади України, тому трива-
лість госпітального етапу лікування в КЗ «ДОКЛ ім.  
І.І. Мечникова» у різних хворих варіює у досить ши-
роких межах: від 1 до 83 діб в поодиноких випадках.

Вихідний стан когнітивних функцій, визначе-
ний за допомогою опитувальника CFQ на другу 
добу після травми, у поранених всіх груп був в 
межах норми. На другу добу після травми у хворих 
всіх груп визначалося достовірне зниження когні-
тивних функцій (табл. 2).

Починаючи з етапу переводу з відділення ін-
тенсивної терапії у хворих першої і третьої груп 
визначалося достовірне по відношенню до контр-
ольної групи відновлення когнітивних функцій.  
В другій групі ця різниця стала достовірною лише 
через 3 місяці.

Таким чином, результати дослідження дозво-
ляють стверджувати, що застосування препаратів 
з органопротективною дією, які здійснюють свою 
захисну функцію через різні механізми, запобіга-
ють тривалому зниженню когнітивних функцій 
у хворих з мінно-вибуховими та вогнепальними 
пораненнями. Найбільшим протективним ефек-

том на госпітальному етапі виявився реамберин, 
тоді як у віддаленому періоді більш ефективним 
був тіоцетам. Можна припустити, що ще більш 
ефективною може виявитися методика, яка перед-
бачала б послідовне застосування всіх трьох до-
сліджуваних препаратів.

Висновки:
1. Травматична хвороба в наслідок мінно-ви-

бухового або вогнепального поранення може бути 
причиною когнітивної дисфункції, яка розвивається 
з перших днів після поранення і триває щонаймен-
ше 3 місяці.

2. Застосування реамберину значно знижує ви-
разність пригнічення когнітивних функцій в ран-
ньому посттравматичному періоді, але не запобігає 
йому у віддаленому.

3. Застосування гліатиліну в комплексі ін-
тенсивної терапії раннього посттравматичного 
періоду запобігає вираженим порушенням ког-
нітивних функцій більшою мірою у віддаленому 
періоді.

4. Включення тіоцетаму в комплекс інтенсивної 
терапії бойової травми запобігає розвитку вираже-
них порушень когнітивних функцій в ранньому пе-
ріоді, дозволяє повністю їх відновити вже під час 
гострого періоду і запобігти повторному їх погір-
шенню протягом наступних 3 місяців.

Таблиця 2
Динаміка рівнів когнітивних функцій в групах дослідження

Показник Контрольна група Група № 1 Група № 2 Група № 3
CFQ вихідний рівень, % 98,9±1,1 97,5±1,0 98,6±0,9 98,7±1,5

MMSE на 2-у добу, % 85,6±4,3* 92,3±1,7* 87,2±4,0* 87,2±5,2*
MMSE перевод з ВІТ, % 87,2±3,4* 94,6±1,7*,** 91,4±2,2* 94,3±3,0**

MMSE виписка з лікарні, % 88,3±3,2* 93,0±1,5*,** 92,5±1,9* 96,7±2,2**
CFQ через 3 місяці, % 86,0±3,2* 91,5±1,3*,** 92,9±1,7*,** 97,2±2,2**
Примітка: * – достовірність відмін від вихідного рівня з p<0,05, ** – достовірність відмін від контрольної групи з p<0,05.
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ПОШУК ПЕРСПЕКТИВНИХ РОСЛИННИХ СУБСТАНЦІЙ 

ЯК КОМПОНЕНТІВ ЗБОРУ ПРОСТАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ 

Проведений аналіз фітотерапевтичних прописів для лікування розладів сечостатевої системи у чоловіків з ви-
користанням методики “природної” технології пошуку лікарських засобів (традиційної порівняльної переваги), до-
зволив встановити у їх складі «ядерну групу» рослинних субстанцій: квіти нагідок лікарських, трава звіробою, су-
пліддя хмелю, трава деревію, кореневища з коренями валеріани лікарської, квіти ромашки, бруньки чорної тополі, 
листя подорожника великого, корені панакс женьшеню, бруньки / листя берези, квіти бузини, листя м'яти перцевої, 
трава собачої кропиви. Деякі з вищенаведених видів ЛРС можуть стати основою для розробки складу збору про-
статопротекторної дії, перспективність чого продемонстровано на прикладах їх застосування при захворюваннях 
сечостатевої системи.

Ключові слова: простатит, захворювання сечостатевої системи, простатопротектори, фітотерапевтичні про-
писи, рослинні субстанції, методика “природної” технології пошуку лікарських засобів.

Проведенный анализ фитотерапевтических прописей для лечения расстройств мочеполовой системы у муж-
чин с использованием методики «естественной» технологии поиска лекарственных средств (традиционного срав-
нительного преимущества), позволил установить в их составе «ядерную группу» растительных субстанций: цветы 
ноготков лекарственных, трава зверобоя, соплодия хмеля, трава тысячелистника, корневища с корнями валерианы 
лекарственной, цветки ромашки, почки черного тополя, листья подорожника большого, корни женьшеня, почки / 
листья березы, цветки бузины, листья мяты перечной, трава пустырника. Некоторые из вышеприведенных видов 
ЛРС могут стать основой для разработки состава сбора простатопротекторного действия, перспективность чего 
продемонстрировано на примерах их применения при заболеваниях мочеполовой системы.

Ключевые слова: простатит, заболевания мочеполовой системы, простатопротектор, фитотерапевтические 
прописи, растительные субстанции, методика «естественной» технологии поиска лекарственных средств.

The analysis of phytotherapeutic prescriptions for the treatment of the genitourinary system disorders in men, using 
the method of "natural" technology for the search of drugs (traditional comparative advantage), allowed to establish in their 
composition a "nuclear group" of herbal substances: Calendulae flos, Hyperici herba, Lupuli flos, Millefolii herba, Valerianae 
rhizomata et radices, Matricariae flos, Populi gemma, Plantaginis majoris folia, Ginseng radix, Betulae folia / gemma, Sam-
buci nigrae flos, Menthae piperitae folia, Leonuri herba. Some of the aforementioned medicinal plant materials can become 
the basis for the development of the herbal collection for prostate health, the promising characters of which are demonstrat-
ed by examples of their application in cases of genitourinary system ailments. 

Key words: prostatitis, genitourinary system disorders, prostate protection, phytotherapeutic prescriptions, herbal 
substances, the method of "natural" technology for the search of drugs.

Актуальність. Проблема лікування захворювань 
передміхурової залози останнім часом набуває все біль-
шої актуальності. Хронічний простатит є одним з най-
більш поширених урологічних захворювань у чоловіків. 

Фітотерапія має багато суттєвих переваг перед 
застосуванням синтетичних хімічних препаратів. 
Лікарські рослини, як правило, добре переносять-
ся хворими, їх можна застосовувати тривалий час 
(при необхідності терапія продовжується протягом 
1-2 років), особливо при хронічних захворюваннях, 
не спричиняючи гіповітамінозу та дисбактеріозу. 
Вони добре поєднуються один з одним і можуть 
впливати на різні органи і системи, що дозволяє лі-
кувати одночасно супутні захворювання [3]. 

Лікарські рослини є потенційними джерелами 
засобів для лікування захворювань сечостатевої сис-

теми чоловіків, оскільки практично позбавлені не-
доліків, властивих для антибіотиків і гормональних 
препаратів, є активними щодо штамів мікроорга-
нізмів і вірусів, резистентних до антибіотиків і гор-
мональних препаратів. Спектр лікувальної дії рос-
лин на сечостатеву систему чоловіків є широким. 
У народній медицині різних країн їх застосовують 
при імпотенції різної етіології, аденомі простати, 
простатитах, послабленні статевого потягу, слабкій 
ерекції, пріапізмі, передчасному сім'явиверженні, 
порушенні сперматогенезу та інших захворюваннях, 
що послаблюють чоловічу статеву функцію [2]. 

Постановка проблеми. Простатопротектори –  
лікарські препарати, що нормалізують стромально-
епітеліальні взаємозв’язки в передміхуровій зало-
зі при її віковому морфогенезі. Проведений нами 



45

Медичний форум
♦

аналіз асортименту сучасних простатопротекторів 
(група G04CX Державного реєстру лікарських за-
собів України) свідчить, що більшість ЛЗРП на ві-
тчизняному фармацевтичному ринку представлена 
препаратами іноземного виробництва у вигляді та-
блеток і капсул, а збори як лікарська форма номен-
клатурно відсутня.

Враховуючи вищенаведене, завданням даного 
дослідження став аналіз фітотерапевтичних пропи-
сів [3] для встановлення «ядерної групи» рослин-
них компонентів та обґрунтування перспективнос-
ті їх введення у склад збору простатопротекторної 
дії на прикладі уже відомих в офіцинальній і на-
родній медицині застосувань [2] даних рослинних 
субстанцій у комплексній терапії розладів сечоста-
тевої системи у чоловіків. 

Матеріали і методи: Інформаційний пошук у 
наукових періодичних виданнях, пошукових на-
укових базах, монографіях. Застосовано загально-
прийняті методи досліджень: аналізу, систематиза-
ції, узагальнення інформаційних даних.

В основу проведеного нами дослідження покла-
дено використання методики “природної” техноло-
гії пошуку лікарських засобів (традиційної порів-
няльної переваги), запропонованої Б.П. Громовиком 
[1], яка ґрунтується на відносно нижчій вартості 
і використанні традиційних простих підходів та 
складається з наступних етапів: інформаційний 
пошук прописів рослинних зборів → аналіз про-
писів за складністю і частотою родин та рослин →  
вивчення поєднання рослин у зборах → побудова 
алгоритму поєднання рослин → формування нових 
рослинних зборів.

Результати дослідження та їх обговорення: 
Проведений аналіз фітотерапевтичних прописів 
[3] для лікування розладів сечостатевої системи у 
чоловіків з використанням методики “природної” 
технології пошуку лікарських засобів [1] дозволив 
встановити «ядерну групу» рослинних субстанцій 
(у тексті нижче вони наведені за частотою вклю-
чення до складу прописів), частина з яких може 
стати основою для розробки складу збору проста-
топротекторної дії, адже практично усі лікарські 
рослини даної групи мають достатню ресурсну 
базу або культивуються у промислових масштабах 
в Україні. 

Медичне застосування нагідок лікарських 
(Calendula officinalis, Asteraceae) зумовлено, в 
основному, їх антисептичною, протизапальною, 
спазмолітичною і ранозагоювальною дією. У на-
родній медицині настойку нагідок застосовують 
при конділоматозі уретри і сечового міхура. Мі-
кроклізми з настою суцвіть використовують при 
колікуліті. У суміші з іншими рослинами квіти ка-
лендули застосовують при атонії передміхурової 
залози на тлі хронічного простатиту, чоловічому 
безплідді, імпотенції, частих полюціях, гострому 
простатиті, раку простати і передчасній еякуляції.

У народній медицині відвар і настій трави звіро-
бою (Hypericum perforatum, Hypericaceae) застосо-
вують при конділоматозі уретри і сечового міхура, 
нетриманні сечі, як протизапальний і тонізуючий 
засіб, а також як засіб, що знімає втому; настойку 
трави звіробою рекомендують приймати при аде-
номі простати. Препарати звіробою застосовують 

при застійних явищах в області малого тазу та ім-
потенції. Встановлено високу антибактеріальна 
активність екстрактів із звіробою. Звіробій усуває 
спазми кровоносних судин, підсилює венозний 
кровообіг, покращує кровопостачання внутрішніх 
органів. У суміші з іншими рослинами його засто-
совують при аденомі простати, атонії простати на 
тлі хронічного простатиту, чоловічому безплідді, 
везикуліті, хронічному гломерулонефриті, імпо-
тенції, простатитах, зниженні адекватних ерекцій, 
підвищеній статевій збудливості і передчасному 
сім'явипорскуванні. Рослина стимулює діяльність 
залоз, у зв'язку з чим збільшується вироблення ста-
тевих гормонів, зокрема андрогенів; збільшення 
андрогенів сприяє підвищенню статевої збудливос-
ті і сексуальної активності [2].

Препарати хмелю ) заспокоюють нервову сис-
тему, мають естрогенну активність. Виявлено ді-
уретичний ефект і хорошу лікувальну дію суплідь 
хмелю при уратному літіазі, безсонні, підвищено-
му статевому потягу. Настій «шишок» послаблює 
статеву діяльність, допомагає при запаленні нирок, 
подразненні сечового міхура, безсонні на фоні під-
вищеного статевого збудження, при передчасній 
еякуляції, частих полюціях і пріапізмі. У народній 
медицині хміль приймають при пієлонефриті, цис-
титі, сечокам'яній хворобі, простатиті, нетриманні 
сечі, вегето-судинній дистонії. У суміші з іншими 
рослинами хміль застосовують при атонії проста-
ти на тлі хронічного простатиту, при імпотенції, 
пов'язаній з порушеннями функцій гіпофізу і над-
ниркових залоз, простатитах, сперматореї, хворо-
бливих ерекціях.

Деревій (Achillea millefolium, Asteraceae) на-
родною медициною застосовується в зборах при 
сечокам'яній хворобі, нічному нетриманні сечі, 
нічних полюціях, запаленні сечового міхура. У су-
міші з іншими рослинами деревій використовують 
при сексуальних розладах у чоловіків, аденомі про-
стати, атонії простати на тлі хронічного простати-
ту, чоловічому безплідді, імпотенції, простатитах, 
циститах, а також при зниженні адекватних ерекцій 
і передчасній еякуляції. При хронічному простати-
ті і колікуліті ефективні мікроклізми з настою тра-
ви деревію зі шавлією лікарською [2]. 

Препарати валеріани лікарської (Valeriana 
officinalis, Valerianaceae) призначають при захво-
рюваннях, які супроводжуються нервовим збуджен-
ням, безсонням, істерією. Широко використовують 
валеріану при легких формах неврастенії і психас-
тенії, при вегетоневрозах, неврозах серцево-судин-
ної системи. Її призначають при розладах статевої 
функції, що виникла на ґрунті вищезазначених за-
хворювань. Препарати валеріани зменшують збуд-
ливість ЦНС, причому заспокійлива дія проявляєть-
ся повільно, але досить стабільно. У хворих зникає 
відчуття напруженості та підвищена дратівливість, 
поліпшується сон. У народній медицині валеріа-
ну використовують як загальнозміцнюючий засіб. 
У суміші з іншими рослинами її застосовують при 
аденомі простати, імпотенції, простатитах, як тоні-
зуючий засіб, при цистоспазмі, підвищеній статевій 
збудливості, передчасній еякуляції.

Ромашку (Chamomilla recutita, Asteraceae) 
включають у збори, які застосовують при хроніч-
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них запаленнях сечових шляхів, особливо нирко-
вих канальців і сечового міхура. У суміші з іншими 
рослинами ромашку використовують також при 
аденомі простати, шийковому циститі, хронічному 
гломерулонефриті та простатиті. При хронічному 
неспецифічному простатиті і колікуліті позитивні 
результати дають теплі (40 °С) ромашкові мікро-
клізми, які сприяють згасанню запального процесу, 
зменшенню больових відчуттів в області промежи-
ни та в яєчках, а також ведуть до зникнення частих 
позивів до сечовипускання [2].

Бруньки чорної тополі (Populus nigra, Salicaceae) 
виявляють антисептичні, болезаспокійливі й анти-
алергічні властивості. З бруньок і листя тополі чорної 
раніше отримували рідкий екстракт, який вживали 
при надмірному статевому збудженні, особливо при 
сперматореї. У народній медицині багатьох країн 
препарати з бруньок тополі найчастіше застосовують 
при захворюваннях сечостатевих органів, циститах, 
нетриманні сечі, хворобливому сечовипусканні (осо-
бливо після операцій), хворобах нирок, спермато-
реї, гіпертрофії передміхурової залози, простатиті. 
Бруньки приймають внутрішньо як афродізіак. У су-
міші з іншими рослинами тополю чорну використо-
вують при аденомі простати, везикуліті та простатиті.

У народній медицині відвар, настій і сік 
листя подорожника великого (Plantago major, 
Plantaginaceae) застосовують як тонізуючий засіб 
при імпотенції, запаленні сечового міхура, нічно-
му нетриманні сечі. У китайській медицині пре-
парати з листя подорожника використовують як 
сечогінний засіб при захворюванні сечового міху-
ра і сечовивідних шляхів, а також для підвищення 
статевої активності. У суміші з іншими рослинами 
подорожник застосовують при аденомі простати, 
чоловічому безплідді, імпотенції, простатитах, пе-
редчасній еякуляції і як тонізуючий засіб [2].

Корені панакс женьшеню (Panax ginseng, 
Araliaceae) діють як стимулюючий, тонізуючий і 
загальнозміцнюючий засіб; сприяють довголіттю, 
є особливо корисними у похилому віці, при загаль-
ній слабкості, втомі, виснаженні, імпотенції, спер-
матореї, ослабленні статевого потягу, депресивних 
станах, іпохондрії. Також женьшень рекомендують 
при безсонні, полюціях, неврастенії, істерії, невро-
зах. Женьшень – сильний стимулятор ЦНС, підви-
щує вміст гемоглобіну, чинить позитивний вплив 
на гонади, процеси збудження і гальмування. Пре-
парати на його основі рекомендовано при корти-
кальній та спінальній імпотенції, гіпофункції ста-
тевих залоз, явищах клімаксу і супутніх розладах 
вегетативної нервової системи. Препарати женьше-
ню найбільш ефективні восени і взимку. У суміші з 
іншими рослинами їх застосовують при імпотенції 
та як тонізуючий засіб.

Відвар бруньок і листя берези (Betula pendula, 
Betulaceae) приймають внутрішньо як сечогін-
ний засіб. Бруньки, листя і сік берези позитивно 
впливають на обмін речовин в організмі. Спиртові 
настоянки бруньок і листя застосовують при хро-
нічних запальних процесах сечового міхура, при 
сечокам'яній хворобі та хронічних захворюваннях 
нирок. Настій з молодого листя берези приймають 
як сечогінний засіб при альбумінурії. У народній 
медицині різних країн березові бруньки у вигляді 
відварів і настоянок широко використовують при 
захворюваннях сечового міхура, сечокам'яній хво-
робі, нефропатії. Листя застосовуються аналогічно 
брунькам. У суміші з іншими рослинами березу 
застосовують при аденомі простати, чоловічому 
безплідді, хронічному гломерулонефриті, затримці 
сечі, а також при простатитах, циститах і як загаль-
нозміцнюючий засіб при весняній слабкості [2].

Квітки бузини (Sambucus nigra, Sambucaceae) 
застосовують як сечогінний засіб при хворобах ни-
рок, особливо таких, які супроводжуються набря-
ками. У суміші з іншими рослинами бузину чорну 
застосовують при атонії передміхурової залози на 
фоні хронічного простатиту, при чоловічому без-
плідді, хронічному простатиті, імпотенції на тлі 
цукрового діабету.

М'яту перцеву (Mentha piperita, Lamiaceae) у су-
міші з іншими рослинами застосовують в народній 
медицині при чоловічому безплідді, імпотенції, хво-
робливих ерекціях і підвищеній статевій збудливості.

Препарати собачої кропиви звичайної (Leonurus 
cardiaca, Lamiaceae) діють заспокійливо на ЦНС, 
покращують роботу серця, знижують артеріаль-
ний тиск. Їх застосовують при підвищеній нерво-
вій збудливості, безсонні, істерії, серцево-судинних 
неврозах, вадах серця, кардіосклерозі. У народній 
медицині препарати собачої кропиви застосовують 
при імпотенції, пов'язаній з розладами ЦНС, при 
надмірній нервовій збудливості, гіпертрофії проста-
ти і як діуретичний засіб. Експериментально вста-
новлено, що трава пустирника позитивно впливає 
при розладах статевої функції у чоловіків. У суміші 
з іншими рослинами собачу кропиву використову-
ють при аденомі простати, атонії простати на фоні 
хронічного простатиту, при імпотенції, передчасній 
еякуляції [2].

Висновки. Проведений аналіз складу прописів 
рослинних зборів, котрі використовуються у комп-
лексній терапії захворювань сечостатевої системи, 
дозволив визначити «ядерну групу» рослинних суб-
станцій, які, враховуючи також і наведені дані щодо 
особливостей їх застосування при даних нозологіях, 
заслуговують на особливу увагу як перспективні ком-
поненти при розробці складу збору простатопротек-
торної дії.
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СТАН СИСТЕМ ФІБРИНОЛІЗУ І ПРОТЕОЛІЗУ, ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНОЇ 
СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ, 

ОСТЕОАРТРОЗОМ ТА ОЖИРІННЯМ

Визначити показники фібринолітичної та протеолітичної системи у хворих з неалкогольним стеатогепатитом 
(НАСГ) і коморбідними остеоартрозом (ОА) та ожирінням (ОЖ).

З метою з’ясування особливостей стану систем фібринолізу і протеолізу, протеїназно-інгібіторної системи у па-
цієнтів із неалкогольним стеатогепатитом, остеоартрозом та ожирінням обстежено 90 пацієнтів, які були поділені на 
три групи: I групу склали пацієнти з ОА колінних суглобів II–III стадії за Kellgren і Lawrense з нормальною масою тіла, II 
групу – пацієнти з НАСГ та ожирінням без ОА, III групу – пацієнти з ОА з НАСГ та ожирінням. Контрольну групу склали 
30 здорових осіб відповідного віку. 

За коморбідного перебігу вищевказаних захворювань, встановлено збільшення інтенсивності лізису низько- та 
високомолекулярних білків, колагенолітичної активності крові на тлі істотного компенсаторного зростання актив-
ності тканинних та плазмових інгібіторів протеїназ, підвищення активності неферментативного фібринолізу на фоні 
вираженішого зниження ферментативної фібринолітичної активності крові.

Коморбідний перебіг неалкогольного стеатогепатиту, остеоартрозу та ожиріння супроводжується порушенням 
рівноваги між протеолітичною активністю крові та вмістом інгібіторів протеолізу. Поєднана патологія супроводжується 
більш інтенсивним зростанням протеолітичної активності крові та зростанням потужності гальмівного впливу тканин-
них та плазмових інгібіторів протеолізу та колагенолізу, істотнішим, ніж за їх ізольованого перебігу посиленням нефер-
ментативного фібринолізу на тлі більш вираженого зниження ферментативної фібринолітичної активності.

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, ожиріння, остеоартроз, протеоліз, фібриноліз.

Определить показатели фибринолитической и протеолитической систем у больных с неалкогольным стеатоге-
патитом (НАСГ) и коморбидными остеоартрозом (ОА) и ожирением (ОЖ).

С целью выяснения особенностей состояния систем фибринолиза и протеолиза, протеиназно-ингибиторной 
системы у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом, остеоартрозом и ожирением обследовано 90 пациентов, 
которые были разделены на три группы: I группу составили пациенты с ОА коленных суставов II-III стадии по Kellgren 
и Lawrense с нормальной массой тела, II группу – пациенты с НАСГ и ожирением без ОА, III группу – пациенты с ОА с 
НАСГ и ожирением. Контрольную группу составили 30 здоровых лиц соответствующего возраста.

При коморбидном течении вышеуказанных заболеваний, установлено увеличение интенсивности лизиса низ-
ко- и высокомолекулярных белков, колагенолитической активности крови на фоне существенного компенсаторного 
роста активности тканевых и плазменных ингибиторов протеиназ, повышение активности неферментативного фи-
бринолиза на фоне более выраженного снижения ферментативной фибринолитической активности крови.

Коморбидное течение неалкогольного стеатогепатита, остеоартроза и ожирение сопровождается нарушени-
ем равновесия между протеолитической активностью крови и содержанием ингибиторов протеолиза. Сочетанная 
патология сопровождается более интенсивным ростом протеолитической активности крови и ростом мощности 
тормозного влияния тканевых и плазменных ингибиторов протеолиза и колагенолиза, более существенным, чем 
за их изолированного течения усилением неферментативного фибринолиза на фоне значительного снижения фер-
ментативной фибринолитической активности.

Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, ожирение, остеоартроз, протеолиз, фибринолиз.

Determine the indexes of the fibrinolytic and proteolytic system in patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) 
and comorbid osteoarthrosis (OA) and obesity (OB).

In order to find out the specifics of the state of the systems of fibrinolysis and proteolysis, proteinase-inhibitor system in patients with 
non-alcoholic steatohepatitis, osteoarthritis and obesity, 90 patients were divided into three groups: the I group consisted of patients 
with OA knee joints II-III stage for Kellgren and Lawrense with normal body weight, group II – patients with NASH and obesity without 
OA, group III – patients with OA with NASH and obesity. The control group consisted of 30 healthy individuals of the corresponding age.

During the comorbid flow of the aforementioned diseases, an increase in the intensity of lysis of low and high molecular 
weight proteins, the collagenolytic activity of blood against the background of substantial compensatory growth of the activ-
ity of tissue and plasma proteinase inhibitors, an increase in the activity of non-enzyme fibrinolysis against the background 
of more pronounced decrease in enzymatic fibrinolytic activity of blood was established.

The comorbidity of non-alcoholic steatohepatitis, osteoarthritis and obesity is accompanied by a disturbance of the 
balance between proteolytic activity of the blood and the content of proteolytic inhibitors. The combined pathology is ac-
companied by a more intense growth of proteolytic activity of the blood and an increase in the inhibitory capacity of the 
tissue and plasma proteolytic and collagenolysis inhibitors, which is more significant than their isolated course of increasing 
non-enzymatic fibrinolysis against the background of a more pronounced decrease in enzymatic fibrinolytic activity.

Key words: nonalcoholic steatohepatitis, obesity, osteoarthritis, proteolysis, fibrinolysis.
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Актуальність. Останнім часом у світі визначаєть-
ся істотне збільшення захворюваності на метаболіч-
ний синдром (МС), тому зростає актуальність діагнос-
тики та ведення пацієнтів із неалкогольною жировою 
хворобою печінки (НАЖХП) на фоні (МС), компонен-
том якого останнім часом зазначається (ОА) [6,7, 8], 
як наслідок – високим рівнем інвалідизації пацієнтів, 
внаслідок розвитку широкого спектра ускладнень [13].

Проблема коморбідного перебігу неалкогольно-
го стеатогепатиту (НАСГ) у хворих на ожиріння та 
остеоартроз (ОА) полягає у каскаді реакцій взаємо-
обтяження, що призводять до прогресування всіх 
супровідних захворювань [10, 11, 15].

Остеоартроз (ОА) – поширене дегенеративне 
захворювання суглобів, при якому провідною ри-
сою патогенезу є деградація екстрацелюлярного 
матриксу хряща [14].

Хрящова деструкція здійснюється рядом ензи-
мів; мішенями для них є білкові компоненти поза-
клітинного мартиксу, колаген та агрекани. Здоровий 
хрящ перебуває у стані динамічної рівноваги між 
активністю протеаз, які здійснюють фізіологічну 
репарацію, та їх інгібіторів. Доведено, що при ОА 
відбувається зсув балансу в сторону протеолізу. 
В подальшому перебіг остеоартрозу залежить від 
ключових функцій протеаз: прямого розщеплення 
компонентів хряща; активації інших протеаз; ре-
гуляції клітинних сигналів; внутрішньоклітинного 
розщеплення білків та апоптозу. Одним із факторів 
внутрішнього дисбалансу в системі протеаз та їх ін-
гібіторів може бути порушення фазових взаємодій 
між компонентами цієї регуляторної системи [12].

Збільшення кількості й активності ферментів 
протеолізу призводить до активації фібринолітич-
ної, калікреїн-кінінової, ренін-ангіотензин-альдос-
теронової систем та комплементу, що зумовлює 
розвиток запальних та деструктивних процесів в 
організмі. Система протеолізу містить набір про-
теолітичних ферментів, узгоджена дія яких лежить 
в основі гемокоагуляції, фібринолізу, імунних ре-
акцій [1]. Тепер протеоліз прийнято розглядати як 
особливу форму біологічного контролю, здійснюва-
ного за допомогою реакцій обмеженого протеолізу. 
За участю протеолітичних ферментів відбуваються 
регуляція рівня медіаторів запалення, утворення з 
попередників активних форм ферментів, що беруть 
участь у запальній реакції, тощо [1, 15].

Встановлено, що протеоліз є особливою фор-
мою біологічного контролю та забезпечує гомеос-
таз у нормі і при розвитку адаптаційно – захисних 
реакцій організму. При некерованому протеолізі 
відбувається деструкція клітин, активація систем 
згортання, фібринолізу і комплементу [9, 14].

Активація протеолізу є причиною розвитку ба-
гатьох патологічних процесів. В останні роки велика 
увага приділяється вивченню ролі інгібіторів протеолі-
зу в біологічних рідинах. Значимість плазмового про-
теолізу та фібринолізу для розвитку неалкогольного 
стеатогепатиту (НАСГ) на тлі остеоартрозу (ОА) та 
ожиріння (ОЖ) залишається недостатньо вивченою.

Метою нашого дослідження було визначення 
показників фібринолітичної та протеолітичної сис-
теми у хворих з НАСГ і коморбідними ОА та ОЖ.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 
90 пацієнтів, які були поділені на три групи: I гру-
пу (n=30) склали хворі, які страждають на ОА ко-
лінних суглобів II–III стадії за Kellgren і Lawrense з 

нормальною масою тіла (ІМТ= 21-25 кг/м2), II гру-
пу (n=30) – пацієнти з НАСГ та ожирінням без ОА 
(ІМТ >30 кг/м2), III групу (n=30) – пацієнти з ОА з 
НАСГ та ожирінням ( ІМТ більше 30 кг/м2). Контр-
ольну групу склали 30 здорових осіб відповідного 
віку. Середній вік хворих складав (62,3±5,7) років.

Діагноз НАСГ установлювали на підставі анамнес-
тичних, клінічних, лабораторних даних, визначення 
сироваткових маркерів вірусів гепатиту В та С, резуль-
татів УСД за рекомендованим МОЗ України норматив-
ним актом: Наказом МОЗ України від 13.06.2005 за  
№ 271 «Про затвердження протоколів надання медич-
ної допомоги за спеціальністю „Гастроентерологія”»  
[5] з урахуванням МКХ 10-го перегляду. 

Діагноз ОА виставляли на підставі рекомен-
дацій EULAR (2010) та Наказу МОЗ України  
№ 676 від 12.10.2006 р. «Клінічний протокол надан-
ня медичної допомоги хворим із остеоартрозом» за 
роздiлом 13 «Ревматологiя» і Протоколом МОЗ України 
№ 263 з роздiлу «Ревматологiя» вiд 11.04.2014 року [4].

Наявність абдомінального ожиріння в пацієнтів 
встановлювалась на основі Наказу МОЗ України 
№ 16 від 14.01.2013 року «Методичні рекомендації 
для лікарів загальної практики – сімейної медици-
ни з приводу консультування пацієнтів щодо осно-
вних засад здорового харчування» [3].

Фібринолітичну та протеолітичну активність 
плазми крові вивчали за лізисом азофібрину (реак-
тиви фірми Danish Ltg, Львів) з подальшим вивчен-
ням сумарної фібринолітичної активності (СФА), 
неферментативної (НФА) та ферментативної фі-
бринолітичної активності (ФФА) розрахунковим 
методом: ФФА = СФА-НФА [2].

Протеолітичну активність крові вивчали за лі-
зисом азоальбуміну (розпад низькомолекулярних 
білків), азоказеїну (розпад крупномолекулярних 
білків) та азоколу (розпад колагену) [2].

Стан протеїназо-інгібіторної системи вивчали за 
вмістом у сироватці крові альфа-2-макроглобуліну 
(α2-МГ) ("Даниш Ltd", Львів).

Статистична обробка результатів дослідження 
проводилася в наступному порядку. Первинні дані 
обстеження хворих на ОА та підвищену масу тіла 
були внесені у розроблену нами базу даних. База 
даних розроблена нами для уніфікації вводу, збе-
рігання та обчислення даних з вивчення стану хво-
рих на основі програмної оболонки Microsoft Excel 
(®Microsoft Corp., 1992-2-14).

Статистичний аналіз проводили з використанням 
програми SPSS Statistics 20 Multilingual. Результати у 
вигляді таблиць та діаграм переводили у базу даних.  
У процесі статистичної обробки результатів дослі-
дження визначали тип розподілу даних, дескриптивні 
показники, вірогідність отриманих результатів та інші 
види аналізу. Тип розподілу даних визначали за по-
рівнянням середньої арифметичної, моди та медіани 
(центральної тенденції), скошеності вибірки та ана-
лізом гістограм розподілу даних. Для даних, що від-
повідали нормальному розподілу, визначали середню 
арифметичну вибірку (М), величину стандартного від-
хилення (s) та стандартної похибки (m), максимальне 
та мінімальне значення. Вірогідності різниці між отри-
маними даними оцінювали за коефіцієнтом Стьюден-
та (t). За вірогідну приймали різницю при p<0,05. Для 
даних з іншими типами розподілу користувались непа-
раметричними статистичними методами. При цьому 
вірогідність різниці визначали критеріями Фішера, ко-
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реляційний аналіз проводили за ранговою кореляцією 
за критеріями Спірмена та Пірсона.

Результати й обговорення. При аналізі показ-
ників протеїназо-інгібіторної системи крові (табл. 1)  
встановлено вірогідне підвищення протеолізу 
низькомолекулярних білків (лізис азоальбуміну) в 
групі НАСГ та ОЖ – в 1,91 рази, в групі НАСГ, ОА 
та ОЖ – в 1,61 рази, у той час, як у групі хворих на 
ОА зміни були не вірогідні. Протеоліз високомоле-
кулярних білків (лізис азоказеїну) змінювався на-
ступним чином: достовірно (р < 0,05) збільшував-
ся в групі НАСГ та ОЖ у 1,78 раза, в групі НАСГ, 
ОА та ОЖ зростав у 1,69 раза, у хворих 1 групи не 
відрізнявся від показника у ПЗО. Найвищою за по-
єднаної патології виявилася також колагенолітична 
активність крові (лізис азоколу), яка на в 2,1 раза 
перевищувала нормальні показники (p<0,05). 

У регуляції протеолітичних процесів беруть 
участь інгібітори внутрішньоклітинних і позаклі-
тинних протеїназ [1]. Встановлено, що інгібітор-
на активність плазми крові на 95 % представлена  
α1-інгібітором протеїназ (α1-ПІ) і α2-макро- 
глобуліном (α2-МГ). Зокрема, нами було встанов-
лено істотне достовірне (р < 0,05) зростання вмісту 

а2-МГ у хворих всіх груп: в I групі у 1,53 раза, в  
II групі у 1,3 раза, в III групі у 1,74 раза, у порівнянні 
з показником у групі контролю. У пацієнтів з НАСГ 
та ОЖ встановлено найнижчу інтенсивність кола-
генолізу та найменший вміст α2-макроглобуліну, 
що сприяє розвитку дифузного фіброзування пе-
чінки у відповідь на хронічне запалення. Водночас 
незбалансоване зростання інтенсивності протеолі-
зу та колагенолізу навіть за умов компенсаторно-
го зростання активності їх інгібіторів у хворих на 
поєднану патологію призводить до прогресуючої 
деструкції клітинних мембран гепатоцитів, приско-
рення їх апоптозу та розвитку множинних некро-
зів, агресивної деградації ключових компонентів 
позаклітинного матриксу печінкової тканини (ко-
лагени Ш, IV типів, протеоглікани, фібронектин). 
Вищезазначені фактори є активними індукторами 
як запалення (із формуванням стеатонекрозу), так і 
процесів фіброзогенезу, тобто патологічної репара-
ції та регенерації печінкової тканини із грубим по-
рушенням її архітектоніки та розвитком цирозу пе-
чінки, що визначає прогноз пацієнтів щодо життя.

Аналіз показників системи фібринолізу (табл. 2)  
показав, що сумарна фібринолітична активність 

Таблиця 1
Протеолітична активність плазми крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит,  

поєднаний із остеоартрозом та ожирінням(М±m) 

Практично 
здорові особи 

(n=30)

ОА з нормальною 
масою тіла  

(n=30) I група

НАСГ+ОЖ 
(n=30) II група

НАСГ+ОЖ+ОА  
(n=30) III група

Лізис азоальбуміну,  
Е440/мл/год 2,91±0,08 3,03±0,09 5,55±0,21*º 4,69±0,08*º

Лізис азоказеїну,  
Е440/мл/год 2,59±0,09 2,95±0,09 4,61±0,09*º 4,39±0,13*º˟

Лізис азоколу, Е440/мл/год 0,61±0,04 0,97±0,06* 0,94±0,03* 1,28±0,05*º˟
α2-макроглобулін, 

мкмоль/л 2,42±0,09 3,7±0,09* 3,18±0,07*º 4,21±0,05*º˟

Примітки: * – різниця показників вірогідна (p<0,05) із групою практично здорових осіб. 
º – різниця показників вірогідна (p<0,05) між групою I та групами II та III;
˟- різниця показників вірогідна (p<0,05) між групами II та III.

Таблиця 2
Протеолітична активність плазми крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит,  

поєднаний із остеоартрозом та ожирінням (М±m)

Практично 
здорові особи 

(n=30)

ОА з нормальною 
масою тіла  

(n=30) I група

НАСГ+ОЖ 
(n=30) II група

НАСГ+ОЖ+ОА 
(n=30) III група

Сумарна фібринолітична 
активність крові, Е440/мл/год 1,58±0,03 1,43±0,05 1,3±0,02*º 1,14±0,04*º˟

Неферментативна 
фібринолітична активність 

крові, Е440/мл/год
1,02±0,03 1,05±0,03 0,64±0,03*º 0,76±0,03*º

Ферментативна 
фібринолітична активність 

крові, Е440/мл/год
0,56±0,04 0,39±0,04* 0,66±0,01º 0,38±0,04*˟

Примітки: * – різниця показників вірогідна (p<0,05) із групою практично здорових осіб. 
º – різниця показників вірогідна (p<0,05) між групою I та групами II та III;
˟– різниця показників вірогідна (p<0,05) між групами II та III.
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(СФА) достовірно (р < 0,05) знижувалася в I групі 
у 1,1 раза, в II групі – у 1,22 раза, в III групі – у 
1,39 раза . Неферментативна фібринолітична ак-
тивність (НФА) достовірно (р < 0,05) зростала в  
I групі в 1,03 раза, в II групі зменшилася у 1,59 раза, в 
III групі зменшилася в 1,34 раза. Ферментативна фі-
бринолітична активність (ФФА) достовірно (р < 0,05)  
в I групі зменшилася у 1,44 раза, в II групі збільши-
лася у 1,18 раза, в III групі зменшилася в 1,47 раза. 

Отримані дані свідчать про те, що у групі хво-
рих на ОА із нормальною масою тіла, СФА досто-
вірно знижувалася із переважанням процесів НФА. 
У групі пацієнтів із НАСГ та ОЖ сумарна фібри-
нолітична активність достовірно знижувалася із 
незначним переважанням процесів ФФА. У групі 
пацієнтів із НАСГ, ОА та ОЖ сумарна фібринолі-
тична активність достовірно знижувалася із пере-
важанням процесів НФА.

Протеолітична активність плазми крові у хво-
рих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із 
остеоартрозом та ожирінням (М±m)

Підсилення неферментативного фібринолі-
зу, який здійснюється комплексними сполуками 

гепарину з гормонами, компонентами системи 
згортання та не пригнічується антиплазміном й 
антиактиваторами плазміну, можна пояснити ком-
пенсаторною відповіддю організму на виражене 
пригнічення ферментативної ланки фібринолізу.

Висновок. Коморбідний перебіг неалкоголь-
ного стеатогепатиту, остеоартрозу та ожиріння 
супроводжується порушенням рівноваги між 
протеолітичною активністю крові та вмістом 
інгібіторів протеолізу. Встановлено збільшення 
інтенсивності лізису низько- та високомолеку-
лярних білків, колагенолітичної активності кро-
ві на тлі істотного компенсаторного зростання 
активності тканинних та плазмових інгібіторів 
протеїназ. Поєднана патологія супроводжується 
більш інтенсивним зростанням протеолітичної 
активності крові та зростанням потужності галь-
мівного впливу тканинних та плазмових інгібіто-
рів протеолізу та колагенолізу, істотнішим, ніж за 
їх ізольованого перебігу посиленням нефермен-
тативного фібринолізу на тлі більш вираженого 
зниження ферментативної фібринолітичної ак-
тивності крові.
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ПРИЧИНИ ЗАВМЕРЛОЇ ВАГІТНОСТІ

Проведено аналіз історій хвороб із завмерлою вагітністю (основна група) та аналіз індивідуальних карт здорових 
вагітних (контрольна група) для встановлення причин припинення розвитку плоду та можливості проведення профі-
лактики. З’ясовано, що завмерла вагітність трапляється вдвічі частіше при повторній вагітності, основною причиною 
при цьому є інфекційний процес у жіночих статевих органах, який характеризується підвищенням кількості лейкоци-
тів у піхві у 80%, у крові у 15%, наявністю умовно патогенних мікроорганізмів – кокової мікрофлори та дріжджоподіб-
них грибів роду Кандида у 75%, патогенної мікрофлори – трихомонад та грам-негативних диплококів, морфологічно 
схожих на гонокок у 20%.

Ключові слова: завмерла вагітність, мікроциноз піхви, умовно патогенні мікроорганізми та патогенні мікро-
організми жіночих статевих органів

Проведен анализ историй болезней с замершей беременностью (основная группа) и анализ индивидуальных 
карт здоровых беременных (контрольная группа) для установления причин прекращения развития плода и возмож-
ности проведения профилактики. Выяснено, что замершая беременность случается вдвое чаще при повторной бе-
ременности, основной причиной при этом является инфекционный процесс в женских половых органах, который 
характеризуется повышением количества лейкоцитов во влагалище у 80%, в крови у 15%, наличием условно па-
тогенных микроорганизмов – кокковой микрофлоры и дрожжеподобных грибов рода Кандида в 75%, патогенной 
микрофлоры – трихомонад и грам-отрицательных диплококков, морфологически похожих на гонококк у 20%.

Ключевие слова: замершая беременность, микроциноз влагалища, условно патогенные микроорганизмы и 
патогенные микроорганизмы женских половых органов

The analysis of case histories of missed abortion (main group) and the analysis of individual cards of healthy pregnant 
(control group) to establish the reasons for the termination of fetal development and the possibility of prevention. It is found 
out, that the missed abortion happens twice often during repeated pregnancy, the main reason for this is the infectious 
process in the female genital organs, which is characterized by an increase in the number of leukocytes in the vagina at 
80%, in the blood of 15%, the presence of opportunistic microorganisms – the coccal microflora and yeast-like fungi of the 
genus Candida in 75%, pathogenic microflora – trichomonads and gram-negative diplococci, morphologically similar to 
gonococcus in 20%.

Key words: missed abortion, microcinosis of the vagina, opportunistic microorganisms and pathogenic microorgan-
isms of female genital organs.

Завмерла вагітність – патологія розвитку вагіт-
ності, при якій вагітність раптово припиняє про-
гресувати, плід перестає рости і розвиватися, і, 
відповідно, гине. При цьому ознаки мимовільного 
аборту певний час відсутні і ембріон знаходиться в 
порожнині матки тривалий час.

Основними причинами завмерлої вагітності є 
генетичні фактори, гормональні зміни в організмі, 
аутоімунна патологія, інфекції. При попаданні в ор-
ганізм жінки збудника інфекції (гонококи, стафіло-
коки, віруси грипу, трихомонади, хламідії, гриби) 
відбувається зараження плоду, він гине, в резуль-
таті чого починається мимовільний викидень, од-
нак, у деяких випадках мимовільний викидень роз-
починається через тривалий час. Величезну роль 
у генезі, як мимовільного аборту, так і завмерлої 
вагітності відіграють вірусні захворювання – крас-
нуха, герпетична і цитомегаловірусна інфекції, а 
також токсоплазмоз. Навіть простудні захворюван-
ня (грип, ГРВІ) на ранніх термінах є причиною за-
вмерлої вагітності. Особливо небезпечно первинне 
зараження під час вагітності, що у ранніх термінах 
призводить до завмирання вагітності. 

Загибель ембріона зумовлена трьома механіз-
мами: інфекційні агенти, проникнувши через пла-

центу, безпосередню впливають на плід; з іншого 
боку, інфекція запускає вироблення в материнсько-
му організмі простагландинів, які або токсично 
впливають на ембріон, або порушують мікроцир-
куляцію між плодовими оболонками і ендометрієм, 
в результаті припиняється надходження поживних 
речовин і кисню зародку; хронічна запальна реак-
ція в матці порушує нормальну імплантацію плід-
ного яйця і призводить до дефіциту його живлення.

У більшості країн Європи за останні 10 ро-
ків зросла частота хламідійної інфекції (від 2% до 
37%). У разі безстимптомного перебігу, невилікова-
на хламідійна інфекція може призвести до ураження 
верхніх відділів генітального тракту та виникнення 
запальних захворювань органів малого таза з по-
дальшим порушенням розвитку плоду [2, 10, 11].

Причинами завмерлої вагітності також може 
бути екстрагенітальна патологія – залізодефіцитна 
анемія під час вагітності є найбільш розповсюдже-
ною патологією [3, 4 ], що призводить до порушен-
ня функції плаценти зі збільшенням частоти розви-
тку плацентарної дисфункції ,загрози переривання 
вагітності, патології скоротливої діяльності матки 
[3, 6, 7, 8]. Відомо, що крім заліза для організму 
матері та плода необхідні йод ,мідь,цинк , кобальт, 



52

№ 14 (14) / 2018 р.
♦

селен,магній, що беруть участь у підтриманні ери-
тропоезу [3, 5, 9].

Провокуючими факторами є значні фізичні на-
вантаження на організм, важка фізична праця, неста-
ча вітамінів і мінералів. У першому триместрі осо-
бливо потрібні жіночому організму йод, вітамін Е  
і фолієва кислота, які запобігають розвитку вро-
джених вад плода, сприяють подальшому нормаль-
ному розвитку та виношуванню дитини.

Завмерла вагітність частіше трапляється у жі-
нок зі шкідливими звичками (куріння, вживання 
алкоголю і наркотиків), хто піддається стресам і 
нервовим напруженням, із частими абортами в ми-
нулому. Вживання деяких лікарських препаратів 
також може спричинити завмерлу вагітність.

Нестача найважливішого гормону вагітності –  
прогестерону нерідко є одним з факторів невино-
шування вагітності. Також відіграє роль і високий 
вміст андрогенів, або порушення гормональної 
функції щитовидної залози.

Аутоімунні захворювання характеризуються 
тим, що в материнському організмі утворюються 
антитіла, які борються не з чужорідними агентами, 
а з власними клітинами. Наприклад, при антифос-
фоліпідному синдромі у організмі матері є антитіла 
до фосфоліпідів, без яких неможливе будівництво 
нових клітин. Наявність антитіл до фосфоліпідів 
призводить до його загибелі [10, 12].

Переважна кількість випадків завмерлої вагіт-
ності припадає на перший триместр (до 12 тижнів). 
Завмирання плоду на ранніх термінах вагітності 
характеризується відсутністю явних ознак, однак, 
якщо при стражданні вагітної раннім гестозом, ну-
дота та блювання різко припиняються, зникають 
больові і дискомфортні відчуття в молочних за-
лозах чи їх набухання, пом’якшення, знижується 
базальна температура нижче 37 градусів, слід за-
підозрити завмирання вагітності. Якщо плід, що 
загинув, знаходиться в матці більше 3-4 тижнів, ви-
никає інтоксикаційний синдром (підвищення тем-
ператури тіла, загальна слабкість і нездужання).

Завмирання плоду на пізніх термінах характе-
ризується наступними ознаками: біль, що тягне в 
ділянці сечового міхура, кров, іноді коричневі виді-
лення мажучого характеру. Кров'янисті виділення 
свідчать про відшарування плодового яйця, в ре-
зультаті чого може статися викидень [2, 11].

Методи діагностики:
• визначення хоріонічного гонадотропіну лю-

дини (ХГЛ). Підвищення рівня гормону – ознака 
запліднення яйцеклітини і розвитку зародка. Різке 
зниження його рівня в організмі може свідчити про 
зупинку розвитку вагітності. У другому і третьому 
триместрі вагітності ХГЛ не показовий;

• УЗД: за допомогою ультразвукового дослі-
дження лікар зможе визначити, чи є в матці плодо-
ве яйце, і чи б’ється серце у плода. При відсутності 
серцебиття (пульсації судини) на 3-5 тижні можна 
говорити про завмерлий ембріон;

• гінекологічне дослідження: ручне дослі-
дження матки для визначення відповідності роз-
мірів матки до терміну передбачуваної вагітності. 
Якщо матка менше, ніж належить у цей строк, то 
можна запідозрити завмерлу вагітність. Іноді дана 
ознака свідчить про позаматкову вагітність [1, 13].

Мета дослідження. Встановити можливі при-
чини припинення розвитку плоду – завмерлої вагіт-
ності, для можливості проведення профілактики.

Матеріал та методи. Проведено аналіз 20 іс-
торій хвороби із завмерлою вагітністю (основна 
група) та аналіз 20 індивідуальних карт здорових 
вагітних, що становили контрольну групу. Для 
встановлення можливих причин припинення роз-
витку плоду використовували загальне клінічно-
лабораторне обстеження, бактеріоскопічний, бак-
теріологічний метод для обстеження мікрофлори 
піхви та цервікального каналу, серологічні методи 
для визначення титру антитіл до патогенних мікро-
організмів і вірусів, визначення антифосфоліпід-
них антитіл.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Вік вагітних у основні та контрольній групах –  
18-40 років, при цьому у основній групі до 35 ро-
ків було 12 вагітних, після 35 – 8, тобто вік не має 
суттєвого значення у виникненні ускладнення. По-
передньо, порушення менструального циклу були 
тільки у трьох випадках (15%) основної групи та 
одному випадку (5%) контрольної групи. Екстраге-
нітальної патології у основній та контрольній гру-
пах не виявлено, крім анемії, яку діагностовано у 
11 випадках (55%) основної групи, що могло мати 
вплив на розвиток плоду.

Вагітність була першою тільки у 6 випадках (30%), 
повторною, відповідно, у 14 (60%), при цьому по-
передні вагітності закінчилися пологами. У кон- 
трольній групі, приблизно, аналогічно – перша 
вагітність у 5 (25%), повторна – у 15 (75%). При 
проведенні аналізу 20 історій хвороби із завмерлою 
вагітністю встановлено, що завмирання плоду спо-
стерігається, в основному, до 12 тижнів – 90%, у 
терміні 15-18 тижнів два випадки – 10%.

Для встановлення інфекційного фактору, як 
можливої причини завмирання вагітності, про-
ведено аналіз стану мікроцинозу піхви, наявності 
патогенних мікроорганізмів і вірусів у цервікаль-
ному каналі вагітних та результатів серологічного 
обстеження.

У вагітних основної групи встановлено наяв-
ність запального процесу у піхві та цервікальному 
каналі за наявністю підвищеної кількості лейкоци-
тів (30-100 в полі зору) у 16 випадках (80%), що 
супроводжується підвищенням лейкоцитів у крові 
тільки у трьох випадках (15%). У вагітних контр-
ольної групи лейкоцити були в межах норми.

Встановлено наявність умовно патогенних і 
патогенних мікроорганізмів: вагінальні трихо-
монади у одному випадку (5%), грам-негативні 
диплококи, морфологічно схожі на гонокок у 
трьох випадках (15%), при цьому кількість лей-
коцитів у піхві була в межах норми, дріжджо-
подібні гриби роду Кандида у п’яти випадках 
(25%), різні види стафілококів та стрептококів 
у 10 випадках (50%). У вагітних основної групи 
спостерігається наявність кількох мікроорганіз-
мів одночасно. У 20 вагітних контрольної гру-
пи виявлено лактобактерії у 18 випадках (90%) 
і дріжджоподібні гриби роду Кандида у двох 
випадках (10%), що вказує на негативну роль 
умовно патогенних і патогенних мікроорганіз-
мів на розвиток плода.
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Висновки.
1. Завмерла вагітність трапляється, в основно-

му, до 12 тижнів вагітності – 90%, з переважанням 
при повторній вагітності (60%). 

2. Встановлено, що основною причиною за-
вмирання вагітності є інфекційний процес у жі-
ночих статевих органах – 80%, при цьому спри-

чинений умовно патогенними мікроорганізмами у 
75%, патогенними – у 20%, тому при своєчасному 
виявленні та лікуванні можна попередити усклад-
нення.

3. Анемія може розглядатися також, як додат-
ковий фактор завмирання вагітності, оскільки діа-
гностована у 55%.
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ПИТАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ/ЄВГЕНІЧНОЇ ЕТИКИ 
У ТЕКСТАХ В. Я. ПІДГАЄЦЬКОГО

У статті розглядається євгенічна проблематика та питання репродуктивної етики, котрі були представлені у 
науковому та популяризаторському спадку Володимира Яковича Підгаєцького (1889–1937), українського науков-
ця-гігієніста, професора медичного факультету Українського державного університету в УНР, згодом – Київського 
медичного інституту, засновника першої в Україні кафедри професійної гігієни та першої в Європі Київської досвід-
ної станції з наукової організації праці у сільському господарстві, керівника Інституту фізичної культури ВУАН тощо. 
Сфери наукових зацікавлень В. Підгаєцького, у котрих він проявив себе беззаперечним новатором, – антропосоці-
ологія, медична генетика, гігієна праці, фізичне виховання людини. У дослідженні також здійснена спроба вписати 
ідейний спадок згаданого науковця в контекст європейського та світового євгенічного руху. 

Ключові слова: євгеніка, євгенічний рух, репродуктивна етика, Володимир Якович Підгаєцький. 

В статье рассматривается Евгенические проблематика и вопросы репродуктивной этики, которые были пред-
ставлены в научном и популяризаторских наследия Владимира Яковлевича Пидгаецкого (1889–1937), украинского 
ученого-гигиениста, профессора медицинского факультета Украинского государственного университета в УНР, 
впоследствии – Киевского медицинского института, основателя первой в Украина кафедры профессиональной ги-
гиены и первой в Европе Киевской опытной станции по научной организации труда в сельском хозяйстве, руково-
дителя Института физической культуры УАН и тому подобное. Сферы научных интересов В. Пидгаецкого, в которых 
он проявил себя безоговорочным новатором, – антропосоциология, медицинская генетика, гигиена труда, физиче-
ское воспитание человека. В исследовании также предпринята попытка вписать идейный наследство упомянутого 
ученого в контекст европейского и мирового евгенического движения.

Ключевые слова: евгеника, евгенический движение, репродуктивная этика, Владимир Яковлевич Подгаецкий.

The article discusses problems of eugenics and issues of reproductive ethics, represented in scientific and popularisa-
tional legacy of Volodymyr Pidhaietsky (1889–1937), Ukrainian hygienics scientist, professor of the medical faculty of the 
Ukrainian State University during the Ukrainian People’s Republic (later Kyiv Medical Institute), founder of the first in Ukraine 
department of professional hygiene and the first in Europe experimental lab for scientific organisation of labour in agricul-
ture, head of the Institute of Physical Training of the Ukrainian Academy of Sciences etc. The areas of scientific interest of 
V. Pidhaietsky, which he undisputedly pioneered, include anthropological sociology, medical genetics, hygiene of labour, 
physical training. In this research an attempt is made to incorporate the conceptual legacy of the scientist into the context of 
European and global eugenic movement.

Key words: eugenics, eugenic movement, reproductive ethics, Volodymyr Pidhaietsky.

З часів європейського романтизму тягнеться 
уявлення про пам'ять минулого як цілющий баль-
зам для майбутнього, зорієнтованість на майбутнє 
логічним чином вимагає особливого, живого заці-
кавленням минувшиною. Щось з минувшини може 
стати ліками, щось – натхненням, а щось – грізною 
пересторогою, або тим й іншим. Найчастіше – тим 
й іншим. Ми пірнаємо в минуле наче в океан, як 
ловці мушель, котрі сподіваються знати в них пер-
лини – перлини втраченого.

Завдяки зусиллям українських дослідників, 
істориків медицини, таких як Я. В. Ганіткевич,  
О. А. Грандо, Ю. І. Кундієв, О. П. Яворовський,  
І. М. Трахтенберг, І. М. Сахарчук, В. Г Бардов,  
А. М. Гринзовський, однією з таких дивовижних 
знахідок став науково-педагогічний спадок Воло-
димира Яковича Підгаєцького (1889–1937), укра-
їнського науковця-гігієніста, професора медичного 
факультету Українського державного університету 
в УНР, згодом – Київського медичного інституту  
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 14]. Вочевидь, він був з тих, у кого 
душа небайдужа, хто не стоїть осторонь чужих/
спільних проблем, дбаючи лише про свій власний 
інтерес, з тієї когорти, для котрої є звичним «взяти 
і зробити». На користь цієї думки знайдеться чи-
мало фактів в його біографії. Та що там, все жит-
тя – цьому за свідчення. Де б не опинявся, щось 

нове завжди зростало під його рукою. На рахунку 
добрих справ В. Підгаєцького – заснування першої 
в Україні кафедри професійної гігієни та першої в 
Європі Київської досвідної станції з наукової орга-
нізації праці у сільському господарстві, керуванням 
Інститутом фізичної культури ВУАН. І, звісно, –  
дослідження, у таких сферах як антропосоціологія, 
медична генетика, гігієна праці, фізичне виховання 
людини, що втілилися в численних наукових пра-
цях [1, 3, 7, 14]. 

У 1917–1920 рр. – активний учасник націо-
нально-визвольних подій, член Центральної Ради.  
В. Підгаєцький був засуджений у 1930 р. у сфабри-
кованому ДПУ процесі СВУ (Спілка визволення 
України), далі – заслання на Соловки, трагічна за-
гибель: був розстріляний за рішенням «особливої 
трійки» в 1937 р. І припізніла реабілітація – у 1989 р. 

Хочеться реабілітувати його в іншому сенсі, 
прояснивши один момент в науковій спадщині. 
Мова про євгенічну проблематику в текстах Воло-
димира Підгаєцького.

В 1924 році у Харкові побачила світ книга «Єв-
геніка, або наука про поліпшення майбутніх поко-
лінь», за його авторства [9]. Річ науково-популярна, 
просвітницька, що написана для розповсюдження 
модної на той час ідеї покращення нащадків. Масо-
ве чтиво, чи не перша популярна українська книж-
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ка на таку діткливу тему, котра є актуальною пони-
ні. І діткливою – таки теж. 

Перш ніж рухатися далі, необхідно дещо прояс-
нити. Про євгеніку без ретельних пояснень говорити 
ризиковано – є висока ймовірність бути помилково 
витлумаченими через складність, неоднозначність 
самого явища. Вона досі сприймається крізь призму 
вчиненого в її ім’я насильства [16, 40]. 

Євгеніка – скандальна тема для егалітарного 
суспільства, адже пропонує селективний підхід 
до репродукції людини; базується на твердженні, 
що між людьми немає рівності, адже талант, кра-
са, сила, заповзяття розподілені нерівномірно, і, як 
знаємо, не піддаються зрівняльному перерозподі-
лу. Основні євгенічні ідеї можна знайти в Платона,  
Т. Мора, Т. Кампанелли, Т. Мальтуса чи Ч. Дарві-
на. Але справжнім фундатором євгеніки вважають 
англійського науковця Ф. Гальтона (1822–1911), 
що підкреслив спадковий фактор як визначаль-
ний, коли йдеться про досягнення у сфері науки і 
культури. Талант успадковується – доводив у своїх 
генеалогічно-статистичних дослідженнях, добра 
спадковість визначає культурний поступ [2]. 

Він мріяв про ушляхетнення людини проектив-
ним шляхом, завдяки інтенсифікації репродукції 
серед найкращих. Гальтон вважав справою вповні 
здійсненою випродукувати «плем’я високообдаро-
ваних людей», котре б в інтелектуальному та мо-
ральному відношенні перевершило б сучасників, 
за допомогою відповідних шлюбів поміж людей 
талановитих упродовж декількох поколінь. «Кожне 
покоління має величезний вплив на природні обда-
рування наступних поколінь, – як стверджував – і 
ми зобов’язані перед людством досліджувати межі 
цього впливу і користуватися ним так, щоб дотри-
муючись розважності по відношенню до самих 
себе, направляти його для найбільшої користі май-
бутніх мешканців землі» [2, с. 6] Ф. Гальтон обирає 
термін «євгеніка» в 1883 р. (що перекладається як 
«хороше походження»), аби позначити нову рево-
люційну науку, що постала з об’єднання науки про 
спадковість та генеалогічно-статистичних дослі-
джень Ф. Гальтона. Та повинна була б розробляти 
основи покращення «людської породи» [24]. 

Євгеніка – наукова та соціальна практика вод-
ночас. Контроль та покращення репродукції, як 
мислилося, дасть змогу змінити «людську породу», 
підняти існуючий рівень здібностей, отже може 
сприяти цивілізаційному поступу. Вона розгля-
дається як універсальні біологізаторські ліки, що 
повинні вирішити більшість суспільних проблем, 
і стає пануючою тенденцією в міжнародній науці: 
важко знайти науковця тих часів, котрий тією чи 
іншою мірою – тривалий час чи на коротко – не 
був би інфікований євгенічною ідеологією. Під її 
егідою провадилися дослідження розумових здат-
ностей, антисоціальної поведінки, спадкових за-
хворювань, репродуктивного контролю, моральної 
чутливості, сексуальності [15, 18, 32]. 

Євгеніка – «якщо не ключі від райських воріт, 
то принаймні шлях до них», – читаємо в одному з 
популярних посібників початку ХХ ст. на євгенічну 
тематику [17, с. 1–2]. Народження дітей з надзви-
чайними здібностями стало б джерелом моці для 
кожної нації, посилило її наукову, етичну, мистець-

ку, соціальну творчість, – далі править автор. Під 
парасолькою євгеніки ховалися різні уявлення про 
спадковість, людську досконалість, моральність 
та мету євгенічного покращення, а також засобів, 
котрими воно може послуговуватися. Хтось з єв-
геністів марив ідеєю виведення людини з винятко-
вими інтелектуальними обдаруваннями, фізичною 
витривалістю та привабливістю [15, 18, 20, 28, 34]. 
Комусь йшлося про сильну волю та високий рівень 
відповідальності як якості, котрі потрібно культи-
вувати [37]. З якогось моменту ідея радикального 
покращення людства частиною прихильників була 
відкинута, за мету обрали фізичне здоров’я нащад-
ків, елімінацію спадкових захворювань [13, 33]. 

Євгеніки стояли на тому, що успадковуються не 
лише фізичні властивості, темперамент, розумові 
здібності, а й моральність: низький рівень чутли-
вості до моральних вимог зумовлений біологічно. 
Були серед них і такі, котрі вважали бідність яви-
щем, що передається генетично. Злочинцям, воло-
цюгам, безробітнім «бракує чогось в генах, і цей 
брак робить їх невдатними слушне чинити, зла 
уникати» [41].

У лічені роки початку минулого століття євге-
ніка перемістилася з академічних текстів до полі-
тичних сфер, і вписала ще одну трагічну сторінку 
в життєписі людства. Євгенічні ідеї починають ви-
значати соціальну політику, законодавство, охоро-
ну здоров’я, репродукцію, імміграційну політику, 
криміналістику. В прихильниках євгеніки ходили 
прибічники радикально відмінних ідей – консер-
ватори, соціал-демократи, анархісти, активістки 
феміністичного руху, комуністи [18, 25, 29]. Вона 
пристосовувала під свій нурт різні релігійні уяв-
лення [23, 28, 39].

Євгенічна політика передбачала позитивну і не-
гативну практики. Перша займалася стимуляцією 
народжень серед «придатних та соціально цінних», 
тих з «добрим генетичним посагом». Заохочування 
передбачало фінансову допомогу, податкові пільги, 
турботу про освіту, покращення житлових умов, 
сексуальну та санітарну просвіту, планування сім’ї. 
Друга мала за мету стримувати появу на світ на-
щадків «носіїв нездорової спадковості», аби «не 
плодили наступних свого покрою», до яких від-
носили людей з психічними розладами, розумово 
упосліджених, з фізичними вадами, спадковими 
захворюваннями, хворих на алкоголізм, наркома-
нію. А також осіб з аномальною сексуальною по-
ведінкою, «моральних дегенератів», ґвалтівників. 
Серед засобів, котрими послуговувалася – ізоляція, 
жорсткі закони щодо шлюбу, примусова стериліза-
ція. Останній часто піддавалися жінки з позашлюб-
ними дітьми, «неморальні дівчата», повії, особи «з 
асоціальним способом життя». Як вважалося, їхня 
нереспектабельна поведінка була очевидним про-
явом розумової слабкості. В деяких країнах, як от у 
Швеції, стерилізаційне законодавство проіснували 
до 70-х років [22, 41].

Примусова (чи умовно добровільна) стериліза-
ція була звичною практикою для багатьох амери-
канських штатів, скандинавських країн. Турбота 
про спадкові риси людства не завжди визначала 
євгенічні практики, часто – прозаїчна економічна 
доцільність, спосіб обмежити витрати на соціаль-



56

№ 14 (14) / 2018 р.
♦

ні цілі, проблеми з психіатричними закладами, а 
романтичні фантазми щодо ідеальної людини май-
бутнього йшли як навантаження. 

Чимало ентузіастів євгеніки виступало проти 
негативної євгеніки, зокрема примусової стерилі-
зації, і тим паче відхрещувалося від геноциду, з жа-
хом споглядаючи на тваринний екстремізм німець-
кої расової гігієни. 

На думку британської дослідниці Ф. Левін, роз-
повсюдженою помилкою є ототожнення нацизму з 
євгенікою. Нацистська расова гігієна – злоякісне 
переродження, зловісний особливий випадок, ко-
трий не може бути віднесений до всього євгенічно-
го руху. Мовляв, та швидко перемістилася на неєв-
генічну територію: від ідеї удосконалення людства 
чи покращення спадковості до створення «раси 
владарів» [31, с. 9–12; 27, с. 55–60]. Антисемітизм 
не був інтегральною частиною євгеніки [31, с. 20]. 

Висвітлення стосунків євгеніки з расовою те-
орією вимагає окремої статті. Анахронізмом слід 
вважати витлумачення кожного вживання терміну 
«раса» як прояв ідеології расизму, могло познача-
ти рід, етнічну групу. Серед ентузіастів євгеніки 
були расисти і палкі антирасисти. Іншого звучан-
ня поняттю «расова гігієна» (що слугувало сино-
німом євгеніки) надало німецьке дванадцятиліття  
(1933–1945), відтоді воно асоціюється з нацизмом, 
антисемітизмом, душогубством. 

У 1920-ті роки, себто в часи, коли писався по-
сібник В. Підгаєцького, не існує євгенічного руху 
як чогось цілісного; євгеніка набирає різних форм. 
Чітке розмежування пролягає поміж «латинським» 
та «нордичним» її візерунком. 

«Латинська» поширювалася на теренах като-
лицьких країн – Італії, Франції, Іспанії, Бельгії, 
країнах Латинської Америки. На противагу до 
німецько-англосаксонської гігієни раси («нор-
дичної»), котра більшою мірою визначалася не-
гативними практиками, турбота латинських при-
хильників покращення людства зосередилися на 
всьому, що б допомогло привести на світ здорове 
потомство, утримати його здоровим, покращити 
здоров’я дітей [39]. Все перелічене передбачало 
турботу, опіку над матір’ю і дитиною, боротьбу за 
гігієну, проведення генетичних досліджень. «Ла-
тинська» євгеніка утверджує виняткове відношен-
ня до материнства, природній процес материнства 
«ресакралізується», стає об’єктом піклування, за-
хисту з боку суспільних інституцій. Прихильники 
вірили в силу просвіти, за ефективний інструмент 
мали інформаційні кампанії. Обов’язковий медич-
ний огляд вагітних, кампанія на тему грудного ви-
годовування чи контроль стану здоров’я майбутніх 
і молодих матерів автоматично ставали елементами 
євгенічної програми.

Як звично мовиться, євгеніка з 1950-х–1960-х ро-
ків (якщо говорити про європейські країни, і з 1930-х –  
у Радянському Союзі) – не контент, а контекст су-
часної науки [18; 38]. Досі ж тривають суперечки 
про припустимість її ідеологічного підґрунтя, ко-
тре мертвим не назвеш, а лише видозміненим, про 
селективний підхід до репродукції (завдяки прена-
тальній діагностиці, допоміжним репродуктивним 
технологіям) та дискримінаційні ефекти, котрі той 
породжує [19, 26, 30, 36, 38]. Загальноприйнятною 

євгенічною практикою, наприклад, є пренатальна 
діагностика, що входить до сучасного стандарту 
розважливості [11]. 

Який ж візерунок євгеніки пропагував В. Підга-
єцький? До слова, окрім згаданого тексту у нього є 
ще декілька робіт, присвячених цьому питанню, що 
дають змогу розгледіти як змінювалася його пози-
ція. Виглядає на те, що євгеніка – короткочасне за-
хоплення, котре швидко загасло. Тривало декілька 
літ, орієнтовно з 1921 по 1924 роки, судячи з тема-
тики публікацій. На той час припадає його робота в 
секції євгеніки Інституту фізичної культури ВУАН. 
Зі слів В. Підгаєцького, після підготовчого етапу – 
просвітницького – секція планувала збір анкетних 
даних щодо спадковості серед мешканців Києва та 
сільського населення України [9, с. 22–23]. Якусь 
інформацію про біологічну спадкоємність видат-
них українських діячів, письменників мали намір 
дізнаватися з історичних і літературних джерел. 

У вітчизняних наукових колах євгенічні ідеї в ті 
часи не були новинкою, але вони стають модними, 
і виходять за межі академічних стін. Окрім того, як 
відзначає О. Романець, у 1920-ті роки значно погір-
шився стан здоров’я населення. Військові дії на те-
риторії України, голод, руйнація земської медици-
ни – все це спричинило високий рівень смертності, 
зниження народжуваності, поширення епідеміч-
них, соціальних захворювань, зростання кількості 
нервово-психічних розладів [12]. І на євгеніку по-
чинають поглядати як на засіб покращення ситуа-
ції. При ВУАН засновується Українське євгенічне 
товариство.

Тоді ж і була написана згадана нами книжка  
В. Підгаєцького. Цікавим є те, що подає ідею, ко-
тру б мала палко і беззастережно пропагувати, з 
позиції прохолодного оптимізму. У ній і сліду не 
знайдеться від «містичного селекціонізму», котрий 
так часто траплявся в західноєвропейському попу-
лярному чтиві подібної тематики. 

У книзі багато говориться про нагальність тур-
боти про «природні відзнаки майбутніх поколінь», 
ідеї Ф. Гальтона та спадкоємність, міжнародний 
рух, котрі ті зродили. Не оминув автор й етичного 
боку питання. 

Біологічне увічнення, народження нащадків –  
головний обов’язок людини. Але належно вико-
наний обов’язок батьківства – це нащадки, про 
здоров’я котрих потурбувалися. Котрі є не лише фі-
зично витривалими, а й шляхетними, розумово об-
дарованими, й «міцними в моральному відношен-
ні»: плекають в собі добрі схильності та уникають 
негідних (ось вони, витоки сучасного perfect child 
syndrome, синдрому ідеальної дитини). Батьків-
ська турбота повинна стартувати заздалегідь. До-
бре виховання – річ важлива, але недостатня умо-
ва досконалості. Якщо вдача, краса, темперамент, 
обдарування, тривалість життя, оптимістичний чи 
песимістичний погляд на речі успадковуються, то 
у батьків перед людством є моральне зобов’язання 
щодо належного генетичного оснащення своїх на-
щадків. (Така ж вимога буде сформульована нано-
во через сто з гаком літ сучасним австралійсько-
британським філософом Дж. Севулеску [21, 35].) 
«Коли усе це так», – наголошує В. Підгаєцький  
[9, с. 16]. Лише за умови існування достовірних 
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знань, можна буде говорити про вирощування се-
лективних дітей. Спершу слід вивчити ті впливи, 
за «допомогою котрих можна покращити вро-
джені ознаки у майбутніх поколінь» [9, с. 16–17]. 
Позитивна євгеніка, за великим рахунком, справа 
майбутнього. Як і та моральна вимога – вона для 
прийдешніх поколінь батьків. Все, що залишається 
сьогоденню – профілактика генетичних захворю-
вань, турбота про материнство, дитинство. (В ін-
ших, наукових, його текстах – ще й охорона праці 
жінок, фізична культура [7; 10]).

«Кожна людина має право на певну частку осо-
бистого щастя, але вона не завше має право мати 
дітей» [9, с. 21]. Йдеться про моральне право на 
батьківство, що не реалізується за будь-яких умов. 
Якщо наше батьківство може стати джерелом непо-
правних фізичних страждань для потомства через 
передані спадкові захворювання, то його не по-
трібно планувати. Багато питань, що зроджує таке 
твердження, залишаються й надалі без надійних 
відповідей [26, 38]. 

У той час, коли в Європі тільки складається сте-
рилізаційне законодавство, В. Підгаєцький закли-
кає відмовитися від будь-якої принуки, демонструє 
дивовижну чутливість до цього питання: «тут біль-

ше зроблять внутрішні веління людини, а не фор-
мальні примуси» [9, с. 21]. 

Просвітницька робота серед молоді, як вважав, 
буде більш ефективною, аніж будь-які заборони, 
примус чи насильство (стерилізація). «Статеве 
життя – річ надзвичайно інтимна і делікатна», є 
приватною сферою, що має бути вільною від поді-
бного правового втручання [9, с. 21]. Для нього єв-
генічна практика – це промоція, популяризація ідей 
відповідального батьківства (організація лекцій, 
виставок, видання книжок, листівок), консульта-
тивна робота, серед тих, хто прагне одружитися, з 
метою профілактики спадкових захворювань. Вза-
галі, був переконаний, що коли хтось усвідомить, 
що є носієм небажаного генетичного «посагу», 
стримає свої бажання, і солідарно відмовиться від 
розмноження. 

Примітним є те заперечення насильства. Мож-
ливо, ця деталь є не менш важлива, аніж його на-
уково-освітній спадок. Перестрибнути серцем свій 
холодний, залізний час (розумом залишитися в ньо-
му, а серцем, чутливістю – переступити, пірнути в 
інші, теплі часи, чи то у більш ранні чи навспак – в 
майбуття ступити) – чи можливо це? Можна сказа-
ти – трапляється. Йому вдалося.
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ОЦІНКА НУТРИТИВНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ 
НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКУ

Стаття присвячена вивченню нутритивної недостатності у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику 
на основі дослідження лептину сироватки крові в залежності від статі.

Ключові слова: хронічні запальні захворювання кишечнику, нутритивна недостатність, лептин.

Статья посвящена изучению нутритивной недостаточности у больных с хроническими воспалительными забо-
леваниями кишечника на основе исследования лептина сыворотки крови в зависимости от пола.

Ключевые слова: хронические воспалительные заболевания кишечника, нутритивная недостаточность, лептин.

The article is devoted to the study of nutritional deficiency in patients with chronic inflammatory bowel diseases on the 
basis of study of serum leptin blood, depending on sex.

Key words: chronic inflammatory bowel disease, nutritional deficiency, leptin.

Вступ. Згідно з даними наукових досліджень, 
у хворих на хронічні запальні захворювання 
кишечнику(ХЗЗК) має місце порушення нутритивно-
го статусу, яке пов'язано з дефіцитом білка, макро- та 
мікроелементів, енергетичних субстратів. Ці зміни 
обумовлені рядом причин: недостатнім надходженням 
поживних речовин в організм у зв'язку з необхідністю 
дотримуватися строгої дієти, підвищеними втрата-
ми поживних речовин, підвищенням енергозатрат у 
зв'язку з розвитком системного запального процесу. 
Крім цього, підсиленню катаболічних процесів сприяє 
гіперпродукція мононуклеарами крові протизапаль-
них цитокінів або тривала терапія кортикостероїдами  
[1, с. 208; 2, с. 77–80].

Діагностика недостатності харчування у па-
цієнтів часто обмежується антропометричними 
методами, за яким судять про наявність порушень 
стану харчування [3, с. 317−326]. Поряд з тим, не 
тільки загальна маса тіла, але й її складові характе-
ризують стан нутритивного статусу пацієнтів. Не-
врахування даних параметрів призводить до того, 
що у значної частини пацієнтів недостатність хар-
чування залишається не виявленою, заходи щодо 
її корекції не приймаються, в результаті може роз-
винутися виражене виснаження, наслідками якого 
є ускладнення перебігу основного захворюван-
ня, пролонгування фази загострення, збільшення 

частоти інфекційних ускладнень внаслідок вто-
ринного імунодефіциту, а також зниження якості 
життя пацієнтів [4, с. 424; 5, с. 704; 6, с. 21−24;  
7, с. 676−679]. У зв'язку з цим виникає необхідність 
в розробці ефективних методів діагностики нутри-
тивної недостатності у пацієнтів з ХЗЗК, своєчасне 
виявлення якої дозволить підвищити ефективність 
терапії та покращити якість життя пацієнтів. 

Значним науковим досягненням стало відкриття 
лептину – білкового гормону, який близький за своєю 
структурою до першого класу цитокінів. Його декре-
тують жирові клітини та контролює ген, який обумов-
лює тучність [8, с. 45−49; 9, с. 10−15]. Рівень лептину 
у сироватці крові відображає сумарний енергетичний 
резерв жирової тканини і може вимірюватися при 
порушеннях енергетичного балансу. Так, рівень леп-
тину підвищується при збільшенні маси жирової тка-
нини, його продукція в підшкірно-жировій клітковині 
вище, ніж в вісцеральних жирових депо [9, с. 10−15; 
10, с. 4242−4245]. В дослідження Ronnemaa відзначе-
но, що секреція лептину чітко корелює з масою тіла 
[11, с. 26−31]. Рівень лептину відображає кількість 
накопиченого жиру: при переїданні він підвищуєть-
ся, при голодуванні – знижується [10, с. 4242−4245].

Способи визначення нутритивної недостатнос-
ті відомі. Запропоновані методи ґрунтуються на 
антропометричних вимірах. Найбільшою популяр-
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ністю на сьогоднішній день користується індекс 
Кетлє, або індекс маси тіла (ІМТ), який розрахову-
ється як відношення маси тіла в кілограмах до ква-
драту довжини тіла в метрах: ІМТ=Маса тіла, кг /  
(Довжина тіла, м2). 

Широке використання ІМТ обумовлено просто-
тою та доступністю вимірювань. Але на індивіду-
альному рівні ІМТ не завжди відображає ступінь 
жировідкладення. Суттєві його зміни можуть від-
буватися також за рахунок збільшення гідратації 
або збільшення м'язової маси. Використання ІМТ 
в діагностиці порушень трофічного статусу має 
низьку діагностичну чутливість – порядку 50%  
[12, с. 1097−1105; 13, с. 39].

Існує спосіб визначення нутритивної недостатності 
на підставі оцінки запасу жиру в організмі за допомогою 
каліперометрії, який полягає у вимірюванні товщини 
шкірно-жирової складки триголового м'яза за допомо-
гою каліпометра. При цьому при товщині шкірної жи-
рової складки 9,5-10,5 мм для жінок та 13-14,5 мм для 
чоловіків результати розцінюються як нормальні і ха-
рактеризують нормальне жирове депо в організмі, при 
зниженні цих показників результати розцінюються як 
нутритивна недостатність [14, с. 4−13].

Мета роботи: оцінити нутритивну недостат-
ність у хворих на ХЗЗК на основі значень та число-
вих діапазонів лептина в залежності від статі.

Матеріали та методи дослідження. Оцінка кіль-
кісних характеристик результатів дослідження базу-
ється на даних, отриманих авторами при вивченні рів-
ня лептину у 79 хворих на ХЗЗК, які знаходилися на 
лікуванні в відділенні захворювань кишечнику ДУ "Ін-
ститут гастроентерології НАМН України". На основі 
визначення відсотка жирової маси тіла пацієнти були 
розподілені на 3 групи: І – із нутритивною недостат-
ністю (46 пацієнта), II – із нормальним нутритивним 
статусом (13 пацієнт) та ІІІ – із підвищеним нутритив-
ним статусом (20 пацієнт). 

У пацієнта вранці натщесерце проводиться за-
бір 5 мл крові з ліктьової вени і в сироватці кро-
ві визначається рівень лептину. Визначення кон-
центрації лептину в сироватці крові проводили 
імуноферментним методом (тест набори фірми 
"DRG International, Inc.", Germany). Результати до-
слідження визначали в нг/мл. Імуноферментний 
аналіз виконували за допомогою імуноферментно-
го аналізатора "StatFax 303 Plus" (США), на якому 
проводили вимірювання оптичної щільності при 
довжині хвилі 450 нм. 

Статистична обробка результатів досліджень 
здійснювалася за допомогою програмного пакету 
MedCaicv12.7.0.0 Craced-EAT. Для статистично-
го аналізу даних використовували: М – середнє 
арифметичне виборки, m – помилка визначення 
середнього, порівняння середніх значень змінних 
здійснювали за допомогою параметричного ме-
тоду (t-критерію Стьюдента) за нормального роз-
поділу даних ознак, що виражені в інтервальній 
шкалі. Відповідність виду розподілу ознак закону 
нормального розподілення перевіряли за допомо-
гою методу Шапіто-Уїлка. В інших випадках вико-
ристовували непараметричний метод (U-критерій 
Мана-Уїтні). Різниця середніх значень показників 
вважалася достовірною при р<0,05. Для оцінки 
діагностичної ефективності показника викорис-
товували ROC-аналіз з визначенням площі під 
ROC-кривою (AUC), за значенням якої і визначали 
якість діагностичної моделі. Використовували по-
рогове значення, розраховували чутливість, специ-
фічність, позитивну (PPV) та негативну (NPV) про-
гностичну цінність. 

Результати та обговорення. Вміст лептину у дослі-
джених хворих на ХЗЗК коливався від 0,1 до 26,3 нг/мл.  
Середні показники становили (2,4±0,57) нг/мл у чо-
ловіків і (7,0±1,19) нг/мл у жінок. Встановлено, що 
рівень лептину підвищувався паралельно з підвищен-
ням маси тіла, що підтверджувалось його достовірним 
підвищенням у пацієнтів ІІІ групи в 9,8 і 8,0 разів у 
чоловіків і жінок, відповідно, порівняно з І-ю групою 
(табл. 1).

Отримані результати свідчать про зв'язок між 
нутритивним статусом та гормональною активніс-
тю жирової тканини, маркером якої є лептин. У жі-
нок рівень лептину був статистично значимо більш 
високим (р<0,05), ніж у чоловіків. Це підтверджу-
ється встановленим кореляційним зв'язком між рів-
нем лептину та статтю (r=+0,42; р<0,01).У хворих 
на ХЗЗК рівень лептину корелював з віком хворих 
(r=+0,38; р<0,01), ІМТ (r=+0,59; р<0,01), жировою 
масою (r=+0,77; р<0,01), показником м/с (r=+0,32; 
р<0,01), рівнем холестерину (r=+0,32; р<0,01) та 
зворотно корелював із ступенем недостатності хар-
чування (r= −0,33; р<0,01). Тобто, із наростання ІМТ 
підвищувався рівень лептину у сироватці крові.

Для оцінки нутритивного статусу у пацієнтів з 
ХЗЗК визначають числові інтервали рівня лептину, 
що вплине на підвищення ефективності лікувальної 
тактики та прискорить одужання пацієнтів. За число-

Таблиця 1
Рівень лептина в залежності від нутритивного статусу, (М±m)

Показник, од. 
виміру

І група ІІ група ІІІ група Референтні 
значенняn (М±m) n (М±m) n (М±m)

Лептин,  
нг/мл, чол. 28 0,88±0,17 2 1,25±1,05 7 8,65±1,33* • 2,05–5,63

Лептин,  
нг/мл, жін. 18 1,81±0,36 11 6,56±1,63* ~ 13 14,4±2,06* • ~ 3,63–11,09

Примітки:
1. * – р<0,05 у порівнянні з І групою;
2. • – р<0,05 у порівнянні з ІІ групою;
3. ~ – р<0,05 у порівнянні з чоловіками. 
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вими інтервалами значень встановлюється наявність 
нутритивної недостатності: при значеннях рівня леп-
тину у чоловіків ≤2,5 нг/мл, у жінок – ≤ 3,7 нг/мл ви-
значають наявність нутритивної недостатності; при 
значеннях рівня лептину у чоловіків >2,5 нг/мл, у жі-
нок – >3,7 нг/мл визначають відсутність нутритивної 
недостатності. 

Проведення ROC-аналізу та побудова відповід-
них кривих (рис. 1) дозволило встановити висо-
ку якість даної діагностичної моделі, так як AUC 
для лептину у чоловіків дорівнює 0,905 (ДІ 95% 
0,762-0,976; р<0,0001). Порогове значення лепти-
ну у чоловіків, нижче якого встановлюється наяв-
ність нутритивної недостатності, складає 2,5 нг/
мл. Чутливість,специфічність, PPV та NPVсклали 
92,86%, 77,8%, 92,9% та 77,8% відповідно.

У жінок AUC для лептину дорівнює 0,91 (ДІ 
95% 0,774-0,978; р<0,0001). Порогове значення 
лептину у жінок, нижче якого встановлюється наяв-
ність нутритивної недостатності, складає 3,7нг/мл.  
Чутливість, специфічність, PPV та NPV склали 
83,3%, 85,7%, 77,3% та 94,1% відповідно.

Висновок. В результаті проведеної роботи 
було встановлено, що рівень лептину в сироват-
ці крові залежав від ІМТ хворих на ХЗЗК. Вста-
новлена пряма кореляційна залежність між ІМТ 
та секрецією лептину, із збільшенням маси тіла 
підвищувався вміст лептину. Його рівень у жінок 
достовірно був вище ніж у чоловіків, що може 
бути пов’язано з іншим розподілом жиру в орга-
нізмі, стимулюючою (естрогенів та прогестеро-
ну) або подавляючою (андрогенів) дією жіночих 
гормонів. За числовими інтервалами значень 
встановлюється наявність нутритивної недостат-
ності: при значеннях рівня лептину у чоловіків  
≤2,5 нг/мл, у жінок – ≤ 3,7 нг/мл визначають на-
явність нутритивної недостатності; при значеннях 
рівня лептину у чоловіків >2,5 нг/мл, у жінок – 
>3,7 нг/мл визначають відсутність нутритивної 
недостатності. 

Таким чином, вивчення лептину сироватки кро-
ві та його числових діапазонів у чоловіків та жінок 
дозволяє встановити наявність нутритивної недо-
статності у хворих на ХЗЗК.
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FORMATION OF VERTEBRAL COLUMN AND PHYSIOLOGICAL CURVES 
IN THE PRENATAL PERIOD OF DEVELOPMENT

В представленій роботі відображено коротку інформацію про розвиток хребтового стовпа та хребців в цілому, в 
період онтогенезу людини. Детально описано процес формування кісткової та хрящової тканини на різних термінах 
вагітностях. Акцентовано увагу на особливостях формування і ролі фізіологічних вигинів хребта в ранньому періоді 
розвитку плода. А також підкреслено значущість та необхідність в існуванні тих чи інших вигинів хребтового стовпа.

Ключові слова: онтогенез, кісткові та хрящові тканини. 

В представленной работе отражено краткую информацию о развитии позвоночного столба и позвонков в це-
лом, в период онтогенеза человека. Подробно описан процесс формирования костной и хрящевой ткани на разных 
сроках беременности. Акцентировано внимание на особенностях формирования и роли физиологических изгибов 
позвоночника в раннем периоде развития плода. А также подчеркнуто значимость и необходимость в существова-
нии тех или иных изгибов позвоночного столба.

Ключевые слова: онтогенез, костные и хрящевые ткани.

In the presented work, brief information is provided on the development of the vertebral column and vertebrae in gener-
al, during the period of human ontogenesis. The process of formation of bone and cartilaginous tissue at different periods of 
pregnancy is described detaily. Attention is focused on the features of the formation and role of physiological curves of the 
vertebral column in the early period of fetal development. And also stressed the importance and necessity for the existence 
of certain vertebral column bends.

Key words: ontogenesis, bone and cartilage tissues.

Introduction. The propulsion apparatus serves as 
the main mechanism for moving in space and chang-
ing the position of the body. Bones are levers that are 
driven by muscles. Due to muscle contraction, body 
parts change their position and accordingly, move the 
body in space. Bones are attached to the bones, fascia 
and other connective tissue formations. In addition, 
the bones of the skeleton form the walls of the cavity 
(cavity of the skull, chest, pelvis, vertebrate channel), 
which reliably protect the organs, wich located there 
from damage [6; 8; 10].

The formation of bone tissue of the embryo as a 
unit of the future spine occurs in several ways, namely: 
with mesenchyme (direct osteogenesis); with mesen-
chyme, which was formed on the site of the former car-
tilage tissue (indirect osteogenesis). First of all, bone 
tissue includes osteoblastic and osteoclastic diferons. 
Osteoblastic counts such cells as stem, half-striated, 
osteoblasts and osteocytes. The basis of the next dif-
eron are osteoclasts, which develop from stem cells of 
the blood.

In humans, the rudiment of the chord occurs from 
the main or chordal appendix and is a dense strain from 
cells that grow from the Hensen`s node in the direction 
to the embryonic shield [1; 19]. It is the chord that de-
termines the axis of the embryo and gives it a certain 
rigidity, therefore, serves as the basis for the future 
spine.

Hysto- and organogenesis of the spinal column 
(collumna vertebralis) is closely related to the devel-
opment of the nervous system, the formation of which 
is the laying of the neural tube.

In the postnatal period of the development of the 
spine of the child distinguish three periods. The first 
period is characterized by a combination of processes, 
that contribute to the increase in the mass of the verte-
bral bodies and the complete replacement of the carti-
lage tissue of the vertebrae on the bone [20]. This peri-
od starts from the moment the baby comes to light and 
lasts until 6-7 years. Already in the first year of life, the 
nuclei of the brackets merge among themselves and the 
zones of growth between the bodies and the brackets of 
the vertebrae are closed. Fainting occurs initially at the 
level of the thoracic vertebrae, gradually extending up-
wards and downwards. Exception is the braces of the 
5th lumbar vertebra and sacral department. The skulls 
of the 5th lumbar vertebra usually merge only up to  
6 years old.

At 19-22 days of conception, the fetal nerves be-
gin to form – the primary form of the development 
of the nervous system, which includes the brain and 
spinal cord. During embryogenesis in the first week, 
embryonic nodes are formed. At the second week, the 
extra-nasal parts are actively developing. At the third 
week, a neural tube is formed from a special plate, 
that is, the first 3 weeks are the period of primary neu-
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ralgia. Secondary neurulation occurs in 4-7 weeks of 
pregnancy, during this period there may be violations –  
spinal dysphoria often in the form of hernia of the lum-
bar-coccyx of the future spine [2, 11, 16].

At the 20th day segmentation of the mesoderm 
begins, and on the 35th day a complete complex of 
somites is formed. A group of mesenchymal cells –  
sclerotoma – is formed from the ventro-medial surface 
of each somhet. The presented group of cells extends 
from the two opposite sides to the middle line and is 
grouped around the chord. In the future, from these scle-
rotium, the rudiments of the vertebrae will be formed. 
As the literature points out, during the 4th to 7th weeks 
of fetal development, rapid growth of intervertebral 
discs is observed, and at the time of the 7th to the  
10th weeks of the gestation period there is a rapid in-
crease in the number of vertebrate bodies and a decrease 
in the relative thickness of the intervertebral discs.

That is why in the cervical and thoracic spinal cord 
segments are located above one vertebrate. For exam-
ple, the 7th thoracic vertebra is located at the level of 
the brains of the 6th thoracic. All lumbar segments are 
concentrated at the level of the 11th thoracic vertebra, 
and all sacral and coccygeal segments correspond to 
the 12th thoracic and lumbar vertebrae. To understand 
the mechanism of the formation of the spine as a co-
herent structure, it is necessary to study the laws of the 
laying of vertebrae in each department of the spinal 
column [4, 13, 15]. During ossification, the endocon-
dal osteofication is initially followed by the formation 
of perichondritis. At this stage, the development of the 
upper and lower surfaces of the vertebral bodies are 
still covered with a hyaline cartilage plate. The process 
of ossification lasts for about 17 years, and ends at the 
20th year of life.

The body of the first cervical vertebra – atlas, loses 
connection with arches and grows with the body of the 
second cervical vertebra – epistropheus, turning into 
a dentine appendix (dens epistrophei). Both arches of 
the first cervical vertebra are ventrally and dorsally 
connected, so that atlas takes the form of a ring. In the 
sacral and coccygeal vertebrae, the edge processes that 
follow laterally are reduced, and they are particularly 
immature in the coccygeal vertebrae, which are rudi-
ments. In the sacral region of the body of the vertebrae, 
during the period of puberty, the second time grow into 
a single bone – sacral (os sacrum), and osteopenia also 
covers intervertebral plates [3; 5; 9]. However, the final 
bone connection of the sacral vertebrae ends at about 
the 25th year of life. The lateral parts of the sacral bone 
appear as a result of the connection of the rudimentary 
remainders of the sacral division.

Physiological bends of the spine perform a protec-
tive function from various injuries in motion and even-
ly distribute the load of the entire body mass, which 
provides a complete movement of the human body. 
One of the physiological curves of the spine is kypho-

sis and lordosis, most namely: cervical and lumbar 
lordosis; thoracic and sacral kyphosis. Physiological 
cervical lordosis is a natural bend of the neck, through 
which the bodies and processes of the vertebrae are ar-
ranged in relation to each other forward. Intervertebral 
discs in turn are characterized by ductility and elas-
ticity due to the presence of cartilage tissue in them  
[7, 12, 17]. Cervical lordosis can pass through two 
stages: when there is straightening – hypolodosis, and 
when there is a smoothing – hyperlordosis. Approxi-
mately at the age of six, the lumbar lordosis begins to 
form. The natural bend of the vertebral column enables 
the person to sit in a sedentary position, and also pro-
tects the body from excessive loads that can occur as 
a result of falls from a small height. Both distortions 
become fully formed when the newborn reaches one 
year of age. Normally, thoracic kyphosis in a healthy 
person is 20-40 degrees, and is supported by a muscu-
lar-connective device. This condition is visually man-
ifested by a slight protrusion in the thoracic region of 
the back. Normally, it disappears when a person leans 
forward [14, 18].

An additional factor in the proper distribution of 
the amortization load on the human body is the mus-
cular back corset. It maintains the vertebral axis in the 
correct position and prevents it from being displaced 
by tilting, twisting and bending. In turn, the sacral ky-
phosis is a bulge at the end of the sacral spine, which 
normally does not exceed 40 degrees. This part of the 
spinal column is strong enough, so deformation occurs 
in it much less often [1, 5]. In newborns there is a total 
bulge of the whole of the spinal column, but it can be 
considered physiological, since after a few months it 
disappears.

Prospects for further research. The problem of 
congenital malformations and diseases of the spine is 
one of the most urgent and most difficult in traumatol-
ogy, orthopedics and vertebrology of the 21st century. 
The topic of the features of the formation of the spine 
pillar and anatomy in general is extremely important in 
the present times. This is due to the fact, that body of 
a modern person is constantly subjected to excessive 
loading, which leads to distortion and deformation of 
the spine. It is necessary to understand the fundamen-
tals of anatomy and physiology of the organ, because 
of the features of the spine structure, will depend on its 
future functions.

Conclusions. Thus, the spine is the main solid sup-
port of the body and performs various functions, that 
are extremely complex and multifaceted. Its unique-
ness has no analogues in the human body. The struc-
ture of the spine is closely related to its functions. 
Each of the parts of the spinal column is responsible 
for the condition and normal operation of certain inter-
nal organs. Consequently, the state of the whole body 
depends on the health and proper functioning of the 
spine.
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ОРГАН СЛУХУ – НАДЗВИЧАЙНО СКЛАДНИЙ АПАРАТ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Здатність сприйняття людиною розмовної і вокальної мови, музичних творів робить слуховий аналізатор необ-
хідним компонентом засобів спілкування, пізнання та пристосування. За допомогою слухового аналізатора людина 
орієнтується в звукових сигналах зовнішнього середовища і формує відповідні поведінкові реакції.

Ключові слова: слуховий аналізатор, звуковий сигнал, поведінкові реакції.

Способность восприятия человеком разговорной и вокальной речи, музыкальных произведений делает слухо-
вой анализатор необходимым компонентом средств общения, познания и приспособления. С помощью слухового 
анализатора человек ориентируется в звуковых сигналах внешней среды и формирует соответствующие поведен-
ческие реакции.

Ключевые слова: слуховой анализатор, звуковой сигнал, поведенческие реакции.

The ability of a person to perceive a spoken and vocal language, musical works makes an auditory analyzer a necessary 
component of communication, knowledge and adaptation. With the help of the hearing analyzer, a person is guided in the 
sound signals of the environment and forms the corresponding behavioral reactions.

Key words: auditory analyzer, sound signal, behavioral reactions.

Вухо відноситься до дистантних аналізаторів, 
які реагують на зміни середовища, що відбувають-
ся на далекій відстані від них.

У вищих тварин і людини в процесі еволюції 
розвинулись і досягли високого ступеня розвитку 
аналізатори, які здатні реагувати на коливальні 
процеси, утворені як молекулярними так і атом-
ними порядками. Ці коливання за допомогою хви-
льового поширення досягають віддалених об᾽єктів. 
Слуховий аналізатор є найпізнішим у філогенезі. 
Слухове чуття розвинулось з тактильного відчуття, 
яке загострилось у вусі в мільйони разів.

Згідно з уявленнями І.П.Павлова про аналі-
затори, слуховий аналізатор ділиться на перифе-
рійний відділ, провідні шляхи та кірковий кінець  
[4, с. 362].

Спочатку звукові хвилі потрапляють на зігнуту 
пластинку еластичного хряща, покриту з двох сто-
рін надхрящницею та шкірою – вушну раковину. 
Наявність в ссавців двох вушних раковин дозво-
ляє локалізувати звук в горизонтальній площині. 
Складна форма вушної раковини дозволяє зрозумі-
ти чи звук іде зверху чи знизу [4, с. 357].

Заглиблюючись, вушна раковина переходить в 
хрящовий відділ зовнішнього слухового ходу, шкі-
ра якого містить волосся, особливо сильно вираже-
не в людей похилого віку, та залози, які виробля-
ють сірку. На місці переходу хрящового слухового 
ходу в кістковий є звуження – перешийок. Кістко-
вий відділ слухового ходу утворений кам᾽янистою 
частиною скроневої кістки. Кісткова частина слу-
хового ходу повністю позбавлена залоз та волосся. 
У новонароджених вона відсутня. У зв᾽язку з цим 
барабанна перетинка лежить майже горизонтально 
[5, с. 103].

Найвідомішим описом зовнішнього вуха є стат-
тя: «Фізіологічні нотатки про Нікколо Паганіні» 
Ф. Бенната. В ній було написано наступне: “Вушні 

раковини вражаюче пристосовані для вловлювання 
звукових хвиль, слуховий канал широкий і глибо-
кий, виступаюча частина різко виділяється, всі кон-
тури вух чітко виражені” [7, с. 65].

Зовнішнє вухо від середнього відокремлює ба-
рабанна перетинка, яка складається з трьох шарів: 
зовнішнього (шкірного), внутрішнього (слизо-
ва оболонка), середнього (сполучнотканинного). 
Воронкоподібна будова зовнішнього вуха слугує 
колектором звукових хвиль. Саме це є причиною 
того, що тиск слухової хвилі в слуховому ході 
біля барабанної перетинки в два рази більше, ніж 
у вільному слуховому полі. Барабанна порожнина 
сполучена з євстахієвою трубою. Коли євстахієва 
труба блокується, може розвинутись інфекція, яка 
викликає утворення рідини за барабанною пере-
тинкою і призводить до проблем зі слухом. У дітей 
євстахієва труба відносно широка, коротка та пря-
ма, а у дорослих вона витягнута в одній, або двох 
площинах [4, с. 356].

У барабанній порожнині є такі стінки: верхня – 
покривна; нижня – яремна; передня – сонна; задня –  
соскоподібна; бічна – перетинчаста; присередня – 
лабіринтна [6, с. 592].

Лабіринтна стінка має у своєму складі овальне 
та кругле вікно. Краї овального вікна покриті тон-
ким шаром хряща, до отвору прикріплена основа 
стремінця за допомогою круглої зв᾽язки. Кругле 
вікно знаходиться знизу від овального вікна, за-
тягнуте вторинною барабанною перетинкою. Вміс-
том барабанної порожнини є три слухові кісточки. 
Вони є найменшими кістками людського організму 
[1, с. 372].

Молоточок розміщений у верхній частині ба-
рабанної порожнини і зчленовується з тілом кова-
делка за допомогою головки. Коваделко за допо-
могою сочевицеподібного відростка з᾽єднується з 
стремінцем. Основа стремінця з᾽єднана з краями 
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вікна присінка за допомогою кільцевої стремінної 
зв᾽язки [2, с. 600].

Основна роль середнього вуха – це трансфор-
мування звукових хвиль малої сили та великої амп-
літуди в коливання великої сили та малої амплітуди 
рідини внутрішнього вуха. Механізм важільного 
апарату слухових кісточок направлений на змен-
шення розмахів коливань і на підсилення відповід-
них поштовхів на вікно присінка.

Таким чином, звукові хвилі, які поширюються 
з повітряного середовища зовнішнього та серед-
нього вуха в рідке середовище внутрішнього, за-
вдяки барабанній перетинці і слуховим кісточкам 
трансформуються і значно підсилюються. Отже, з 
барабанної порожнини коливання потрапляють до 
внутрішнього вуха.

Внутрішнє вухо – це лабіринт, який омивається 
вушною лімфою. Ця рідина дуже схожа на спинномоз-
кову, але не ідентична їй. Лабіринт заповнений ендо- і 
перилімфою, які відрізняються електролітним скла-
дом. Розрізняють кістковий та перетинчастий лабі-
ринт. Кістковий лабіринт складається з кістки, яка має 
такі шари: внутрішній (ендостальний); середній (ен-
хондральний); зовнішній (периостальний) [3, с. 350].

Кістковий лабіринт складається з присінка, 
який займає центральне положення, завитки та 
трьох півколових каналів – заднього, переднього та 
бічного, які розміщені в лобовій, стріловій та гори-
зонтальній площинах відповідно. Але латеральний 
канал знаходиться вище горизонтальної площини 
на 30˚, а передній та задній канали розташовані 
відносно стрілової та фронтальної площини під 
кутом 45˚. Канали мають по дві ніжки – ампульна, 
яка відкривається у присінок окремим отвором та 
проста. Прості ніжки переднього та заднього кана-
лів зливаються разом і мають спільний отвір. Про-
ста ніжка бічного каналу відкривається в присінок 
окремим отвором [8, с. 56].

На розрізі завитка має вигляд плоского конуса 
з шириною основи близько 9 мм. Кісткова зави-
тка складається з спірально закрученого навколо 
стержня каналу. Вона утворює сходи присінка. Від 
стержня вглиб завитки відходить кісткова плас-
тинка в вигляді поперечної спіралі. Присінок має 
внутрішню та зовнішню стінку. Зовнішня стінка 
присінка є внутрішньою стінкою барабанної по-
рожнини. Внутрішня ж стінка має розділені гребе-
нем присінка два заглиблення – сферичне та еліп-
тичне. Окрім цього кістка поверхні піраміди має 
численні решітчасті плями [1, c. 372].

Перетинчастий лабіринт складається з еліп-
тичного мішечка та сферичного мішечка, пере-
тинчастих півколових поток і завиткового протока.  
В ділянці зовнішньої стінки завиткової протоки 
розміщена судинна смужка, яка продукує ендолім-
фу [4, с. 354].

Стінка перетинчастого лабіринту складається з 
трьох шарів: внутрішній – епітеліальний; зовнішній 
– сполучнотканинний; середній – основна мембрана. 
Основна пластинка збільшується у напрямку від вікна 
присінка до купола завитки. Така тонотопічна органі-
зація основної пластинки дає змогу людині сприйма-
ти коливання повітря у діапазоні від 16 до 20000 Гц. 
Здатність розрізняти абсолютну висоту звука, визна-
чати інтервали та орієнтуватись в напрямі джерела 

звуку називається абсолютним слухом. Абсолютним 
музичним слухом та музичною пам᾽яттю володів ком-
позитор Вольфганг Амадей Моцарт. В чотирнадцять 
років він по пам᾽яті записав твір Аллегрі “Мізерере»  
[6, с. 592].

На нижній стінці завиткової протоки розміще-
ний спіральний орган, представлений чутливим 
епітелієм названий кортієвим органом на честь іта-
лійського гістолога Маркуса Альфонсо Джакомо 
Гаспаре Корті (1822–1876). Спіральний орган має 
у своєму складі 3500 внутрішніх чутливих клітин і  
20 000 – зовнішніх. Кортіїв орган омивається корти-
лімфою. В завитці, присінку та півколових каналах 
також наявні клітини апудоцити, які виробляють 
адреналін, норадреналін, мелатонін та серотонін. 
У разі тривалої дії на організм людини шуму відбу-
вається розвиток відхилення йонного гомеостазу в 
завитці. Ця патологія викликає порушення функціо-
нування волоскових клітин. Внаслідок цього відбу-
вається пошкодження мікросудин завитки, що при-
зводить до виникнення локальної ішемії [2, с. 602].

Пройшовши вушну раковину, внутрішній слу-
ховий хід, барабанну порожнину та лабіринт вну-
трішнього вуха звук потрапляє через ендо- і пери-
лімфу сходів присінка до волоскових рецепторних 
клітин спірального органа. Біполярні нейрони, які 
утворюють завитковий вузол, з᾽єднані з рецептор-
ними клітинами кортієвого органа. Завитковий 
нерв на шляху до мосто-мозочкового кута у вну-
трішньому слуховому ході приєднується до при-
стінкового нерва і утворює присінково-завитковий 
нерв. Цей нерв у складі двох частин входить до ре-
човини мозку позаду нижніх ніжок мозочка.

Аксони першого нейрона у складі завиткової 
частини присінково-завиткового нерва досягають 
переднього та заднього завиткових ядер, розміще-
них в довгастому мозку. Тут вони перемикаються 
на тіла других нейронів [4, с. 352].

Аксони нейронів завиткового нерва утворюють 
трапецієподібне тіло. В пласті аксони нейронів зави-
ткових ядер роблять вигин і утворюють присередню 
петлю. В складі медіальної петлі нейрони прямують 
до оливи, де й закінчуються. Перемикання нейронів 
третього порядку відбувається у ядрах присереднього 
колінчастого тіла. Волокна останнього четвертого не-
йрона, пройшовши через підсочевицеподібні частини 
задньої ніжки внутрішньої капсули, досягають по-
перечних скроневих звивин. Екстрпапірамідальний 
покришково-спинномозковий шлях сформований ак-
сонами нейронів, розміщених у ядрах нижніх горбків 
пластинки покрівлі середнього мозку. Покришково-
спинномозковий шлях йде до мотонейронів передніх 
рогів спинного мозку і забезпечує рухи голови відпо-
відно до звукового подразнення [4, с. 363].

Висновок: сприйняття слуху є важливим для 
живих створінь. Значення слуху для нашого життя 
краще всього виразив німецький психіатр і філо-
соф Карл Ясперс: “Нас робить людьми те, що ми 
розмовляємо один з одним». Слух відіграє важливу 
роль в розвитку мови, інтелекту та психіки людини.

Перспективи подальших досліджень: будова 
та функції середнього та внутрішнього вуха по-
требують детального дослідження. Повністю об-
стеживши орган слуху можна підтвердити одну з 
багатьох теорій слуху, або ж всі з них спростувати.
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3-АЦЕТИЛ-4-ФЕНІЛ-2-ХІНОЛОНИ 
В СИНТЕЗІ НІТРОГЕНОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ

Ціль роботи – синтез нових гетероциклів, що містять хінолінове ядро, вивчення фізико-хімічних властивостей і 
біологічної активності цих сполук. Встановлено, що похідні хінолону з різними гетероциклічними замісниками в по-
ложенні 2 проявляють антибактеріальну активність.

Ключові слова: синтез, антимікробна активність, хінолон, нітрогеновмісні гетероцикли, циклоконденсація ті-
осемікарбазону.

Цель работы – синтез новых гетероциклов, содержащих хинолиновое ядро, изучение физико-химических 
свойств и биологической активности этих соединений. Установлено, что производные хинолона с различными гете-
роциклическими заместителями в положении 2 проявляют антибактериальную активность.

Ключевые слова: синтез, антимикробная активность, хинолон, азотсодержащих гетероциклы, циклоконден-
сации тиосемикарбазона.

The aim of the work is the synthesis of new heterocycles containing the quinoline core, the study of physico-chemical 
properties and biological activity of these compounds. It has been established that derivatives of quinolone with different 
heterocyclic substituents in position 2 exhibit antibacterial activity.

Key words: synthesis, antimicrobial activity, quinolone, nitrogencontaining heterocycles, cyclocondensation of thio-
semicarbazone.

Антибактеріальні препарати групи хінолінів ві-
домі і застосовуються в медичній практиці давно. 
Першим її представником була налідиксова кисло-
та. У теперішній час хінолони складають велику 
групу антимікробних засобів, які є препаратами 
вибору в лікуванні багатьох складних інфекцій, 
викликаних полірезистентними до антибіотиків та 
антисептиків мікроорганізмами. Проте вчені по-
стійно проводять пошук нових антимікробних пре-
паратів цієї групи шляхом хімічного синтезу. Даний 
напрямок відкриває сприятливу перспективу для їх 
всебічного вивчення та в подальшому введення в 
медичну практику 1, с. 73-75]. Тому одним із пріо-
ритетних напрямків сучасної фармації є пошук біо-
логічно активних речовин і створення на їх основі 
нових ефективних лікарських субстанцій. У цьому 
аспекті цікавими об’єктами дослідження протягом 
останніх років є похідні 2-хінолону, що обумовле-
но з одного боку широким спектром їх біологічної 
активності, а з іншого – потенціалом синтетичних 
перетворень для створення їх різноманітних похід-
них. Серед похідних хінолону знайдено речовини, 
які виявляють інгібуючу [2, с. 19-35], протиблювот-
ну та протиракову і протисклеротичну [2, с. 19-35], 
антиоксидантну і сечовидільну [3, с. 9], протиту-
беркульозну [4, с. 3-6], антибактеріальну і фунгі-
цидну [5, с. 21] і інші види біологічної активності .

Метою нашої роботи є вивчення біологічної ак-
тивності одержаних нових функціональних похід-
них на основі 3-ацетил-4-феніл-6-хлоро-2-хінолону. 

Матеріали та методи. Було випробувано 4 син- 
тезовані хімічні субстанції (речовини). Для 
синтезу сполук використовували 2-аміно- 
5-хлоробензофенон, ацетооцтовий естер, етанол, 
тіосемікарбазид, оцтову кислоту, 2-амінобензофе-
нон, 3-ацетил-4-феніл-2-хінолон, бром, саліцило-
вий альдегід, піперидин, 3-ацетилкумарин, діети-
ловий етер, діоксан.

Методики синтезу: 
3-Ацетил-4-феніл-6-хлоро-2-хінолон (1)
Суміш 4,62 г (0,02 моль) 2-аміно- 

5-хлоробензофенону, 8 мл ацетооцтового естеру 
нагрівали при температурі 165-170 ºС протягом  
1 год. Утворений осад відфільтрували, промивали 
етанолом. Вихід 3,15 г (53%). Кристалізували з ета-
нолу. Т пл. = 290-292 ºС. Т пл. літ.дані = 296-298 ºС.  
Знайдено, %: Cl 11,90; N 4,68. C17H12ClNO2. Об-
числено, %: Cl 11,91 ; N 4,70.

Тіосемікарбазон 3-ацетил-4-феніл-6-хлоро- 
хінолону (2)

Суміш 1,49 г (0,005 моль) 3-ацетил-4-феніл- 
6-хлоро-2-хінолону, 0,46 г (0,005 моль) тіосемікар-
базиду в 15 мл оцтової кислоти кип’ятили протягом 
2 год. Вилили у воду. Кристалізували з ДМФА. Ви-
хід 1,65 г (89%). Т пл. = 240-242 ºС. Знайдено, %:  
Cl 9,55; N 15,10; S 8,65. C18H15ClN4OS. Обчисле-
но, %: Cl 9,56 ; N 15,11; S 8,64.

3-Ацетил-4-феніл-2-хінолон (3)
Суміш 0,79 г (0,04 моль) 2-амінобензофенону, 

4 мл ацетооцтового естеру кип’ятили протягом  
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2 год. Утворений осад відфільтровували, промива-
ли етанолом. Вихід 0,68 г (65%). Кристалізували з 
етанолу. Т пл.= 250-251 ºС. Знайдено, %: N 5,30. 
C17H13NO2. Обчислено, %: N 5,32.

3-(ω-Бромацетил)-4-феніл-2-хінолон (4)
До розчину 2,77 г (0,01 моль) 3-ацетил-4-феніл-

2-хінолону (3) в 100 мл оцтової кислоти при темпе-
ратурі 90 ºС прикапували розчин 0,6 мл брому в 15 мл  
оцтової кислоти. Після додавання брому, розчин 
охолоджували і виливали у воду. Осад, що випадав, 
відфільтровували, промивали водою і висушува-
ли. Вихід 2,7 г (79%). Кристалізували з етанолу. 
Т.пл.=145-148 ºС. Знайдено, %: Br 23,33; N 4,07. 
C17H12BrNO2. Обчислено, %: Br 23,35; N 4,09.

3-Ацетилкумарин (5)
До суміші 12 г (0,0098 моль) саліцилового аль-

дегіду і 13 г (0,0098 моль) ацетооцтового естеру при 
перемішуванні і охолодженні (-5 + 20 ºС) додавали 
1 г (0,0098 моль) піперидину. Витримували реак-
ційну суміш 3 години при кімнатній температурі. 
При додаванні спирту утворений осад подрібни-
ли, відфільтровали і промили етером. Вихід 10,9 г  
(91 %). Кристалізували із води. Т пл. = 120-121 ºС. 
C11H8O3.

3-(ω-Бромацетил)кумарин (6)
До розчину 1,88 г (0,001 моль) 3-ацетилкума-

рину (5) в 20 мл діетилового етеру, 12 мл діоксану 
при 30 ºС при інтенсивному перемішуванні дода-
вали по краплях 0,52 мл (0,001 моль) брому. Після 
додавання брому розчин перемішували при кімнат-
ній температурі 1 год. Осад, що випав, відфільтро-
вували, промивали водою і висушували. Вихід 2 г 
(75%). Кристалізували з оцтової кислоти. 

Т пл. = 162- 163 ºС. Знайдено, %: Br 29,90. 
C11H7BrO3. Обчислено, %: Br 29,92.

Гідробромід 6-хлоро-3[1-[[4-(1,2-дигідро- 
2-оксо-4-феніл-3-хінолін)-2-тіазоліл]гідразоно]
етил]-4-феніл-2-хінолону (7)

До розчину 0,3 г (0,0008 моль) тіосемікарба-
зону (2) та 0,27 г (0,0008 моль) 3-(ω-бромацетил)-
4-феніл-2-хінолону (4) в 20 мл етанолу кип’ятили 
протягом 

3 год. Після охолодження утворений осад від-
фільтрували і промивали діетиловим етером. Вихід 
0,32 г (56 %). Кристалізували з водного ДМФА. 

Т пл. = 252-254 ºС. Знайдено, %: Hal (загальний) 
16,58; N 10,05; S 4,60. C35H25BrClN5O2S. Обчис-
лено, %: Hal (загальний) 16,60; N 10,08, S 4,61.

Гідробромід 6-хлоро-3[1-[[4-(2-оксо-2Н-1-
бензопіран-3-іл)

-2-тіазоліл]гідразоно]етил]-4-феніл-2(1Н)-
хінолінон (8)

Суміш 0,93 г (0,0025 моль) тіосемікарбазону (2) 
та 0,67 г (0,0025 моль)

 3-(ω-бромацетил)-кумарину (6) в 20 мл ети-
лового спирту кип’ятили 2 год. Утворений осад 
відфільтрували, промивали водою і висушували. 
Вихід 0,84 г (54 %). Кристалізували з етанолу.  
Т пл. = 260-262 ºС. Знайдено, %: Hal (загальний) 
19,45; N 2,35; S 5,40. C29H20BrClN4O3S. Обчисле-
но, %: Hal (загальний) 19,46; N 2,36; S 5,41.

Антимікробну активність отриманих сполук ви-
вчали за допомогою мікрометоду з використанням 
одноразових стерильних полістиролових планшет 
та мікротитраторів Такачі. Тест штами бактерій ви-

рощували протягом 4 годин у поживному бульйоні 
при температурі +37 0С. Грибки культивували в рід-
кому середовищі Сабуро 18-20 годин при темпера-
турі +30 0С. Отримані вихідні суспензії розведені 
до робочої концентрації – 1.103 колонієутворюючих 
одиниць в 1 мл, з використанням рідких поживних 
середовищ – поживного бульйону (для бактерій), та 
рідкого середовища Сабуро (для грибів).

У лунки одноразового стерильного полісти-
ролового планшета вносили по 0,05 мл робочих 
суспензій. За допомогою титраторів Такачі готу-
вали розведення досліджуваних речовин від 1:1  
(500 мкг/мл) до 1:64 (15,6 мкг/мл). 

Планшети з тест штамами бактерій інкубували 
у вологій камері при t +37 0C протягом 18-20 го-
дин, з тест штамами грибків при t +30 0С протягом  
42-44 годин, після чого проведено облік результатів. 

ІЧ спектри синтезованих сполук записано на 
спектрофотометрі Specord IR-75 (Німеччина) в та-
блетках KBr. Спектри ЯМР 1Н записано на спек-
трометрі Varian Mercury 400 (США) в ДМСО-d6, 
стандарт – ТМС. Температури плавлення визначи-
ли на приладі Boetius (Німеччина). Дані елемент-
ного аналізу (C, H, N) сполук узгоджуються з роз-
рахованими значеннями.

Результати та їх обговорення:
Нами синтезовано вісім сполук (1-8), чотири 

(1,2,4,6) з яких перевірено на антимікробну актив-
ність, дві сполуки (3,5) синтезовано для подальшо-
го отримання їх бромацетильних похідних. 

Синтез вихідної сполуки здійснено конденса-
цією 2-аміно- 5-хлоробензофенону з ацетооцтовим 
естером. Для синтезу гетероциклічних похідних 
2-хінолону нами запропоновані конденсації на 
основі тіосемікарбазону (2), одержаного взаємоді-
єю 3-ацетил-4-феніл-6-хлор- 2-хінолону (1) і тіосе-
мікарбазиду в оцтовій кислоті [6, с. 87-93]. 

Cl

NH2

C O
CH3 - C - CH2COO C2H5

O
N O

COCH3Cl

H

1  

В ІЧ-спектрах синтезованої сполуки (1) спо-
стерігаються смуги валентних коливань ациклічної 
карбонільної групи при 1690-1700 см -1, циклічної 
амідної карбонільної групи при 1630-1650 см -1, а у 
спектрі ПМР сполуки 1 , у якому є синглетні сигна-
ли протонів метильної групи і NH групи відповідно 
при 2.25 і 12.25 м.ч., а також мультиплет протонів 
бензольного кільця при 7.01-7.62 м.ч. 
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Тіосемікарбазони є активними S,N-біну- 
клеофілами в реакціях циклоконденсації за Ган-
чем, у т. ч. для одержання сполук з 4-тіазолідоно-
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вим фрагментом. Інтерес до такого типу сполук 
зумовлений їх різноманітними фармакологічними 
активностями. [7, с. 41-46, 8 с. 33-38].

Для проведення циклоконденсації на основі тіо-
семікарбазону 3-ацетил-4-феніл-6-хлор-2-хінолону 
нами використані 3-(ω-бромацетил)-4-феніл- 2-хі-
нолон (4) та 3-(ω-бромацетил)-кумарин (5). При 
кип’ятінні 2-амінобензофенону утворюється 
3-ацетил-4-феніл-2-хінолон (3). Встановлено, що 
бромування даної сполуки (3) відбувається при тем-
пературі 80-85 0С і утворюється 3-(ω-бромацетил)-
4-феніл-2-хінолон (4) [6, с. 87-93] .

C O
CH3 - C - CH2COOC2H5

O
NH2

Br2

CH3COOH
N
H

O

COCH3

N
H

O

COCH2Br

3 4

 

Перебіг реакції підтверджується зокрема, спек-
тром ПМР сполуки 4 , у якому є синглетні сигнали 
протонів метиленової групи і NH групи відповід-
но при 4.3 і 12.8 м.ч., а також мультиплет протонів 
бензольного кільця при 7.01-7.67 м.ч. 

При дії ацетооцтового естеру на саліциловий 
альдегід у присутності піперидину в етанолі утво-
рюється 3-ацетил-кумарин (5), при бромуванні яко-
го одержали 3-(ω-бромацетил)-кумарин (6).

Наявність у сполуки (5) ацетильної групи дало 
можливість здійснити реакцію бромування, яка 
відбувається в суміші діоксан-діетилового етеру  
(в співвідношенні 1:2 при температурі 30С):
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При взаємодії тіосемікарбазону 3-ацетил- 
4-феніл-6-хлор-2-хінолону (2) з 3-(ω-брома- 
цетил)-4-феніл-2-хінолоном (4) утворюєть-
ся сполука, що містять тіазольний, та 2 хі-
нолонових фрагменти (7), а при взаємодії з 
3-(ω-бромацетил)-кумарином (6) утворюється 
сполука, що містять кумариновий, тіазольний та 
хінолоновий фрагменти (8).
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В ІЧ-спектрах синтезованої сполуки (7) спо-
стерігаються смуги поглинання при 1620 см-1, які 
зумовлені коливанням зв’язків C=N нітрогеновміс-
них гетероциклів, а C=O групи при 1720 см-1 .
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В ІЧ-спектрах синтезованої сполуки (8) спо-
стерігаються смуги поглинання при 1620 см-1, які 
зумовлені коливанням зв’язків C=N нітрогеновміс-
них гетероциклів, а C=O групи при 1720 см-1 .

Антимікробну активність отриманих сполук 
вивчали використовуючи загальноприйняту ме-
тодику двократних серійних розведень у рідкому 
живильному середовищі з визначенням мінімаль-
них інгібуючих (МІК) активностей досліджуваних 
сполук. Як тест-об’єкти для вказаних досліджень 
використовували штами Salmonella Typhimurium 
4414, Proteus mirabilis 410, Staphylococcus aureus 
АТСС 25923, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, 
Bacillus subtilis АТСС 6633, Candida albicans АТСС 
885-653, Saccharomyces cerevisiae 61. Як рідке жи-
вильне середовище – поживний бульйон та буль-
йон Сабуро. Аналіз наведених результатів свід-
чить, що дослідженні речовини практично не діють 
на грам негативні бактерії (штам №1 – Salmonella 
Typhimurium , штам № 2 – Proteus mirabilis, № 4 – 
Pseudomonas aeruginosa ). У високих концентраціях 
сполуки 4 (250 мкг/мл), 6 (500 мкг/мл) діють на си-
ньогнійну паличку (штам № 4). Також у високих кон-
центраціях сполуки 1 (62.5 мкг/мл), 2 (250 мкг/мл),  
4 (500 мкг/мл) діють на сальмонелу (штам № 1). 
Але у відношенні до грам позитивних бактерій 
ряд речовин виявились досить високоактивними. 

Таблиця 
Антимікробна активність хінолоновмісних сполук (мкг/мл)

Номер 
сполуки

S.Typhi-
murium 

4414(№ 1)

P.mira-bilis 
410(№ 2)

S.aureus 
АТСС 

25923 (№ 3)

P.aerugi-
nosa АТСС 
27853 (№ 4)

B.subtilis 
АТСС 6633 

(№ 5)

C.albi-cans 
АТСС  

885-653 (№ 6)

S.cere-
visiae 61 

(№ 7)
1 62.5 н/а 15.63 н/а 31.25 31.25 500
2 250 н/а 15.63 н/а 15.63 62.50 250
4 500 н/а 1.96 250 н/а 1.96 1.96

6 н/а н/а  31.25 500 н/а 31.25 1.96 
Примітка: н/а – сполука для даного штаму не активна
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Так, до золотистого стафілококу (штам № 3) бак-
теріостатичну дію у низьких концентраціях ви-
явили речовини 1 (15.63 мкг/мл), 2 (15.63 мкг/мл),  
4 (1.96 мкг/мл), 6 (31.25 мкг/мл). Речовини 1  
(31.25 мкг/мл) і 2 (62.5 мкг/мл) виявились висо-
коактивними у відношенні до спороутворюючих 
бактерій (сінна паличка) (штам № 5). Особливої 
уваги заслуговує те, що речовини 1 (31.25 мкг/мл),  
2 (62.5 мкг/мл), 4 (1.96 мкг/мл), 6 (31.25 мкг/мл) 
в невисоких концентраціях виявили активність 
до диплоїдного грибка (молочниці) (штам № 6) 
та до пекарских дріжджів (штам №7) у високих 
концентраціях сполуки 1 (500 мкг/мл), 2 (250 мкг/
мл) і в низьких концентраціях – 4 (1.96 мкг/мл),  
6 (1.96 мкг/мл). 

Отже, за результатами проведеного експери-
менту вказані результати дозволяють продовжу-
вати пошук антибактеріальних засобів похідних 

хінолінів, у тому числі завдяки цілеспрямованому 
синтезу нових сполук з прогнозованими анти-
бактеріальними властивостями та розширенню 
спектру досліджуваних штамів мікроорганізмів і 
грибів.

Висновки
1. Конденсацією 2-амінобензофенонів з ацето-

оцтовим естером синтезовано 3-ацетил-4-феніл-2-
хінолон на основі якого синтезований тіосемікар-
базон. 

2. Встановлено, що в результаті циклізації 
синтезованого тіосемікарбазону з бромацетильни-
ми похідними утворюються гетероциклічні систе-
ми з 4-тіазолідоновим та тіазольним фрагментами.

3. Дослідження протимікробної активності 
синтезованих похідних 2-хінолону за допомогою 
мікрометоду показало виражену активність стосов-
но грампозитивних бактерій і грибів. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ БОЛИ 

В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ 
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

В данной статье представлена возможность использования технологии виртуальной реальности в медицин-
ской практике в качестве немедикаментозного метода снижения боли, тревожности, лечения посттравматических 
стрессовых расстройств и фобий. Метод перспективен за счет его доступности и минимальных побочных эффек-
тов. В статье приведены современные данные проведенных исследований.

Ключевые слова: виртуальная реальность, боль, отвлечение, немедикаментозное обезболивание.

У даній статті представлена можливість використання технології віртуальної реальності в медичній практиці 
як немедикаментозного методу зниження болю, тривожності, лікування посттравматичних стресових розладів та 
фобій. Метод є перспективним за рахунок його доступності та мінімальних побічних ефектів. В статті представлені 
сучасні дані проведених досліджень.

Ключові слова: віртуальна реальність, біль, відволікання, немедикаментозне знеболювання.

This article presents the possibility of using virtual reality technology in medical practice as a non-drug method of reduc-
ing pain, anxiety, treating post-traumatic stress disorders and phobias. The method is promising due to its availability and 
minimal side effects. The article presents the modern data of the conducted studies.

Key words: virtual reality, pain, destraction, non-drug anesthesia.

На протяжении многих лет оказание медицин-
ских услуг ограничивается лечением физических 
недугов пациентов, однако, столь радикальное 
изменение окружающей среды человека, прав и 
обязанностей по соблюдению режима, заставляет 
его испытывать беспокойство, неопределенность 
и тревогу, что усугубляет течение заболевания  
[1, c. 378–383]. Для качественного оказания помо-
щи необходимо учитывать как биологическое воз-
действие болезни, так и психосоциальное. К тому 
же, многие медицинские манипуляции достаточно 
болезненны и возникает необходимость в примене-
нии анальгетиков, которые, в свою очередь, имеют 
целый ряд побочных эффектов и не всегда воз-
можно достичь желаемого уровня обезболивания. 
Одним из самых эффективных нефармакологиче-
ских методов может стать применение виртуаль-
ной реальности (ВР). В ряде исследований было 
определено, что использование этого метода для 
психологического отвлечения пациента от боли  
[2, c. 21-42] в послеоперационном периоде и при 
выполнении медицинских манипуляций приводит к 
снижению субъективного ощущения боли на 30-50%  
[3, c. 305–309, 4, c. 229–235, 5, c. 244–250, 6, c. 299–304,  

7, c. 633–638, 8, c. 1320], что сопоставимо с дей-
ствием анальгетиков, к тому же, метод ВР практи-
чески не имеет побочных эффектов [9, c. 45–51]. 

Стимулируя зрительные, слуховые и проприоцеп-
тивные рецепторы, ВР действует как отвлекающий 
маневр, ограничивая обработку пациентом ноцицеп-
тивных стимулов [10, с. 785–791]. Один и тот же вхо-
дящий болевой сигнал может быть расценен организ-
мом как более болезненный или менее болезненный, в 
зависимости от психологического состояния пациен-
та [11, с. 241–248], которое также может влиять и на ко-
личество болевых сигналов, достигающих коры мозга 
(теория «воротного контроля» боли) [12, с. 971–979].  
Поскольку количество информационных стимулов, 
которые мозг может одновременно обрабатывать, 
ограничено, во время использования ВР внимание па-
циента полностью переключается с болевых ощуще-
ний в реальном мире на развлечение в виртуальном  
[13, с. 58–65], пациенты ощущают снижение бо-
левых ощущений с минимальными побочны-
ми эффектами или вовсе без них [3, с. 305–309,  
4, с. 229–235, 5, с. 244–250, 14, с. 785–791].

Технология виртуальной реальности предо-
ставляет захватывающую, мультисенсорную 
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трехмерную среду, которая позволяет пользова-
телям преображать свое восприятие реальности, 
создавая ощущение присутствия [10, с. 147–157,  
15, с. 1011–1018]. Прибор VR Box состоит из тол-
стых очков, внутри которых есть пространство, в 
которое загружается смартфон. Гарнитура имеет 
датчики, которые отслеживают движения головы 
пользователя, создавая иллюзию перемещения в 
виртуальном пространстве. За последние 15 лет сама 
технология и доступность применения ВР значи-
тельно продвинулись вперед. Технология виртуаль-
ной реальности посредством аудио- и визуального 
погружения перемещает пациентов в «виртуаль-
ный мир», такой как, например, подводный мир и 
поощряет пользователей к взаимодействию с ним  
[16, с. 6-10]. Хотя изначально данная технология 
была разработана в развлекательных целях, сейчас 
активно исследуется перспектива применения ВР в 
медицине.

На сегодняшний день ВР используется в кли-
нической практике, чтобы помочь справиться с 
тревожными расстройствами, контролировать 
боль, сопровождать физическую реабилита-
цию и отвлекать пациентов во время лечения ран  
[10, с. 785–791, 14, с. 1011–1018, 15, с. 1508–1516, 
17, с. 147–157, 18, с. 1089–1098, 19, с. 207–212,  
20, с. 305-309, 21, с. 527–535, 22, с. 659–664]. На-
пример, ВР в сочетании с медикаментами эф-
фективно снижает боль во время перевязок при 
тяжелых ожогах [14, с. 785–791,20, с. 305-309,  
23, с. 244–250, 24, с. 299–304].

Точно так же ВР уменьшает боль и обеспечива-
ет положительное отвлечение во время рутинных 
манипуляций, таких как внутривенные инъекции 
[19, с. 207–212] и стоматологические процедуры 
[17, с. 1508–1516, 25, с. 229–235]. Другие иссле-
дования показывают, что ВР помогает управлять 
хроническими болевыми состояниями, например, 
хронической болью в шее [26, с. 105–112].

В Лос-Анджелесе было проведено 4х-месячное 
исследование. Цель заключалась в оценке прием-
лемости и осуществимости использования техно-
логии ВР в разнообразной когорте пациентов ста-
ционара. Из 510 госпитализированных взрослых 
были отобраны участники, соблюдая несколько 
условий – отсутствие тошноты, рвоты, головокру-
жения, ран в области головы, судорог и эпилепсии 
в анамнезе – всего 87 человек, из которых 57 от-
казались участвовать по причинам непонимания 
цели исследования, боязни потери контроля в вир-
туальной реальности, слабости. Всего принимали 
участие 30 человек. Были использованы ВР-очки и 
мобильный телефон, 4 вида приложений, которые, 
предположительно, должны были максимально 
избавить пациентов от эмоционального напряже-
ния и не вызывать трудностей при использовании 
больными. Воздействие ВР длилось 3-5 минут,  
2 пациента не смогли закончить исследование из-за 
возникшей тошноты. Оценивали результаты путем 
опроса участников об их ощущениях после экс-
перимента, основным был вопрос почувствовали 
ли они уменьшение боли и отвлечение от непри-
ятных ощущений. Из 28 пациентов, завершивших 
исследование ВР, 24 ответа были расценены как 
положительные (86%), 2 нейтральные (7%) и 2 от-

рицательные (7%). Выводами исследования стали 
два противоречивых утверждения: из всей выборки 
только 5,9% пациентов хотели и могли участвовать, 
что ограничивает широкое применение техноло-
гии; с другой стороны, среди участников большин-
ство признали, что ВР снижает беспокойство, об-
легчает боль путем отвлечения [27, с. 28].

В больнице США было проведено когортное 
исследование, целью которого было сравнить эф-
фективность снижения болевых ощущений при 
использовании ВР приложений по сравнению с 
отвлечением путем просмотра высококачествен-
ного видео природы на 14-дюймовом экране. Были 
отобраны госпитализированные пациенты с раз-
личными заболеваниями и оценкой боли 3 балла 
и выше из 10, обязательными условиями были 
отсутствие тошноты, головокружения, рвоты, де-
менции, морской болезни, инсульта и эпилепсии в 
анамнезе, ран в области головы, наличие согласия 
на проведение исследования. Общее число участ-
ников составило 100 человек: по 50 в испытуемой 
и контрольной когортах. Для испытуемой когорты 
были применены ВР-очки и мобильный телефон, 
участие в приложении со средней активностью в 
течении 15 минут. Для контрольной когорты при-
менялся просмотр видео высокого разрешения с 
эмоционально успокаивающим контентом и музы-
кой на 14-дюмовом экране с удобным размещением 
около кровати в течение 15 минут. Пациенты оце-
нивали интенсивность своей боли по шкале ВАШ 
перед исследованием и через 2 минуты после.  
В обеих группах было выявлено снижение интен-
сивности боли, однако большее снижение наблю-
далось в испытуемой когорте – на 24% по сравне-
нию с 13,5% в контрольной группе. Все пациенты 
в группе ВР завершили работу в приложении и не 
было сообщений о негативных последствиях, так-
же, не было статистически значимо разницы между 
показателями гемодинамики до ВР-воздействия и 
после [28, с. 9].

В педиатрической практике существует про-
блема с послеоперационной анальгезией, так как 
большинство стандартных препаратов для обе-
зболивания трудно переносятся детьми, вызывая 
множество побочных эффектов. В этом случае ВР 
также может оказаться эффективным вспомога-
тельным методом. Пациентом для исследования 
был выбран ребенок 16 лет, страдающий ДЦП. По-
сле операции больной проходил курс физиотера-
певтических процедур со стандартной анальгезией 
и в комбинации с ВР либо без нее в рандомизиро-
ванном порядке. Оценивались результаты по шкале 
ВАШ: уровень боли при использовании ВР был на 
41,2% ниже, чем без него [29, с. 1]. Таким образом, 
использование ВР может стать перспективным 
методом в лечении послеоперационного болевого 
синдрома в педиатрии [30, с. 633–638].

Одним из первых контролируемых исследо-
ваний влияния ВР на ощущение боли было ис-
следование, проведенное в институте военной 
хирургии США: пациентами были американские 
солдаты, получившие ожоги в боевых сражениях 
с использованием взрывных устройств в Ираке 
или Афганистане [31, с. 633–638]. 12 пациентов во 
время перевязок получали медикаментозное обе-
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зболивание около 6 минут (половина длительности 
процедуры), а половину процедуры были под воз-
действием ВР [32, с. 1–8], последовательность этих 
этапов была рандомизирована. Результаты оцени-
вались по шкале ВАШ – пациенты отметили зна-
чительное снижение боли благодаря ВР. Средняя 
интенсивность боли снизилась с 6,25 до 4,5 баллов; 
время, потраченное на размышление о боли, сни-
зилось с 76% без ВР до 22% с использованием ВР. 
Последующие анализы показали, что применение 
ВР было наиболее эффективно у больных с очень 
сильной болью (7 и выше из 10 баллов по ВАШ) 
[33, с. 125–130].

В феврале 2018 года в больнице Портленда, 
штат Орегон, было проведено рандомизированное 
перекрестное исследование, целью которого было 
определить возможность уменьшения применения 
опиоидов благодаря применению ВР погружения 
во время проведения болезненных перевязок ран 
у взрослых [34, с. 694–702]. Выборка включала 
в себя взрослых пациентов, нуждающихся в по-
вторных болезненных перевязках, сравнивали две 
последовательные процедуры: одна с использова-
нием ВР, другая – без использования. Терапия ВР 
включала в себя погружение в 3х-мерный захва-
тывающий мир с элементами интерактива. Общее 
количество введенных опиоидов фиксировалось 
во время первой и второй процедуры, а боль и тре-
вожность оценивалась перед и после каждой про-
цедуры. 18 человек прошли исследование: 12 па-
циентов перенесли по 2 перевязки, 6 пациентов по 
1. Перед каждой перевязкой пациентам вводилось 
одинаковое количество опиоидов. Суммарное ко-
личество опиоидов, введенных во время перевязок 
с ВР было значительно ниже, чем во время пере-
вязок без использования погружения 17,9 ± 6,0 и  
29,2 ± 4,5 мкг / кг фентанила соответственно 
(Р=0,02). Только 2 из 18 пациентов (11%) потребо-
валось ввести более 1 дополнительной дозы опиои-
дов во время ВР погружения, без использования ВР 
потребовалось более 1 дополнительной дозы фен-
танила 9 из 18 пациентов (50%) [35, с. 278–285].

Масштабные исследования также показали цен-
ность технологии ВР для уменьшения острой боли 
и ощущения тревоги у детей. 17 244 детей в воз-
расте от 2 до 16 лет были проводилась вакцинация 
против сезонного гриппа, во время чего применя-
лось погружение в ВР на 30 секунд до, во время и 
после вакцинации. Было выявлено снижение боле-

вых ощущений и тревоги на 45-74% по сравнению 
с обычными условиями. Оценка проводилась на 
основании опросника, заполненного детьми, роди-
телями и персоналом клиники после вакцинации. 
В нем оценивался уровень боли, страха, желание 
использовать ВР при последующих процедурах 
вакцинации, удобство работы персонала.

Многообещающей также является возмож-
ность использования ВР в психиатрии, в частно-
сти, для терапии различных фобий [36, с.547–554,  
37, с. 626–628, 38, с. 509–516, 39, с. 477–481,  
40, с. 1020–1026, 41, с. 80–90, 42, с. 583–595,  
43, с. 239–246, 44, с. 983–993, 45, с. 153–158] и 
посттравматического стрессового расстройства 
[46, с. 1639–1647].

Выводы.
1. Виртуальная реальность как нефармаколо-

гический метод контроля боли в качестве допол-
нения к фармакологическим препаратам являет-
ся достаточно перспективным для применения 
в комбустиологии, послеоперационном уходе, 
психотерапии, педиатрии и других областях ме-
дицины: применение ВР снижает боль у пациен-
тов, получивших ожоги при боевых действиях, 
при чем наибольший эффект отмечен у больных с 
очень сильно й болью (7 из 10 по ВАШ и выше)  
[33, с. 125-130]; 

2. ВР показала свою эффективность при ис-
пользовании у детей в послеоперационном перио-
де – уровень боли при использовании ВР был на 
41,2% ниже, чем без него [29, с. 1];большинство 
исследованных больных стационара отметили сни-
жение боли и беспокойства благодаря использо-
ванию ВР, однако более склонны к участию были 
более молодые пациенты; 

3. При сравнении снижения боли путем исполь-
зования для отвлечения ВР с просмотром 2Д изобра-
жения на телевизоре было выявлено преимущество 
ВР: на 24% по сравнению с 13,5%; использование ВР 
уменьшает потребность в применении опиоидов во 
время перевязок; применение технологии ВР снижа-
ет уровень острой боли и тревоги у детей на 45-74%. 

4. Хотя метод ВР был эффективным и хорошо 
переносимым в большинстве исследований, они, 
как правило, были проведены на небольших вы-
борках пациентов, с различиями в методах, огра-
ниченные одним показанием за один раз. Потому 
существующие на сегодня данные о эффектах ВР 
терапии нуждаются в дальнейших разработках.
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AUTOIMMUNITY AND INFECTION: 
FEATURES OF PATHOGENETIC CONNECTIONS

Autoimmune diseases continue to be one of the most difficult problems of modern medicine. In some cases activation of 
autoimmunity may be primary and cause the development of the pathological process, in others, especially with prolonged 
chronic diseases, be secondary and be a consequence of the disease, closing the "vicious circle" of pathogenesis. At pres-
ent, about two dozen theories explain the reasons for the failure of tolerance and, as a result, the development of autoim-
mune pathology. Infectious agents play a much more significant role not only when starting, but also with the support of an 
autoimmune process in the affected areas due to changes in the antigenic composition of cells, tissues and organs of the 
human body and induction of the inflammatory process. Especially relevant and interesting are the theory of autoimmunity 
development under the influence of superantigens, in which the role of bacteria and viruses, the theory of polyclonal acti-
vation of lymphocytes and the theory of antigenic mimicry. The review compares current views on the role of the infectious 
factor in the pathogenesis of autoimmune diseases.

Key words: autoimmune diseases, infectious factor, immunological status, pathogenesis, superantigens, polyclonal 
activation, microbial mimicry, lymphocytes.

Автоімунні захворювання продовжують залишатися однією з найскладніших проблем сучасної медицини. В од-
них випадках активація автоімунітета може бути первинною і служити причиною розвитку патологічного процесу, 
в інших, особливо при тривалих хронічних захворюваннях, бути вторинною і бути наслідком хвороби, замикаючи 
«порочне коло» патогенезу. В даний час запропоновано близько двох десятків теорій, що пояснюють причини зриву 
толерантності і, як наслідок, розвитку автоімунної патології. Інфекційні агенти грають набагато більш значну роль не 
тільки при запуску, але і при підтримці автоімунного процесу в зонах ураження за рахунок зміни антигенного складу 
клітин, тканин і органів людського організму і індукції запального процесу. Особливо актуальними і цікавими є теорія 
розвитку автоімунітета під впливом суперантигенів, в ролі яких виступають бактерії і віруси, теорія поліклональної 
активації лімфоцитів та теорія антигенної мімікрії. В обзорі проведено порівняння сучасних поглядів на роль інфек-
ційного фактора в патогенез автоімунних захворювань.

Ключові слова: автоімунні захворювання, інфекційний фактор, імунологічний статус, патогенез, суперантиге-
ни, поліклональна активація, мікробна мімікрія, лімфоцити.

Аутоиммунные заболевания продолжают оставаться одной из самых сложных проблем современной медици-
ны. В одних случаях активация автоимунитета может быть первичной и служить причиной развития патологического 
процесса, в других, особенно при длительных хронических заболеваниях, быть вторичной и быть следствием бо-
лезни, замыкая «порочный круг» патогенеза. В настоящее время предложено около двух десятков теорий, объяс-
няющих причины срыва толерантности и, как следствие, развития аутоиммунной патологии. Инфекционные агенты 
играют гораздо более значительную роль не только при запуске, но и при поддержке аутоиммунного процесса в 
зонах поражения за счет изменения антигенного состава клеток, тканей и органов человеческого организма и ин-
дукции воспалительного процесса. Особенно актуальными и интересными являются теория развития автоимуните-
та под влиянием суперантигенов, в роли которых выступают бактерии и вирусы, теория поликлональной активации 
лимфоцитов и теория антигенной мимикрии. В обзоре проведено сравнение современных взглядов на роль инфек-
ционного фактора в патогенезе аутоиммунных заболеваний.

Ключевые слова: аутоиммунные заболевания, инфекционный фактор, иммунологический статус, патогенез, 
суперантигены, поликлональная активация, микробная мимикрия, лимфоциты.

The pathogenesis of autoimmune diseases is asso-
ciated with a breakdown in immunological tolerance 
and the development of an immune response to its own 
antigens. However, it is now known that autoreactivity 
is part of the physiological process of maintaining the 
body's homeostasis. Autoantibodies are involved in the 
processes of apoptosis, regeneration, elimination of 
cellular debris that occurs after the natural death of the 

cell or its damage [1, 2]. The fact that in small quanti-
ties they are determined in many healthy people, indi-
cates that their very presence is not a sign of pathology. 
However, in genetically predisposed people, they can 
lead to the debut of an autoimmune disease [3, 4].

According to the modern concept, for the develop-
ment of autoimmune pathology, in addition to genetic 
factors, certain environmental factors are necessary: 
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microorganisms, persistent organic pollutants, etc.  
[1, 3, 5]. The search for the relationship between in-
fection and autoimmunity is very active [6-9]. Most 
often in this context, hepatitis B and C viruses are 
considered [10, 11], herpesviruses [12, 13], Coxsackie 
viruses [14-16], S. pyogenes [17, 18]. There are reports 
that human immunodeficiency virus [19] and H. pylori 
can induce an autoimmune pathology [20]. The role 
of conditionally pathogenic microorganisms is studied 
[19, 20]. In one of the latest epidemiological studies 
with a follow-up period of 25 years, the relationship 
between infectious diseases and 29 autoimmune dis-
eases has been established [18]. It is believed that mi-
croorganisms play the role of a trigger or enhance the 
already existing subthreshold autoimmune response 
[6-9, 15, 16]. However, there is no consensus on how 
the infectious process leads to an autoimmune disease. 
Below are the most well-known hypotheses.

"Hidden" antigens/cryptoantigens. One of the old-
est is the hypothesis of "hidden" antigens/cryptoan-
tigens, according to which in the process of embryo-
genesis, a number of its own antigens are "invisible" 
to lymphocytes when they are selected in the thymus, 
therefore, there is no removal or inactivation of poten-
tially autoreactive clones of lymphocytes [1, 4, 7]. This 
mainly applies to antigens of so-called "barrier", or 
"immunologically privileged" organs (such as follicles 
of the thyroid gland, testes, internal media of the eye, 
brain). Another example is cardiomyosin, actin and 
troponin, which are intracellular proteins, and although 
the heart is not classified as "barrier" organs, they are 
also "invisible" to the cells of the immune system  
[9, 12]. When lytic tissue damage by microbial pro-
teases, violation of histohematological barriers, libera-
tion occurs "Hidden" antigens, the corresponding auto-
reactive clone is activated, resulting in an autoimmune 
disease. But it cannot be explained why in each case, 
tissue damage leads to the synthesis of autoantibodies 
and not always the presence of autoantibodies is asso-
ciated with the development of autoimmune pathology. 
It is not clear how the autoantigen presentation takes 
place, what is the direct involvement of the pathogen 
in this process and why autoimmune disease occurs 
only in a small percentage of infected people. Expan-
sion of the spectrum of epitopes can be considered as 
a component of the physiological response of the im-
mune system to infection. At the first contact with the 
microorganism, the dominant antigen (epitope) is first 
recognized, a specific T- and B-cell response develops. 
Upon repeated contact, the second dominant antigen 
(epitope) is recognized, with the adaptive immune 
response becoming more effective. With each subse-
quent contact with this pathogen, more and more new 
antigens (epitopes) will be recognized. 

Thus, with repeated infections or persistent viral 
infection, the spectrum of specific T-lymphocytes and 
antibodies expands. This mechanism allows maintain-
ing effective immunological control, even if mutations 
occur in one or another epitope of the pathogen. How-
ever, the risk increases that some of the lymphocytes 
or antibodies will be able to react with their own an-
tigens, that is, trigger the processes leading to autoim-
mune disorders. This is especially true for persistent 
infections, accompanied by prolonged tissue damage 
and release of own proteins, which leads to the devel-

opment of an immune response against a large number 
of own epitopes. Over time, either new epitopes of the 
same protein or other proteins are involved in the pro-
cess [4, 14]. 

This hypothesis is confirmed by a number of exper-
imental models [2, 13, 18], as well as the well-known 
fact that the clinical manifestations of autoimmune dis-
eases usually arise only when several kinds of autoan-
tibodies are generated against the target organ.

Modification of antigens. In contrast to the previ-
ous hypothesis that the pathogens can cause a mod-
ification of the antigenic epitopes of the own tissues 
of the macroorganism, they are converted into autoan-
tigens, that is, the immune system perceives them as 
"Someone else's". Producing antibodies and cytotoxic 
lymphocytes due to cross reactivity are associated with 
both modified autoantigens and true autoantigens. In 
the future, autoimmune disease may develop [17]. 

Recently, the role of microorganisms in epigenetic 
changes has been discussed. It has been shown that a 
number of bacteria can disrupt the methylation of the 
deoxyribonucleic acid (DNA) of the Toll-like receptor 
type 4 receptor (TLR4) gene of the host [8, 18]. The 
consequence of DNA hypomethylation is an increase 
in the expression of many genes, including the genes of 
pro-inflammatory cytokines, growth factors of T cells, 
adhesion molecules and others, which can facilitate 
the transformation of normal antigen-specific T-lym-
phocytes into autoreactive cytotoxic cells. It has been 
established that the level of DNA hypomethylation is 
increased in CD4 + lymphocytes in rheumatoid arthri-
tis and systemic lupus erythematosus [9, 10, 19].

Molecular mimicry. In the 60s of the last century 
K. Damian suggested that microorganisms can escape 
immunological surveillance due to the fact that their 
surface proteins are similar in structure to the proteins 
of the host cells. Later it was found that many antibod-
ies to different microorganisms and antigen-specific 
T-lymphocytes cross-react with the proteins of the host 
cells. In this case, tissue damage occurs, and activation 
processes of other parts of the immune system are trig-
gered. On this basis, a hypothesis was formulated that 
the presence of cross reactivity between the antigens 
of the microorganism and the host's own antigens can 
lead to a breakdown in immunological tolerance and 
induce an autoimmune disease [14]. 

Later found that the basis of this phenomenon is 
the presence of the T-cell antigen-recognizing receptor 
(TCRA), capable of recognizing both its and microbial 
epitopes [15]. After the antigen-presenting cell (APC) 
represents the epitopes of the pathogen to the T lym-
phocyte, an immune response develops, which results 
in damage to the tissues (either by direct lysis or indi-
rectly through the activation of tissue macrophages by 
cytokines and chemokines). Released in this case, their 
own antigens become available for the AIC, which 
represent its cross-reactive T-lymphocytes, which sup-
ports an active immune response even after elimination 
of the pathogen and becomes the basis for the devel-
opment of autoimmune pathology. Subsequently, the 
mechanism of cross reactivity began to be associated 
with the presence of T-lymphocytes, which express 
two types of TCRA: one recognizes the microbial an-
tigen, and the other - its own antigen. Because of the 
low density of autoreactive cell receptor distribution 
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on the membrane, this clone avoids negative selection. 
When another type of receptor interacts with the path-
ogen, clonal expansion occurs, which is inevitably ac-
companied by activation of the autoreactive receptor 
on the cells of this clone, which causes an autoimmune 
disease [15]. Despite a huge number of experimental 
and clinical studies confirming the role of molecular 
mimicry in the development of autoimmune diseases, 
this hypothesis has been criticized in recent decades 
[14, 15]. 

Thus, in most studies homology of amino acid se-
quences in pathogen epitopes and epitopes of intrinsic 
proteins was considered, but conformational features 
of the structure of epitopes were not taken into ac-
count. In addition, the phenomenon of molecular mi-
croscopy is very common, and autoimmune diseases 
are much less common. 

Finally, animal models show that purified autoanti-
gens cross-reacting with pathogens cause autoimmune 
pathology only when administered together with inac-
tivated pathogens or their toxins (Freund's complete 
adjuvant), etc. [11]. Thus, molecular mimicry is not 
a sufficient condition for the development of autoim-
mune diseases.

Violation of idiotype-anti-idiotypic interactions. In 
1974 N.K. Erne formulated the idiotype-anti-idiotypic 
interaction theory, according to which immunoglobu-
lins and immunoglobulin receptors have determinants 
possessing antigenic properties. He called them an 
"idiotype." Some lymphocytes can recognize idiotyp-
ic determinants and induce the synthesis of anti-idio-
typic antibodies. Indeed, in the blood serum of both 
patients and healthy people, antibodies are found that 
are able to react with their own immunoglobulins. The 
anti-idiotypic response develops simultaneously with 
the usual immune response to the antigen and plays an 
important role in its regulation (stimulation or inhibi-
tion of the biosynthesis of antibodies by the feedback 
principle) [1, 2]. 

It is known that one of the mechanisms of pene-
tration of microorganisms, especially viruses, into the 
host cell is binding to its membrane receptor. There-
fore, antibodies directed against the ligand that the 
virus uses to bind to the host's cellular receptor can 
also bind to this receptor on the host cell, that is, act 
as anti-idiotypic. In other words, as a target for such 
anti-idiotypic antibodies, the pathogen itself, and the 
cells and tissues into which it penetrates, can result in 
an autoimmune disease. For example, antibodies to the 
Coxsackie virus B3 can act as idiotypic antibodies to 
actin and at the same time recognize antibodies to car-
diomyosin as anti-idiotypic [16]. 

This hypothesis does not explain a number of 
points. Until now, for most autoimmune diseases, a 
specific cellular receptor has not been established, 
which serves as a target for anti-idiotypic antibodies. 
It is not clear why autoimmune diseases produce dif-
ferent autoantibodies if the virus binds to only one type 
of cellular receptor. Finally, an experimental model of 
autoimmune myocarditis has shown that anti-idiotyp-
ic antibodies can suppress the inflammatory response, 
and this also does not agree with this hypothesis and 
indicates their regulatory function [17].

The presence of superantigens. In the classical path 
of development of the immune response, the antigen 

is recognized by the AIC, processed and presented to 
the CD4 + lymphocyte (T-helper) as a peptide together 
with the molecule of the main histocompatibility com-
plex of class II. This complex then binds to the TCRC, 
activation of the T-helper occurs, and an adaptive im-
mune response develops.

It has been established that a number of microor-
ganisms have so-called superantigens that can immedi-
ately activate a large number of T and B lymphocytes 
irrespective of their antigen specificity. In this case, 
such antigen is not absorbed by the AIC, but binds 
non-specifically to the variable part of the β-chain of 
the TCRC outside its antigen-binding site. There is 
a kind of cross-linking of the molecules of the main 
histocompatibility complex represented on the APC 
membrane, and TCRC [18]. Further, several ways of 
developing autoimmune disorders are possible [19]:

1) direct activation of pre-existing autoreactive 
T-lymphocytes;

2) activation of autoreactive B lymphocytes due to 
direct stimulation of the antigen-recognizing immu-
noglobulin receptor followed by polyclonal activation 
and synthesis of autoantibodies;

3) activation of macrophages with the subsequent 
production of pro-inflammatory cytokines, superoxi-
danions and other mediators of inflammation.

In the literature, the possibility of participation of 
this mechanism in the pathogenesis of systemic lupus 
erythematosus [2, 20] and pemphigus [2, 11, 20] is dis-
cussed.

Adjuvant effect, or nonspecific (bystander) effect. 
According to yet another hypothesis, autoimmune dis-
eases result from the fact that microorganisms activate 
the receptors of innate immunity cells and / or induce 
the formation of pro-inflammatory cytokines, T-cell 
growth factors, which in turn can lead to the activation 
and expansion of pre-existing autoreactive lymphocyte 
clones [12, 13].

In part, this hypothesis resonates with the hypoth-
esis of "hidden" antigens, since both suggest that with 
tissue damage and cell death that inevitably occur in an 
inflammatory reaction to a pathogen, its own antigens 
become available for immunocompetent cells, includ-
ing autoreactive cells. However, the main emphasis is 
placed on the fact that for the development of a patho-
logical reaction to its own antigen, a second signal is 
necessarily needed, which can arise due to nonspecific 
activation of APC in an infectious-inflammatory reac-
tion. In other words, all cellular and humoral factors 
associated with a local inflammatory response to a 
pathogen can unwittingly promote the development of 
autoimmune reactions by the domino principle. 

Most often this mechanism is associated with a per-
sistent viral infection, especially with the Epstein-Barr 
virus [4, 9, 13]. This hypothesis explains the need for 
adjuvants in experimental models of autoimmune dis-
eases. It has been established that a number of such 
adjuvants, for example, pertussin, stimulate TLR4 and 
inflammasomes [4,14], which in turn leads to activa-
tion of Th1 and Th17 lymphocytes, which according 
to modern views are of key importance in the devel-
opment of autoimmune pathology [4,10]. Perhaps with 
the simultaneous activation of the receptors of congen-
ital immunity by microorganisms and their own pro-
teins, a synergistic effect occurs, leading to a break-
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down in immunological tolerance and the development 
of autoimmune pathology.

 Antigenic complementarity. This hypothesis com-
bines the main provisions of the hypotheses of molec-
ular mimicry and idiotype-anti-idiotype interactions. It 
is suggested that a specific combination of microbial 
peptides may become the trigger for an autoimmune 
disease, and at least one of them should have a sim-
ilarity with its own antigens. Then, in response to the 
formation of primary antibodies directed against this 
peptide, anti-idiotypic antibodies will be produced. As 
a result, the immune system ceases to recognize "one's 
own" and "someone else's" and produces autoantibod-
ies, which in a certain situation can cause autoimmune 
pathology [16, 17]. 

Unlike the previous one, this hypothesis explains 
the adjuvant effect not by the action of nonspecific 
inflammatory factors, but by the molecular comple-
mentarity of the antigen and adjuvant. In this pair, 
each is an adjuvant to each other, and this enhances 
the immune response that develops for each of them. 
Such hyperactivation leads to a complex disruption of 
immune interactions and further to autoimmune dis-
orders. If the adjuvant is not complementary to this 
antigen, then despite the development of an immune 
response, an autoimmune disease does not occur.

The conclusion. None of the hypotheses of etio-
pathogenesis of autoimmune disorders (and the role 
of infection in their development) is not exhaustive. 

Numerous experimental and clinical studies, as well as 
attempts at mathematical modeling, demonstrate that 
each of them has the right to exist. In most cases, the 
data supporting one of the hypotheses can be revised in 
favor of the other. 

All hypotheses recognize the tremendous impor-
tance of the trigger role of microorganisms in the de-
velopment of autoimmune pathology, but they consider 
the interaction of infection with target tissues different-
ly. Some of them ("hidden" antigens, nonspecific effect, 
expansion of the spectrum of epitopes) focus on changes 
in the immune response in the focus of inflammation un-
der the influence of microorganisms. Other (molecular 
mimicry, antigenic complementarity) put at the heart of 
the features of the antigen specificity of the pathogen 
and the target tissue. Some consider a particular micro-
organism (antigen) as the only trigger of an autoimmune 
disease, others recognize that there must be at least a 
second signal: either nonspecific or specific (comple-
mentary antigen). It should be noted that many early hy-
potheses emphasize adaptive immunity. Now that there 
is undeniable evidence of the fundamental role of innate 
immunity in the development of an adaptive immune re-
sponse, in determining its type, these hypotheses need to 
be revised. With the accumulation of new data on the re-
lationship between infection and autoimmunity, we can 
expect the emergence of new hypotheses that combine 
the basic postulates of the previous ones and supplement 
them with others.
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ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗОНАХ, 

ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ 

Узагальнено та проаналізовано стан інформаційного забезпечення, екологічного захисту та біоетичного роз-
витку населення територій, забруднених радіоактивними речовинами. Запропоновано забезпечення населення 
об’єктивною інформацією шляхом створення цілісної системи інформування у організаційній формі Центрів еколо-
гічного захисту, біологічної етики та розвитку територій.

Ключові слова: центр інформування, населення, Чорнобильська зона, радіоактивні речовини, екологічний за-
хист, біологічна етика.

Обобщенно и проанализировано состояние информационного обеспечения, экологической защиты и биоэти-
ческого развития населения территорий, загрязненных радиоактивными веществами. Предложено обеспечение 
населения объективной информацией путем создания целостной системы информирования в организационной 
форме Центров экологической защиты, биологической этики и развития территорий.

Ключевые слова: центр информирования, население, Чернобыльская зона, радиоактивные вещества, эко-
логическая защита, биологическая этика.

The state of information provision, environmental protection and bioethical development of the population of territo-
ries contaminated with radioactive substances is summarized and analyzed. The article suggests providing the population 
with objective information through establishment of a comprehensive information system in the organizational form of the 
Centers for Environmental Protection, Biological Ethics and Territorial Development.

Key words: information center, population, Chornobyl zone, radioactive substances, environmental protection, bio-
logical ethics.
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Постановка проблеми. У теперішній час немає 
такої галузі, де б не використовувались технології, 
пов’язані з явищем радіоактивності. Насамперед, 
це атомна енергетика, різноманітні напрямки про-
мисловості, медицина сільське господарство, на-
ука, військова галузь тощо [2, 10]. Використання 
радіаційних технологій в багатьох сферах життя і 
діяльності людини так чи інакше впливає на насе-
лення [13, 17]. Тому проблема радіаційної безпеки 
населення достатньо актуальна і вимагає до себе 
підвищеної уваги. В останні десятиліття, особли-
во після Чорнобильської катастрофи, суспільство 
і фахівці з радіаційної безпеки почали приділя-
ти більше уваги радіації та її впливу на організм  
[4, 17, 18, 20]. 

Незважаючи на те, що після аварії на Чорно-
бильській АЕС минуло 32 роки, інтерес населен-
ня до питань радіаційної безпеки не зменшується. 
Слід зазначити, що рівні опромінення населення 
залежать від багатьох чинників ‒ географічного 
розташування місцевості, екологічних особли-
востей території, раціону харчування, наявності 
промислових підприємств, що використовують 
джерела іонізуючого випромінювання, розташу-
вання добувних і переробних підприємств, а також 
техногенного навантаження за рахунок відходів 
підприємств з високим вмістом природних радіо-
нуклідів уранового і торієвого рядів [7, 9, 21, 22]. 
Крім того, відзначається збільшення доз опромі-
нення населення, яке піддається опроміненню при 
використанні джерел іонізуючого випромінювання 
в медицині, причому в останні роки, за рахунок 
впровадження передових інноваційних технологій 
(комп’ютерна рентгенівська томографія, ангіогра-
фія) [2, 5, 18, 23].

Для контролю радіаційного стану навколишньо-
го середовища використовувались наступні засоби 
вимірювальної техніки: установки з малим фоном 
УМФ-1500М, радіометр для вимірювання малих 
активностей УМФ-2000, радіометр комбінований 
КРК-1, рахунковий прилад ПС02-4, установка для 
вимірювання тритію ВЕСКМАН (тип LS-1800), 
рідинний ультра-низькофоновий спектрометр-
радіометр Quantuius 1220, спектрометр енергій 
бета-випромінювання СЕБ-01-150, спектрометр 
енергій гамма-випромінювання напівпровіднико-
вий СЕГ-002 «АКП-П», комплект дозиметрів тер-
молюмінесцентних КДТ-02М (дозиметри ДПГ-03), 
дозиметр-радіометр універсальний МКС-У тощо  
[8‒10, 16‒18, 20, 23].

Поряд з ліквідацією пожежі на 4-му енергоблоці 
Чорнобильської АЕС та зведення об’єкта укриття 
з перших днів глобальної техногенної катастрофи 
постало питання інформування населення стосов-
но забруднення радіоактивними речовинами (РР) 
територій мешкання [2, 11, 25]. Головна причина 
Чорнобильської катастрофи полягає у тому, що су-
часний світ є кризовим, і прогресує диспропорція 
між технічними можливостями людства та його ду-
ховно-етичним розвитком [8, 19]. В зв’язку з цим 
одночасно постали проблеми екологічної і біоло-
гічної етики як ефективних чинників захисту при-
родних прав людини в умовах територій мешкання, 
забруднених РР. Тому екологічна і біологічна етика 
мають спільне проблемне поле, спільні завдання 

і єдиний яскраво виражений гуманістичний кон-
текст. Мусимо усвідомити, що етика людини біль-
ше не може вивчатися без реалістичного розуміння 
екології у самому широкому значенні сучасної па-
радигми [6, 14, 15]. Проблеми, які ними розгляда-
ються, закликають до активних дій, що спираються 
на знання цінностей та біологічних фактів впливу 
РР на населення забруднених територій. 

У теперішній час, більш як через 32 роки після 
Чорнобильської аварії, головними дозоутворюючими 
«чорнобильськими» радіонуклідами є 137Cs i 90Sr, що 
надходять в організм людини з продуктами харчуван-
ня. Результати досліджень та розрахунки доз опромі-
нення населення від надходження цих радіонуклідів в 
організм людини з продуктами харчування показали, 
що у 1987 році, після аварії на ЧАЕС, доза внутріш-
нього опромінення була найбільшою ‒ 0,074 мЗв.  
В останні роки вона значно зменшилась і зараз скла-
дає 0,0033‒0,0038 мЗв на рік, що в 21 раз менше, ніж 
у 1987 році [1, 8, 10, 17, 25].

Одним з найбільш дієвих практичних методів 
попередження медико-санітарних наслідків раді-
аційного впливу є своєчасне та достатнє за обся-
гом інформування населення про стан радіацій-
но-екологічної обстановки [1, 11, 16, 19]. Можна 
виділити п’ять провідних причин недостатньої 
поінформованості населення постраждалих регіо-
нів: недостатній обсяг інформації, яку одержують 
мешканці; неадекватна для сприйняття форма по-
дачі інформації; відсутність системності в подачі 
інформаційних матеріалів; високий рівень недові-
ри мешканців територій, забруднених РР, до будь-
якої офіційної інформації; відсутність у переваж-
ній більшості населених пунктів Чорнобильської 
зони доступу до Інтернету [3, 12, 14]. В зв’язку з 
чим виникає актуальна проблема створення сучас-
них форм та організаційних структур на місцевому 
рівні щодо забезпечення населення вірогідною ін-
формацією. 

Постановка завдання. Розробити сучасну мо-
дель інформаційного забезпечення у зонах, забруд-
нених радіоактивними речовинами, з урахуванням 
вимог екологічної та біологічної етики. 

Виклад основного матеріалу. За даними Науко-
вого комітету з дії атомної радіації ООН, середньо-
світова річна доза опромінення людини від усіх 
чинників складає 5,2 мЗв.рік‒1. При цьому природ-
на компонента з урахуванням техногенно‒підсиле-
ного фону вносить в сумарну дозу 4,2 мЗв.рік‒1, а 
в ній основною складовою є радон-222 ‒ 1,5 мЗв.
рік‒1. В Україні сумарна доза опромінення насе-
лення дещо більша і складає 5,9 мЗв.рік‒1, а внесок 
природної складової з урахуванням техногенно-
підсиленого фону значно вищий і досягає 5,1 мЗв.
рік‒1. Частка радону-222 в ній становить 2,4 мЗв.
рік‒1. Другий за величиною вклад в опромінення 
людей вносять медичні процедури. В Україні, за 
даними ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. 
О.М. Марзєєва НАМН України», доза опромінення 
від медичної діагностики складає 0,5 мЗв.рік‒1, що 
дорівнює 7% від усієї дози опромінення населення 
[4, 5, 10, 21, 22].

Відомо, що особливості географічного розта-
шування регіонів України з врахуванням наслідків 
катастрофи на ЧАЕС та життєдіяльності населення 
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в них характеризують і різноманітність радіацій-
ного впливу на населення. У зв’язку з цим, дуже 
важливо мати інформацію про основні чинники 
опромінення населення в окремих регіонах країни 
для розробки заходів щодо їх зниження. Особливо 
це стосується зон, забруднених радіоактивними 
речовинами, для розробки сучасної моделі інфор-
маційного забезпечення населення, що ґрунтується 
на виконанні вимог екологічної і біологічної етики 
[2, 10]. 

Узагальнені та проаналізовані матеріали раді-
аційного моніторингу навколишнього середовища 
зони відчуження (ЗВ) за даними автоматизованої 
системи контролю радіаційного стану (АСКРС) 
та Державного спеціалізованого підприємства 
«Чорнобильський спецкомбінат», до складу яко-
го входить вимірювальний комплекс радіаційно-
екологічного моніторингу та радіаційно-дозиме-
тричного контролю «Екоцентр» (ВК РЕМ та РДК 
«Екоцентр»), характеризують сучасний стан ра-
діаційного забруднення ЗВ, виконуємих згідно до 
Закону України «Про правовий режим території, 
що зазнала радіоактивного забруднення внаслі-
док Чорнобильської катастрофи» № 5459‒VI від 
16.10.2012 р. [8, 9, 17, 20].

Глобальні проблеми, що виникли після Чор-
нобильської катастрофи, умовно можна окресли-
ти двома напрямами: зруйнований 4-ий реактор 
ЧАЕС, який становив і становить величезну небез-
пеку не лише для України, але й для всієї Європи, 
та масштабне забруднення сільськогосподарських 
угідь, лісів, водних джерел і населених пунктів 
РР [10, 21, 23]. В зв’язку з цим постало завдання 
класифікації забруднених земель на постраждалих 
територіях, запобігання додаткового поширення 
радіаційного забруднення за межі 30-кілометрової 
Зони – зони найбільшого скупчення РР, розробка 
рекомендацій щодо захисту населення та його ін-
формування, що мешкало на забруднених територі-
ях, пилопригнічення на дорогах, дій на працюючих 
енергоблоках ЧАЕС [8, 17, 18, 24].

У перші години після аварії на ЧАЕС однією із 
основних небезпек для населення була наявність 
підвищених доз зовнішнього та внутрішнього 
опромінення внаслідок викиду із зруйнованого ре-
актора радіонуклідів йоду, церію, рутенію, строн-
цію, цезію, плутонію [9, 17, 18, 20]. Якщо дозу від 
зовнішнього опромінення мінімізували за рахунок 
відселення із уражених територій, то дозу внутріш-
нього опромінення мінімізувати було досить склад-
но. Перші тижні найнебезпечнішим елементом був 
йод-131, який при потраплянні в організм людини 
накопичується у щитоподібній залозі й уражає її  
[1, 8, 23]. Профілактичний захід ‒ вживання пре-
паратів стабільного йоду було проведено неефек-
тивно з причини несвоєчасного застосування. Ко-
лективна доза опромінення щитоподібної залози по 
21 області України і Києву досягла 1 млн. 306 тис. 
людино-грей, 607 тис. людино-грей одержали діти 
і підлітки [10, 25].

Через 2-3 місяці після аварії на радіаційно за-
бруднених територіях, з яких не було відселено на-
селення і продовжувалася господарська діяльність, 
основними проблемами, що потребували терміно-
вого вирішення за допомогою вчених-радіоеколо-

гів, були організація інформування населення та 
радіаційний контроль продукції, що вироблялась 
на цих територіях, розробка рекомендацій з веден-
ня різноманітних галузей сільського і лісового гос-
подарства та розробки методів зниження радіацій-
ного забруднення отриманої продукції і способів її 
використання [11, 14, 24]. Запровадження Програ-
ми з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС дозволи-
ло завдяки цілеспрямованим діям та виконанню у 
повному обсязі контрзаходів за п’ять років майже 
на 100% припинити виробництво молока з переви-
щенням державних гігієнічних нормативів вмісту 
радіоцезію. 

3 перебігом часу, із 27 областей України залиши-
лося п’ять критичних (критичність будь‒якої тери-
торії визначається за дозою, яка для населення не 
повинна перевищувати 1 мілізіверт) ‒ Житомирська, 
Рівненська, Київська, Волинська і Чернігівська, на 
які й нині Урядом виділяються кошти для ліквідації 
наслідків аварії. Екологічні проблеми залишають-
ся, як і критичні населені пункти: до 2000 року їх 
було близько 1000, на 2012 р. ‒ 46 [21, 24]. Проблема 
загострилась, коли розпочалось розпаювання сіль-
ськогосподарських земель, оскільки забруднення 
територій РР відбувалося не суцільно, а мало пля-
мистий характер. Тому частина мешканців отримала 
відносно чисті від забруднення РР ділянки, а інші ‒  
землі, що вважалися критичними. Худоба разом з 
забрудненою травою на цих територіях споживає 
й радіонукліди, як наслідок – населенням спожи-
вається забруднене радіонуклідами молоко і м’ясо  
[1, 25]. Вживання молока переважно дітьми (особли-
во, дітьми до трьох років) виокремлює їх в критичну 
групу населення по потоку міграції цезію-137. Зага-
лом, доза опромінення серед населення забруднених 
РР територій формується за рахунок молока, грибів, 
ягід, а також ‒ картоплі через великий обсяг її спо-
живання (діє принцип накопичення). До 2005 року 
внесок у загальну дозу радіаційного опромінення за 
рахунок молока, ягід та грибів був значним. В тепе-
рішній час завдяки екологічному захисту, цілеспря-
мованому інформуванню та просвітницькій роботі 
серед населення ситуація змінилася на краще [24]. 
Населення не полишило збирати лісові дари, од-
нак, самі менше вживають їх, а більше продають, і 
цим, так би мовити, розбавляють дозу, і вона змен-
шується. Однак забруднене РР молоко, як важливий 
продукт харчування мешканців ЗВ, залишається. 
Тому на сьогодні визнано 46 критичних населених 
пунктів, для населення яких розроблено чимало 
методик та рекомендацій з реабілітації ЗВ і виведе-
них земель [25]. Треба зауважити, що представники 
центральної і місцевої влади та ЗМІ не приділяють 
достатньої уваги питанням інформування населення 
щодо стану екологічної і радіологічної обстановки 
та пропонування способів організації індивідуаль-
ного й громадського життя на територіях, забруд-
нених РР [12‒14]. По суті, у постраждалих регіонах 
практично відсутня система поширення об’єктивної 
інформації, пов’язаної з наслідками Чорнобильської 
катастрофи, запровадження принципів біоетики 
[2, 6, 15, 19]. У місцевих адміністраціях, серед фа-
хівців і населення в цілому відсутня необхідна ін-
формація, що характеризує радіологічну ситуацію в 
регіоні на сьогоднішній день [7, 8]. На регіонально-
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му рівні вже протягом тривалого часу фактично не 
проводиться дозиметричний контроль, а медичний 
і санітарно-гігієнічний контроль просто відсутні. 
Фахівці Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій (ДСНС) продовжують відслідковувати 
основні параметри радіологічної ситуації, але ре-
зультати їх досліджень залишаються невідомими на 
регіональному рівні [3].

Населення надзвичайно мало інформоване про 
практичні аспекти радіологічних наслідків Чорно-
бильської катастрофи і фактично не інформоване 
про те, хто, коли й де здійснює контрольні вимі-
ри рівня радіологічного забруднення територій, 
лісових і сільськогосподарських угідь, продуктів 
харчування, однак, такий контроль постійно здій-
снюється адміністративними органами та ДСНС 
[20‒23]. Навіть наявна офіційна інформація вкрай 
нерегулярно та у мало доступній для розуміння на-
селенням формі висвітлюється в засобах масової 
інформації, а у сполученні з низькою довірою до 
офіційних ЗМІ (а інших у регіоні фактично немає), 
що традиційно склалося на постчорнобильських 
територіях, призвело до істотної інформаційної 
дезорієнтації населення [12, 14]. Тим часом насе-
лення висловлює досить високий рівень довіри до 
інформації, що отримується від неурядових джерел 
і поширюється через експертів, які користуються 
авторитетом серед громадськості, хоча вони не за-
вжди є фахівцями з проблем радіології або радіо-
екології. До цієї категорії населення належать ме-
дичні та педагогічні працівники, викладачі ВУЗів 
та керівники середньої ланки управління [11, 25].

Зазначені вище фактори визначають ступінь 
стану неадекватно підвищеної тривожності серед 
населення на територіях, забруднених радіоактив-
ними речовинами. Населення відчуває потребу в 
об’єктивній інформації, що дозволяла б їм більш 
раціонально планувати форми й способи своєї 
життєдіяльності на забруднених територіях. Ця по-
треба пов’язана з психологічним неспокоєм мож-
ливості втрати здоров’я в результаті негативного 
впливу наслідків аварії й страхом перед можливим 
виникненням у майбутньому невиліковних хвороб 
як у себе особисто, так і дітей [1, 2, 4,5]. У свідо-
мості людей страх захворіти пов’язаний  зі страхом 
втрати працездатності і, як наслідок цього ‒ з зубо-
жінням. Проблема полягає в наявності у свідомості 
людей страху втрати здоров’я та працездатності в 
результаті впливу радіоактивного випромінювання 
та соціально‒економічною незахищеністю [3, 9, 10].  
При цьому доросле населення постраждалих те-
риторій, зокрема й ті групи, які можна віднести 
до експертів і яким довіряє населення, практично 
не мають можливості вільного доступу до інфор-
маційних ресурсів Інтернету й самостійного по-
шуку необхідної радіоекологічної інформації. Це 
ставить проблему створення мережі таких установ 
або організацій, які забезпечували б максимальний 
доступ населення до електронних ресурсів та мали 
статус недержавних, створювались за ініціативою 
і підтримкою органів місцевого самоврядування 
[16].

Відповідно до програми реабілітації терито-
рій, яка переглядається кожні п’ять років, кошти 
на контрзаходи виділяються на всі п’ять критич-

них областей, яким потрібен проект, що враховує 
особливості економічної і дозової ефективності 
[24]. Кошти на придбання спеціальних кормів для 
худоби виділяються всім порівну, без урахування 
«забрудненості» сільгоспугідь. Внаслідок цього, 
ті господарства, у яких є проблема з забрудненням 
земельних ділянок РР, не спроможні її вирішити, бо 
отримають недостатньо коштів. Таке недиференці-
йоване виділення коштів проблему не знімає, більш 
того ‒ кошти витрачаються неефективно, що у пев-
ному ступені пов’язано з відсутністю об’єктивної 
інформації про екологічний стан сільгоспугідь 
[8,16]. Тому індивідуальний підхід, що ґрунтуєть-
ся на достовірній інформації про радіоактивне за-
бруднення територій, вкрай важливий при визна-
ченні видів запобіжних заходів. Оскільки існують 
території, на яких неможливо вирощувати корми, 
то на них використовують інший підхід ‒ власники 
худоби забезпечуються державою фероцинами ‒  
сорбентами, що даються худобі з кормом, завдяки 
чому відразу йде зниження вмісту цезію у молоці 
до 4‒5 разів. Індивідуальний підхід до власників 
сільських господарств переводить у практичну пло-
щину діяльність органів місцевого самоврядування 
та сільських рад при наявності в них інформації 
про екологічний стан та забруднення сільськогос-
подарських угідь, лісів, водних джерел і населених 
пунктів РР. Це дозволяє органам місцевого само-
врядування та сільським радам у певному ступені 
підходити диференційно до програм реабілітації 
територій: на одних ділянках робити поліпшення 
лук, на інших застосовувати ефективні фероцинові 
суміші, а десь впроваджувати організаційні заходи 
(зокрема, переробку продукції), в інших населених 
пунктах займатись роз’яснювальною та інформа-
ційною роботою. Такий алгоритм діяльності місце-
вої влади, навіть за умов використання обмеженої 
наукової інформації, неповного і недостатнього 
інформування населення ЗВ про екологічний стан 
і забруднення територій РР за 27 років, дозволив 
частково розв’язати проблеми ЗВ та населення, але 
чимало їх залишилося, а тому вимагає створення 
і організації роботи самостійних інформаційних 
структур – Центрів екологічного захисту, біоло-
гічної етики та розвитку територій, забруднених 
радіоактивними речовинами (ЦЕЗБЕРТ), які б сво-
єчасно забезпечували посадових осіб та населення 
необхідною поточною та прогнозованою експерта-
ми-радіобіологами інформацією [3, 13, 25]. 

Інформаційні структури необхідно організову-
вати на матеріальній базі місцевої соціальної інф-
раструктури, що надають населенню інформацій-
ні послуги, або тих установ, які могли б узяти на 
себе таку функцію [8, 14]. Такими інформаційними 
структурами можуть стати ЦЕЗБЕРТ, створені в 
окремих населених пунктах територій, забрудне-
них РР, на принципах і засадах Програми ЮНЕС-
КО Чорнобиль і Чорнобильської Програми ООН 
[3, 12]. Інформаційний аспект роботи ЦЕЗБЕРТ є 
діючою моделлю поширення об’єктивної інфор-
мації, в тому числі й радіоекологічної, в населених 
пунктах, що відносяться до Чорнобильської зони 
[11, 17, 23, 24]. Будучи частиною місцевої соці-
альної інфраструктури, ЦЕЗБЕРТ сформували се-
ред населення високий рівень довіри до себе й до 
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об’єктивності поточної і прогнозованої експерта-
ми‒радіобіологами інформації, яку вони поширю-
ють. Більше того, ЦЕЗБЕРТ ‒ це довели проведені 
опитування ‒ мають великий досвід у безпосеред-
ньому співробітництві в сфері інформації з міс-
цевими спільнотами та місцевою адміністрацією, 
структурами системи охорони здоров’я і освіти 
та іншими елементами місцевої соціальної інфра-
структури [8, 9, 14, 15]. Спостерігається тенденція 
акцентування уваги на регулятивну функцію еколо-
гічної та біологічної етики. Зростає інтерес до фор-
мування різноманітних кодексів і, навіть, правових 
уложень. Комітети з екологічної та біологічної ети-
ки іноді перетворюються з консультативних інсти-
туції в інституції, які дають або забороняють дозвіл 
на ті чи інші біотехнологічні процедури [6, 11‒13]. 
На рисунку представлена удосконалена модель 
біоетичної, освітньої й інформаційної діяльності 
ЦЕЗБЕРТ у спільноті, в якій вони співпрацюють 
у партнерстві з іншими провідними організація-
ми й разом своєчасно і оперативно забезпечують 
населення достовірною інформацією. Треба за-
значити, що ЦЕЗБЕРТ виконують подвійну функ-
цію. З одного боку, вони надають можливість чле-
нам місцевих співтовариств вільно користуватися 
електронними засобами інформації й одержувати 
об’єктивну інформацію, у якій населення має по-
требу. З іншого ‒ самі є здобувачами й розповсю-
джувачами об’єктивної інформації, яка користуєть-
ся довірою населення [12, 14].

На початку інформаційна діяльність ЦЕЗБЕРТ 
будувалася винятково як безпосередня інформацій-
на взаємодія з населенням і адміністрацією. Далі 
на основі отриманого досвіду та потреб населення 
була розроблена й апробована удосконалена схема 
інформаційної діяльності ЦЕЗБЕРТ. 

Нова модель інформаційної роботи ЦЕЗБЕРТ 
побудована на підставі аналізу результатів опиту-
вань населення й даних, отриманих у перебігу про-
ведення фокус-груп із представниками цільових 
груп населення, а також співробітників ЦЕЗБЕРТ 
[13, 25]. Після внесених модифікацій модель ін-
формаційної діяльності передбачає, як найважли-
віший елемент, інтенсивне залучення референтних 
членів співтовариства, тобто експертів у процес 
інформування населення [3, 24]. Користуючись та-

кою моделлю діяльності, ЦЕЗБЕРТ можуть стати 
основним джерелом поширення серед громадян 
достовірної інформації, пов’язаної з наслідками 
Чорнобильської катастрофи. Реальне здійснення 
інформаційної діяльності ЦЕЗБЕРТ будується в 
наступній послідовності етапів:

а) аналітичний: аналітичні дослідження потреб 
населення в інформації й ставлення до різних дже-
рел інформації; виявлення найбільш актуальних і 
значимих інформаційних тем; визначення рефе-
рентної групи для населення даного населеного 
пункту з радіоекологічних проблем.

б) підготовчий: формування замовлення на 
розробку відповідних інформаційних матеріалів 
ДСНС, МОЗ, науковим центрам, міжнародним ор-
ганізаціям та іншим організаціям, які володіють 
необхідними даними про території, забруднені РР; 
попередня робота із представниками референтної 
групи, з метою формування їхньої готовності до 
участі в інформаційній діяльності. 

в) програмний: одержання інформаційних ма-
теріалів; розробка цільової програми інформуван-
ня населення; підготовка пакета інформаційних 
матеріалів з урахуванням його доступності для ро-
зуміння населенням.

г) формуючий: формування із числа референт-
них учасників співтовариства цільових груп для 
проведення інформаційної роботи; навчання цільо-
вої групи сучасним інформаційним технологіям; 
підготовка до роботи з населенням відповідно до 
розроблених інформаційних матеріалів.

д) інформаційний: забезпечення цільових груп не-
обхідними інформаційними матеріалами; здійснення 
інформаційної діяльності (у тому числі видавничої).

е) оціночно-корекційний: моніторинг ефектив-
ності проведеної інформаційної діяльності; визна-
чення напряму її корекції.

Окремим напрямком роботи ЦЕЗБЕРТ є кон-
сультативна допомога представникам спільноти 
територій, забруднених РР, у користуванні Інтер-
нетом та пошуках потрібної інформації [2‒5, 11].

Таким чином, запропонована модель інфор-
маційної діяльності дає можливість забезпечити 
об’єктивною інформацією переважну частину на-
селення, причому вона гарантує високу якість ін-
формаційних матеріалів, облік потреб і інтересів 
самого населення та використання саме тих кана-
лів поширення інформації, які користуються най-
більшою довірою населення [12, 14, 24, 25].

Інформування населення ЗВ стосовно особли-
востей екологічного стану, динаміки його змін у часі, 
організації оптимального за змістом способу і стилю 
життя, окрім суто утилітарного значення (практич-
ної користі) для збереження та відтворення здоров’я, 
зменшення ризику виникнення захворювань, має ви-
ражений біоетичний вимір [2, 3, 6, 14, 15, 19], а тому 
державна влада та органи місцевого самоврядування 
зобов’язані сумлінно виконувати цю функцію. Чин-
на державна влада згідно Конституції України є від-
повідальною за стан здоров’я населення, а медична 
галузь – за надання своєчасної, доступної та якісної 
медичної допомоги населенню, що зазнало впливу 
радіаційного опромінення.

Висновки. Розробка та впровадження ефектив-
них моделей інформування населення є одним із 
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Рис. 1. Модель інформаційної діяльності Центрів 
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найважливіших аспектів подолання інформаційної 
та біотичної кризи серед населення територій, за-
бруднених радіоактивними речовинами. Такі моде-
лі інформування населення, екологічного захисту, 
біологічної етики та розвитку територій, забрудне-
них радіоактивними речовинами, повинні гаранту-
вати об’єктивність інформаційних матеріалів, по-
треби та етичні інтереси населення. 

Об’єктивне забезпечення населення інформаці-
єю, екологічним захистом, розвитком територій, за-
бруднених радіоактивними речовинами, на засадах 
біологічної етики може бути досягнуто при ство-

ренні цілісної системи інформування, до якої макси-
мально включені елементи місцевої соціальної інф-
раструктури, що надають населенню інформаційні 
послуги та забезпечують доступ до сучасних ін-
формаційних технологій. Функцію цілісної системи 
інформування, екологічного захисту та біоетичного 
розвитку можуть виконувати запропоновані Центри 
екологічного захисту, біологічної етики та розвитку 
територій, забруднених радіоактивними речовина-
ми, що створені в окремих населених пунктах на 
принципах і засадах Програми ЮНЕСКО Чорно-
биль і Чорнобильської Програми ООН.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТЕРМОМЕТРІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
ЦІЛЬОВОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ 

В роботі представлені результати порівняльного дослідження різних методів термометрії для забезпечення ці-
льового температурного менеджменту в інтенсивній терапії. У 35 пацієнтів, які знаходилися на ШВЛ з тяжкою ЧМТ та 
політравмою, оцінювалася точність вимірювання аксилярної, назофарингеальної, тимпанітної, езофагальної та рек-
тальної температури з використанням градусника, електронних термометрів і спеціальних термодатчиків, які прієд-
нуються до реєструючих пристроїв. Було виявлено максимальне середнє значення температури тіла (37,71±0,860С) 
при ректальної та мінімальне – при аксилярної термометрії (37,09±0,790С) виміряної електронним термометром. 
Достовірних відмінностей між використаними методами вимірювання температури тіла виявлено не було. Прове-
дений кореляційний аналіз виявив сильний зв'язок з мінімальним діапазоном температур в ряду зменшення даної 
кореляції між ректальної та езофагальною, тімпанітною і назофарингеальною термометрією.

Ключові слова: цільовий температурний менеджмент, температура тіла, термометрія, інтенсивна терапія.

В работе представлены результаты сравнительного исследования различных методов термометрии для обе-
спечения целевого температурного менеджмента в интенсивной терапии. У 35 пациентов находящихся на ИВЛ с 
тяжелой ЧМТ и политравмой, оценивалась точность измерения аксилярной, назофарингеальной, тимпанитной, 
эзофагальной и ректальной температуры с использованием градусника, электронных термометров и специаль-
ных термодатчиков которые подключаются к регистрирующим устройствам. Было выявлено максимальное сред-
нее значение температуры тела (37,71±0,860С) при ректальной, минимальное – при аксилярной термометрии 
(37,09±0,790С) измеренной электронным термометром. Достоверных различий между использованными метода-
ми измерения температуры тела выявлено не было. Проведенный корреляционный анализ выявил сильную связь 
с минимальным диапазоном температур в ряду уменьшения данной кореляции между ректальной и эзофагальной, 
тимпанитной и назофарингеальной термометрии.

Ключевые слова: целевой температурный менеджмент, температура тела, термометрия, интенсивная терапия.

The paper presents the results of a comparative study of various thermometry methods to provide target temperature 
management in intensive care. In 35 patients undergoing mechanical ventilation with severe TBI and polytrauma, the ac-
curacy of measurement of axillary, nasopharyngeal, tympanitic, esophagic and rectal temperatures was estimated using 
a thermometer, electronic thermometers and special temperature sensors that are connected to the recording devices. 
The maximum mean body temperature (37.71±0.860C) was revealed at rectal, the minimum – with an axial thermometry 
(37.09±0.790C) measured by an electronic thermometer. There were no significant differences between the methods used 
to measure body temperature. The correlation analysis revealed a strong relationship with the minimal temperature range in 
the range of reduction of this correlation between rectal and esophagic, tympanic and nasopharyngeal thermometry.

Key words: target temperature management, body temperature, thermometry, intensive care.

Актуальність. Цільовий температурний ме-
неджмент (Target Тemperature Мanagement – ЦТМ) 
є найбільш багатообіцяючим фізичним методом не-
йропротекторного захисту головного мозку при трав-
матичних і нетравматичних його пошкодженнях. При 
цьому ЦТМ може бути направлений як на забезпе-
чення лікувальної гіпотермії, так і підтримки контр-
ольованої нормотермії [1, с. 574-580; 2, с. 305-308;  
3, с. 108-139;, 4 с. 2198-2202]. 

Важливим фактором в забезпеченні ЦТМ є ви-
бір найбільш оптимального варіанту термометрії 
ядра тіла (Тсо). Треба підкреслити, що в клінічній 
практиці інтенсивної терапії використовуються, як 
неінвазивні технології, так і інвазивні технології 
забезпечення ЦТМ з використанням внутришньо-
судиних або езофагальних пристроїв для індукції, 
підтримки, подальшого відновлення і контрольо-
ванної підтримки нормотермії.

«Золотим стандартом» вважається термометрія 
у легеневої артерії, однак ця методика є інвазивною 
та асоційованою з високим ризиком розвитку мож-
ливих ускладнень, а також дорога у використанні 
[5, с. 208-210]. Вимірювання температури ядра тіла 

за допомогою спеціального катетера Фолею, який 
конструктивно містить температурний датчик який 
з’єднується з кардіомонітором, дозволяє отриму-
вати достатньо точні значення Тсо, які зрівнянні з 
температурою виміряною у легеневій артерії. 

Вимірювання Тсо езофагально в меньшому сту-
пені ніж вище перераховані методи термометрії, за-
безпечує достатньо високий рівень точності. Анало-
гічно вимірювання назофарингеальної Тсо, причому 
даний спосіб відображає температуру головного 
мозку, якщо термодатчик встановлений дистально.

Ректальне вимірювання Тсо забезпечує добрий/
високий рівень точності, у зв’язку з тим, що існує 
високий ризик дислокації термодатчика.

Тимпанитне вимірювання Тсо має задовільну/
добру точність, оскільки може неточно відобража-
ти значення температури ядра тіла.

Вимірювання поверхневої (аксилярної) темпе-
ратури повністю неточно, тому вказаний метод тер-
мометрії не повинен використовуватися при прове-
денні ЦТМ [5, с. 209-2114 6, с. 874-878]. 

Метою дослідження був порівняльний аналіз 
способу термометрії у пацієнтів у критичних ста-
нах при проведенні інтенсивної терапії.
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Матеріали і методи дослідження. Нами 
були обстежені 35 пацієнтів у віці від 20 до  
69 років з діагнозом ізольована тяжка черепно-
мозкова травма та політравма, яким проводилась 
інтенсивна терапія у відділенні реанімації та 
інтенсивної терапії політравми КУ «Дніпропе-
тровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечни-
кова». Робота виконана відповідно до тематики 
науково-дослідної роботи кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії ДУ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України» «Визначення 
оптимальних методів анестезії і забезпечення пе-
риопераційного періоду в різноманітних галузях 
хірургії та розробка нових підходів до інтенсив-
ної терапії хворих у критичних станах, на підста-
ві вивчення патофізіологічних змін гомеостазу» 
№ 0117U004203.

Всім пацієнтам, які були включені у досліджен-
ня проводилася термометрія тіла за допомогою на-
ступних методів:

1) поверхнева, аксилярна за допомогою ртут-
ного градусника (Германія) з діапазоном вимірю-
вання температури від 340 до 420С;

2) поверхнева, аксилярна за допомогою термо-
метра «WelchAllyn SureTemp plus» (США) з діапа-
зоном вимірювання температури від 100 до 420С;

3) ректальна Тсо, за допомогою термометра 
«WelchAllyn SureTemp plus» (США) з діапазоном 
вимірювання температури від 100 до 420С;

4) тімпанітна Тсо, за допомогою інфрачер-
воного термометра «Gentle Temp 522 Pro Omron» 
(Японія) з діапазоном вимірювання температури 
від 34,00 до 42,20С;

5) езофагальна Тсо, за допомогою стравохід-
ного температурного датчика «Temperature Probes 
Reusable 400 Series» (CSZ, США) з діапазоном ви-
мірювання температури від 00 до 50,00С, який під-
ключали до кардіомонітору. Термодатчик вводили 
ороезофагально на глибину 32-38 см;

6) назофарингіальна Тсо, за допомогою стра-
вохідного температурного датчика «Temperature 
Probes Reusable 400 Series» (CSZ, США) з діапа-
зоном вимірювання температури від 00 до 50,00С, 
який підключали до кардіомонітору

Термометрія проводилась у кожного пацієнта 
з використанням усіх зазначених методів виміру 
температури тіла у один і той же час.

Всім пацієнтам проводилася механічна венти-
ляція легенів через ендотрахеальну трубку та стан-
дартна інтенсивна терапія згідно локальних прото-

колів ведення пацієнтів з політравмою та тяжкою 
черепно-мозковою травмою.

В цілому характеристика пацієнтів представле-
на у таблиці 1. 

Статистичну обробку результатів дослідження 
проводили з використанням табличного процесо-
ра LibreOffice.org (версія 5.3.5.1.) та статистичних 
онлайн калькуляторів (http://www.socscistatistics.
com).

Результати та обговорення. Середнє значення 
поверхневої температури тіла виміряної аксилярно 
за допомогою градусника складало 37,53±0,850С. 
У той же час, вимірювання аксилярної темпера-
тури тіла за допомогою електронного термометра 
«WelchAllyn SureTemp plus» виявив більш низьке 
середнє значення температури тіла (37,09±0,790С) 
на 1,41% в порівнянні зі значеннями які були отри-
мані за допомогою градусника, проте дані відмін-
ності не були достовірними (Р=0,96). Це можна 
пояснити використанням в конструкції термометра 
одноразових полімерних ковпачків, які надягають-
ся на термодатчик, що призводить при вимірюван-
ні в пахвовій області к зменьшенню чутливості в 
порівнянні зі стандартним скляним ртутним гра-
дусником.

Навпаки більш високе значення середньої 
температури тіла було виявлено при вимірюван-
ні Тсо. Відмінності між отриманими значення-
ми Тсо та поверхневої аксилярної температури, 
яка була виміряна за допомогою ртутного гра-
дусника не носили вірогідного характеру. Так, 
отримані середні значення температури ядра 
тіла, які розташовані по їх зростанню, а також 
достовірність відмінності даних в порівнян-
ні з аксилярною температурою складали: на-
зофарингеальна Тсо 37,57±0,850С (Р=0,43), 
тимпанітна 37,60±0,890С (Р=0,48), езофа-
гальна 37,69±0,870С (Р=0,43) та ректальна – 
37,71±0,860С (Р=0,44).

Таким чином, мінімальне значення було отри-
мано при вимірюванні аксилярної температури 
за допомогою електронного термометру, а макси-
мальне значення при ректальному вимірі. Різниця 
між середніми значеннями максимальної та міні-
мальної температури тіла складала 0,620С.

Проведений кореляційний аналіз ректальної 
температури та інших методів термометрії виявив 
наступне. Так, мінімальне значення кореляції і від-
повідно більший діапазон значень температури був 
виявлений при аксилярній термометрії, яка була 

Таблиця 1 
Характеристика досліджених пацієнтів (n=35)

Показники Середні значення
Вік, роки 53,64±12,27

Співвідношення чоловіки / жінки, n 28/7
Середній АТ вихідний, мм рт.ст. 108,74±10,21

ЧСС вихідне, уд./хв. 88,15±14,06 
Середня поверхнева температура тіла, 0С 37,53±0,85

Вихідний рівень неврологічного дефіциту за шкалою ком 
Глазго, бали 6,82±0,62

Маса тіла, кг 81,2±10,07
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проведена за допомогою електронного термоме-
тра (рис. 1). Також менш виражена кореляції була 
виявлена при термометрії за допомогою ртутного 
градусника.

Кореляційний аналіз проведений між рек-
тальної термометрією та іншими методами 
вимірювання температури ядра тіла виявив 
максимально сильний зв'язок з езофагальною 
температурою. Також мінімальний діапазон зна-
чень температури був виявлений між ректаль-
ною і тимпанітною температурою виміряною 
інфрачервоним термометром. На третьому місці 
за силою зв'язку знаходиться назофарингеальна 
термометрія.

Таким чином, найбільш точні значення темпе-
ратури дозволяють отримати за допомогою вимі-
рювання Тсо. Так, Тсо виміряна назофарингеаль-
ним методом була нижче, чим отримана іншими 
методами термометрії. Це пояснюється індивіду-
альними анатомічними особливостями і поганим 
приляганням термодатчика в назофарингеальної 

області. Найбільш точне значення температури тіла 
забезпечує вимір Тсо ректальним, езофагальним та 
тімпанітним методом.

Висновки.
1) Cередні значення температури тіла, які 

розташовані по їх зростанню складали: аксиляр-
на виміряна за допомогою ртутного градусника – 
37,53±0,850С; аксилярна виміряна за допомогою 
електронного термометру – 37,09±0,790С; назофа-
рингеальна Тсо – 37,57±0,850С, тимпанітна Тсо –  
37,60±0,890С, езофагальна Тсо – 37,69±0,870С, 
ректальна Тсо – 37,71±0,860С.

2) Різниця між середніми значеннями макси-
мальної (ректальна) та мінімальної (аксилярна ви-
міряна за допомогою електронного термометру) 
температури тіла склала 0,620С.

3) Виявлений сильний кореляційний 
зв’язок між ректальною та езофагальною, тим-
панитною та назофарингеальною температура-
ми.
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РОЛЬ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ В СТАНОВЛЕННІ 
МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ

Серед проблем підліткового здоров'я особливе місце займає здоров'я дівчини, адже відомо, що більшість пато-
логічних станів репродуктивної системи бере свій початок в пубертатному віці. У структурі загальної захворюваності 
ендокринній патології відводиться третє місце, що негативно впливає на становлення репродуктивної системи ді-
вчат пубертатного віку. Відомо, що більшість ендокринно-обумовлених гінекологічних захворювань формуються в 
період статевого дозрівання. Результатом патології ендокринної системи у період статевого дозрівання є патологіч-
ний пубертатний період в дівчат, частота якого за останні роки невпинно зростає. Це обумовлено комплексом ме-
дичних, соціальних проблем, які виникають у сучасних підлітків і впливають на формування репродуктивної системи 
саме у пубертатному періоді.

Ключові слова: маткові кровотечі, пубертатний вік, дівчата-підлітки, щитоподібна залоза.

Среди проблем подросткового здоровья особое место занимает здоровье девушек подростков, ведь известно, 
что большинство патологических состояний репродуктивной системы берет свое начало в пубертатном возрасте. 
В структуре общей заболеваемости эндокринной патологии отводится третье место, что негативно влияет на ста-
новление репродуктивной системы девушек пубертатного возраста. Известно, что большинство эндокринно-об-
условленных гинекологических заболеваний формируются в период полового созревания. Результатом патологии 
эндокринной системы в период полового созревания является патологический пубертатный период у девочек, ча-
стота которого за последние годы неуклонно растет. Это обусловлено комплексом медицинских, социальных про-
блем, которые возникают у современных подростков и влияют на формирование репродуктивной системы именно 
в пубертатном периоде.

Ключевые слова: маточные кровотечения, пубертатный возраст, девочки-подростки, щитовидная железа.

Among the problems of adolescent health is a special place occupies the health of the girl, as it is known that most of the 
pathological states of the reproductive system originates in puberty age. In structure of the general incidence of endocrine 
pathology, the third place is given, which negatively affects the formation of the reproductive system of pubertal girls. It is 
known that most endocrine-induced gynecological diseases are formed during puberty. The result of the pathology of the 
endocrine system during puberty is a pathological puberty period in girls, the frequency of which has steadily increased in 
recent years. This is due to a complex of medical and social problems that arise in modern adolescents and affect the for-
mation of the reproductive system precisely in the puberty period.

Key words: uterine bleeding, puberty age, adolescent girls, thyroid gland.

Вступ. Збереження та зміцнення здоров'я дівчат 
пубертатного віку України за умов сучасної демо-
графічної кризи являє собою складну задачу для лі-
карів різних спеціалізацій [3, 5]. Зростання частоти 
захворювань ендокринної системи в результаті ре-
алізації наслідків самої масштабної радіаційної ка-
тастрофи, зміна характеру та умов життя, знижен-
ня уваги до профілактики йододефіцитних станів 
значною мірою визначає репродуктивне здоров'я 
дівчат-підлітків [1, 6, 7].

За даними Українського науково-дослідницького 
інституту охорони здоров'я МОЗ України 42% дітей 
шкільного віку страждають від різних хронічних 
захворювань, більша половина школярів має функ-
ціональні відхилення в діяльності різних систем 
організму, зокрема в репродуктивній системі у по-
єднанні з ендокринною дисфункцією [2, 4, 6]. 

Поєднання розладів менструальної фунції в 
період статевого дозрівання на тлі ендокринної па-
тології зумовило нас до пошуку нових комплесно-
обгрунтованих методів діагностики та лікування 
данної проблеми [3, 5, 8].

Метою дослідження було підвищення ефективнос-
ті діагностики розладів менструальної функції в дівчат 
пубертатного віку на тлі патології щитоподібної залози.

Матеріали і методи. Під спостереженням пе-
ребувало 57 дівчат-підлітків, з яких 30 дівчат з роз-

ладами менструальної функції на тлі патології щи-
топодібної залози (І група, n=30) та 27 практично 
здорових дівчат (II група контрольна, n=27). Усім 
пацієнткам проводили загально-клінічне обсте-
ження з визначенням концентрації гормонів сиво-
ротки крові, зокрема і визначення рівня гормонів 
щитоподібної залози. Лікування всіх пацієнток 
проводилось в умовах стаціонару, на базі гінеколо-
гічного відділення міського клінічного пологового 
будинку № 1. 

Результати та їх обговорення. Серед розладів 
менструального циклу найчастіше виявлено пору-
шення становлення менструальної функції, а саме: у 
вигляді пубертатних менорагій у 70,0% обстежених, 
різної тривалості та інтенсивності та відхилення у 
формуванні репродуктивної системи. Серед всіх об-
стежених І групи спостерігали розлади менструаль-
ної функції у вигляді пубертатних менорагій, альго-
дисменореї, та гіперполіменореї. Слід зазначити, що 
альгодисменорея у 1,4 рази частіше зустрічалася в 
дівчат-підлітків хворих на пубертатні менорагії на 
тлі патології щитоподібної залози. 

Хронічна постгеморагічна анемія була супут-
нім синдромом в дівчат з пубертатними менорагі-
ями. Наявність анемії призводила до порушення 
синтезу гемоглобіну та трофічних розладів у тка-
нинах, що проявлялось відхиленням становлення 



96

№ 14 (14) / 2018 р.
♦

репродуктивної функції дівчат-підлітків. При тому 
серед обстежених І групи діагностована хронічна 
постгеморагічна анемія І ступеня у у п’яти дівчат 
(16,6%), постгеморагічну анемію ІІ ступеня вияв-
лено в однієї дівчини (3,3%) І групи. 

Клінічно супутня хронічна постгеморагічна 
анемія та пубертатні менорагії проявлялися трива-
лими, рясними кровотечами понад двох тижнів та 
супроводжувались підвищеною втомою і головним 
болем, головокружінням та поганим самопочуттям.

Перебіг захворювання ускладнився прогресу-
ванням патології щитоподібної залози, негативним 
преморбідним фоном та тривалістю кровотечі, що 
сповільнювало ефект дії кровоспинних препаратів 
та подовжувало час гемостатичної терапії. Все це 
сприяло розвитку трофічних розладів та порушенню 
кровопостачання матки та яєчників. Як наслідок, у 
шести дівчат обох груп розвинулася гіперплазія ен-
дометрія, що була діагностована під час УЗД, чому 
сприяв тривалий час дії естрогенів. При визначенні 
товщини ендометрія (М-ехо) у дівчат обох груп з 
пубертатними менорагіями, порівняно із контролем, 
виявлено низку патологічних змін у вигляді нерівно-
мірного потовщення ендометрія та його гіперплазії.

Поширення захворюваності на різноманітну 
патологію щитоподібної залози серед дівчат пу-
бертатного віку Буковини, що супроводжувались 
менорагіями, зумовила необхідність вивчення 
окремих показників системи гемостазу у даного 
контингенту пацієнтів. Розвиток пубертатних ме-
норагій на тлі патології щитоподібної залози спри-
яє подовженню часу згортання крові внаслідок па-
тологічних змін досліджуваних показників, а саме 
збільшення Нt − в 1,02 раза, ПТІ − в 1,10 раза, ЧР −  
в 1,51 раза та фібриногену А на 20,44%. Встанов-
лено, що патологія щитоподібної залози негатив-
но відображається на становленні менструальної 
функції, сприяє подовженню часу кровотечі та 
тривалості відновлення пошкодженого ендометрія. 
При визначенні концентрації гемоглобіну (Hb) кро-
ві в дівчат І групи (n=30) виявлено зменшення його 
концентрації (117,30±2,17 г/л) на 7,57% порівняно 
з контрольною групою (126,90±0,64 г/л) (р<0,01).

Порушення становлення менструального циклу 
в дівчат-підлітків та розвиток пубертатних менорагій 
безпосередньо пов΄язані із розладами налагодженого 
зв’язку між функціонуванням тиреоїдної та репро-
дуктивної систем. Враховуючи перераховане вище в 
основу гормональних досліджень взяли саме дослі-
дження таких статевих гормонів як естрадіол (Е2), 
прогестерон (П), фолікулостимулювальний гормон 
(ФСГ), лютеїнізуючий гормон (ЛГ), пролактин, віль-
ний тестостерон та тиреоїдних гормонів: тироксину 
(Т4), трийодтироніну (Т3) та тиреотропного гормону 
(ТТГ) для вивчення їх концентрації в сироватці крові 
в дівчат-підлітків з пубертатними менорагіями при 
супутній патології щитоподібної залози.

Рівень окремих статевих гормонів, характер 
співвідношень тиреоїдних, гіпофізарних та яєчни-
кових гормонів є основними факторами, завдяки 
яким відбувається становлення менструального 
циклу в дівчат. В умовах йодного дефіциту серед 
дівчат-підлітків в першу чергу страждає репродук-
тивна система – порушується статеве дозрівання та 
менструальна функція, підвищується ризик розви-

тку гінекологічної патології. Функцію репродуктив-
ної системи та ЩЗ регулюють тиреоїдині гормони 
гіпофіза: ЛГ, ФСГ, ТТГ, які контролюються гіпота-
ламусом та частково корою головного мозку. Розла-
ди менструальної функції у поєднанні з тиреоїдною 
дисфункцією значно ускладнюють процес статевого 
дозрівання, формують стійкі та незворотні зміни в 
спільних механізмах регуляції. Все це негативно 
впливає на становлення репродуктивної системи ді-
вчат-підлітків та на менструальний цикл зокрема. 

Виходячи із цього, нами вивчена концентрація гор-
монів (Е2, П, ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Т, Т4, Т3, ТТГ) сироват-
ки крові в дівчат (n=30) з пубертатними менорагіями 
на тлі патології щитоподібної залози та у практично-
здорових дівчат-підлітків (n=27). Аналіз проведених 
клінічно-лабораторних обстежень дівчат-підлітків з 
пубертатними менорагіями на тлі патології щитоподіб-
ної залози показали, що формується чітка тенденція до 
зниженя концентрації Е2 в 1,07 раза та прогестерону у 
2,11 раза (р<0,05) та зростання рівня ФСГ у 3,28 раза, 
ЛГ в 1,5 раза, пролактину в 1,37 раза (р<0,01), вільного 
тестостерону в 1,48 раза (р<0,05). Також у пацієнток 
з пубертатними менорагіями та супутньою патологією 
щитоподібної залози виявлено чіткий дисбаланс тире-
оїдних гормонів, який проявлявся різким підвищен-
ням рівня Т3 та зниженням концентрації Т4 в 1,17 раза 
(р<0,05) та ТТГ в 1,02 раза (р<0,05) у сироватці крові. 
Встановлено, що в дівчат І групи (n=30) дисбаланс ти-
реоїдних гормонів безпосередньо впливає на гіпофіз, 
підвищуючи його лютеїнізуючу функцію, і чутливість 
яєчників до гонадотропних гормонів та ендометрія до 
естрогенів, що негативно відображається на станов-
ленні менструального циклу та розвитку в подальшо-
му пубертатних менорагій.

За результатами кореляційного аналізу у пацієн-
ток з поєднаною патологією (пубертатні менорагії 
на тлі патології щитоподібної залози) встановлено 
слабку кореляцію рівнів Е2 (137,30±10,94 пмоль/л)  
та ТТГ (1,28±0,12 мМО/л), r=0,23 (р<0,05). Тобто 
за умов зниження рівня Е2 можна припустити сут-
тєве зниження рівня ТТГ. Також у пацієнток зазна-
ченої групи встановлено слабку кореляцію рівнів 
ЛГ (10,28±2,18 мМО/мл) та Т4 (70,33±4,25 нмоль/л)  
(р<0,05), що свідчить про тенденцію підвищення ЛГ 
за умов зниження Т4 та безпосередній взаємозв’язок 
тиреоїдної та репродуктивної систем.

Внаслідок метаболічних змін виникають пору-
шення функціонування оваріо-менструального ци-
клу у вигляді пубертатних менорагій при супутній 
патології щитоподібної залози та ускладнює пере-
біг основного захворювання.

Висновки. 
1. Встановлено, хворим на пубертатні менорагії 

з патологією щитоподібної залози, властиві сис-
темні гормональні порушення, які проявляються 
підвищенням гонадотропної функції гіпофіза, від-
носною гіпоестрогенемією, гіперпрогестеронемі-
єю, а також тенденцією до дисфункції тиреоїдної 
системи у вигляді дисбалансу тиреоїдних гормонів. 

2. Проведені клінічні дослідження вказують на по-
гіршення репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків, 
що проявляється розладами становлення репродуктиної 
системи на тлі патології щитоподібної залози та зумов-
люють необхідність проведення подальших наукових 
досліджень та подальшого лікування данної патології.
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Сформовано групи ризику, що складала 675 (11,6%) вагітних жінок. У структурі ускладнень репродуктивного 
анамнезу найчастіше зустрічалися самовільні викидні. В спектрі екстрагенітальної патології на І місці – патологія се-
човидільної системи , на ІІ – патологія системи кровообігу, на ІІІ – цукровий діабет. Встановлено наявність значного 
відсотку ускладнень перебігу вагітності, часто за рахунок самовільного переривання вагітності в терміні до 22 тижнів 
та передчасних родів. 

Ключові слова: вагітні жінки групи ризику, репродуктивний анамнез, ускладнення вагітності.

Сформированы группы риска, которые составляли 675 (11,6%) беременных женщин. В структуре осложнений 
репродуктивного анамнеза чаще встречались самопроизвольные выкидыши. В спектре экстрагенитальной пато-
логии на I месте – патология мочевыделительной системы, на II – патология системы кровообращения, на III – са-
харный диабет. Установлено наличие значительного процента осложнений течения беременности, часто за счет 
самопроизвольного прерывания беременности в сроке до 22 недель и преждевременных родов.

Ключевые слова: беременные женщины группы риска, репродуктивный анамнез, осложнения беременности.

We formed a risk group accounting consisting of 675 (11.6%) pregnant women. In the structure of complications of re-
productive history most cases of involuntary miscarriage occurred. The pathology of the urinary system occupied a 1 place 
in the structure of extragenital pathology, pathology of the circulatory system – took the second place, diabetes mellitus –  
3 place in the structure of extragenital pathology. The presence of a significant percentage of pregnancy complications, 
often due to the unplanned termination of pregnancy in the period up to 22 weeks and preterm labor.

Key words: pregnant women at risk, reproductive history, complications of pregnancy.

Актуальність статті. Проблеми материнства і 
дитинства є першочерговими у вирішеннях осно-
вних Державних програм, присвячених охороні 
здоров'я України. Останніми роками Всесвітньою 
Організацією Охороні Здоров'я (ВООЗ) розробле-

но «Стратегію ризику», направлену на виявлення 
причин різних ускладнень вагітності і пологів, а 
також на пошук шляхів підвищення ефективності 
охорони материнства і дитинства. Особливості пе-
ребігу гестаційного процесу і його результатів зна-
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чною мірою визначається станом материнського 
організму, який залежить від  стану репродуктив-
ної функції. Показники материнської та малюкової 
смертності є індикатором соціально-економічного 
благополуччя країни та входять до переліку осно-
вних Цілей розвитку Тисячоліття, визначеної ООН 
[1, с. 13; 2, с. 97; 3, с. 364].

При цьому, в нашій державі 75% вагітних жінок 
страждають на різні захворювання, рівень материн-
ської смертності залишається у чотири рази вищий, 
ніж у США і Японії, а показник перинатальної і дитя-
чої смертності майже у два рази перевищує дані Єв-
ропейських країн і США [4, с. 10; 5, с. 216; 6, с. 461].

Перинатальна патологія займає перше місце у 
структурі дитячої смертності в Україні і складає 
35-40%. Частота мертвонародження і смертності 
немовлят в перший тиждень після пологів залиша-
ється високою. Перинатальна смертність в Україні 
складає 8.1, а мертвонароджуваність – 4.6 на 1000 
усіх народжених [7, с. 15; 8, с. 6]. 

Провідними проблемами перинатології в Україні 
є ефективна пренатальна діагностика, профілактика 
та рання діагностика вроджених вад розвитку. Осно-
вними причинами високого показника перинатальних 
втрат є недоліки в системі антенатальної охорони пло-
да, ведення пологів і надання реанімаційної допомо-
ги новонародженим, а саме: відсутність раціональної 
системи оцінки перинатального ризику, низька якість 
пренатальної діагностики і часто відсутність скринін-
гу хромосомної патології, неповноцінність ультразву-
кового скринінгу, що проводиться під час вагітності  
[9, с. 14; 10, с. 311; 11, с. 5; 12, с. 372; 13, с. 48].

Значну роль у зниженні показників перинаталь-
ного здоров'я й підвищення рівня перинатальної 
смертності відіграє зростання захворюваності се-
ред вагітних. У структурі причин перинатальних 
втрат одне з провідних місць займають екстрагені-
тальні захворювання жінки, не пов'язані з вагітніс-
тю – 23,5%. Серед причин материнської смертності 
екстрагенітальна патологія становить 12-15%, а у 
60% вона є причиною акушерських ускладнень. За 
даними МОЗ України за 2014 рік екстрагенітальна 
патологія складає 22,7% в структурі материнської 
смертності. [14, с. 244; 15, с. 120].

Екстрагенітальна патологія часто призводить до 
перинатальної гіпоксії плода , що є несприятливим 
фоном для розвитку плода і істотно підвищує пери-
натальну захворюваність і погіршує перинатальні 
наслідки: зростає ризик інтранатальної асфіксії, час-
тота перинатальних уражень центральної нервової 
системи новонароджених зростає в 2 рази, затримка 
внутрішньоутробного розвитку – в 1,4 рази.

Якщо говорити сьогодні про індекс здоров'я ва-
гітних, то в кращому випадку 40% всіх вагітних жі-
нок виношують вагітність без ускладнень. Але на-
явність патологічного перебігу вагітності у 60-70% 
обумовлене прихованою або хронічною екстрагені-
тальною патологією. Поглиблений аналіз перебігу 
вагітності дозволяє стверджувати, що неускладне-
ною є вагітність тільки у 20% жінок, наявність ЕГП 
спостерігається у 30-40% жінок, патологічний пе-
ребіг вагітності у 17%, загроза переривання вагіт-
ності – 12% випадків. Все це, безсумнівно, впливає 
на внутрішньоутробний стан плода та його подаль-
ший розвиток. 

Постановка проблеми. Попри низку програм, 
спрямованих на зниження перинатальної захворю-
ваності та збереження здоров'я дитячого населен-
ня, їх показники в Україні не мають істотної по-
зитивної динаміки, а за деякими даними – навіть 
погіршуються. З метою профілактики перинаталь-
них втрат необхідна раціональна організація сис-
теми динамічного спостереження вагітних, рання 
діагностика пренатальної патології та можлива її 
корекція, функціонування чіткої багаторівневої 
системи стаціонарів. Одним із резервів зниження 
малюкової захворюваності вважають структурну 
перебудову системи надання медичної допомоги 
на користь первинної ланки щодо своєчасного ви-
явлення патології. Зниження частоти народження 
хворих дітей можливе тільки при комплексному 
послідовному проведенні діагностичних і ліку-
вально-профілактичних заходів, починаючи з пла-
нування сім’ї [16, с. 50; 17. с. 100].

Існує потреба вдосконалення системи прекон-
цепційної профілактики, ефективного прогнозу-
вання і ранньої діагностики патологічного стану 
плода у вагітних жінок групи високого ризику (не-
пліддя в анамнезі, репродуктивні втрати, екстраге-
нітальна патологія). В зв’язку з цим, розробка аку-
шерсько-генетичного паспорт регіону для вивчення 
контингенту жінок групи ризику перинатальних 
ускладнень серед вагітних жінок Львівської облас-
ті має велике медико-соціальне значення.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою роботи була розробка акушерсько-
генетичний паспорт для районів Львівської області 
(Самбірського, Старосамбірського, Радехівського, 
Жовківського, Перемишлянського, Мостиського 
районів, м. Трускавець, м. Новий Розділ, м. Черво-
ноград) . Для виконання даної мети нами постав-
лені наступні завдання: 1. Сформувати континген-
ти жінок з екстрагенітальними захворюваннями 
(патологія системи кровообігу, цукровий діабет, 
патологія сечовидільної системи) і ризиком пери-
натальної патології у районах Львівської області. 
2. Розробити акушерсько-генетичний паспорт для 
районів Львівської області. 

Нами проведено аналіз 5797 карт вагітних і по-
роділь та обмінних карт вагітних (форма № 111/о) 
та обмінні карти (форма № 113/о), які перебували на 
обліку в жіночих консультаціях районів Львівської 
області, що вивчалися. Проводилося вивчення осо-
бливостей перебігу вагітності та родів, оцінка за-
гального стану здоров’я вагітних, а саме наявність 
у них екстрагенітальної патології, вивчення осо-
бливостей репродуктивного анамнезу. В результаті 
було сформовано контингент жінок підвищеного 
ризику по виникненню перинатальної патології. 
Сюди увійшли вагітні з цукровим діабетом, гломе-
рулопатіями, дизфункцією щитоподібної залози, 
серцево-судинна патологія, епілепсією, системни-
ми захворюваннями сполучної тканини. Крім того 
в групу ризику увійшли жінки з непліддям в анам-
незі, репродуктивними втратами, наявності в ро-
дині дітей з вродженою та спадковою патологією.  
В результаті проведеної роботи було створений ге-
нетичний паспорт районів Львівської області. 

Всього проаналізовано 5797 карт вагітних, 
з яких сформовано групи ризику, що складала  
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675 (11,6%) а вагітні групи ризику скеровані на 
консультацію в Міжобласний медико-генетичний 
центр (ММГЦ). 

Виклад основного матеріалу. Для формуван-
ня потоку пацієнтів для медико-генетичного кон-
сультування в умовах Львівського ММГЦ була 
сформована група ризику перинатальних втрат. 
Критеріями відбору при створенні реєстру жінок з 
екстрагенітальними захворюваннями і ризиком пе-
ринатальної патології в групу ризику були: 

– наявність обтяженого репродукційного анам-
незу (самовільні викидні, померлі діти, антенаталь-
на загибель плода, позаматкова вагітність, перед-
часні роди, непліддя, діти з природженими вадами 
розвитку (ПВР);

– ускладнений перебіг даної вагітності (ПВР 
плода, підозра на ПВР плода, затримка внутріш-
ньоутробного розвитку (ЗВУР), багатовіддя, трива-
ла загроза переривання вагітності);

– наявність екстрагенітальної патології: цу-
кровий діабет, дизфункція щитоподібної залози, 
серцево-судинна патологія, епілепсія, системні за-
хворюваннями сполучної тканини, патологія сече-
видільної системи;

– вік матері понад 35 років. 
Вивчення репродукційного анамнезу, аналіз 

перебігу та завершення вагітності вагітних жінок 
з екстрагенітальною патологією та ризиком пери-
натальних втрат у районах Львівській області по-
казав, що:

У Самбірському районі взято на облік 1294 ва-
гітних жінок, з яких у групу ризику з екстрагені-
тальними захворюваннями і ризиком перинаталь-
ної патології увійшло 152 (11,7%)вагітних жінок.

У Старосамбірському районі взято на облік  
600 вагітних жінок, з яких у групу ризику з екс-
трагенітальними захворюваннями і ризиком пери-
натальної патології увійшло 61 (10,2%).вагітних 
жінок.

У Радехівському районі було взято на облік  
711 вагітних жінок, з яких у групу ризику увійшло 
67 (9.4%) вагітних жінок.

У Жовківському районі взято на облік 653 вагіт-
них жінок, з яких у групу ризику з екстрагеніталь-
ними захворюваннями і ризиком перинатальної па-
тології увійшло 51 (7,8%) вагітних жінок.

У Перемишлянського районі перебувало під на-
глядом 439 вагітних жінок, з яких до групи ризику 
увійшло 52 (11,8%). 

У Мостиському районі взято на облік 533вагіт-
них жінок, з яких у групу ризику з екстрагеніталь-
ними захворюваннями і ризиком перинатальної па-
тології увійшло 51 (9,6%) вагітних жінок. 

У м. Трускавець взято на облік 261 вагітних 
жінок, з яких у групу ризику увійшло 29 (11,1%) 
вагітних жінок.

У м. Новий Розділу взято на облік 338 вагітних 
жінок, з яких у групу ризику увійшло 45 (13,3%) 
вагітних жінок.

У м. Червоноград взято на облік 968 вагітних 
жінок, з яких у групу ризику з екстрагенітальними 
захворюваннями і ризиком перинатальної патології 
увійшло 167 (17,3%).вагітних жінок.

Всього у зазначених районах Львівської області 
на обліку знаходилось 5797 вагітних, з яких сфор-
мовано групи ризику, що складала 675 (11,6%) па-
цієнток (Рис. 1).

Вивчення вікової характеристики вагітних жі-
нок групи ризику Львівської області показало, що 
жінки групи ризику, мешканки районів, що ви-
вчалися, мали вік, у більшості випадків, 20-29 рр. 
(68,2%). Майже однаковий відсоток жінок були ві-
ком менше 20 та 30-35 років (15,1 та 16% відпо-
відно). Незначна частка жінок була віком старше  
35 років (6,9%).

Аналіз даних репродукційного анамнезу пока-
зав, що в Самбірському районі значна жінок групи 
ризику мала ускладнений репродукційний анамнез –  

 

Рис. 1. Формування групи перинатального ризику  
для жінок Львівської області
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71,7%. Найбільшу частку серед репродукційних 
втрат склали самовільні викидні 43,1%. 

В Старосамбірському районі ускладнений ре-
продуктивний анамнез мали 70,5% жінок. Серед 
ускладнень репродуктивного анамнезу частіше 
інших зустрічались самовільні викидні (39,53%), 
та передчасні роди (23,3%). Неускладнений репро-
дуктивний анамнез мали 29,5% жінок даної групи.

У Радехівському районі ускладнений репродук-
тивний анамнез мали 71,6% жінок. Серед усклад-
нень репродуктивного анамнезу частіше інших зу-
стрічались самовільні викидні (20.8%), передчасні 
роди (19.4%), непліддя (16.4%). У 4.9% жінок в 
анамнезі відмічались народження дітей з ПВР, по 
3,0% – мали антенатальну загибель, померлі діти, 
медичний аборт. Неускладнений репродуктивний 
анамнез був у 28,4% жінок даної групи.

В Жовківському районі ускладнений репродук-
тивний анамнез мали 60,8% жінок. Серед усклад-
нень репродуктивного анамнезу найчастіше зу-
стрічались самовільні викидні (17,6%), передчасні 
роди (11,8%), непліддя (11,8%). У 5,9% в анамнезі 
відмічались народження дітей з ПВР, у 7,7% – ме-
дичний аборт. Неускладнений репродуктивний 
анамнез мали 39,2% жінок даної групи.

У вагітних жінок Перемишлянського району 
ускладнений репродуктивний анамнез мали 78,8% жі-
нок. Серед ускладнень репродуктивного анамнезу час-
тіше інших зустрічались самовільні викидні (34,6%), 
передчасні роди (11,5%), непліддя (5,8%). У 5,8% жі-
нок в анамнезі відмічались народження дітей з ПВР, у 
5.2% – та померлі діти. Неускладнений репродуктив-
ний анамнез мали 21,2% жінок даної групи.

У Мостиському районі значна більшість серед 
жінок групи ризику мала ускладнений репродук-

ційний анамнез – 66,7%. Частіше інших зустріча-
лись самовільні викидні (19,6%), передчасні роди 
(15,7%), непліддя (11,8%).

У вагітних жінок м. Трускавець ускладнений 
репродуктивний анамнез мали 79,3% жінок. Серед 
ускладнень репродуктивного анамнезу частіше ін-
ших зустрічались самовільні викидні (44,8%), пе-
редчасні роди (14,9%). Неускладнений репродук-
тивний анамнез мали 20,7% жінок даної групи.

У вагітних жінок м. Новий Розділ ускладнений 
репродуктивний анамнез мали 91,1% жінок. Най-
частішим ускладненням попередніх вагітностей 
були непліддя (42,2%), передчасні роди (24,5%), 
самовільні викидні (15,6%). Неускладнений репро-
дуктивний анамнез мали 8,9% жінок даної групи.

У вагітних жінок м. Червоноград ускладнений 
репродуктивний анамнез мали 93,4% жінок. С струк-
турі ускладнень на І місці зустрічались самовільні 
викидні (25,1%), на ІІ – передчасні роди (24,5%), на 
ІІІ – непліддя (16,2%). Неускладнений репродуктив-
ний анамнез мали 6,6% жінок даної групи.

Таким чином, вагітні жінки групи ризику з Львів-
ської області, в основному, мали значну кількість 
ускладнень репродуктивного анамнезу, найчастіше 
майже у всіх відмічались самовільні викидні. 

Нами проведено вивчення спектру екстрагені-
тальної патології, що має вплив на перинатальний 
стан плода. Отримані дані показані в таблиці 1.

Серед вагітних групи ризику досліджуваних ра-
йонів, спостерігалася висока частота захворювань 
екстрагенітальної патології: у Самбірському райо-
ні таких жінок було 37,5%, у Старосамбірському –  
32,8% у Радехівському – 14,9%, у Жовківському 
р-ні вона була найвищою – 100%, у Перемишлян-
ському – 36,5%, у Мостиському (найнижчий показ-

Таблиця 1
Екстрагенітальна патологія у вагітних жінок групи ризику Львівської області

Райони Львівської 
області

Екстрагенітальна патологія

Патологія системи 
кровообігу Цукровий діабет

Патологія 
сечовидільн. 

системи
Всього

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Самбірський n=152) 22 14,5 4 2,6 31 20,4 57 37,5

Старосамбірський (n=61) 12 19,7 1 1,6 7 11,5 20 32,8
Радехівський (n=67) 3 4.5 2 3.0 5 7.5 10 14,9
Жовківський (n=51) 15 29,4 6 11,8 30 58,8 51 100

Перемишлянський (n=52) 2 3,8 2 3,8 15 28,8 19 36,5
Мостиський (n=51) 2 3,9 1 2,0 3 5,9 6 11,8

м. Трускавець (n=29) 3 14,9 2 6,9 5 17,2 10 34,5
м. Новий Розділ (n=45) 13 28,9 4 8,9 19 42,2 36 80,0
м. Червоноград (n=167) 38 22,8 17 10,2 53 31,7 108 64,7
Соматичні ускладнення 110 16,2 39 5,8 168 24,9 317 47,0
Відсутність соматичних 

ускладнень 358 53,0

Всього жінок 675 100
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ник) – 11,8%, у м. Трускавець – 24,5%, у м. Новий 
Розділ відповідно – 80,0%, у м. Червоноград 64,7%.  
Всього серед вагітних групи ризику у районах, 
що вивчалися, частота екстрагенітальної патології 
складала 47,0%.

Таким чином, частота екстрагенітальної пато-
логії серед вагітних жінок групи ризику у районах 
Львівської області, що вивчалися, складала 47%. 
У структурі екстрагенітальної патології на І міс-
ці була патологія сечовидільної системи (24,9%), 
на ІІ – патологія системи кровообігу (16,2%), на  
ІІІ – цукровий діабет (5,8%). 

Дані про завершення вагітності у жінок групи 
перинатального ризику, мешканок Львівської об-
ласті, показано в таблиці 2.

Аналізуючи показники таблиці 2 виявлено, що 
серед жінок групи ризику Старосамбірського райо-
ну у 11,5% випадках відбулося самовільне перери-
вання вагітності в терміні до 22 тижнів та перед-
часні пологи. Серед жінок Самбірського району у 
11,2% випадках відбулося самовільне переривання 
вагітності в терміні до 22 тижнів, передчасні по-
логи лише становили 3,3%.

В Радехівському районі термінові роди відбу-
лись у 47.8% жінок даної групи, у 26.8% жінок ва-
гітність прогресує, у 16.4% вагітність завершилась 
передчасними родами, у 9.0% – самовільним пере-
риванням вагітності в терміні до 22 тижнів.

Вагітність завершилася терміновими пологами 
у 45,1% жінок групи ризику Жовківського району. 
Передчасні пологи відмічалися 15,7% жінок. Са-
мовільне переривання вагітності до 22 тижнів ва-
гітності спостерігалося у 9,8% жінок групи ризику 
Жовківського р-ну. Вагітність прогресує у 29,4% 
жінок, які знаходилися на обліку.

У Перемишлянському районі термінові роди 
відбулись у 71,2% жінок даної групи, у 21,2% жінок 
вагітність прогресує, у 3,8% вагітність заверши-
лась передчасними родами, у 3,8% – самовільним 
перериванням вагітності в терміні до 22 тижнів.

У Мостиському районі серед жінок групи ри-
зику вдалось доносити вагітність до доношеного 

терміну в 21 (41,2%) випадку. Однак, самовільне 
переривання вагітності до 22 тижнів відбулось у 
10 (19,6%) жінок, а передчасними родами заверши-
лось 14 (27,4%) випадків.

У м. Трускавець термінові роди відбулись у 
65,5% жінок даної групи, у 6,9% вагітність заверши-
лась передчасними родами, у 3,4% – самовільним 
перериванням вагітності в терміні до 22 тижнів

Дані про завершення вагітності у жінок гру-
пи ризику по м. Новий Розділ, що представлені 
свідчили, що вагітність завершилася терміновими 
пологами у 42,3% жінок даної групи. Передчасні 
пологи відмічалися 20,0% жінок, самовільне пере-
ривання вагітності до 22 тижнів вагітності спосте-
рігалося у 13,3% жінок групи ризику. 

У жінок групи перинатального ризику м. Чер-
воноград термінові роди відбулись у 79,6% жінок 
даної групи, у 3,6% вагітність завершилась перед-
часними родами, у 6,0% – самовільним перериван-
ням вагітності в терміні до 22 тижнів.

Таким чином, встановлено, що серед жінок гру-
пи перинатального ризику в контингенті пацієнтів 
з регіону, що вивчався, відмічався високий ризик 
перинатальних втрат. 

Висновки. В результаті проведеної роботи ство-
рено акушерсько-генетичний паспорт для Самбір- 
ського, Старосамбірського, Радехівського, Жовків-
ського, Перемишлянського, Мостиського районів, 
м. Трускавець, м. Новий Розділ, м. Червоноград 
Львівської області. 

Встановлено, що серед ускладнень репродук-
тивного анамнезу у жінок групи ризику львівської 
області найчастіше зустрічалися майже у всіх ра-
йонах, самовільні викидні. В структурі екстраге-
нітальної патології вагітних жінок групи ризику 
Львівської області на І місці – патологія сечови-
дільної системи , на ІІ – патологія системи крово-
обігу, на ІІІ – цукровий діабет.

Встановлено наявність значного відсотку 
ускладнень вагітності у жінок групи ризику ра-
йонів Львівської області: 95,8% пацієнток гру-
пи ризику мали ускладнений перебіг вагітності.  
У структурі ускладнень перші рядки займали ане-
мія – 32,9%, пієлонефрит вагітних – 29,3%, за-

Таблиця 2
Характеристика завершення вагітності у жінок групи ризику

Райони Львівської області

Результат завершення вагітності (n = 675)
Самовільне 

переривання 
вагітності  

до 22 тижнів

Передчасні  
роди

Термінові  
роди

Вагітність 
прогресує

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Самбірський n=152) 17 11,2 5 3,3 58 38,2 72 47,3

Старосамбірський (n=61) 7 11,5 7 11,5 19 31,8 28 45,9
Радехівський (n=67) 6 9.0 11 16.4 32 47.8 18 26.8
Жовківський (n=51) 5 9,8 8 15,7 23 45,1 15 29,4

Перемишлянський (n=52) 2 3,8 2 3,8 37 71,2 11 21,2
Мостиський (n=51) 10 19,6 14 27,4 21 41,2 6 11,8

м. Трускавець (n=29) 1 3,4 2 6,9 19 65,5 7 24,1
м. Новий Розділ (n=45) 6 13,3 9 20,0 19 42,3 11 24,4
м. Червоноград (n=167) 10 6,0 6 3,6 133 79,6 18 10,8
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гроза переривання вагітності – 11,4%. Високий 
рівень перинатальних втрат відбувався за рахунок 
самовільного переривання вагітності в терміні до  
22 тижнів та передчасних родів. 

Отримані дані безумовно потребують подаль-
шого поглибленого вивчення та аналізу для удоско-

налення алгоритму преконцепційної профілактики, 
ефективного прогнозування і ранньої діагностики 
перинатальної патології у вагітних жінок з групи 
високого ризику (ускладнений репродуктивний 
анамнез, вроджена та спадкова патологія плоду, 
екстрагенітальна патологія вагітної жінки). 
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