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СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕГЕНЕРАТИВНІ ЗМІНИ  
ХРЕБТОВОГО СТОВПА ЛЮДИНИ

Захворювання хребта частіше вражають людей працездатного віку, вони мають схильність до затяжного пе-
ребігу з неодноразовими рецидивами та призводять не тільки до тимчасової, а й до стійкої втрати працездатнос-
ті. У  молодих людей частою причиною дегенеративних процесів є тривала робота перед монітором комп’ютера,  
а у осіб похилого віку – атеросклероз судин і порушення їх прохідності.

Ключові слова: хребтовий стовп, дегенеративні захворювання, людина.

Заболевания позвоночника чаще поражают людей трудоспособного возраста, они имеют склонность к затяжно-
му течению с неоднократными рецидивами и приводят не только к временной, но и к стойкой утрате трудоспособ-
ности. У молодых людей частой причиной дегенеративных процессов является длительная работа перед монито-
ром компьютера, а у лиц пожилого возраста - атеросклероз сосудов и нарушение их проходимости.

Ключевые слова: позвоночный столб, дегенеративные заболевания, человек.

The diseases of the spine are more likely to affect people of working age, they tend to prolong the course with repeated 
relapses and lead not only to temporary but also to permanent loss of work ability. In young people, the frequent cause of 
degenerative processes is prolonged work in front of the computer monitor, and in the elderly – atherosclerosis of the ves-
sels and the violation of their patency.

Key words: vertebral column, degenerative diseases, human.

Останнім часом значно збільшилась кількість 
хворих із захворюванням хребта, що виявилося 
великою соціальною проблемою. В даний час при-
йнято вважати, що дегенеративні захворювання 
хребта – найбільш поширені хронічні захворюван-
ня, які характеризуються прогресуючими дегенера-
тивними змінами тканин хребтових сегментів – де-
градацією тканин міжхребцевих дисків, суглобів, 
зв’язкового апарату, кісткової тканини, в запуще-
них випадках виявляється важкими ортопедични-
ми, неврологічними і вісцеральними порушення-
ми, нерідко призводить до втрати працездатності 
та інвалідності [1; 5; 7]. Серед причин тимчасової 
втрати працездатності і інвалідності це захворю-
вання як і раніше займає одне із перших місць. 
У загальній структурі інвалідності від захворювань 
кістково-суглобової системи дегенеративні захво-
рювання хребта складають 20,5% [1; 8; 15; 28].

За даними літературного пошуку встановлено, 
що 80% часу хребет людини перебуває у виму-
шеному напівзігнутому положенні, що викликає 
розтягнення м’язів-згиначів спини та зниження їх 
тонусу. Це один із основних факторів, які призво-
дять до виникнення дененеративних захворювань 
хребта [13].

Остеохондроз – тяжка форма дегенеративного 
ураження хребтового стовпа, яке відноситься до 
найбільш розповсюджених, є однією з найбільш 
поширених причин больового синдрому в люд-
ській популяції. При цьому саме біль є основним 
фактором зниження працездатності. В основі цього 
захворювання лежить дегенерація диску з наступ-
ним залученням суміжних хребців, міжхребцевих 
суглобів та зв’язкового апарату. В кожному від-

ділі хребтового стовпа остеохондроз має типову 
локалізацію та особливості. У структурі захворю-
ваності дорослого населення нашої країни попере-
ковий остеохондроз становить 46-50%, займаючи 
перше місце, ним страждає до 80% населення пра-
цездатного віку, з яких 10% – стають інвалідами  
[22; 25; 31].

Ряд авторів вважають, що в основі розвитку 
дегенеративних захворювань лежить створення 
неправильного м’язового рухового стереотипу, 
який призводить до механічного перевантаження 
відповідних компонентів міжхребцевого сегмен-
та і в кінцевому підсумку до появи процесів де-
генерації і інволюції [26]. В основі інволютивної 
теорії лежить припущення, що причина дегене-
ративно-дистрофічних захворювань – передчас-
не старіння і зношеність міжхребцевих дисків. 
В основі м’язової теорії причиною появи та розви-
тку дегенеративних змін хребта вважали постійну 
напругу мускулатури або гіпотонію м’язів, запа-
лення м’язів та зв’язок.

Існує широкий спектр технічних засобів і ме-
тодик, які можуть використовуватися при дегене-
ративних захворювань хребтового стовпа. Їх вибір 
повинен ґрунтуватися на низці чинників, серед 
яких – доступність, вартість і досвід радіолога в за-
стосуванні того чи іншого метода. Хоча звичайні 
рентгенівські знімки і не дають інформацію про 
м’які тканини, дослідження має початися з їх за-
стосування, оскільки вони дають загальну карти-
ну і дозволяють виявити аномалії, які важливі для 
встановлення рівня хірургічного втручання. Знімки 
дозволяють вибрати метод подальшого досліджен-
ня для оцінки стану м’яких тканин [6; 9].
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Відомий спосіб рентгенологічного досліджен-
ня хребта являється інформативним для виявлен-
ня структурних змін хребта та зв’язкового апарату  
[11; 21]. Оглядова рентгенографія в прямій, задній 
і бічній проекціях являється обов’язковим методом 
дослідження. Для поперекового відділу необхідне 
додаткове отримання рентгенограм в косій про-
екції для більш детального вивчення кісткових 
структур. Нерідко оглядова рентгенографія цілком 
достатня для пояснення виявленої неврологічної 
симптоматики.

Один з методів, який надає цінну інформацію 
про стан кісткової тканини хребців, зв’язкового 
апарату, міжхребцевих дисків є комп’ютерна то-
мографія (КТ). Цей метод дозволяє отримати зо-
браження в аксіальній площині, показати зв’язок 
м’яких тканин і кісткових структур, а також вияви-
ти незначні зміни показників щільності досліджу-
ваних структур [4; 17].

За допомогою КТ можна діагностувати при-
роджені, травматичні та дегенеративні стенози 
хребтового каналу, встановлюється ступінь здав-
лення спинного мозку. При дегенеративних ура-
женнях КТ дозволяє виявити причини звуження 
хребтового каналу, в тому числі за рахунок грижо-
вих випинань і змін в суглобах [27]. Крім того КТ 
має переваги перед оглядовою рентгенографією 
в вивченні особливостей будови хребтового кана-
лу, положення і поширеність випадаючого диску, 
причин компресії спинного мозку і спинномозко-
вих корінців, вираженості дегенеративних проце-
сів в диску зв’язково-суглобовому апараті. Слід 
акцентувати увагу на тому, що оцінювати резуль-
тати КТ необхідно в комплексі з даними стандарт-
ної спондилографії.

Ще один метод, який на сьогоднішній день зна-
ходить все більш широке застосування в лікуваль-
ній практиці – магнітно-резонансна томографія 
(МРТ). Завдяки цьому методу добре візуалізується 
спинний мозок, епідуральна жирова клітковина, 
ліквор. Цей метод дозволяє виявити мієлопатію, 
досить точно оцінити не тільки товщину, об’єм 
суглобового хряща і ступінь його втрати, але й ві-
зуалізувати зміни всередині і периартикулярних 
структурах.

Під час виконання МРТ існує можливість ви-
користання більшості видів послідовності сигна-
лу, що дозволяє отримати зображення з високою 
роздільною здатністю в різних проекціях. Разом 
з тим, думки про точність вимірювання товщини та 
об’єму суглобового хряща з використанням МРТ 

суперечливі, хоча більшість дослідників схильні 
вважати виміри, отримані за допомогою цього ме-
тоду точні і достовірні.

В останнє десятиліття проведено велику кіль-
кість робіт заснованих на артроскопічному контр-
олі даних отриманих за допомогою МРТ. Слід ви-
знати, що серед них є як підтверджуючі точність 
вимірювання, одержуваних в процесі МРТ, так і ті, 
що заперечують. Але більшість досліджень все ж 
таки свідчать про точність МРТ.

Недооцінка розмірів на МРТ підтверджується 
і в деяких порівняльних дослідженнях з викорис-
танням КТ. На думку деяких авторів МРТ є більш 
чутливим, ніж КТ, методом оцінки ступеня втрати 
суглобового хряща. Якщо ж порівнювати ці два 
методи в плані оцінки інших тканин, то слід від-
значити, що КТ має високу діагностичну точність 
щодо поразок субхондральної кістки, особливо 
з розвитком техніки спіральної КТ. Проте поступа-
ється МРТ в виявленні ранніх ознак остеонекрозу. 
Приймаючи до уваги приблизно рівні можливості 
описуваних методів, а також такі недоліки КТ, як 
більш тривалий час дослідження та наявність раді-
ологічного навантаження, можна пояснити зроста-
ючу популярність МРТ в клінічній практиці.

Розглядаючи проблему променевої діагностики 
дегенеративних уражень хребта, слід вказати, що 
перераховані методики являються лише додатко-
вими дослідженнями. Таким чином, проблема етіо-
патогенезу неврологічних проявів дегенеративних 
змін хребта далека від свого остаточного рішення. 
По сьогоднішній день міжтканинні взаємовідноси-
ни в хребтовому сегменті in vivo багато в чому за-
лишаються загадкою.

Висновок. Отже, виявлено, що дегенеративні 
захворювання характеризуються прогресуючи-
ми дегенеративними змінами тканин хребтових 
сегментів, які вражають найчастіше людей пра-
цездатного віку і нерідко призводять до інвалід-
ності. Діагностика цих захворювань хребтового 
стовпа ґрунтується на клінічній картині і даних 
додаткових методів дослідження (рентгенографія, 
комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна то-
мографія).

Перспективи подальшого дослідження. Про-
блема попередження розвитку дегенеративних за-
хворювань хребта і усунення больового синдрому 
стає все більш актуальною і потребує свого вирі-
шення як в плані розробки дієвої програми фізич-
ної реабілітації, так і в плані її доступності для всіх 
категорій населення.
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ТАУРИН/АЛАНІН  
У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ПОСТІНФАРКТНИМ 

КАРДІОСКЛЕРОЗОМ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2 
Мета дослідження: визначити особливості амінокислотного складу крові та покращити прогнозування усклад-

нень при ішемічній хворобі серця (ІХС) з постінфарктним кардіосклеозом (ПІКС) та супутнім цукровим діабетом типу 
2 (ЦД2). Об’єкт і методи дослідження: Проаналізовано дані обстеження 116 пацієнтів, які,відповідно до наявності  
ЦД 2, розподілено на дві групи : основна – 84 хворих на ІХС з ПІКС на тлі ЦД 2 та група порівняння32 пацієнти 
з ПІКС без порушень вуглеводного обміну . Медіана віку пацієнтів становила 65,2 роки (міжквартильний інтервал –  
60–67,5 років).Визначали 20 амінокислот ( АМК) та співвідношення між ними, в яких АМК були об‐єднані конкурент-
ним механізмом транспорту в клітину. За результатами холтерівського моніторування ЕКГ (ХМЕКГ) оцінювали по-
рушення та варіабельність серцевого ритму (ПСР та ВСР). Результати: Виявлено статистично значуще зниження 
співвідношення Тау/Ала обстежених пацієнтів порівняно із пацієнтами з контрольної групи (р< 0,001). При цьому 
суттєвіше зниження спостерігається у пацієнтів із ПІКС та ЦД2. Вивлено, що між Тау/Ала та шлуночковою екстрасис-
толією (ШЕ), надшлуночковою екстрасистолією (НШЕ), SDNN, НF сила зв’язку виявилася значною, між Тау/Ала та 
LFпомірної сили. Визначено, що індекс Тау/Ала володіє високими специфічністю (Sp) та позитивною прогностичною 
цінністю (PPV) та низькою чутливістю (Se) та негативною прогностичною цінністю(NPV). Тау проявив низькі Sp та РPV 
при високій Se та NPV.

Висновки: 1. Для хворих на ПІКС на тлі ЦД 2 з характерним є зниження вмісту Тау та Тау/Ала 2, що може бути 
одним із патогенетичних механізмів ПСР та змін ВСР і порушення вуглеводного обміну. 2. У хворих на ІХС з ПІКС без 
порушення вуглеводного обміну вміст Тау та Тау/Ала знижений, але вищий порівняно з пацієнтами з ПІКС та ЦД2, що 
може свідчити про активнішу участь Тау та Ала у процесах вуглеводного обміну.

3. Тау/Ала доцільно використовувати як прогностичні маркери ПСР та порушень ВСР та з метою цільового при-
значення цільової терапії хворих на ІХС з ПІКС на тлі ЦД2.

4. Визначені показники потрібно застосовувати у відповідності до етапу дослідження : Тау(<0,212мг/100мл) най-
більш прийнятно використовувати із скринінговою метою, Тау/Ала (<0,038) – з метою цільового призначення терапії 
та в якості контролю лікування

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, цукровий діабет типу 2, амінокислотний склад крові, таурин, аланін.

Цель исследования Определить особенности аминокислотного состава крови( АСК) и улучшить прогнозирова-
ние осложнений при ишемической болезни сердца (ИБС) с постинфарктным кардиосклеозом (ПИКС) и сопутству-
ющим сахарным диабетом типа 2 (СД2). Обьект и методы Проанализированы данные обследования 116 пациентов, 
которые, согласно наличия СД 2, разделены на две группы: основная -84 больных с ПИКС на фоне СД 2 и груп-
па сравнения – 32 пациента с ПИКС без нарушений углеводного обмена. Медиана возраста пациентов составила 
65,2 года. Определяли 20 аминокислот (АМК) и соотношения между ними, в которых АМК были объединены конку-
рентным механизмом транспорта в клетку. По результатам холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМЭКГ) оцени-
вали нарушения и вариабельность сердечного ритма (НСР и ВСР). Результаты. Выявлено статистически значимое 
снижение соотношения Тау / Ала обследованных пациентов по сравнению с пациентами с КГ (р <0,001). При этом 
более существенное снижение наблюдается у пациентов с ПИКС и СД2. Вывлено, что между Тау / Ала и желудочко-
вой экстрасистолией (ЖЭ), наджелудочковой экстрасистолией (НШЕ), SDNN, НF сила связи оказалась значитель-
ной, между Тау / Ала и LF – умеренной силы. Определено, что индекс Тау / Ала обладает высокими специфично-
стью (Sp) и положительной прогностической ценностью (PPV) и низкой чувствительностью (Se) и отрицательной 
прогностической ценностью (NPV). Тау проявил низкие Sp и РPV при высокой Se и NPV. Выводы: 1. Для больных 
ПИКС на фоне СД 2 с характерно снижение содержания Тау и Тау / Ала, что может быть одним из патогенетических 
механизмов НСР и изменений ВСР и нарушения углеводного обмена. 2. У больных ИБС с ПИКС без нарушения угле-
водного обмена содержание Тау и Тау / Ала снижено, но выше по сравнению с пациентами с ПИКС и СД2, что может 
свидетельствовать о более активном участии Тау и Ала в процессах углеводного обмена. 3. Тау / Ала целесообразно 
использовать как прогностические маркеры ПСР и нарушений ВСС и для целевого назначения терапии больных 
ИБС с ПИКС на фоне СД2.4. Показатели нужно применять в соответствии с этапа исследования: Тау (<0,212мг / 
100мл) наиболее приемлемо использовать с скрининговой целью, Тау / Ала (<0,038) – с целью целевого назначения 
терапии и в качестве контроля лечения.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет типа 2, аминокислотный состав крови. 
таурин, аланин

Objective: to identify the features of the amino acid composition of blood (AAK) and improve the prediction of complica-
tions of coronary heart disease (CHD) with post-infarction cardiosclerosis (PICS) and concomitant type 2 diabetes mellitus 
(T2DM). Object and methods of investigation The survey data of 116 patients was analyzed, which, according to the pres-
ence of type 2 diabetes, were divided into two groups: the main – 84 patients with PICS on the background of type 2 diabetes 
and the comparison group – 32 patients with PICS without carbohydrate metabolism disorders. The 20 amino acids (AMC) 
and the ratios between them were determined, in which the AMC was combined by a competitive mechanism of transport 
into the cell. According to the results of Holter ECG monitoring (HMECG), cardiac rhythm and heart rate variability (СRV 
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and HRV) were evaluated. A statistically significant decrease in the Tau / Ala ratio of the examined patients was detected 
compared with patients with CG (p <0.001). At the same time, a more significant decrease is observed in patients with PICS 
and T2DM. It was concluded that between Tau / Ala and ventricular extrasystole (VE), supraventricular extrasystole (NSE), 
SDNN, HF, the connection strength was significant, between Tau / Ala and LF – moderate strength. It was determined that the 
Tau / Ala index has high specificity (Sp) and positive predictive value (PPV) and low sensitivity (Se) and negative predictive 
value (NPV). Tau manifested low Sp and PPV with high Se and NPV

Conclusion: For patients with PICS on the background of diabetes mellitus with a characteristic decrease in the content 
of Tau and Tau / Ala., Which may be one of the pathogenetic mechanisms of HCP and changes in HRV and impaired car-
bohydrate metabolism. 2. In patients with coronary artery disease with PICS without disturbing carbohydrate metabolism, 
the content of Tau and Tau / Ala is reduced, but higher compared with patients with PICS and T2DM, which may indicate a 
more active participation of Tau and Ala in carbohydrate metabolism. 3. Tau / Ala is advisable to use as prognostic markers 
of ASD and SCD disorders and for targeted treatment of patients with coronary artery disease with PICS on the background 
of T2D. Indicators should be used in accordance with the study phase: Tau (<0.212 mg / 100 ml) is most appropriate to use 
for screening purposes, Tau / Ala (<0.038) – for the purpose of treatment and as a control treatment.

Key words: ischemic heart disease, type 2 diabetes mellitus, amino acid composition of blood, taurine, alanine.

Вступ. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) 
та їхні ускладнення є причиною приблизно 80% 
смертей хворих на цукровий діабет (ЦД). Інсуліно-
резистетність та гіперінсулінемія визнані незалеж-
ними факторами ризику ССЗ [3, с. 27].

Дані чисельних епідеміологічних досліджень 
свідчать про існування зв’язку між рівнем глі-
козильованого гемоглобіну, ризиком розвитку 
ССЗ та летальністю внаслідок їхніх ускладнень. 
При збільшенні рівня глікозильованого гемоглобі-
ну на 1% ризик розвитку ССЗ зростає на 10% [2].

В структурі серцево-судинної патології у хво-
рих на ЦД 2 ІХС займає провідне місце. 

Ризик інфаркту міокарда (ІМ) у хворих на ЦД 2 
дорівнює ризикові пацієнтів, що мали в анамнезі 
ІМ і не хворіли на ЦД [1].Зрозуміло, що при по-
єднанні ІМ анамнезі та встановленого ЦД ризик є 
особливо значним. Проте наявність високого рів-
ня традиційних чинників ризику не означає необ-
хідності нівелювати необхідність визначення так 
званих нетрадиційних чинників. Це є доведеним 
фактом [30]. Рівень раптової коронарної смерті 
(РКС) у пацієнтів з ЦД2 у 2–3 рази вище порів-
няно із загальною популяцією і складає близько  
40% загальної летальності хворих на ЦД [22]. Цей 
показник має тенденцію до збільшення, не зважа-
ючи на вплив на визнані традиційні ФР. Тому осо-
бливо актуально виглядає завдання впливу на нові 
показники, які необхідно враховувати разом із за-
гальновизнаними, при стратифікації ризику та ви-
наченні лікувальної тактики ІХС на тлі ЦД 2 [4].

Міокард відомий як метаболічно всеїдна 
структура, оскільки використовує різноманітні 
субстрати: жирні кислоти, глюкозу, кетонові тіла, 
піруват, лактат, амінокислоти та власні білки від-
повідно низхідного порядку переваг їхнього спо-
живання, Вищезазначені субстрати необхідні для 
підтримки іонного гомеостазу, електричної актив-
ності, метаболізму,нормальної роботи трансмемб-
ранних насосів та транспортерів, скоротливості. 
Електрична та метаболічна активність міокарда 
змінюються умовах ішемії. При нестачі кисню 
механізми використання міокардом вищеназва-
них субстратів також зазнають змін Вплив ішемії 
на електричну активність міокарда є глибоко ви-
вченою, проте зміни метаболічних переваг серця 
в цих умовах описані недостатньо та мають ряд 
питань . Не зважаючи на наявність значної кіль-
кості даних щодо кардіопротекторних властивос-

тей амінокислот , їхня роль у метаболізмі мокарда 
при ІХС вивчена недостатньо [8].

Дані досліджень щодо взаємозв’язку АМК 
з інсулінорезистентістю також є неоднозначними. 
Підвищений вміст амінокислот з розгалуженим 
ланцюгом та ароматичних амінокислот, зниження 
співвідношення гліцин/серин асоціюють з підви-
щеним ризиком діабету [33]. Водночас доведеною 
є ефективність додаткового прийому таурину при 
ЦД 2 [12; 13; 15; 29]. Підвищення чутливості тка-
нин до інсуліну показали результати ряду дослі-
джень при додатковому застосуванні метіоніну.

Протилежні зміни АМК при окремих нозоло-
гічних формах пояснюються існуванням специ-
фічних транспортних систем, конкурентних щодо 
ряду АМК. Конкурентне гальмування є причиною 
порушення нормального постачання тканин АМК, 
що лежить в основі патологічних станів та є точ-
кою прикладання дії лікарських засобів [32].

Таким чином, за допомогою чисельних дослі-
джень було виявлено значущу роль АМК у форму-
ванні як інсулінорезистентності, так і ішемічних 
змін, однак і на теперішній час дані є неоднознач-
ними. Не розроблені об’єктивні критерії додатково-
го застосування АМК з діагностичною та лікуваль-
ною метою, залишаються невирішеними проблеми 
їх вибору. Розробка цього напрямку дозволить роз-
робити додаткові можливості у прогнозуванні та 
лікуванні ІХС у сполучені з ЦД 2. Таким чином, на-
явність багатьох невирішених питань, що потребу-
ють подальшого вивчення, визначили необхідність, 
мету і завдання проведення даного дослідження.

Мета дослідження – визначити особливості 
амінокислотного складу крові та покращити про-
гнозування ускладнень при ІХС з ПІКС та супутнім 
ЦД2. 

Для досягнення поставленої мети ми поставили 
перед собою наступні задачі:

1) з’ясувати амінокислотний склад сироватки 
крові у пацієнтів з ПІКС та ЦД2 та порівняти його 
з хворими на без порушення вуглеводного обміну;

2) вивчити взаємозв’язок окремих АМК та їхніх 
співвідношень із показниками серцево-судинного 
ризику та результатами ХМЕКГ;

3) визначити діагностичну цінність окремих 
АМК та їхніх співвідношень, доцільність застосу-
вання з метою скринінгу, цільового призначення 
терапії та контролю лікування у пацієнтів з ПІКС 
та ЦД2.
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Об’єкт і методи дослідження. Одноцентрове 
крос-секційне дослідження є фрагментом комп-
лексної науково-дослідної роботи кафедри вну-
трішньої медицини № 4 Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця « Порушення 
гемодинаміки, коронарного кровообігу та екто-
пічна активність міокарда у хворих на ішемічну 
хворобу серця з супутнім цукровим діабетом, ме-
тоди медикаментозної корекції» (№ держреєстра-
ції 0117U006000).

Проаналізовано дані обстеження 116 пацієнтів, 
які,відповідно до наявності ЦД 2, розподілено на 
дві групи: основна – 84 хворих на постінфарктний 
кардіосклероз (ПІКС) на тлі ЦД 2(48 (57,14%) 
чоловіків і 36 (42,85%) жінок)та група порівнян-
ня 32 з ПІКС без порушень вуглеводного обмі-
ну ((14 (43,75%) чоловіків та 18 (56,25%) жінок).  
Медіана віку пацієнтів становила 65,2 роки (між-
квартильний інтервал – 60–67,5 років) (табл. 1)

До дослідження залучали пацієнтів з ПІКС та 
супутнім ЦД 2 , які дали відповідну поінформовану 
згоду.

Критерії вилучення із дослідження : хронічна 
серцева недостатність III стадії за класифікацією 
Стражеска-Василенка, гострий коронарний син-
дром протягом останніх 12 місяців,вроджені та 
набуті вади серця, аутоімунні хвороби, злоякісні 
онкологічні захворювання,тяжка ниркова, печінко-
ва, дихальна недостатність, інші ендокринні захво-
рювання, наявність повної блокади ЛНПГ, імплан-
тованого кардіостимулятора, AV-блокади II–III ст., 
фібриляції передсердь.

АСК крові пацієнтів визначено методом хрома-
тографії (аналізатор MicrotechnaT339 ). Визнача-
ли 20 АМК та 12 співвідношень між ними, в яких 
АМК були обۥєднані конкурентним механізмом 
транспорту в клітину.

Нормативні значення АМК оримані при об-
стеженні 22 практично здорових осіб, співставних 
за віком і статтю (10 чоловіків та 12 жінок, меді-
ана віку – 64, 1 рік (міжквартильний інтервал –  
58–65,5 років), що склали контрольну групу (КГ).

Добове холтерівське моні торування ЕКГ 
(ХМЕКГ) проводили на системі «Кардіосенс».

Оцінювали наступні показники ХМ ЕКГ:
1. Максимальну, мінімальну та середню ЧСС 

за добу;
2. Динаміку сегмента ST:
а) тривалість депресії сегмента ST більше або 

рівної 1 мм в хвилинах (ST sum);
б) частоту виникнення епізодів депресії сегмен-

та ST більше або рівної 1 мм – кількість епізодів – 
(ST ep.);

в) глибину депресії сегмента ST в мм ;
г) тривалість максимального сегмента ST з гли-

биною депресії більше або рівної 1 мм в хвилинах 
(ST mах);

3. Загальну кількість суправентрикулярних 
та шлуночкових порушень ритму різних градацій 
за добу.

Для характеристики ступеня важкості шлуноч-
кових аритмій (L1-5) ми дотримувалися класифі-
кації за Lown, Wolf (1971). Аналогічним методом 
здійснювався розподіл суправентрикулярних арит-

Таблиця 1
Загальна клінічна характеристика обстежених хворих

Показник Пацієнти з ПІКС та ЦД 2 
(n=84)

Пацієн ти з ПІКС
(n=32) P

Вік, років 64 (60-69) 64 ,5 (62-67) <0,05
Стать: жіноча/чоловіча, n, % 48(57,14)/36(42,85) 14 (43,75 )/ 18 (56,25) <0,05
Давність ІМ, роки 4,45(4,02-4,56) 4,57 (4,03-5,14) <0,05
Давність ЦД 2, роки 6,98 (6,01-7,12) --------- <0,05

Таблиця 2
Показники Тау/Ала, Ала, Тау у пацієнтів з ПІКС та ЦД 2, з ПІКС  

без порушення вуглеводного обміну та осіб контрольної групи

Показник Пацієнти з ПІКС та ЦД 
2 (n=84)

Пацієн ти з ПІКС
(n=32)

Контрольна група
(n=22)

Тау, мг/100 мл 0,187 (0,147-0,290)* 0,229 (0,212-0,262) 0,351(0,311-0,397)
Тау/Ала 0,032 (0,021-0,042)** 0,039 (0,023-0,046) 0,950 (0,832-0,983)
Ала, мг/100 мл 8,741 (8,412-9,812) 8,161 (8,012-9,015) 5,431 (4,976-5,673)

* – р<0,001 – порівняно з пацієнтами КГ;
** – р<0,05 – порівняно з пацієнтами з групи порівняння.

Таблиця 3
Кореляційні взаємозв’язки між показниками Тау/Ала, Ала, Тау та показниками ПСР та ВСР

Показник  ШЕ НШЕ SDNN, мс HF, мс2 LFмс2

Таурин r=-0,41; p=0,01 r=-0,43; p=0,02 r=0,47; p=0,01 r=0,25; p=0,02 r=-0,33; p=0,01
Таурин/Аланін r=-0,62; p=0,01 r=-0,64; p=0,01 r=0,51; p=0,02 r=0,67; p=0,01 r=--0,44; p=0,01
Ала r=-0,23; p=0,01 r=0,29; p=0,01 r=-0,42; p=0,01 r=-0,35; p=0,01 r=0,31; p=0,01
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мій (K1-4). При цьому, аритмії високих градацій  
(L3-5, K3-4) оцінювалися як прогностично несприят-
ливі, а аритмії малих градацій (L1-2, K1-2) – прогнос-
тично байдужі.

У процесі аналізу даних ХМ ЕКГ визначали ча-
сові та спектральні показники варіабельності сер-
цевого ритму.

Визначали наступні показники:
SDNN – стандартне (середньоквадратичне) від-

хилення інтервалу R-показник, що залежить від 
активності обох відділів нервової системи, як сим-
патичного, так і парасимпатичного. За цим показ-
ником можна дати оцінку варіабельності серцевого 
ритму в цілому, оскільки це інтервальний показник. 

HF є показником парасимпатичної модуляції.
LF – показник сприйняття пейсмекерними клі-

тинами синусового вузла впливу симпатичного від-
ділу нервової системи.

У досліджені EMIAT поєднання низької ВРС 
із зниженням фракції викиду лівого шлуночка ниж-
че 40% корелювало з ризиком смерті у хворих, які 
перенесли ІМ [19].

Отримані дані дали підстави Європейському 
товариству кардіологів у 2001 р. рекомендувати до-
слідження ВРС для стратифікації ризику раптової 
серцевої смерті у хворих, які перенесли ІМ (клас І, 
рівень доказів А) [31]. Слід зазначити, що серед 
усіх показників холтерівського моніторування ЕКГ 
тільки параметри ВРС мали такий високий доказо-
вий рівень.

Статистичний аналіз даних проводили за допо-
могою статистичних пакетів SPSS, MedStat , EZR. 
Діагностичну цінність визначали , використовуючи 
Receiver Operating Characteristic (ROC) аналіз. Об-
числювали чутливість, специфічність, позитивну 
та негативну прогностичну цінність, діагностич-
ну точність, співвідношення правдоподібності по-
зитивного і негативного результатів. На підставі  
цього визначали можливість використання індек-
сів на різних етапах дослідження : із скринінговою 
метою або з метою визначення цільової терапії 
та контролю лікування.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. У результаті проведеного дослідження нами 
встановлено, що у пацієнтів основної групи по-
рівняно з практично здоровими особами КГ має 
місце статистично значуще зниження концентра-
ції Тау (р<0,001). Водночас рівень Тау порівняно 
із пацієнтами з групи порівняння виявився також 
нижчим(р<0,05) (табл. 2).

При порівнянні результатів також виявлено 
статистично значуще зниження концентрації Тау 
у крові порівняно з пацієнтами КГ у осіб з групи 
порівняння (р<0,001). 

Таким чином, отримані результати засвідчу-
ють зниження концентрації Тау в обох групах об-
стежених пацієнтів порівняно із пацієнтами з КГ.  
При цьому суттєвіше зниження концентрації Тау 
спостерігається у пацієнтів із ПІКС та ЦД2.

Отримані нами дані не суперечать результатам 
більшості робіт інших авторів. Результати числен-
них досліджень показують, що вміст таурину у хво-
рих на ЦД 2 значно знижений [23].

Цей факт пояснюють накопиченням сорбітолу 
в тканинах при активації поліолового шляху окис-
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лення глюкози в умовах гіперглікемії. З одного 
боку, це призводить до зниження синтезу таурину 
в клітинах, а з іншого боку – до зниження актив-
ності глутатіонредуктази, а, отже, до зменшення 
відновлення окисленого глутатіону. Як наслідок, 
виникає окисний стрес [20].

Антиоксидантні властивості таурину реа-
лізуються шляхом зниження вмісту сорбітолу 
в умовах гіперглікемії. Описано зв’язок між зни-
женням рівня таурину під час вагітності і можли-
вістю розвитку ЦД 2 типу у нащадків у майбут-
ньому [14].

Одним з основних патогенетичних чинників 
розвитку ЦД 2 типу є інсулінорезистентність, яка 
прогресує по мірі розвитку порушень вуглеводного 
обміну, пов’язаних з окисним стресом.

При самоокисненні глюкози в умовах гіперглі-
кемії відбувається надмірне утворення діацілгліце-
ролу – основного стимулятора активності протеїн-
кінази С (ПКС). Активація ПКС веде до порушення 
проведення сигналу через інсулінові рецептори 
клітин.

Багатоцентрове масштабне епідеміологічне до-
слідження CARDIAC (1982–2005 рр., Японія) ви-
явило зворотну кореляцію між споживанням тау-
рину і смертністю населення від ІХС.При аналізі 
отриманих даних було визначено, що смертність 
від ІХС на 59% зумовлена   дефіцитом таурину.  
Відомо, що ішемія і ХСН супроводжуються вики-
дом катехоламінів в кров, що в свою чергу веде до 
перевантаження іонами кальцію і до подальшої де-
генерації серцевого м’яза [26].

Таурин сприяє нормалізації внутрішньоклітин-
ного змісту іонів калію і стабілізації мембранного 
потенціалу (МП).

На центральну нервову систему (ЦНС) таурин 
зійснює гальмівний вплив, іноді сильніше, ніж гам-
ма-аміномасляна кислота (ГАМК). Крім того, він 
гальмує звільнення норадреналіну з пресинаптич-
них закінчень адренергічних волокон [18].

У результаті нашого дослідження також вста-
новлено, що у пацієнтів основної групи порівня-
но з практично здоровими особами КГ має місце 
статистично значуще підвищення концентрації 
Ала (р<0,001). Водночас рівень Ала порівняно із 
пацієнтами з групи порівняння виявився також 
вищим(р<0,05) (табл. 2).

При порівнянні результатів також виявлено ста-
тистично значуще підвищення концентрації Ала 
у крові порівняно з пацієнтами КГ у осіб з групи 
порівняння (р<0,001). 

Таким чином, отримані результати засвідчують 
підвищення концентрації Ала в обох групах обсте-
жених пацієнтів порівняно із пацієнтами з КГ. При 
цьому підвищення концентрації Ала спостерігаєть-
ся у пацієнтів із ПІКС та ЦД2.

Підвищення ж вмісту Ала, який є конкурен-
том Тау за проникнення через мембрану КМЦ, 
пов’язують із підвищеним ССР згідно із результа-
тами попередніх досліджень [5-11; 13; 21; 24].

Конкурентне гальмування за вхід у клітину опи-
сане як причина порушення нормального поста-
чання тканин АМК, що лежить в основі патологіч-
них станів та є точкою прикладання дії лікарських 
засобів. [16; 22]. Специфічні транспортні системи 

описані як конкурентні щодо ряду певних АМК: 
система B²ATI –  для ААК, АРК та Мет, ß-система 
для Тау та Ала [6; 32].

У результаті проведеного дослідження нами 
встановлено, що у пацієнтів основної групи порів-
няно з практично здоровими особами КГ має міс-
це статистично значуще зниження співвідношення 
Тау/Ала (р<0,001). Водночас цей показник порівня-
но із пацієнтами з групи порівняння виявився та-
кож нижчим(р<0,05) (табл. 2).

При порівнянні результатів також виявлено 
статистично значуще зниження співвідношення  
Тау/Ала порівняно з пацієнтами КГ у осіб з групи 
порівняння (р<0,001). 

Таким чином, отримані результати засвідчують 
зниження співвідношення Тау/Ала обстежених па-
цієнтів порівняно із пацієнтами з КГ. При цьому 
суттєвіше зниження спостерігається у пацієнтів 
із ПІКС та ЦД2.

Нами виявлено статистично значущі кореля-
ційні взаємозв’язки між визначеними показниками 
АСК та результатами ХМ ЕКГ, що характеризують 
ПСР та ВСР (табл. 3).

Між Тау та ШЕ, Тау та НШЕ, Тау та SDNN,Тау 
та LF сила зв’язку виявилася помірною, між 
Тау та HFслабкою. Ала продемонстрував слаб-
ку силу зв’язку з усіма параметрами ПСР та ВСР, 
окрім SDNN, де виявлено зв’язок помірної сили.  
Вивлено, що між Тау/Ала та ШЕ, НШЕ, SDNN, НF 
сила зв’язку виявилася значною, між Тау/Ала та 
LFпомірної сили.

З метою визначити діагностичну цінність Тау, 
Тау/Ала як маркерів ПС та ВСР та ССР у пацієнтів 
зі стабільною ІХС на тлі ЦД2, проведено ROC -ана-
ліз та розрахунок COP (cut-of-pointточка розподілу) 
AUC, та інших операційних характеристик даних 
моделей (табл. 4).

Виявлено, що індекс Тау/Ала володіє високими 
специфічністю (Sp) та позитивною прогностичною 
цінністю (PPV) та низькою чутливістю (Se) та не-
гативною прогностичною цінністю(NPV). Тау про-
явив низькі Sp та РPV при високій Se та NPV.

Висновки.
1. Для хворих на ПІКС на тлі ЦД 2 з характер-

ним є зниження вмісту Тау та Тау/Ала., що може 
бути одним із патогенетичних механізмів ПСР та 
змін ВСР і порушення вуглеводного обміну.

2. У хворих на ІХС з ПІКС без порушення вуг-
леводного обміну вміст Тау та Тау/Ала знижений, 
але вищий порівняно з пацієнтами з ПІКС та ЦД2, 
що може свідчити про активнішу участь Тау та Ала 
у процесах вуглеводного обміну.

3. Тау/Ала доцільно використовувати як про-
гностичні маркери ПСР та порушень ВСР та з ме-
тою цільового призначення цільової терапії хворих 
на ІХС з ПІКС на тлі ЦД2.

4. Оскільки жоден із визначених показників 
не продемонстрував одночасно високої специфіч-
ності та чутливості щодо ПСР та ВСР, показники 
потрібно застосовувати у відповідності до етапу 
дослідження:Тау (<0,212 мг/100 мл) найбільш при-
йнятно використовувати із скринінговою метою, 
Тау/Ала(<0,038) доцільніше застосовувати з метою 
цільового призначення терапії та в якості контролю 
лікування.
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Перспективи подальших досліджень. 
Можливості використання індексу Тау/Ала  
з діагностичною метою та в якості контролю 

лікування хворих з ІХС та ПІКС на тлі ЦД 2 
мало вивчені та потребують подальших дослі-
джень.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
СПОРТСМЕНОК С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

В статье представлены результаты исследования, касающиеся изучения эффективности предложенных про-
грамм восстановительного лечения у молодых спортсменок, с гинекологической патологией, после проведения у 
них лапаротомических и лапароскопических операций. Для каждой исследуемой группы дана дифференцирован-
ная реабилитационная программа, как в раннем, так и в позднем послеоперационном периодах. 

Ключевые слова: спортсменки, восстановительное лечение, гинекологическая патология, оперативное ле-
чение.

У статті представлені результати дослідження, що стосуються вивчення ефективності запропонованих програм 
відновного лікування у молодих спортсменок, з гінекологічною патологією, після проведення у них лапаротомічних 
та лапароскопічних операцій. Для кожної досліджуваної групи дана диференційована реабілітаційна програма, як 
в ранньому, так і в пізньому післяопераційному періодах.

Ключові слова: спортсменки, відновне лікування, гінекологічна патологія, оперативне лікування.

The article presents the results of the research concerning the study of the effectiveness of the proposed programs and 
a number of methods of restorative treatment in young athletes, with gynecological pathology, after carrying out laparotomy 
and laparoscopic operations. For each study group, a differentiated rehabilitation program is given, both in the early and late 
postoperative periods.

Key words: female athletes, restorative treatment, gynecological pathology, surgical treatment.

Актуальность статьи. На сегодняшний день 
достаточно актуальными являются вопросы, ка-
сающиеся практических аспектов физической 
реабилитации и немедикаментозного восстанови-
тельного лечения у женщин-спортсменок разных 
возрастных периодов [2, с. 33-38; 3, с. 246-252; 6]. 
Это касается как восстановления работоспособно-
сти у них после травм, полученных в результате на-
грузок в тренировочно-соревновательном процессе, 
так и восстановления после перенесённых острых 
и хронических заболеваний разной медицин-
ской направленности [2, с. 33-38; 3, с. 246-252; 6]. 

Постановка проблемы. Для молодых спор-
тсменок особо актуальными являются вопросы, 
связанные с имеющимися у них разнообразными 
гинекологическими заболеваниями, требующими 
как медикаментозного, так и, порой, оператив-
ного лечения [2, с. 33-38; 3, с. 246-252; 6]. Такая 
острая гинекологическая патология, как апоплек-
сия яичника и нарушенная внематочная беремен-
ность, требуют экстренного оперативного вмеша-
тельства, в связи с явной угрозой для её жизни  
[3, с. 246-252]. В подобных случаях оперативное 
вмешательство проводится или путём лапаротомии 
(чревосечение с рассечением всех тканей брюш-
ной стенки) или путём лапаротомии [3, с. 246-252]. 
Естественно, что тяжесть и длительность течения 
раннего и позднего послеоперационного периода, 
а также время проведения восстановительного ле-
чения будет разным. Это касается как длительно-
сти, так и объёма проводимых реабилитационных 
действий на всех этапах восстановления уровня 
работоспособности и состояния соматического 
здоровья, в т.ч. и репродуктивного у спортсме-
нок. Естественно, после лапароскопии меньше 
послеоперационных осложнений, чем после ла-
пароскопии, что позволяет спортсменкам быстрее 

восстановиться и вернуться к занятиям спортом  
[3, с. 246-252].

Цель статьи. Изучение, анализ и представление 
полученных данных об особенностях практическо-
го применения методов и средст немедикаментоз-
ного восстановительного лечения у спортсменок, 
перенёсших оперативные вмешательства по пово-
ду их гинекологической патологии.

Изложение основного материала. Исследо-
вание проводилось на стационарном этапе реаби-
литации, в раннем послеоперационном периоде 
(1-3 суток после операции) и на амбулаторном эта-
пе реабилитации, в позднем послеоперационном 
периоде – в условиях женской консультации (1 ме-
сяц после проведённой операции – и в домашних 
условиях – 2-3 месяца после операции). В группу 
спортсменок, принявших участие в проводимом 
исследовании, вошли пациентки, имеющие сле-
дующую гинекологическую патологию: проопе-
рированные по поводу нарушенной внематочной 
беременности – 17 (45,95%), апоплексии яичника, 
с удалением поражённого яичника – 12 (32,43%), 
прооперированных кист яичника – 8 (21,62%). 

Все молодые спортсменки с гинекологической 
патологией, потребовавшей оперативного лечения 
и принявшие участие в проводимом исследовании 
(n=37), были разделены на две группы. В первую 
группу вошли спортсменки, перенесшие лапаро-
томические операции (n=17), во вторую – лапаро-
скопические операции (n=20). После применения 
предложенных методов физической реабилитации 
в каждой из исследуемых групп, проводилось кон-
трольное исследование, в т.ч. и гинекологический 
осмотр с применением ультразвукового исследо-
вания (УЗИ) женских половых органов и форми-
рующегося послеоперационного рубца (при необ-
ходимости) у пациенток, для определения степени 
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эффективности проведённого восстановительного 
лечения и, при необходимости, коррекции реаби-
литационных мероприятий. В группе спортсменок, 
у которых были проведены полостные лапарото-
мические операции, были применены следующие 
методики восстановительного лечения: лечебная 
гимнастика (ЛГ) – в раннем послеоперационном 
периоде), в позднем послеоперационном перио-
де – лечебная физическая культура (ЛФК), по ме-
тодике Д.Н. Атабекова и К.Н. Прибылова, в моди-
фикации Ф.А. Юнусова, специальные упражнения 
Кегеля – 20 сеансов, электрофорез с лидазой или 
полибиолином № 15-20 на область послеопера-
ционного шва и/или низ живота с прооперирован-
ной стороны, занятия на фитболе – 20-25 занятий  
[4, с. 50-56; 5, с. 112-116; 7], контрольный гине-
кологический осмотр. У пациенток, после лапа-
роскопических операций по поводу соответству-
ющей гинекологической патологии – лечебная 
гимнастика в раннем послеоперационном периоде, 
на стационарном этапе. В позднем послеопера-
ционном периоде, на амбулаторном периоде реа-
билитации и в домашних условиях: ЛФК по ме-
тодике Е.В. Васильевой, комплекс специальных 
упражнений по методике Б. Кале-Жермен, с целью 
укрепления мышц брюшной стенки, тазового дна  
[1; 2, с. 33-38; 3, с. 246-252; 6]. Также в данной груп-
пе было применено светолечение с использованием 
желтого фильтра в приборе «Биоптрон», фирмы 
«Цептер», в количестве 15-20 процедур. В данной 
группе пациенток, по завершению восстанови-
тельного лечения, также проводился контрольный 
гинекологический осмотр. Оценка эффективности 
применения комплекса методов физической реаби-
литации и немедикаментозного восстановительно-
го лечения проводилась путём интервьюирования 
прооперированных спортсменок, анкетирования, 
с применением авторского варианта анкеты оценки 
самочувствия и оценки работоспособности (Буга-
евский К.А, 2017), предполагающий самооценку 
спортсменок выполнения адекватных физических 
нагрузок, после возвращения спортсменок к ак-
тивному тренировочному режиму. В исследовании 
учитывалось мнение специалистов гинекологов и 
реабилитологов по состоянию спортсменок на раз-
ных сроках и этапах применённой физической реа-
билитации, использованных методов и средств вос-
становительного лечения. По результатам анализа 
оценки эффективности предложенных методик, 
были сформулированы практические рекомендации. 

В обеих исследуемых группах, в соответствии с 
современными требованиями практической меди-
цины, было применено активное ведение раннего 
послеоперационного периода, с применением актив-
ных упражнений дыхательной гимнастики, динами-
ко-кинестетических упражнений и раннего активно-
двигательного режима (в первые часы после выхода 
из наркоза и/или проведения соответствующего 
вида оперативного вмешательства [1; 3, с. 246-252;  
5, с. 112-116]. Занятия с пациентками в послеопера-
ционной палате проводили инструкторы ЛФК или 
врач (специалист)-реабилитолог. 

В группе пациенток с перенесенными лапаро-
томическим оперативным доступом, дополнитель-
но применялись упражнения ЛГ в положении лёжа, 

сидя, на противоположном боку, дозированная 
ходьба в палате и по коридору отделения. Паци-
ентки после лапаротомии, были выписаны из гине-
кологического отделения, в основном на 5-6 день, 
с последующим их переводом на амбулаторно-по-
ликлинический этап реабилитации. Пациентки 
после лапароскопического оперативного лечения, 
были выписаны из гинекологического стационара 
на 3-4 день после операции. 

В обеих исследуемых группах, на момент вы-
писки пациенток полностью отсутствовали какие-
либо послеоперационные осложнения. Последую-
щий этап физической реабилитации и комплекса 
методов восстановительного лечения, проводился 
в условиях кабинетов ЛФК и реабилитации, физио-
терапевтического отделения женской консультации 
и поликлиники по месту жительства. Занятия с па-
циентками обеих исследуемых групп проводили 
подготовленные, высококвалифицированные ин-
структоры, медсёстры кабинетов ЛФК и физиоте-
рапии (ФЗТ), специалисты-реабилитологи.

При проведении комплекса реабилитационных 
мероприятий, систематически проводился учёт по-
сещаемости пациентками занятий, фиксировалось 
их самочувствие, болевые ощущения при физиче-
ских нагрузках, возможность пациентками само-
стоятельно выполнять предложенные комплексы 
ЛФК, во время проведения восстановительных 
процедур и специальных физических упражнений. 
В случае выявления болевых ощущений, диском-
форта и затруднениях при выполнении предложен-
ного восстановительного комплекса, проводилась 
индивидуальная коррекция объёма, интенсивности 
и длительности выполнения физической нагрузки. 

В течение первых трёх недель после перенесён-
ных лапароскопических операций, 8 (40,00%) на-
чали постепенно увеличивать физические нагрузки 
и возобновили (в щадящем режиме) тренировки.  
Через 1-1,5 месяца уже 15 (75,00%) возобновили 
свои тренировки в адаптированном режиме, с си-
стематическим контролем состояния и самочув-
ствия спортсменок. Через 2-2,5 месяца уже всё 
29 (100%) прооперированных лапароскопически 
спортсменок приступили к тренировкам, продол-
жая выполнять упражнения и процедуры реабили-
тационно-восстановительного комплекса. 

Контрольные осмотр, опрос и анкетирование 
спортсменок показали полное их восстановле-
ние и способность к выполнению требований их 
профильных, по видам спорта, тренировочно-со-
ревновательных режимов. В группе спортсменок, 
перенесших лапаротомические оперативные вме-
шательства, амбулаторно-поликлинический уро-
вень реабилитации для 12 (70,59%) из них длился 
3-3,5 месяца, а для 5 (29,41%) – в течение 4 месяцев.

Основными препятствиями в полном сомати-
ческом восстановлении прооперированных спор-
тсменок были периодические болевые ощущения 
и разная по времени степень заживления послео-
перационной раны и всех тканей, рассечённых во 
время разреза, а также формирование послеопе-
рационного рубца. Все спортсменки обеих групп 
отметили благотворное влияние применяемых ими 
специальных физических упражнений по методи-
кам А. Кегеля и Бландин Кале-Жермен, фитбола, 
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применение физиотерапии (электрофорез и свето-
лечение) [1; 2, с. 33-38; 3, с. 246-252; 5, с. 112-116]. 
Менее всего положительных отзывов у спортсме-
нок обеих групп вызвало применение в предложен-
ном реабилитационном комплексе лечебной физи-
ческой культуры. Спортсменки, в обеих группах, 
принявших участие в проводимом исследовании, 
объясняли свой негативный подход к выполнению 
физических упражнений в комплексах ЛФК тем, 
что им с избытком хватает физических нагрузок во 
время тренировок. Хотя, при этом, все спортсмен-
ки выполняли комплексы упражнений ЛФК. Так-
же всеми спортсменками, во время проводимых 
интервьюирования и анкетирования, отмечены 
позитивное отношение и принятие предложенных 
реабилитационных комплексов. 

Предложенное восстановительное лечение 
в этих двух группах пациенток, с разными техника-
ми операционного лечения нашли положительный 
отклик и профессиональную поддержку у всех за-
действованных в проведении реабилитационно-
восстановительных мероприятиях, медицинских 

работников разного уровня профессиональной 
компетенции, специалистов ЛФК, физиотерапии, 
реабилитации.

Выводы: 1. Проведение реабилитационно-
восстановительных мероприятий, проводимых 
у спортсменок, с разнообразной острой гинеко-
логической патологией и прооперированных ме-
тодами лапароскопии и лапаротомии, отличаются 
как объёмом, длительностью и интенсивностью 
реабилитационно-восстановительных комплексов, 
так и темпами восстановления спортсменок после 
оперативного лечения.

2. Пациентки, после лапароскопических опера-
ций быстрее и в более полном объёме восстанавли-
ваются и, соответственно, быстрее возвращаются 
к своей профессиональной спортивной деятель-
ности.

3. Предложенные восстановительные комплек-
сы, которые были использованы в проведённом 
исследовании, могут быть предложены к примене-
нию на стационарном и амбулаторном этапах реа-
билитации.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

В работе на основании изучения соотношений нарушения церебральной гемодинамики, нейроаминокис-
лотного спектра и неврологических синдромов у 111 больных гипертензивной энцефалопатией разработаны 
дифференцированные показания к нейрометаболической терапии. Приведены результаты лечения препаратами 
пирацетам, ноофен, глицисед.

Ключевые слова: гипертензивная энцефалопатия, нейроаминокислоты, нейрометаболическая терапия.

У роботі на підставі вивчення співвідношень порушення церебральної гемодинаміки, нейроаминокислотного 
спектра і неврологічних синдромів у 111 хворих гипертензивной энцефалопатією розроблені диференційовані по-
казники до метаболичної терапії. Приведено результати лікування препаратами пирацетам, ноофен, гліцисед.

Ключові слова: гипертензивная энцефалопатія, нейроамінокислоти, нейрометаболична терапія.

In the article the differentiated indications for neurometabolic therapy were developed on the basis of study of ratio  
of disorder of cerebral hemodynamics, neuroaminoacid spectrum, and neurological syndromes in 111 patients with hyper-
tensive encephalopathy. The results of treatment with pyracetam, noofen, glycesed are given.

Key words: hypertensive encephalopathy, neuroaminoacids, neurometabolic therapy.

Цереброваскулярная патология представляет 
важнейшую медикосоциальную проблему в боль-
шинстве экономически развитых стран мира. Од-
ним из главных этиологических факторов ЦВП яв-
ляется АГ [1-3]. Неврологические осложнения АГ 
возникают в результате развития церебральных ин-
сультов и хронического проградиентного течения 
с исходом в сосудистую деменцию.

По данным многих авторов [4-6] хронические 
формы сосудистой патологии мозга, называемые 
в отечественной литературе дисциркуляторными 
энцефалопатиями, встречаются у 20-30% лиц тру-
доспособного возраста. В связи с широким рас-
пространением АГ как фактора риска мозговой 
дисциркуляции, среди них растет количество паци-
ентов с ГЭ [4; 7; 8].

Несмотря на большое количество работ относи-
тельно патогенеза и терапии ГЭ, некоторые касаю-
щиеся их аспекты требуют дальнейшего изучения.

Прежде всего это касается влияния соотноше-
ния возбуждающих и тормозных нейроаминокис-
лот на течение ГЭ в то время как в последние годы 
возбуждающим нейроаминокислотам придается 
большое значение в запуске каскада патологиче-
ских механизмов гибели нейронов [6; 8; 9].

Цель исследования: разработка дифференци-
рованного лечения ГЭ в зависимости от соотно-
шения возбуждающих и тормозных нейроамино-
кислот и их взаимоотношения с функциональным 
состоянием головного мозга.

Материалы и методы исследования. Обсле-
довано 111 больных, на лечении женщин – 62, муж-
чин – 49. 

Больные были распределены на три группы 
в зависимости от стадий ГЭ. В первую группу вош-
ли – 45 пациентов I стадии ГЭ, средний возраст ко-
торых составил 45,5 лет; во вторую – 42 больных 
(средний возраст 56,9 лет); в третью – 24 пациента 
(средний возраст 64,5 года).

Для верификации нарушений церебральной ге-
модинамики использовались ультразвуковые мето-
ды ТКД.

Оценку мозгового кровотока в отдельных це-
ребральных артериях проводили, используя метод 
экстра – и транскраниальной допплерографии на 
приборе «Sonomed – 350» фирмы «Spectromed».

Уровень нейроаминокислот изучался методом 
колоночной хроматографии на аминокислотном 
анализаторе с определение глютамата, ГАМК, аспар-
тата и глицина, а также коэффициента глютамата/
ГАМК, позволяющего определить соотношение 
возбуждающих и тормозных нейроаминокислот.

Ультразвуковая ТКД была проведена 50 боль-
ным разными стадиями ДЭ гипертонического ге-
неза. 

Результаты исследований и их обсуждения. 
Визуальный анализ доплерограмм показал сни-
жение амплитуды кривой, усиливающееся с про-
грессированием заболевания, поднятие инцизуры 
кверху, а также уменьшение на начальных стадиях 
или исчезновение на более поздних этапах «систо-
лического» окна (таблица 1).

На всех этапах формирования хронической 
мозговой дисциркуляции обнаруживалось измене-
ние основных доплерографических показателей, 
отображающих скоростные характеристики мозго-
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вого кровотока, индекс сопротивления (RP), индекс 
пульсации (PL), а также индексы реактивности со-
судов (ИРС).

Скоростные характеристики отображали про-
грессивное снижение скорости мозгового кровото-
ка с прогрессированием заболевания.

Так, в начальной стадии ГЭ наиболее выражен-
ные изменения скоростных характеристик наблю-
дались в вертебробазилярном бассейне. ЛСК в ОА 
снижалась на 26,5%. В каротидном бассейне ЛСК 
снижалась на 19,4% во ВСА и на 18,1% – в СМА. 
В это же время происходило повышение индек-
са PL в СМА в 1,5 раза и RP во ВСА в 1,7 раза, 
что свидетельствовало о развившемся вазоспазме 
в интрацеребральных сосудах. Это подтвержда-
ет точку зрения [10-12] на замедление кровотока 
как раз в результате нарастающего сосудистого 
сопротивления в мозге. Уже в начальной стадии 
снижалась сосудистая реактивность, о чем свиде-
тельствовало уменьшение ИРС с 1,52 в контроле 
до 1,40 (p<0,01).

Во второй стадии продолжала замедлять-
ся ССК. Так в ОА она уменьшилась на 36,1% по 
сравнению со здоровыми и на 12,6% по сравнению 
с больными 1 ст. Резко снижался ИРС (на 24%).

В каротидном бассейне регистрировалось сни-
жение ССК в СМА на 30,2% по сравнению с кон-
тролем и 15% по сравнению с первой группой. 
При этом скорость во ВСА снижалась на 33,9% 
по сравнению с контролем и на 18% по сравнению 
с больными начальной стадией ДЭ. Происходило 
дальнейшее снижение ИРС, что в целом свиде-
тельствовало о декомпенсации, так как сочеталось 
со снижением индекса сопротивления сосудов.

 В третьей стадии ГЭ гемодинамика прогрес-
сивно ухудшалась, ССК уменьшалась в каротид-
ном бассейне в 1,8 раза по сравнению с контролем 
как по данным ВСА, так и СМА. В ОА ССК умень-
шалась практически вдвое.

У 35% больных резко возрастал коэффициент 
асимметрии, что соответствовало появлению оча-

говых неврологических симптомов и структурных 
изменений головного мозга на КТ.

В целом, нарастание гемодинамических рас-
стройств соответствовало нарастанию тяжести 
клинической симптоматики.

Уровень нейроаминокислот (глютамат, аспар-
тат, глицин, ГАМК) нами исследованы у 92 боль-
ных с гипертонической энцефалопатией I, II, 
III стадий. В патогенезе ишемических поврежде-
ний мозга важную роль, как показывают иссле-
дования последнего времени, играют нарушения 
медиаторной функции возбуждающих аминокис-
лот – глутаминовой и аспарагиновой. Избыточ-
ное высвобождение глутамата и аспартата, под-
твержденное прямыми измерениями содержания 
нейропередатчика во внеклеточном пространстве 
мозга, считается ключевым звеном, обуславлива-
ющим запуск биохимических реакций, ведущих 
к деструкции мембраны нейронов. В условиях 
острой ишемии возникает так называемый глута-
матный каскад, в результате которого происходит 
резкое повышение уровня глутамата: такой каскад 
нейрохимических реакций в конечном итоге приво-
дит к гибели нейронов в очаге ишемии – инфаркту 
мозга.

Параллельно нарушениям гемодинамики на-
блюдалось изменение нейроаминокислотного 
спектра. Так, в I стадии ГЭ наблюдалось повыше-
ние возбуждающих и тормозных нейроаминокис-
лот (глютамат 74,6±1,45 нмоль/мл при контроле 
72,9±2,3); (аспартат 60,4±1,9 нмоль/мл при контро-
ле 56,7±2,1 нмоль/мл); ГАМК (32,6±1,09 нмоль/мл  
при контроле 31,6±1,2 нмоль/мл); (глицин 
58,1±3,4 нмоль/мл при контроле 54,4±5,1 нмоль/мл)  
но соотношение между ними сохраняется. Во 
II стадии ГЭ наблюдало повышение уровеня глюта-
мата до 80,9±1,8 нмоль/мл в сочетании с некоторым 
снижением содержания ГАМК (28,4±1,8 нмоль/мл 
при контроле 31,6±1,2 нмоль/мл) и соответствен-
но возрастанием коэффициента Глутамат/ГАМК 
(2,84±0,02). Очевидно, повышение глутамата явля-

Таблица 1
Скоростные характеристики мозгового кровотока в зависимости от стадии ДЭ (см/с) 

Показатели,
с

Группы обследованных
Контрольная

(n=30)
ДЭ 1й ст.

(n=17)
ДЭ 2й ст.

(n=22)
ДЭ 3й ст.

(n=11)
ВСА

d V max 48,27± 39,1± 31,01± 26,97±
 V min 31,64± 23,24± 19,85± 15,59±

s V max 47,98± 38,87± 27,86± 24,32±
 V min 30,25± 22,60± 18,31± 14,67±

CМА
d V max 78,5± 62,27± 53,82± 41,13±
 V min 56,8± 46,53± 37,69± 27,33±

s V max 76,6± 61,10± 53,34± 40,63±
 V min 58,8± 43,32± 36,22± 26,76±

ОА
 V max 56,32± 40,1± 34,15± 25,82±
 V min 37,91± 28,1± 24,1± 18,33±
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ется компенсаторной реакцией на снижение энер-
гообеспечения, так как глутамат используется как 
энергетический субстрат при ишемии. Уровень 
ГАМК при этом снижается, очевидно, в силу об-
щей закономерности первичного повреждения тор-
мозных механизмов при гипоксии.

В III стадии гипертонической энцефалопатии 
регистрируется однонаправленное снижение всех 
нейроаминокислот при возрастании соотношения, 
возбуждающих к тормозным свидетельствующее 
о декомпенсации процесса.

Анализ данных 92-х больных, свидетельству-
ет о повышении уровня возбуждающих и сни-
жении тормозных нейроамино кислот у больных 
с эпилептиформными и неэпипароксизмаль ными 
состояниями, что согласуется с данными литера-
туры [13-15]. При интеллектуально-мнестических 
нарушениях происходит общее снижение уровня 
аминокислот со сдвигом их соотношения в сторону 
возбуждающих. Экстрапирамидный синдром со-
провождается как повышением глютамата и аспар-
тата, так и возрастанием коэффициента глютамат/
ГАМК относительно контроля.

Полученные данные могут свидетельствовать 
о роли соотношения нейроаминокислот в форми-
ровании неврологических синдромов.

Таким образом, нейроаминокислоты играют 
важную роль в процессах интеграции мозговых 
функций, а их дисбаланс при хронической цере-
бральной ишемии, по-видимому, может вызывать 
каскад патологических процессов, вызывающих 
гибель нейронов.

Таким образом, приведенные исследования по-
казали, что в патогенезе гипертензивной энцефа-
лопатии, а также формирования нарушения функ-
ционального состояния мозга и неврологического 
дефицита у больных ГЭ играет нарушение баланса 
в системе нейроаминокислот [16; 17].

С учетом изменений нейроаминокислотного 
спектра, больные ГЭ нуждаются в дополнительной 

нейроаминокислотной коррекции. С этой целью 
исследована динамика неврологических синдро-
мов под влиянием пирацетама, ноофена и глици-
седа.

Таким образом, возникающий дисбаланс ней-
роаминокислот при ГЭ, на фоне нарушения це-
ребральной гемодинамики, характеризующийся 
их сдвигом в сторону возбуждающих, нуждается 
в коррекции этих изменений препаратами, воз-
действующими на уровень нейроаминокислот. 
При этом назначение метаболических препаратов 
должно быть дифференцированным в зависимости 
от преобладания неврологических синдромов.

Выводы:
1. Соотношение возбуждающих и тормоз-

ных нейромедиаторных аминокислот играет роль 
в формировании неврологических синдромов 
при гипертонической энцефалопатии. У больных 
с эпилептиформными и неэпилептическими па-
роксизмальными повышается уровень возбуждаю-
щих (глютамат, аспартат) и снижается тормозных 
(ГАМК, глицин). При интеллектуально-мнести-
ческих нарушениях происходит общее снижение 
уровня нейроаминокислот со сдвигом соотноше-
ния в сторону возбуждающих. Экстрапирамидный 
синдром сопровождается повышением глютамата, 
аспартата и возрастанием коэффициента глютамат/
ГАМК.

2. Выявленный дисбаланс нейроаминокислот 
при гипертензивной энцефалопатии нуждается 
в дифференцированной коррекции этих изменений 
в зависимости от преобладания неврологических 
синдромов и состояния биоэлектрической актив-
ности головного мозга.

3. Метаболическая терапия в виде пирацита-
ма, ноофена и глициседа оказывает в целом акти-
вирующее влияние на уровень нейроаминокислот 
в плазме крови больных ГЭ. Пирацитам приводит 
к сдвигу в сторону возбуждающих, а ноофен и глици-
сед – тормозных нейромедиаторных аминокислот.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ЗАДЕРЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СМЕННОГО ПРИКУСА, ОБУСЛОВЛЕННОГО НАЛИЧИЕМ 

СВЕРХКОМПЛЕКТНЫХ ЗУБОВ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

В статье представлен клинический случай множественной гипердентии и задержкой прорезывания постоянных 
зубов при неполном типе челюстно-лицевого дизостоза.

Описаны особенности диагностики, поэтапного хирургического и ортодонтического лечения для уменьшения 
психологической и оперативной травмы ребенка. Это позволило корректировать позиционирование постоянных 
зубов в зубной дуге на этапах прорезывания.

Ключевые слова: челюстно-лицевой дизостоз, сверхкомплектные зубы, поэтапное хирургическое лечение.

У статті представлений клінічний випадок множинної гіпердентії з затримкою прорізування постійних зубів при 
неповному типі щелепно-лицьового дизостозу.

Описано особливості діагностики, поетапного хірургічного та ортодонтичного лікування для зменшення психо-
логічної та оперативної травми дитини. Це дозволило коригувати позиціонування постійних зубів в зубній дузі на 
етапах прорізування.

Ключові слова: щелепно-лицьовий дизостоз, надкомплектні зуби, поетапне хірургічне лікування.

The article presents a clinical case of multiple hyperidentity and delayed eruption of permanent teeth with an incomplete 
type of maxillofacial dysostosis.

The features of diagnostics, phased surgical and orthodontic treatment are described to reduce psychological and op-
erative trauma of the child. This allowed to correct the positioning of permanent teeth in the dental arch during the eruption 
stages.

Key words: maxillofacial dysostosis, supercomplete teeth, phased surgical treatment.

Задержка формирования сменного прикуса 
может возникать по ряду причин. Простая или 
сложная одонтома, сверхкомплектные зубы (СКЗ), 
синдром челюстно-лицевого дизостоза (ЧЛД) по 
свидетельству ряда авторов сопровождают по-
добную патологию [2; 7; 8]. Встречаемость СКЗ 
достаточно высока: 5% людей имеют более чем 
32 зуба. При этом в 70% случаев определяют 
один СКЗ, в 25% гипердонтии – 2 зуба, и лишь  
у 5% людей – 3 и более. У девочек и мальчиков 
подобная аномалия проявляется с одинаковой  
частотой [1; 6; 7]. 

Врожденные пороки развития лица, челюстей 
и зубов – это достаточно частые, тяжелые заболе-
вания, представляющие одну из сложных проблем 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии. Одним из таких заболеваний явля-
ется челюстно-лицевой дизостоз (ЧЛД). Анализ 

клинико-рентгенологических данных, приведен-
ных в литературе, подтверждает мнение о том, 
что ЧЛД различается выраженностью симптомов 
диспластического процесса и их сочетаниями. 
ЧЛД может быть полным и неполным, прояв-
ляться комбинацией различных признаков недо-
развития костей лицевого скелета, зубов и приво-
дить к выраженным аномалиям прикуса [3; 4; 5].  
Наследуется по аутосомно – доминантному типу. 
Его популяционная частота среди других пороков 
челюстно-лицевой области находится в пределах 
от 1:1000 до 1:460 [9].

Такая распространенность неполного ЧЛД в со-
четании с гипердонтией вызывает необходимость 
поделиться опытом диагностики и комплексного 
лечения патологии прикуса при этом синдроме. 
Устранение аномалий ЗЧС, вызванных СКЗ, ор-
тодоитическими методами без своевременного 
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и полного хирургического лечения чаще всего бы-
вает безуспешным. В клинику Университетского 
стоматологического центра на кафедру стоматоло-
гии детского возраста, детской челюстно-лицевой 
хирургии и имплантологии Харьковского нацио-
нального медицинского университета ортодонтом 
направлен ребенок К. 11 лет. Жалобы на отсутствие 
постоянных зубов фронтального отдела верхней и 
нижней челюсти, наличием временных 53, 54, 63, 
64, 73, 74, 75, 83, 84, 85. Пациентка имела рост 131 
см, при среднестатистическом росте 11-летних де-
вочек 138-148 см (Центильная таблица роста дево-
чек до 17 лет по ВОЗ) [9]. 

При визуальном осмотре у девочки определя-
лась диспропорция лица за счет увеличения верх-
ней его трети (широкий лоб с выраженными лоб-
ными буграми) и некоторым укорочением средней 

трети лица (до 1.5 см). Глазные щели большие, ши-
роко поставлены, определяется антимонголоидный 
разрез глаз. Недоразвитие верхней челюсти. Ниж-
няя челюсть нормальных размеров, экскурсия су-
ставных головок в полном объеме, открывание рта 
свободное (рис. 1, 2). Отмечается неравномерная 
задержка прорезывания постоянных зубов верхней 
и нижней челюсти. 

На ортопантомограмме (ОПТГ) определяется 
множественная гипердонтия и ретенция постоян-
ных зубов. Уменьшены размеры гайморовых па-
зух, верхней челюсти и глазниц (рис. 3).

Описанные изменение позволили поставить 
диагноз: врожденный челюстно-лицевой дизостоз, 
неполный тип, множественная гипердонтия верх-
ней и нижней челюсти, задержка прорезывания по-
стоянных зубов. Верхняя микрогения.

 
 Рис. 1.

 
 Рис. 2.

    
Рис. 3.
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Рис. 4.

  
Рис. 5.

  
Рис. 6.

  
Рис. 7.

  
Рис. 9.

  
 Рис. 8.
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Рис. 10.                                                                           Рис. 11.

Рис. 12.                                                                           Рис. 13.

  
Рис. 14.

У отца девочки определялись симптомы непол-
ного ЧЛД.

Для стимуляции прорезывания постоянных 
зубов было принято решение об удалении СКЗ. 
Однако по ОПТГ не удается установить анатомо-
топографические взаимоотношения с ретиниро-
ванными комплектными зубами, степень сфор-
мированности корней комплектного зуба, при 
множественных СКЗ – их число. О точной топогра-
фии СКЗ можно судить по данным КТ. Для уточне-
ния плана хирургического лечения пациентка была 
направлена на конусно-лучевую компьютерную 

томографию верхней и нижней челюстей. Но даже 
при этом исследовании положение СКЗ трудно 
определимо. Поэтому были выделены и увеличены 
сегменты области расположения СКЗ [8]. 

В области непрорезавшихся 11 и 21 небно 
располагались два СКЗ (рис. 4). В области зачат-
ков 14 (рис. 5) и 24 (рис. 6) СКЗ расположены 
небно. В области зачатка 41 СКЗ располагается 
вестибулярно, у 42 – стоит язычно, у зачатков 43 
и 44 один СКЗ (рис. 7, 8), у зачатков 33, 34 че-
тыре СКЗ (рис. 9). Всего 11 СКЗ. От стационар-
ного лечения и общего обезболивания родители 
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ребенка отказались, о чем получено письменное 
подтверждение.

На консилиуме было решено удалять СКЗ 
поэтапно, в условиях хирургического кабинета 
университетского стоматологического центра 
под местной анестезией, чтобы психологическая 
и оперативная травма для ребенка была мини-
мальна [9].

На первом этапе удалены временные 51, 52, 
61, 62 зубы и СКЗ в области 11, 12 зубов. Следу-
ющим этапом было удаление временных 72, 73, 74 
и сверхкомплектных в области зачатков 33 и 34 зу-
бов с наложением швов. Послеоперационный пе-
риод протекал гладко.

Далее с перерывом в 1 месяц удалены 82, 83 
и 84 вместе со СКЗ в области зачатков 41, 42, 43 и 
44 зубов. 

В области зачатков 14 и 24 сверхкомплектные 
расположены высоко в теле верхней челюсти, по-
этому решено отложить их удаление после проре-
зывания зачатков 14 и 24 зубов, чтобы уменьшить 
оперативную травму.

Ребенок направлен на дальнейшее лечение 
к ортодонту. 

При контрольном осмотре через 3 месяца по-
сле хирургического и текущего ортодонтического 
лечения на верхней челюсти (рис. 10) прорезались 
с диастемой 3 мм ротированные мезиально 11, 21 и 
22, начало прорезывания 15. Зубы 26 и 36 смыка-
ются по I классу, 16 и 46 по III классу классифика-
ции Энгля (рис. 11, 12).

На нижней челюсти (рис. 11): язычно-дисталь-
ное положение прорезавшегося 32, дефицит места 
для 33. Зуб 42 прорезался с язычно-дистальным 
наклоном. Состояние зубов верхней челюсти через 
6 месяцев (рис. 13). Ношение ортодонтического ап-
парата восстанавливает высоту прикуса (рис. 14). 

Полученные результаты лечения свидетель-
ствуют об эффективности методики поэтапного 
удаления сверхкомплектных зубов одномоментно 
с ортодонтическим лечением. Данная методика 
позволяет осуществлять коррекцию позициониро-
вания постоянных зубов в зубной дуге на этапах 
прорезывания.
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ЛАЗЕРНА ПОЛЯРИМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА  
ТОНКИХ ШАРІВ АМІНОКИСЛОТ

Запропонована оптико-анізотропна модель поляризаційних властивостей тонких шарів амінокислот людини до-
зволила одержати діапазон змін статистичних, кореляційних і фрактальних параметрів, які характеризують відповід-
ні дійсні складові джонс-матричних зображень.

Ключові слова: поляризаційні зображення, амінокислоти, матриця Джонса.

Предложенная оптико-анизотропная модель поляризационных свойств тонких слоев аминокислот человека по-
зволила получить диапазон изменений статистических, корреляционных и фрактальных параметров, характеризу-
ющих соответствующие действительны составляющие джонс-матричных изображений.

Ключевые слова: поляризационные изображения, аминокислоты, матрица Джонса.

The proposed optical-anisotropic model of the polarization properties of thin layers of human amino acids allowed us to 
obtain a range of changes in statistical, correlation, and fractal parameters characterizing the corresponding real compo-
nents of the jones-matrix images.

Key words: polarization images, amino acids, Jones matrix.

З оптичного погляду, більшість амінокислот 
існує у двох оптично активних формах, маючи 
L-конфігурацію (основна кількість) і D-конфі- 
гурацію (зустрічаються значно рідше). До оптич-
них властивостей основних складових більшос-
ті біологічних рідин відносяться природні амі-
нокислоти, які містять амінні та карбоксильні 
групи. На важливість дослідження амінокислот 
вказує широке коло фізико-хімічних методів, які 
застосовуються. Можна виділити такі: хімічні, 
ферментативні, методи із застосуванням ізотопів, 
мікробіологічні, хроматографічні й 10 оптичні 
методи. Аналітичні методи, що використовують-
ся в лазерній поляриметрії, базуються на апрок-
симації лінійного подвійного променезаломлення 
в біологічних тканинах. На основі вищезазначе-
ного підходу було знайдено взаємозв’язок між 
набором статистичних моментів 1-го – 4-го по-
рядку, що характеризують розподіли лазерних 
зображень азимута та еліптичності, а також фі-
зіологічний стан біологічного тканинного шару. 
У результаті розроблено метод поляризаційного 
картографування та успішної діагностики он-
кологічних змін біологічних тканин людини  
[1-5]. Оптичні методи для аналізу амінокислот 
використовують переважно спектральний аналіз. 
Важливою особливістю властивостей усіх відомих 
22 амінокислот, які входять до складу білків, – є 
наявність кристалічних властивостей, які форму-
ють оптичну активність речовини. Це дає мож-
ливість використання поляриметричного підходу 
до аналізу оптичних властивостей амінокислот.

Метою нашого дослідження було встановити 
критерії лазерних зображень тонких шарів аміно-
кислот.

Матеріали та методи. Використані маски тон-
ких шарів амінокислот: аспарін, цистеїн, гліцин, 
глобулін, глютамін, ізолейцин, метіонін, орнітин, 
пролін, треонін, триптофан і валін. Експеримен-
тальні зразки готувалися за стандартною методи-
кою у вигляді мазків тонких шарів амінокислот 

на оптично однорідному склі, які потім висихали 
при кімнатній температурі.

Метод здійснювався наступним чином. 
На рис. 1 показано оптичну схему поляриметра для 
вимірювання сукупності координатних розподі-
лів дійсної та уявної складової елементів матриці 
Джонса полікристалічних мереж тонких шарів амі-
нокислот.

Поляризаційні зображення полікристалічних 
мереж тонких шарів амінокислот за допомогою 
мікрооб’єктива 7 (збільшення 4х) проектувалися 
на площу світлочутливої площини (800×600 піксе-
лів) CCD-камери 10, яка забезпечувала діапазон ви-
мірювання структурних елементів зображення для 
наступних розмірів 2-2000 мкм. Освітлення прово-
дилося паралельним (∅ = 104 мкм) пучком He-Ne 
лазера (λ = 0,6328 мкм, W = 5,0 мВт). Поляриза-
ційний освітлювач складається з 3 – стаціонарної 
чвертьхвильової пластинки; 5, 8 – механічно рухо-
мих чвертьхвильових пластинок і поляризатора 4, 
що забезпечує формування лазерного пучка з до-
вільним азимутом 0°≤ α0 ≤ 180° або еліптичністю 
0° ≤ β ≤ 90° поляризації.

Результати дослідження та їх обговорення.  
На рис. 2 наведена серія поляризаційних зображень 
кристалічних шарів основних типів амінокислот 
організму людини. 

З аналізу одержаних зображень випливає, що 
дослідження поляризаційних властивостей таких 
біологічних об’єктів можна розглядати як: 

1) фундаментальний – визначення основних фі-
зичних механізмів формування джонс-матричних 
зображень мереж біологічних кристалів;

2) прикладний – визначення взаємозв’язків між 
змінами оптико-геометричної структури криста-
лічних амінокислот і діапазонами зміни статис-
тичних, кореляційних та фрактальний параметрів, 
характеризують відповідні дійсні складовії джонс-
матричних зображень.

На рис. 3 наведені: координатна (а), імовірнісна 
(б), кореляційна (в) та самоподібна (г) структура 
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Рис. 1. Оптична схема поляриметра
Позначення: 1 – He-Ne лазер; 2 – 30 коліматор; 3 – стаціонарна чвертьхвильова плас-

тинка; 5, 8 – механічно рухомі чвертьхвильові пластинки; 4, 9 – поляризатор і аналізатор 
відповідно; 6 – об’єкт дослідження; 7 – мікрооб’єктив; 10-CCD – камера; 11 – персональ-
ний комп’ютер. 

Рис. 2. Поляризаційні зображення кристалічних шарів основних типів амінокислот  
організму людини
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Рис. 3. Зображення полікристалічних мережі гліцину елементів R11

 
Рис. 4. Зображення полікристалічних мережі гліцину елементів R12:21

дійсної складової елементу матриці Джонса R11 по-
лікристалічної мережі шару гліцину.

На рис. 4 наведені: координатна (а), імовірнісна 
(б), кореляційна (в) та самоподібна (г) структура 
дійсної складової елемента матриці Джонса R12:21 
полікристалічної мережі шару гліцину.

Одержані результати дослідження дійсної 
складової джонс-матричних зображень елемен-

тівсукупності полікристалічних шарів гліцину 
показали:

1. Значний вплив справляють особливості орі-
єнтаційної структури напрямів оптичних осей 
мережі парціальних кристалів амінокислот. На це 
вказує широкий діапазон зміни (0<ΔR11<1) власних 
значень матричного елемента R11 (m х n) криста-
лічних шарів основних типів амінокислот (рис. 3, 
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Таблиця 1
Статистичні кореляційні спектральні параметри джонс-матричних зображень  

полікристалічних шарів амінокислот

R11 (m х n) R12:21 (m х n)
Гліцин

М 0,41 К1 0,44 S1 0,56 М 0,46 К1 0,48 S1 0,53
ς 0,21 К2 0,14 S2 0,19 ς 0,19 К2 0,14 S2 0,14
А 0,86 К3 1,31 S3 0,62 А 0,24 К3 0,29 S3 0,43
Е 0,63 К4 3,16 S4 0,83 Е 0,17 К4 1,19 S4 0,37

Метіонін
М 0,31 К1 0,52 S1 0,48 М 0,51 К1 0,51 S1 0,5
ς 0,15 К2 0,11 S2 0,13 ς 0,24 К2 0,11 S2 0,11
А 0,53 К3 0,57 S3 0,47 А 0,18 К3 0,24 S3 0,31
Е 0,68 К4 2,12 S4 0,39 Е 0,12 К4 0,91 S4 0,27

Пролін
М 0,39 К1 0,45 S1 0,56 М 0,48 К1 0,48 S1 0,52
ς 0,28 К2 0,1 S2 0,13 ς 0,32 К2 0,07 S2 0,09
А 0,12 К3 0,24 S3 0,48 А 0,12 К3 0,36 S3 0,21
Е 0,09 К4 1,38 S4 0,27 Е 0,09 К4 1,15 S4 0,18

фрагмент (а)). Причому всі координатні розподіли 
дійсної складової «орієнтаційних» елементів ма-
триці Джонса індивідуальні для полікристалічних 
мереж з різною геометричною побудовою (рис. 3, 
фрагмент (б)).

2. Автокореляційні функції С11;12;21(Δх) коор-
динатних розподілів дійсної складової елементів 
матриці Джонса кристалічних шарів амінокислот 
з дендритною та сферолітною геометрією являють 
собою спадні залежності з яскраво вираженими 
флуктуціями власних значень (рис. 3, рис. 4, фраг-
менти (в)).

Логарифмічні залежності LgJ(G11) характеризу-
ються постійним у межах усього діапазону зміни 
геометричних розмірів парціальних кристалів ку-
том нахилу (рис. 3, рис. 4, фрагменти (г)).

Результати кількісного аналізу значень і діа-
пазонів зміни статистичних, кореляційних і спек-

тральних моментів, які характеризують координат-
ні розподіли Rik (m х n) дійсної складової елементів 
матриці Джонса покристалічних шарів основних 
типів амінокислот наведені в табл. 1.

Перспективи подальших досліджень.  
Вивчення лазерних поляриметричних зображень 
зразків шкіри в нормі та патології.

Висновок. Запропонована оптико-анізотропна 
модель поляризаційних властивостей тонких ша-
рів амінокислот людини (аспарін, цистеїн, гліцин, 
глобулін, глютамін, ізолейцин, метіонін, орнітин, 
пролін, треонін, триптофан і валін), яка дозволила 
встановити взаємозв’язки між змінами оптико- 
геометричної структури кристалічних амінокис-
лот і діапазонами зміни статистичних, кореляцій-
них та фрактальний параметрів, які характеризу-
ють відповідні дійсні складовії джонс-матричних 
зображень.
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КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ L-АРГІНІНУ 
 В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ  

З ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ

Призначення L-аргініну у хворих на ІХС веде до достовірного зменшення проявів депресії та тривоги у порівнянні 
зі стандартною терапією. Таке лікування чинить позитивний вплив на зменшення ступеня і тривалості ішемії міокар-
да та нормалізації симпато-парасимпатичного балансу вегетативної регуляції серця. 

Ключові слова: депресія, ішемічна хвороба серця, вегетативна нервова система, L-аргінін.

Назначение L-аргинина у больных ИБС ведет к достоверному уменьшению проявлений депрессии и тревоги 
в сравнении со стандартной терапией. Такое лечение оказывает положительное влияние на уменьшение степени 
и продолжительности ишемии и нормализации симпато-парасимпатического баланса вегетативной регуляции 
сердца.

Ключевые слова: депрессия, ишемическая болезнь сердца, вегетативная нервная система, L-аргинин.

Prescription of L-arginine in patients with coronary artery disease, leads to a significant reduction in manifestations of 
depression and anxiety compared with standard therapy. Such treatment has a positive effect on the reduction of the degree 
and duration of myocardial ischemia and the normalization of the sympathic and parasympathetic balance of autonomic 
heart regulation.

Key words: depression, ischemic heart disease, autonomic nervous system, L-arginine.

Психічне здоров’я є ключовим напрямком охо-
рони здоров’я у світі. Міжнародні експерти дослі-
дили проблематику психічного здоров’я в Україні 
та доступ до лікування найпоширеніших психіч-
них розладів на прикладі Львівської, Полтавської 
та Запорізької областей. Згідно з даними цього до-
слідження, проблеми з психічним здоров’ям про-
сідають друге місце серед причин інвалідності в 
Україні.

Світовий Банк представив результати оціню-
вання: «Психічне здоров’я на перехідному етапі: 
Результати оцінки та рекомендації для інтеграції 
охорони психічного здоров’я в систему первинної 
медико-санітарної допомоги та громадські плат-
форми надання послуг» (2017р.), що проводило-
ся спільно з Міжнародним медичним корпусом, 
Світовим Банком та Швейцарським Бюро Спів-
робітництва.[10]. Дослідження фокусувалося на 
найпоширеніших психічних розладах: депресії, 
тривожних станах, посттравматичних стресовиих 
розладах та розладах, що пов’язані з вживанням 
алкоголю. Ось основне з цього документу:

1. Близько 30% українців протягом свого життя 
принаймні раз хворіють на один із видів психічних 
розладів;

2. Найбільша проблема у нас – депресивні роз-
лади;

3. Наступними за поширеністю є наркотична 
залежність, алкоголізм, тривожний розлад та ши-
зофренія;

4. Алкоголізм є найбільш поширеним серед чо-
ловіків, у той час як тривожний розлад та депресія 
частіше трапляються серед жінок;

5. В Україні зафіксовано один із найвищих 
показників самогубств у світі – від 24 до 32 на  
100 тисяч населення;

6. Поганий стан психічного здоров’я в Україні 
тісно пов’язаний з бідністю, безробіттям та від-

чуттям ненадійності, а також ускладненнями вна-
слідок конфлікту;

7. Найбільш вразливі групи – внутрішньо пере-
міщені особи, літні люди й мешканці сходу України;

8. Факторами, що пов’язані з вищим ризиком 
психічного захворювання, в Україні є: старший 
вік (за винятком поширеності алкоголізму серед 
молодших жінок), стать, нижчий рівень освіти, 
безробіття, проживання у східному регіоні країни, 
наявність стрес-факторів у житті, у тому числі роз-
лучення. Ці чинники ризику виявилися однакови-
ми і для переселенців, і для загального населення;

9. Люди не звертаються по допомогу через по-
боювання у поширені інформації про стан їхнього 
психічного здоров’я;

Варто зазначити, що психічні розлади ма-
ють великий вплив і на фізичне здоров’я людей. 
Так, тяжка депресія спричиняє ішемічну хворобу 
серця, посттравматичний стресовий розлад під-
вищує рівень смертності від ішемічної хвороби, 
пухлин та навмисних і випадкових травм. За оцін-
ками Міжнародного медичного корпусу, близько 
75% українців нині не мають доступу до квалі-
фікованої допомоги у сфері психічного здоров’я. 
В Україні є велика кількість психіатрів, натомість 
не вистачає психологів, психотерапевтів та со-
ціальних працівників. Державні університети 
не завжди можуть забезпечити належної якісної 
підготовки кадрів, а приватні заклади пропону-
ють дороге навчання психотерапевтів, яке іноді 
не керується науково-обґрунтованими підходами 
до лікування. Громадяни часто стикаються з пси-
хологічними бар’єрами: сором, брак довіри до 
системи, недостатня кількість інформації та обі-
знаності, висока вартість лікування, острах пе-
ред можливістю розповсюдження інформації про 
свою проблему, негативний досвід попередньої 
допомоги, географічна віддаленість [15].
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Схвалена Концепція Національної програми 
охорони психічного здоров’я в Україні на період 
до 2025 року. Метою нашої роботи стала оптимі-
зація ведення пацієнтів кардіологічного профілю 
з супутніми тривожно-депресивними розладами 
і покращення як якості життя, так і клінічних на-
слідків.

Матеріали та методи. Дослідження проведе-
но на кафедрі внутрішньої медицини Національ-
ного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 
До відкритого проспективного дослідження залу-
чено 76 хворих на ІХС: стабільну стенокардію на-
пруження ІІ-ІІІ ФК (чоловіків – 34, жінок – 42, ві-
ком від 56 до 78 років (середній вік 70,29±0,94), які 
знаходились на лікуванні в кардіологічному відді-
ленні «КМКЛ № 12» м. Києва. Критерії включення 
у дослідження: наявність документованої стабіль-
ної стенокардії напруження, письмова інформована 
згода на участь у дослідженні. В дослідження не 
включалися хворі з хронічними запальними, аутоі-
мунними, онкологічними, пацієнти із захворюван-
нями крові, з нирковою та печінковою недостат-
ністю, нестабільними формами ішемічної хвороби 
серця. Були також виключені пацієнти, що перене-
сли ІМ, реваскуляризацію коронарних судин, вра-
ховуючи те, що у таких пацієнтів тривожно-депре-
сивні розлади спостерігаються частіше. Усі хворі 
отримували базисну терапію ІХС, яка включала 
антиагрегант (ацетилсаліцилову кислоту), статин 
(розувастатин), β-адреноблокатор (бісопролол), 
інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту 
(еналаприл або лізиноприл) та, за необхідністю, ко-
роткодіючі нітрати; відповідно до сучасних вимог 
чинних нормативних документів МОЗ України.

Після отримання інформованої згоди на участь 
у дослідженні пацієнти були рандомізовані на 
2 групи. До основної групи (ІІ гр.) увійшло 46 хво-
рих, яким додатково до базисної терапії призна-
чали препарат екзогенного L-аргініну шляхом в/в 
інфузії протягом 10 діб із наступним переходом 
на пероральне застосування протягом 4 тижнів.  
Групу порівняння (І гр.) склали 30 осіб, які отриму-
вали лише базисну терапію. Добове моніторування 
ЕКГ та варіабельність серцевого ритму проводили 
з використанням приладу «Кардіосенс К» (ХАИ 
МЕДИКА, Україна). Вивчали показники ВСР 
за добу, в денний та нічний періоди за часовими та 
спектральними характеристиками у відповідності 
до рекомендацій Робочої групи Європейського то-
вариства кардіологів по вивченню варіабельності 
серцевого ритму. Обстеження хворих проводили 
протягом перших 3-х діб від початку надходження 
у стаціонар та через 3 місяці. 

Тривожність пацієнтів оцінювали за шкалою 
тревоги Спілберга (State-Trait Anxiety Inventory – 
STAI), яка є інформативним способом самооцін-
ки рівня тривожності в даний момент (реактивна 
тривожність, як стан) і особистісної тривожності 
(як стійка характеристика людини). При інтерпре-
тації показників використовували наступні орієн-
товні оцінки тривожності: до 30 балів – низька, 31–
44 бали – помірна, 45 і більше – висока. Наявність 
депресії оцінювали зо допомогою шкали Бека.

Статистичну обробку даних проводили за допо-
могою пакету програм «Statistica 6.0». (StatSoftInc, 

№ AXXR712D833214FAN5). Аналіз нормальності 
розподілу оцінювався за критеріями Shapiro-Wilk 
(W). Оскільки розподіл даних відрізнявся від нор-
мального, для порівняння показників у двох не-
залежних вибірках використовували U-критерій 
Mann-Whitney, у двох залежних вибірках – крите-
рій Wilcoxon. Відмінності вважали достовірними 
при р≤0,05.

За результатами скринінгу депресивні розлади 
виявлені у 36 осіб, що становило 47,3% від загаль-
ної кількості обстежених хворих. Легкий ступінь 
депресії спостерігався у 39,4% пацієнтів, помір-
ний – у 7,8%. Стан тривоги було діагностовано 
у 98,6% пацієнтів. При градації рівнів тривожності 
у 16% встановлено високий рівень тривожності, 
у 25,3% – середній рівень тривожності, у 57,8% – 
легкий рівень. При цьому для 57,3% хворих була 
характерна наявність тривожності, яка характери-
зувала особисті риси характеру. Результати тесту 
Спілберга та Бека представлено у таблиці 1.

Таблиця 1
Результати тесту Спілберга та Бека

Значення 
показника

Кількість 
пацієнтів 

(n=76)

% 
співвідношення

Тривожність 75 98,6
До 30 б. (низька) 44 57,8
31–44 б.(помірна) 19 25,3
≥45 б. (висока) 12 16
Депресія 36 47,3
Легка 30 39,4
Помірна 6 7,8
Важка 0 0

Переважали скарги на відчуття пригнічення, 
безнадії у 28,6%. Пацієнти відчували проблеми 
з концентрацією уваги на будь-чому 86,1%, було 
відчуття втомленості та нестачі енергії 53,3%, по-
ганий сон – 82,2%. Порушення сну проявлялося 
у вигляді поганого засинання, частих пробуджень 
вночі. У 57 (75%) пацієнтів не було відчуття від-
починку після пробудження. Думки про власну не-
спроможність, непотрібність, відчуття вини перед 
своєю сім’єю – у 35,1%. 22,4% хворих відмічали 
наявність нестабільного апетиту. З’ясовано, що 
в основному депресивні розлади спостерігалися 
в осіб жіночої статі (72%). Основними причинами 
свого стану, які називали хворі, були низький со-
ціально-економічний статус, песимізм щодо свого 
майбутнього, відсутність соціальної підтримки. 
У жодного пацієнта не спостерігалося суїцидаль-
них нахилів.

За даними різних авторів, масковану (сомати-
зовану) депресію виявляють у 10-30% пацієнтів, 
що мають хронічні захворювання, в клінічній кар-
тині при цьому домінують соматичні і вегетативні 
симптоми, що не супроводжуються органічними 
змінами [2].

В той же час депресії на тлі захворювань сер-
цево-судинної системи дуже часто терапевти ква-
ліфікують як нейроциркуляторну дистонію [4]. Та-



33

Медичний форум
♦

кий кардинальний симптом ендогенної депресії, як 
відчуття «серцевої туги», складно диференціювати 
з нападом стенокардії. Досить типові скарги (ко-
лючий, ниючий, стискаючий біль в області серця 
з іррадіацією в ліву руку або лопатку) може бути 
маскою ендогенної депресії. 92,1% пацієнтів, що 
були включені у дослідження описували больові 
відчуття в ділянці серця, що були пов’язані з фі-
зичним навантаженням, досить добре зменшува-
лися під впливом седативних препаратів, або при-
пинялися самостійно. Механізмом розвитку цього 
больового синдрому є серотонінергічний дефіцит, 
який спостерігається при депресії.[3]. Механізми 
негативного впливу депресії на прогноз ІБС вивче-
ні недостатньо. Кілька патофізіологічних процесів 
пов’язують тривожно-депресивні розлади та сер-
цево-судинні захворювання. Зокрема, депресія та 
ХСН діляться багатьма потенційними біопсихоло-
гічними механізмами. [13]. Підвищена активність 
гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі, що при-
зводить до посилення секреції активації кортико-
тропін-релізинг-гормонів, адренокортикотропного 
гормону та кортизолу, може відігравати важливу 
роль у прогресуванні серцевої недостатності вна-
слідок агонізму мінералокортикоїдного рецептора 
(в умовах окисного стресу і / або пошкодження тка-
нини), і було показано, що він є незалежним пред-
иктором серцевих подій (тобто, смерть або госпі-
талізація) [19]. Інше дослідження[12] показало, що 
більш високий вміст як кортизола, так і альдосте-
рону в сироватці крові є незалежними факторами 
підвищення ризику смертності при хронічній сер-
цевій недостатності.

Підвищена симпатоадреномедулярная актив-
ність (в результаті чого підвищується рівень цир-
кулюючих катехоламінів) має значну прогностичну 
силу для прогнозування несприятливої   серцевої 
недостатності.

Змінена активність вегетативної нервової сис-
теми, яка сприяє зниженню мінливості серцевого 
ритму; дисбаланс між симпатичними та пара-
симпатичними системами може збільшити ризик 
розвитку декількох видів неадекватних серцевих 
подій, включаючи фібриляцію шлуночків [16], 
і раптову смерть [17]

Підвищення рівня запалення та циркуляції ко-
ефіцієнта некрозу пухлини, рівня інтерлейкіну-6 
та С-реактивного білка при запаленні [14] і зміна 
співвідношення Т-клітини помірно-тип H1 типу / 
типу 2 може викликати не тільки депресивні симп-
томи, але й прогресування серцевої недостатності.

Фахівці передбачають, що можливим патофі-
зіологічним механізмом такого взаємозв’язку між 
депресією та ІХС можуть бути порушення в згор-

таючій системі крові. Встановлено, що у пацієн-
тів з депресією є значні дефекти фізіологічних 
характеристик тромбоцитів, таких як підвищений 
рівень внутрішньоклітинного вільного кальцію, 
гіперчутливість серотонінових (5 – HT) і катехола-
мінових рецепторів, гіперпродукція чинника IV і 
бета-тромбоглобуліну. Ці особливості призводять 
до підвищеної вазоконстрикції, а також сприяють 
активнішій агрегації тромбоцитів. Підвищений рі-
вень катехоламінів в крові, характерний для хворих 
з тривогою і депресією, у свою чергу підвищує ри-
зик активації тромбоцитів, процесів агрегації і по-
дальшого тромбоутворення, тісно пов’язаних з роз-
витком гострих коронарних синдромів [1]. Крім 
того, вважається, що депресія може збільшувати 
ризик ИБС за рахунок дисфункції ендотелію [9].

Відомо, що окрім дефектів фізіологічних харак-
теристик тромбоцитів у хворих депресією наголо-
шується зниження контролю за частотою сердеч-
них скорочень і сердечним ритмом – як наслідок 
порушеного балансу в автономній нервовій системі 
[2]. Варіабельність ритму серця нами була визна-
чена в двох групах хворих. В 1-шу групу ввійшли 
пацієнти з ІХС та депресією (n=36), в 2-гу групу 
ввійшли пацієнти з ІХС без депресії (n=40). Показ-
ники ВРС у пацієнтів представлені в таблиці № 2. 

При проведенні добового моніторингу ВРС 
у хворих з депресивними розладами  виявлена зни-
жена варіабельність сердечного ритму, при чому 
міра її зниження корелює з вираженням симпто-
матики: чим виражені прояви депресії тим більше 
низька варіабельність сердечного ритму. Аналіз 
частоти розподілу індивідуальних піків добових 
ритмів дозволив встановити наявність порушення 
внутрішньої і зовнішньої синхронізації добової 
ритміки показників. Спостерігалася значна стре-
сорна активація вегетативної регуляції серцевої 
діяльності з більш високим тонусом симпатичної 
частини ВНС, порушенням циркадності ВРС, пе-
реважанням гуморально-метаболічних впливів на 
ритм серця. З одночасним підвищенням тонусу 
симпатичної частини ВНС (при чому вночі також), 
відбувалося зниження активності парасимпатич-
ної нервової системи. Це відображає погіршення 
регуляторних механізмів та зниження адаптацій-
них властивостей організму на стресові ситуації, 
що сприяє розвиткові фатальних шлуночкових 
аритмій та підвищення адгезивності тромбоцитів і 
може стати причиною підвищеної серцево-судин-
ної смертності. Свідоцтвом порушеного контролю 
у хворих депресією з боку автономної нервової 
системи стали дані про те, що у пацієнтів з ІБС 
і депресією було виявлено зниження барорецептор-
ної чутливості. У нормі у відповідь на підвищення 

Таблиця 2
Показники ВСР у хворих на ІХС

Групи
хворих

SDNN,
мс

RMSSD,
мс

VLF, 
мс2

LF,
мс2

HF,
мс2 ТР Індекс

Баєвського
І гр. 51,2±2,09* 31,8±6,9 1319,3±101,6* 974,3±122,2* 194,6 ±31,1* 1603,6±180* 78,6±5,3
ІІ гр. 65±6,1 39,1±4,9 1027,3±110,5 382,4±81,6 334,6±38 2638,4±100,6 66,6±12,7

Здорові 87±5 66±5,6 1493,2±102,3 886,1±11 618,3±76,8 2984±197,5 65,5±4,9
(І та ІІ гр. достовірність р<0,05*).



34

№ 15 (15) / 2018 р.
♦

тиску відбувається розширення судин і навпаки. 
При дисфункції цього компенсаторного механізму 
серцю доводиться працювати в стані підвищеного 
навантаження, що є чинником ризику розвитку ба-
гатьох захворювань ССС. Зниження варіабельнос-
ті серцевого ритму та барорецепторної чутливості 
у хворих з депресивними розладами свідчить про 
несприятливий прогноз для виникнення та прогре-
сування серцевої недостатності при цій поєднаній 
патології. 

У хворих з ІХС та тривожно-депресивними 
розладами (І гр.) виявлено збільшення сумарно-
го часу і числа епізодів ішемії міокарда протягом 
доби (в основному за рахунок безбольової форми) 
порівняно з таким у хворих без депресії (ІІ гр.). 
Так загальний час ішемії за добу в ІІ гр. склав 
81,34±9,04 хв., в І гр. – 215,13+12,31 (р<0,05). Три-
валість больової ішемії за добу в І гр. – 92,83+12,18, 
в ІІ гр. – 35,53±9,48хв. (р<0,01).Тривалість без-
больової ішемії за добу в І гр. – 119,63+16,42 хв.,  
ІІ гр. – 44,81+4,04 хв. (р<0,01). Визначено позитив-
ний корелятивний зв’язок між депресією і трива-
лістю ішемії міокарда (r =0,76) та її безбольового 
варіанту (r=0,72). Регресивний аналіз підтвердив 
значущість депресії, яка визначала сумарний час 
ішемії міокарда за добу і тривалість її безбольового 
варіанту (табл. 3).

При розгляді гендерних особливостей розпо-
всюдженості депресії виявилось, що жінки досто-
вірно частіше страждають на клінічну депресію 
(90%), ніж чоловіки (68,9%). 

Аналіз дотримання дієтичних рекомендацій 
виявив, що з наявністю і зростанням вираженості 

тривожно-депресивних розладів відсоток паці-
єнтів, що, за порадою лікаря, знижують кількість 
вживання солі, жирів, алкоголю зменшується.

В групах субклінічної і клінічної депресії-три-
воги відсоток пацієнтів, що обізнані стосовно ці-
льових значень рівня АТ і загального холестерину 
нижча, ніж в групах без тривожно-депресивних 
розладів. При цьому в групі клінічної депресії зна-
ють цільові значення холестерину менше 8% учас-
ників.

Низька фізична активність була зареєстрована 
більше ніж в половини учасників з клінічною де-
пресією і майже у половини пацієнтів з клінічною 
тривожністю.

Наявність депресії-тривоги у таких пацієнтів 
призводить до виникнення серцевих аритмій і реє-
страції більшої кількості ішемічних подій при хол-
терівському моніторуванні ЕКГ. Пацієнти з серце-
вою недостатністю (ХСН) мають клінічно значущу 
депресію з частотою від 2 до 3 разів більшою, ніж 
загальна чисельність населення. Депресія створює 
перешкоди для успішного лікування ХСН (напри-
клад, частіше несприятливі клінічні події та госпі-
талізація, подвійний ризик смертності).

В динаміці лікування хворих основної групи, 
що отримували у складі терапії L-аргінін (ІІ гр.) 
була зареєстрована вірогідна редукція тривожно-
депресивних розладів, що корелювало з ослаблен-
ням виразності вегетативної симптоматики і клі-
нічними проявами ІХС (табл. 4).

Так, депресивний синдром за анкетуванням 
в групі, що отримувала L-аргінін достовірно змен-
шився (р<0,05). Легка депресія спостерігалася 

Таблиця 3
Показники добового моніторингу ЕКГ у хворих на ІХС

Показники Хворі стенокардією 
 без депресії p1 Хворі стенокардією  

з депресією
Число пацієнтів 40  36
Психологічна депресія, бали 5,85±0,87 <0,05 16,27+1,55
Суммарний час ішемії за добу, хв. 81,34±9,04 <0,01 215,13+12,31
Тривалість епізоду ішемії, хв. 6,25±1,83 <0,05 8,92+1,66
Кількість епізодів больової ішемії за добу 7,23±1,87 <0,05 9,92+1,68
Кількість епізодів безбольової ішемії за добу 8,08±1,87 <0,01 13,88+2,43
Тривалість больової ішемії за добу, хв. 35,53±9,48 <0,01 92,83+12,18
Тривалість безбольової ішемії за добу, хв. 44,81+4,04 <0,01 119,63+16,42

Таблиця 4
Вплив лікування на динаміку скарг у хворих з ІХС

До лікування, n=36 (%) Після лікування n (%)
Депресивний синдром І гр. (n=17) ІІ гр. (n=19) І гр. (n=17) ІІ гр. (n=19)
Легкий 14 (82,4%) 16 (84,2%) 12 (70,3%) 8 (42,1%)*
Помірний 3(17,6%) 3 (15,8%) 3 0

Тривожний синдром
n=75

І гр. (n=36) ІІ гр. (n=39) І гр. (n=36) ІІ гр. (n=39)
До 30 б. (низька) 21 (58,3%) 24(61,5%) 18 (50%) 12 (30,8%)*
31–44 б. (помірна) 9 (25%) 9 (23%) 5 (13,9%) 4 (10,2%)
≥45 б. (висока) 6 (16,7%) 6 (15,5%) 4 (11,1%) 0

* – достовірність р<0,05.
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у 42,1% пацієнтів (до лікування 84,2%), помірна – не 
була зафіксована взагалі. У пацієнтів вже наприкінці 
першого тижня прийому комплексної терапії поліп-
шувався сон, поступово зникали скарги на зниже-
ний настрій, жахливі сновидіння, тривожні спога-
ди про стресову ситуацію, емоційна лабільність.

Під впливом L-аргініну у пацієнтів також змен-
шувалися прояви тривожності. Після лікування ви-
сокий рівень тривожності не спостерігався зовсім, 
помірний ступінь – у 10,2% пацієнтів (до лікування 
23%), низький ступінь визначено у 30,8% (до ліку-
вання 61,5%).

В динаміці лікування у пацієнтів обох груп спо-
стерігалась тенденція до зростання загальної варі-
абельності серцевого ритму (ТР) та зниження спів-
відношення симпато-вагального балансу (LF/HF)  
за рахунок підвищення активності парасимпатич-
ного відділу вегетативної нервової системи (HF) 
як в денний, так і в нічний періоди. Через 3 міся-
ці лікування пацієнти, які отримували лікування 
L-аргініном, в денному періоді мали вірогідно ниж-
чі показники співвідношення LF/HF на 11,67%.

Спостерігалося більш виражене зменшення за-
гальної тривалості ішемії (на 84,9% в порівнянні 
з вихідною (р<0,01) і на 73,3% (р<0,01) у пацієнтів, 
що отримували тільки стандартну терапію (І гр.). 
Так, загальний час ішемії міокарду за добу змен-
шився у 1-й гр. до 51,47±11,2 хв. (р<0,01), у 2-й 
до 32,5±6,23 хв. (р<0,01); тривалість больової іше-
мії за добу у 1-й групі – до 30,44±6,8 хв. (р<0,01), у 
2-й групі до 13,84±3,6 хв. (р<0,01); тривалість без-
больової ішемії за добу у 1-й групі до 40,84±7,44 хв. 
(р<0,01), у 2-й групі до 16,23±3,7 хв. (р<0,01).

Отримані результати підтверджуються іншими 
науковими даними. Так, за даними вітчизняних та 
іноземних дослідників [6], призначення L-аргініну 
хворим на ІХС сприяло зниженню активності 
симпатичного компоненту ВСР та відновленню 
симпато-вагального балансу за рахунок активації 
парасимпатичної складової. Отримані результа-
ти можна пояснити впливом L-аргініну на синтез 
ендотеліну-1, який є потужним вазоконстрик-
тором та стимулятором проліферації та міграції 
гладеньком’язових клітин судинної стінки [8]. Крім 
того, показано, що препарат пригнічує синтез аси-
метричного диметиларгініну – стимулятору окси-
дативного стресу, та знижує продукцію й концен-
трацію вільних радикалів у плазмі і тканинах [5], 
що сприяє поліпшенню функції ендотелію, збіль-
шенню толерантності до фізичного навантаження, 
зменшенню потреби у нітратах короткої дії, поліп-
шенню якості життя пацієнтів [18]. Аналогічні дані 
були отримані у дослідженні О. В. Крайдашенко та 

співавторів, які відмічали зменшення тривалості 
депресії сегменту ST у хворих похилого віку зі ста-
більною стенокардією напруження на тлі базисного 
лікування з додаванням L-аргініну, що пояснюва-
лось зменшенням ступеня ендотеліальної дисфунк-
ції, помірним вазодилятуючим ефектом препарату 
та позитивним впливом на коронарний кровоток. 
За результатами дослідження [7] додаткове призна-
чення L-аргініну на тлі базисної терапії також при-
зводило до вірогідного зниження рівню РАРР-А, 
маркера, який відображає стан ендотеліальної дис-
функції та стабільності атероми, що свідчить про 
можливий позитивний вплив препарату не тільки 
на функцію ендотелію, а також на стабілізацію ате-
росклеротичної бляшки. 

Стосовно впливу екзогенного L-аргініну на ви-
раженість психічних порушень в літературі опису-
ється позитивний його вплив на пізнавальну діяль-
ність та при астено-невротичному синдромі. [11].

Висновки: 
У хворих на ІХС клінічно значуща тривожна 

симптоматика діагностується у 98,6%, депресив-
на – у 47,3% випадків.

У хворих з психологічною депресією виявлено 
збільшення сумарного часу і числа епізодів ішемії 
протягом доби (в основному за рахунок безбольо-
вої ішемії) у порівнянні з хворими без депресії. На-
явний сильний позитивний зв’язок між депресією 
та тривалістю ішемії міокарду (r=0,79) та її безбо-
льового варіанту (r=0,76).

Під впливом L-аргініну у хворих на ІХС спосте-
рігається достовірне зменшення проявів депресії та 
тривоги у порівнянні зі стандартною терапією. 

Включення до базисної терапії ІХС препарату 
екзогенного L-аргініну у хворих на ІХС з тривож-
но-депресивними розладами чинить позитивний 
вплив на зменшення ступеня і тривалості ішемії 
міокарда та нормалізації симпато-парасимпатично-
го балансу вегетативної серцевої регуляції. 

З метою оптимізації ведення пацієнтів з ІХС 
та тривожно-депресивними розладами, покращен-
ня як якості життя, так і клінічних наслідків до лі-
кування рекомендується включати L-аргінін.

Підсумовуючи весь спектр негативного впли-
ву на перебіг серцево-судинних захворювань і 
значну розповсюдженість тривожно-депресивних 
розладів зроблено висновок про значну актуаль-
ність цієї проблеми і необхідність подальшого 
аналізу, а також розробки і впровадження підходів  
до виявлення і корекції даної патології з метою 
оптимізації ведення пацієнтів кардіологічного про-
філю і покращення як якості життя, так і клінічних 
наслідків.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ  
ХРОНІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

В оглядовій статті описано медикаментозне лікування пацієнтів з хронічною недостатністю мозкового крово-
обігу.

Ключові слова: хронічна недостатність мозкового кровообігу, медикаментозне лікування.

В обзорной статье описано медикаментозное лечение пациентов с хронической недостаточностью мозгового 
кровообращения.

Ключевые слова: хроническая недостаточность мозгового кровообращения, медикаментозное лечение.

   In the review article there was made the description of medicamental treatment of patients with chronic insufficiency 
of cerebral circulation.

Key words: chronic insufficiency of cerebral circulatiоn, medicamental treatment.

Актуальність. У щоденній практиці лікаря зу-
стрічаються пацієнти з симптомами хронічної не-
достатності мозкового кровообігу (ХНМК), у тому 
числі працездатного віку і немає тенденції до зни-
ження. Дана нозологія становить одну з найбільш 
гострих і актуальних медико-соціальних проблем 
сучасності, оскільки розлади мозкового кровообігу 
є причинами смертності та стійкої втрати працез-
датності. 

Постановка проблеми. До тепер ефективність 
лікувально-реабілітаційних заходів у цієї категорії 
пацієнтів є недостатньою. Хронічна недостатність 
мозкового кровообігу виникає наслідок низки різ-
них патологічних процесів, що призвели до дифуз-
ного або дрібновогнищевого пошкодження ткани-
ни головного мозку. 

Завдання. Згідно сучасних наукових дослі-
джень проаналізувати особливості перебігу ХПМК 
у пацієнтів і спрямувати лікування на основне за-
хворювання, на фоні якого розвивалося порушення 
кровообігу, усунення неврологічних та психопато-
логічних синдромів, покращення циркуляції та об-
мінних процесів в головному мозку. 

Виклад основного матеріалу. Найбільше еті-
ологічне значення в розвитку ХНМК, за даними 
літератури, має атеросклероз, артеріальна гіпер-
тензія та їх поєднання. Особливу увагу у хворих 
з артеріальною гіпертензією приділяють контролю 
за артеріальним тиском, регулярним прийомом гі-
потензивних засобів та підбором оптимальних їх 
комбінацій для запобігання розвитку ятрогенної 
гіпотензії та досягнення комплаєнсу. За наявності 
дисліпідемії у пацієнта, та відсутності протипока-
зань, рекомендовано призначення статинів або ін-
ших лікарських засобів з гіполіпідемічним ефектом. 

Проведені дослідження показують, що з метою 
профілактики розвитку ішемічного інсульту до-

цільне призначення дезагрегантів, а при наявності 
відповідних кардіальних порушень (фібриляція пе-
редсердь) – антикоагулянтів. 

Згідно клінічних досліджень, особливу роль 
в фармакотерапії ХНМК відіграють групи лікар-
ських засобів здатних покращити метаболізм та 
вплинути на перфузію тканини мозку. Серед них 
є засоби, які допомагають усунути наслідки холі-
нергічного дефіциту, який розвивається при пато-
логії судин перивентрикулярної зони головного 
мозку, де проходять основні ацетилхолінергічні 
шляхи. Ацетилхолінергічна недостатність викли-
кає зниження когнітивгих функцій та є основною 
причиною виникнення безцільної рухової актив-
ності. Найбільший ефект лікарських засобів був 
доведений у пацієнтів старше 75 років та більш 
вираженій атрофії гіпокампа. До таких ліків від-
носять речовини, що посилюють синтез ацетил-
холіна: цитоколін, інгібітори холінестерази, холі-
на альфосцерат. Цитоколін бере участь в синтезі 
структурних фосфоліпідів клітинних, в тому числі 
і нейрональних, мембран, забезпечуючи репара-
цію останніх. Знижує проникність гематоенце-
фалічного бар’єру, відновлює роботу Na+ / К+ – 
помпи, сприяє збереженню нормальної функції 
клітинних органел. Цитоколін впливає на утво-
рення вільних жирних кислот, синтез ацетилхолі-
ну та збільшення вмісту норадреналіну і дофаміну 
в нервовій тканині, здатний пригнічувати глута-
мат-індукований апоптоз і посилювати механізми 
нейропластичності [8,10,15]. Холіна альфосце-
рат – лікарський засіб, який здатний проникати 
через гематоенцефалічний бар’єр, активувати біо-
синтез ацетилхоліну в пресинаптичних мембра-
нах холінергічних нейронів, має центральну холі-
номіметичну дію, сприяє репаративним процесам. 
блокуючи альфа2-адренорецептори, сприяє поси-
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ленню вивільнення ацетилхоліну в лобній корі та 
дорсальному гіпокампі, що також може покращу-
вати когнітивні функції. Іншим механізмом дії є 
анаболічний ефект, що проявляється в стимуляції 
мембранного і гліцероліпідного синтезу внаслідок 
утворення попередників фосфоліпідів мембран 
з продуктів метаболічного розпаду, підвищуючи 
пластичність тканини мозку, надає мембраноста-
білізуючу та антиоксидантну дію. Дофамінергічні 
та норадренергічні ефекти холіна альфосцерату 
обумовлюють додаткову вазоактивну дію препа-
рату на церебральну та периферичну мікроцирку-
ляцію. У клінічних дослідженнях був продемон-
стрований позитивний вплив лікарського засобу 
на емоційно-вольову сферу у хворих старших ві-
кових груп. Результати проведених досліджень 
свідчать про підвищення рівня концентрації ува-
ги, покращення різних складових короткотривалої 
та довготривалої пам’яті, виконавчих функцій, по-
кращення емоційного стану хворих [2; 4; 16]. 

Результати досліджень Камчатнова П.Р., Ев-
зельмана М.А. (2014 р.) свідчать, що глутаматер-
гічні засоби призначають для впливу на NMDA-
рецептори, що регулюють кортико-кортикарні 
та кортико-субкортикарні взаємозв’язки в мозку. 
Зниженя рівня глутамата погіршує пам’ять, здат-
ність до навчання. Лікарські засоби даної групи 
використовуються при лікуванні судинної демен-
ції, деменції при хворобі Альцгеймера та інших не-
йродегенеративних захворюваннях. Одним з пред-
ставником цієї групи є мемантин, який здатний 
захистити нейрони від ушкодження в умовах над-
лишкового викиду глутамату в синаптичну щілину. 
Характерним є відсутність пригніченя нейротранс-
міссії в нормально функціонуючих нейронах. Його 
призначення не супроводжується розладами свідо-
мості і когнітивними порушеннями, уповільнює 
темпи прогресування деменції, дозволяє домогтися 
покращення мнестичних процесів, перешкоджає 
розвитку нейродегенеративного процесу, сприяє 
збереженню пулу прдатних до функціонування не-
йронів в головному мозку [6].

Проведені наукові дослідження виявили, що 
гамма-аміномасляна кислота здійснює цілий ряд 
функцій в центральній нервовій системі, серед 
яких сенсорно-моторна, сприйняття, пам’ять, увага 
та емоції. Гамма-аміномасляна кислота впливає на 
транспорт і утилізацію глюкози, на дихальну ак-
тивність тканин та окисне фосфорилювання, спри-
яє синтезу деяких амінокислот (лейцин, аланін, 
фенілаланін) в синаптичних структурах, відіграє 
важливу роль в регуляції біосинтезу білка в голов-
ному мозку [3]. Гопантенова кислота, пірацетам – є 
регуляторами метаболізму гамма-аміномасляної 
кислоти, використовуються для досягнення загаль-
ного покращення метаболізму в нервовій тканині 
та антигіпоксичного впливу. В анаеробних умовах 
пірацетам збільшує поглинання кисню та гліколіз 
приблизно на 30%. В умовах гіпоксії пірацетам 
посилює гліколіз за рахунок активації пентозофос-
фатного циклу, збільшує синтез аденозинтрифос-
фата. Цей процес відбувається не за рахунок ана-
еробного окислення, оскільки рівень лактата при 
цьому не збільшується. Активація пірацетамом 
пентозафосфатного, гексозафосфатного циклів та 

аденілаткінази призводить до кращого засвоєння 
кисню тканинами мозку [11].

Згідно з даними досліджень Щукина І.А., Ле-
бедевої А.В., Фидлера М.С. (2016 р.), тіотриазолін 
сприяє утилізації відновлених піридин-нуклео-
тидів, активує антиоксидантну систему, сприяє 
модульованому використанню токоферолу. Актив-
ність тіотриазоліну зумовлена наявністю в струк-
турі молекули тіольної групи, для якої характерні 
окисно-відновні властивості та третинного азоту, 
який зв’язує надлишок іонів водню. При взаємодії 
тіольної групи з активними формами кисню остан-
ні переходять в неактивний стан, знімається на-
вантаження з власної антиоксидантної системи, 
що призводить до її активації. Тіотриазолін сприяє 
зниженню внутрішньоклітинного рівня лактат-аци-
дозу і оптимізації гліколізу, що сприяє збереженню 
внутрішньоклітинного фонду аденозинтрифосфа-
ту в умовах гіпоксії. В результаті препарат гальмує 
утворення початкових і кінцевих продуктів реакції 
перекисного окислення ліпідів в патологічно зміне-
них тканинах, захищає структурно-функціональну 
цілісність мембран клітин, тим самим підвищує їх 
стійкість до гіпоксії, а також підтримує енергетич-
ний потенціал клітини на тлі гіпоксії [14].

Проведені дослідження показують, що 
L-аргініну гідрохлорид знижує відчуття шуму 
у вухах, інтенсивність хронічного головного болю 
і чутливість до зміни погоди, зменшує прояви ког-
нітивних порушень у пацієнтів з ХНМК. L-аргінін 
гідрохлорид є необхідним субстратом для синтезу 
оксиду азоту, є коректором метаболізму, забезпечує 
оптимізацію енергопродукції в клітині в умовах 
ішемії це умовно незамінна амінокислота при за-
стосуванні якої поліпшується вазодилатація, зни-
жується агрегація тромбоцитів і зменшується ен-
дотеліальна адгезія моноцитів [15; 19].

За даними клінічних досліджень, що етилме-
тилгідроксипіридину сукцинат підвищує резис-
тентність організму до дії різних факторів при 
патологічних станах, покращує метаболізм і кро-
вопостачання головного мозку, мікроциркуляцію 
і реологічні властивості крові, зменшує агрегацію 
тромбоцитів, стабілізує мембрани клітин крові 
(еритроцитів і тромбоцитів), знижує ймовірність 
розвитку гемолізу, зменшує вміст загального хо-
лестерину та ліпопротеїдів низької щільності. Пре-
парат підвищує стресостійкість, нормалізує сома-
то-вегетативні порушення, покращує сон, пам’ять, 
полегшує процес навчання, зменшує дистрофічні 
зміни в різних структурах головного мозку, сприяє 
специфічній помірній стимуляції ЦНС з окремими 
проявами седативного ефекту. Етилметилгідрокси-
піридин відноситься до групи антиоксидантних за-
собів, пригнічує перекисне окислення ліпідів, під-
вищує активність супероксидоксидази, покращує 
структуру і функцію мембрани клітин, модулює 
активність ферментів, сприяє збереженню струк-
турно-функціональної організації біомембран, 
транспорту нейромедіаторів і поліпшенню синап-
тичної передачі, підвищує концентрацію допаміну 
в головному мозку. Цей засіб підсилює компенса-
торну активацію аеробного гліколізу і знижує сту-
пінь пригнічення окисних процесів в циклі Кребса 
в умовах гіпоксії з збільшенням аденозинтрифос-
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форної кислоти і креатинфосфату, активує енерго-
синтезуючі функції мітохондрій [7]. 

Лікарські засоби, що містять в складі буршти-
нову та фумарову кислоти, за даними літератури, 
підвищують адаптаційні можливості організму до 
дії негативних факторів і сприяють підтримці го-
меостазу, при значному терапевтичному ефекті від-
різняються низькою токсичністю. Вони відносяться  
до засобів метаболічного типу дії, фармакотера-
певтичні ефекти яких спрямовані на відновлення 
біохімічних реакцій обміну речовин, порушених па-
тологічними процесами. Бурштинова кислота є вну-
трішньоклітинним метаболітом і виступає в якості 
субстрату окисного фосфорилювання в мітохондрі-
альному циклі трикарбонових кислот, виконує ката-
літичну функцію, знижує концентрацію лактату, пі-
рувату і цитрату, рівень яких збільшується на ранніх 
стадіях гіпоксії, сприяє відновленню енергетичного 
балансу для нормального функціонування клітин. 
Бурштинова кислота також сприяє нормалізації 
рівня гістаміну і серотоніну в крові, надає сприят-
ливу дію на мікроциркуляторне русло, не впливає 
на рівень артеріального тиску і функцію серця [17].

Проведені дослідження Домашенко М.А., Мак-
симова М.Ю. (2016 р.) показують, що лікарські за-
соби, які сповільнюють метаболізм жирних кислот, 
до яких відноситься мельдоній, інгібують фермент 
гамма-бутиробетаїнгідроксилазу, понижують син-
тез карнітина і транспорт довголанцюгових жир-
них кислот через клітинні мембрани. Зниження 
концентрації карнітину є ендогенним сигналом, що 
включає адаптаційний щодо ішемії механізм – ак-
тивацію і експресію залучених в аеробний гліколіз 
клітинних рецепторів, транспортних систем і фер-
ментів, що сприяє більш економного споживання 
кисню в ішемізованих тканинах за рахунок актива-
ції аеробного гліколізу, а також запобігає накопи-
ченню в клітинах цитотоксичних проміжних про-
дуктів β-окислення. Проявляють селективну дію 
на ішемізовану зону тканини майже не впливаючи 
на ділянку без ішемії, що дає можливість покращи-
ти мікроциркуляцію крові в головному мозку уни-
каючи ефекта обкрадання [12].

Препарати рослинних алкалоїдів (вінпоцетин), 
згідно даних літератури, покращують кровообіг го-
ловного мозку, знижуючи судинний опір та збіль-
шуючи церебральну фракцію серцевого викиду, не 
впливаючи на параметри системної циркуляції, що 
запобігає ефекту обкрадання. Вінпоцетин викликає 
збільшення внутрішньоклітинного циклічного аде-
нозинмонофосфату і може призводити до поліп-
шення мозкового кровообігу та зниженню агрегації 
тромбоцитів. Вінпоцетин збільшує транспорт, ути-
лізацію глюкози, кисню, стимулює синтез адено-
зинтрифосфату в тканинах мозку. Антиоксидантні 
властивості вінпоцетина здійснюються завдяки 
його здатності поглинати гідроксильні радикали. 
Доведено, що він пригнічує перекисне окислення 
ліпідів в синаптосомах тканин головного мозку 
і захищає від глобальної аноксії та гіпоксії, що су-
проводжується зменшенням площі нейронального 
некрозу до 60% на моделях експериментально ін-
дукованої ішемії [1].

Під час проведених досліджень підтвердили, 
що селективні блокатори кальцієвих каналів (ци-

наризин) покращують мозковий, коронарний та пе-
риферійний кровообіг, значно впливають на мікро-
циркуляцію. Інгібуючи надходження іонів кальцію 
в гладком’язої клітини, цинаризин знижує тонус 
артеріол, зменшуює їх чутливість до судиннозву-
жувальних речовин, блокує залежний від кальцію 
механізм розвитку вазоспазму, характерного бага-
тьом патологічним станам головного мозку, цим 
значно покращує їх перебіг. Важливою перевагою 
є можливість зменшувати збудження вестибуляр-
ного апарату, що дозволяє використовувати його 
при вестибулярних дисфункціях. Циннаризин має 
помірну антигістамінну активність та помірну гі-
потензивну дію. Доведений позитивний вплив цин-
наризина на стан когнітивних функцій, відзначено 
зменшення запаморочень, шуму у вухах, порушен-
ня рівноваги [19]. 

Ніцерголін, згідно наукових досліджень, має 
властивості альфа-1-адреноблокатора та спазмо-
літичну дію на судини головного мозку, що реа-
лізується за рахунок присутності в його молекулі 
залишку нікотинової кислоти та потенціює його 
вазодилатуючий вплив. Під впливом ніцерголіну 
поліпшуються метаболічні процеси в нейронах, 
активізуються утилізація кисню і глюкози, синтез 
аденозинтрифосфату, покращує кровопостачання 
мозку за рахунок реалізації антиагрегантних влас-
тивостей. Відновлюючи еластичність еритроцитів 
і знижуючи агрегацію тромбоцитів покращує про-
цеси мікроциркуляції. Ніцерголін має здатність 
стимулювати зворотне захоплення глутамата і пе-
решкоджати розвитку нейротоксичних ефектів при 
гіпоксії, запобігати апоптозу [9; 11].

Парфенов В.А. (2016р.) описує, що пентокси-
філін (похідне метилксантину) знижує в’язкість 
крові (внаслідок зменшення рівня фібриногену), 
підвищує еластичність еритроцитів, зменшує їх 
агрегацію. Він здатний знижувати активність цир-
кулюючих мононуклеаров, нейтрофілів і Т-лімфо- 
цитів, пригнічувати синтез прозапальних цито-
кінів, що дозволяє припускати його захисну дію 
відносно пошкодження різних тканин, в тому чис-
лі головного мозку і судин. Прозапальні цитокіни 
можуть відігравати важливу роль у розвитку та 
прогресуванні атеросклерозу. При використанні 
низьких доз пентоксифіліну характерна дія на ци-
клооксигеназний шлях зі стимуляцією синтезу та 
вивільненням простацикліну і зменшенням про-
дукції тромбоксану, що лежить в основі антитром-
ботичного дії препарату [13].

Результати досліджень Морозової С.В., Парфе-
нова В.А., Замерграда М.В. (2014 р.) показали, що 
використання бетагістину призводить до знижен-
ня частоти, інтенсивності і тривалості повторних 
приступів запаморочення, що одним з найпошире-
ніших симптомів у пацієнтів з ХНМК. Важливий 
ефект бетагістину гідрохлориду як здатність при-
скорювати вестибулярную компенсацію. Бетагістин 
є селективним антагоністом H3- і агоністом H1- і 
H2-рецепторів. Ефективність бетагістину гідрохло-
риду при запамороченні пов’язують з покращенням 
кровотоку у внутрішньому вусі, що обумовлено 
його взаємодією з H1-рецепторами, завдяки якому 
відбувається розширення судин внутрішнього вуха. 
Покращення мікроциркуляції, стабілізація проник-
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ності капілярів, нормалізація тиску ендолімфи в ла-
біринті пов’язані з опосередкованим впливом бета-
гістину гідрохлориду на НЗ-рецептори [5]. 

Смолко Д.Г. (2017 р.) описує, що кортексин має 
ноотропну, нейропротективну, антиоксидантну і 
протисудомну дію. Він знижує інтенсивність ци-
тотоксичного набряку паренхіми мозку, нормалізує 
репаративні процеси в головному мозку і ремієліні-
зації структур периферичної нервової системи, по-
кращує процеси навчання та пам’яті, інгібує пере-
кисне окислення ліпідів в нейронах і клітинах глії, 
активує метаболізм нейронів центральної і перифе-
ричної нервової системи. Кортексин містить комп-
лекс низькомолекулярних пептидів, що володіють 
тканинноспецефічною дією на кору головного моз-
ку. Механізм його дії пов’язаний з регуляцією спів-
відношення гальмівних і збуджуючих амінокислот, 
рівнем серотоніну і дофаміну [18].

Згідно даних літератури, церебролізин – це 
суміш низькомолекулярних біологічно активних 
нейропептидів і амінокислот, має переважно не-
йротрофічну, нейрорегенератівноу та нейропротек-
торну дію. Ефект від прийому церебролізину поля-
гає в збільшенні числа дендритів, утворення нових 
синапсів, а також продемонстровано запобігання 
вільнорадикальних процесів, лактатацидоза, під-
вищення ефективності аеробного енергетичного 
метаболізму головного мозку і ряд інших впливів 
на елементи ішемічного каскаду.

Актовегін представляє собою високоочищений 
гемодіалізат, що отрумують методом діалізу та уль-
трафільтрації з крові телят. До його складу входять 
амінокислоти, олігопептиди, нуклеозиди, олігоса-
хариди, гліколіпіди, які обумовлюють біологічну 
активність і терапевтичний ефект даного засобу. 
В умовах хронічної ішемії головного мозку акто-
вегін збільшує енергетичний обмін в клітинах шля-
хом посилення споживання і утилізації глюкози та 
кисню, підтримує церебральний метаболізм на на-
лежному рівні. Актовегін здатний покращувати 
когнітивні функції при судинних захворюваннях, 
що було показано в ряді подвійних сліпих плацебо-
контрольованих досліджень, в яких зазначено до-
стовірне поліпшення таких когнітивних функцій, 
як пам’ять, увага, швидкість мислення [11].

Висновки. Хронічна недостатність мозкового 
кровообігу поширена та актуальна проблема для 
населення України та світу. Лікування даної пато-
логії повинно бути комплексним, різностороннім, 
з врахуванням індивідуальних особливостей паці-
єнта. Медикаментозне лікування повинно ґрунту-
ватися на достовірній доказовій базі та бути без-
печним для хворого. Широкий спектр сучасних 
фармацевтичних засобів дозволяє суттєво впли-
нути на перебіг, прогресування захворювання 
та значно покращити якість життя пацієнтів, що 
страждають хронічним порушенням мозкового 
кровообігу.

Література:
1. Табеева Г.Р. Возможности терапии ранних проявлений хронической ишемии головного мозга: 

результаты программы «ПРОФИЛЬ» / Г.Р.Табеева, Е.Ю.Калимеева, Н.Н.Коберская, С.И Гереева // Невроло-
гия, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2017. – Том 9, № 3. – C. 36-41.

2. Бачинська Н.Ю. Клініко-нейропсихологічна ефективність застосування препарату пронофан при син-
дромі помірних когнітивних порушень на фоні дисциркуляторної енцефалопатії / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Роже-
люк, В.О.Холін, А..А. Шулькевич // Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 7(53). – С.23-29.

3. Кузнєцов В.В. ГАМКергические препараты в терапии начальных форм дисциркуляторной 
энцефалопатии / В.В.Кузнєцов, М.С.Єгорова, Д.В. Шульженко // Международный неврологический журнал. – 
2017. – № 6 (92).

4. Атантаева Э.Б. Нейропротективная терапия с использованием церетона и нейрокса, и их комбинации 
при цереброваскулярной патологи / Э.Б. Атантаева // Вестник КазНМУ. – 2014. – № 2 (1). – С. 21-25.

5. Морозова С.В. Бетагистин при вестибулярном головокружении / С.В. Морозова, В.А. Парфенов, 
М.В. Замерград // Медицинский совет. – 2014. – № 7. – С. 34.

6. Камчатнов П.Р. Меманталь – возможность коррекции когнитивных нарушений / П.Р. Камчатнов, М.А. Ев-
зельман // Трудный пациент. – 2014. – № 6. – С. 53-56.

7. Шутеева Т.В. Способы коррекции когнитивных и эмоциональных расстройств у пациентов с дисцирку-
ляторной энцефалопатией / Т.В.Шутеева // Трудный пациент. – 2015. – № 5-6. – Том 13. – С.18-21.

8. Шмонин А.А.Современная терапия хронического нарушения мозгового кровообращения / А.А.Шмонин, 
В.С. Краснов, И.А Шмонина., Е.В. Мельникова // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2015. – 
Том 7, № 1. – С. 99-107.

9. Євтушенко І.С. Терапевтичний потенціал і перспективи застосування препарату Ніцеріум (Ніцерголін) 
при хронічних порушеннях мозкового кровообігу / І.С. Євтушенко, Д.О. Філімонов // Міжнародний неврологіч-
ний журнал. – 2015. – № 2. – С. 95-102.

10. Пирадов М.А. Нейропротекция при цереброваскулярных заболеваниях: поиск жизни на Марсе или 
перспективное направление лечения / М.А. Пирадов, М.М. Танашян, М.А. Домашенко, М.Ю. Максимова // 
Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 2015. – Том 9, № 3. – С. 41-51.

11. Сметнева Н.С. Терапия когнитивных нарушений при хронической ишемии головного мозга в обще- 
врачебной практике / Н.С. Сметнева, И.В. Голобородова, А.М. Попкова, Н.В. Самойлова, Н.П. Игонина,  
Г.В. Шатрова, Т.С. Паневин // РМЖ. – 2018. – № 7. – С. 15-22.

12. Домашенко М.А. Эффективность мельдония при хронических формах нарушений мозгового крово-
обращения / М.А. Домашенко, М.Ю. Максимова // Медицинский совет. – 2016. – №11. – С. 32-37.

13. Парфенов В.А. Диагноз и лечение хронического цереброваскулярного заболевания, применение 
пентоксифилина / В.А. Парфенов // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2016. – Том 8, № (3). – 
С. 4-9.



41

Медичний форум
♦

14. Щукин И.А. Хронические цереброваскулярные заболевания – патогенетическая коррекция /  
И.А. Щукин, А.В. Лебедева, М.С. Фидлер // Медицинский совет. – 2016. – № 08. – С. 68-76.

15. Чистік Т.В. Комплексний підхід до терапії порушень мозкового кровообігу / Т.В. Чистік // Медицина 
невідкладних станів. – 2016. – № 7(78).

16. Міщенко Т.С. Гліатилін у лікуванні постінсультних хворих / Міщенко Т.С., Міщенко В.М., Лапшина І.А // 
Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 4(82). – С. 25-31.

17. Шахмарданова С.А. Препараты янтарной и фумаровой кислот как средства профилактики и терапии 
различных заболеваний / С.А. Шахмарданова, О.Н. Гулевская, Я.А. Хананашвили, А.В. Зеленская, Д.А. Не-
федов, П.А. Галенко-Ярошевский // Журнал фундаментальной медицины и биологии. – 2016. – № 3. – С. 17.

18. Смолко Д.Г. Динаміка когнітивних функцій і біомаркерів ішемії мозку при лікуванні кортексином пацієн-
тів із хронічною судинно-мозковою патологією / Д.Г. Смолко // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – 
№ 1(87). – С. 128-135.

19. Яркова С.В. Діагностика та корекція порушень церебральної гемодинаміки та ре моделювання брахіо-
цефальних судин у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії / С.В. Яркова // Міжнародний невроло-
гічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 141-145.



42

№ 15 (15) / 2018 р.
♦

Коваленко С.В.,
доктор медичних наук, доцент,

доцент кафедри внутрішньої медицини, 
клінічної фармакології та професійних хвороб

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
Каньовська Л.В.,

кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Каушанська О.В.,
кандидат медичних наук, доцент,

доцент кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ВАГІТНИХ:  
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Бронхіальна астма (БА) – одне із найпоширеніших захворювань легень у вагітних. Бронхіальна астма може впер-
ше з’явитися під час вагітності. Близько 1% вагітних жінок мають симптоми БА, приблизно в 30% перебіг хвороби під 
час вагітності поліпшується, у 30% випадків не змінюється й у решти випадків може погіршуватися. Очевидно, такий 
різнорідний вплив вагітності на перебіг БА пов’язаний з неоднорідністю самої астми насамперед, і в тому числі з 
впливом чисельних оточуючих і спадкових чинників. В статті наведено нові рекомендації щодо ведення даної групи 
пацієнтів.

Ключові слова: бронхіальна астма, вагітні, ядуха, контроль, лікування.

Бронхиальная астма (БА) – одно из самых распространенных заболеваний легких у беременных. Бронхиаль-
ная астма может впервые появиться во время беременности. Около 1% беременных женщин имеют симптомы БА, 
примерно в 30% течение болезни во время беременности улучшается, в 30% случаев не меняется и в остальных 
случаев может ухудшаться. Очевидно, такое разнородное влияние беременности на течение БА связано с неодно-
родностью самой астмы прежде всего,и в том числе с влиянием многочисленных окружающих и наследственных 
факторов. В статье приведены новые рекомендации по ведению данной группы пациентов.

Ключевые слова: бронхиальная астма, беременные, удушье, контроль лечение.

Bronchial asthma (BA) is one of the most common diseases of the lungs in pregnant women. Bronchial asthma canfirst 
appear during pregnancy. About 1% of pregnant women have symptoms of asthma, about 30% of the disease progresses 
during pregnancy, in 30% of cases it does not change and in other cases it can get worse. Obviously, such a heterogeneous 
effect of pregnancy on the course of asthma is associated with the heterogeneity of asthma primarily, including the influence 
of numerous surrounding and hereditary factors. The article gives new recommendations for the management of this group 
of patients.

Key words: вronchial asthma, pregnant women, stuffiness, control, treatment.

Актуальність проблеми. Хвороби органів ди-
хання не перешкоджають зачаттю і зустрічаються 
вагітних жінок із такою ж частотою, як у не вагіт-
них репродуктивного віку. Близько 1% вагітних 
жінок мають симптоми БА, приблизно в 30% пе-
ребіг хвороби під час вагітності поліпшується, 
у 30% випадків не змінюється й у решти випадків 
може погіршуватися [4; 10; 22] Для вагітної жін-
ки із БА безпечнішим є фармакологічне лікуван-
ня, ніж наявність симптомів та загострень захво-
рювання. Моніторинг та оцінка терапії необхідні 
для підтримання легеневої функції та оксигенації 
крові, від чого залежить кровопостачання плода. 
Недостатній контроль над астмою призводить до 
більших ризиків для плода, ніж фармакологічне лі-
кування [26]. Належний контроль над БА забезпе-
чує нормальний перебіг вагітності з незначними чи 
відсутніми ризиками як для матері, так і для плода.

Постановка проблеми Разом з виявленням і 
усуненням чинників, що провокують загострення 

БА, слід вирішити питання, пов’язані із необхідніс-
тю використання під час вагітності тих чи інших 
медикаментів. Попри те що, що є певні проблеми 
призначення лікарських препаратів у цей період, 
неконтрольована БА з частими нападами призво-
дить до гіпоксемії матері, і плід відчуває вплив 
гострої чи хронічної гіпоксії [8; 11]. Тому такі жін-
ки мають значну ймовірність передчасних пологів 
(вчетверо вищу, порівняно із здоровими), самовіль-
них викиднів, прееклампсії, народження дитини з 
низькою масою тіла (при гормонально-залежній БА 
в 17 разів більше), врожденими вадами розвитку 
(частота «заячої губи» в 6 разів більше в порівнян-
ні з загальної популяцією), з більшою ймовірністю 
перинатальної і материнської смертності (при важ-
кій БА). Попри дану інформація у літературі зустрі-
чаються посилання на дослідження, які показали 
відсутність вірогідних розбіжностей у показниках 
здоров’я дітей, народжених від вагітних з контр-
ольованою БА і здорових жінок. Тобто, адекватний 



43

Медичний форум
♦

контроль БА при вагітності дає можливість наро-
дження здорових малюків у даної категорії осіб 
[15]. Тому застосування препаратів для досягнення 
оптимального контролю захворювання виправдано 
навіть, якщо їх безпеку при вагітності може бути 
не доведено. Все ж таки у лікарських призначеннях 
слід враховувати можливість тератогенного дії того 
чи іншого препарату та його категорії за класифіка-
цією Food and Drug Administration (FDA).

Цілі статті. Метою роботи було провести ана-
ліз інформації, яка викладена в літературних дже-
релах, щодо перебігу бронхіальної астми у вагіт-
них та принципів ведення даної когорти хворих.

Основний матеріал. Фізіологічні зміни у сис-
темі дихання, газообміну та енергообміну під час 
вагітності відбуваються під впливом статевих 
стероїдних гормонів. Завдяки ним збільшується 
глибина дихання, життєва ємність легень (ЖЄЛ), 
хвилинний об’єм дихання, хвилинна вентиляція 
легень, зменшується залишковий, падає загально-
легеневий опір, відбувається розширення просвіту 
бронхів та покращення їх прохідності. З розвитком 
вагітності знижується концентрація вуглекислого 
газу крові й збільшується у повітрі, що видихаєть-
ся. До чинників, що впливають на зміни функціо-
нального стану кардіореспіраторної системи при 
вагітності належать: 1) гормональні, 2) механічні, 
3) метаболічні, 4)нейрогенні .Основним клінічним 
симптомом бронхообструктивного синдрому є по-
ява задишки. Проте слід пам’ятати, що у вагітних 
поява задишки (>ЧД близько 25 за 1 хв.) може 
з’явитися з ранніх термінів вагітності внаслідок гі-
первентиляції, викликаної впливом прогестерону. 
У пізні терміни вагітності це результат тиску діа-
фрагму вагітної матки [3; 15].

Загальна характеристика легеневої венти-
ляції і газообміну під час вагітності

Одним з необхідних атрибутів пристосувальної 
перебудови апарату зовнішнього дихання при ва-
гітності є гіпервентиляція. Збільшення максималь-
ного об’єму дихання (МОД) починається із перших 
тижнів вагітності. Швидкість й розмір зростання 
МОД при фізичному навантаженні вище у вагіт-
них, ніж у не вагітних жінок. При цьому приріст 
вентиляції під час навантаження досягається ціною 
великих витрат роботи дихання, що свідчить про 
зниження резервних можливостей дихальної мус-
кулатури наприкінці вагітності [3; 19]. Давно жи-
вуче уявлення про збільшення ЧД при вагітності не 
підтверджується. Весь приріст МОД при вагітності 
досягається за допомогою дихального об’єму (ДО). 
Збільшення внутрішньочеревного тиску внаслідок 
росту матки призводить до підвищення рівня діа-
фрагми загалом наприкінці 4 місяця до кінця вагіт-
ності, змінюючи положення ребер. При цьому епі-
гастральний кут збільшується з 68,5° на ранньому 
терміні вагітності до 103,5 наприкінці. Зменшення 
вертикального розміру грудної клітини супрово-
джується збільшенням її окружності за допомогою 
поперечного і передньозаднього розмірів. Описані 
зміни істотно впливають на структуру загальної 
ємності легень (ЗЄЛ). Вищий рівень стояння діа-
фрагми призводить до зменшення функціональ-
ної залишкової ємності легень (ФЗЄЛ). Зменшен-
ня ФЗЄЛ до кінця вагітності становить 18-20% й 

відбувається за рахунок резервного об’єму види-
ху (РОВид), і залишкового об’єму легень (ЗОЛ). 
За даними загальної плетизмографії внутрішньо-
грудний об’єм газу у вагітних на 16,5% менше, ніж  
у не вагітних. Завдяки компенсаторному збільшен-
ня резервного об’єму вдиху (РОВд) життєва єм-
кость легень (ЖЄЛ) не змінюється на всьому про-
тязі вагітності. Величина максимальної вентиляції 
легень (МВЛ) у вагітних вище, ніж у не вагітних 
на 40%. Гіпервентиляція здійснюється рахунок 
збільшення глибини дихання [9; 11]. У здорових 
вагітних зростання дихального об’єму (ДО) від-
бувається повністю за рахунок збільшення венти-
ляції середніх і верхніх зон. Вентиляція в нижніх 
зонах легень залишається незмінною. Регіонарний 
розподіл МВЛ повторює закономірності перероз-
поділу ДО, що пов’язано з відсутністю змін часто-
ти дихання при вагітності. Завдяки перерозподілу 
вентиляції в базально-апікальному напрямку функ-
ціональний внесок нижніх зон у процес вентиляції 
стає найменшим, а у верхніх значно зростає. Вклю-
чення допоміжної мускулатури потрібно, щоб ста-
білізувати груди і тим самим створити оптимальні 
умови для скорочення діафрагми. При гіпервенти-
ляції виникає потреба підвищення скоротливої ак-
тивності допоміжної мускулатури вдиху. Саме така 
ситуація виникає при вагітності. З 6-ого місяця ва-
гітності в роботу з забезпечення вентиляції вклю-
чаються допоміжні м’язи спини і грудної клітини. 
Зміни дифузійної здатності легень за нормального 
перебігу вагітності незначні і грають вирішальну 
роль в оптимізації легеневого газообміну [4, 24]. 
Альвеолярна гіпервентиляція супроводжується за-
кономірними змінами парціального тиску кисню і 
вуглекислого газу в альвеолярному повітрі. В арте-
ріальній крові тиск кисню постійно підтримується 
на всьому протязі вагітності гіпокапнією. Послі-
довність фізіологічних реакцій при цьому можна 
трактувати наступним чином. Гіпервентиляція 
диктує необхідність значного підйому активності 
допоміжної дихальної мускулатури. Це спричиняє 
перерозподіл вдихуваного повітря на апікальному 
напрямку. Нейрогуморальні механізми (прогес-
терон – індукує зниження рівня чутливості ди-
хального центру до вуглекислоти, чим переважно 
і пояснюється притаманне вагітності збільшення 
легеневої вентиляції). Локальна гіпервентиляція 
стимулює синтез і звільнення простагландину, що 
викликає місцеву вазодилятацію; при вагітності – 
локальний релаксуючий ефект. Судини малого кола 
забезпечують точну корекцію розподілу легеневого 
кровотоку у відповідності з рівнем зональної вен-
тиляції [26; 30]. Односпрямованість регіонарних 
реакцій легеневого кровотоку і вентиляції має оче-
видну фізіологічну доцільність, що полягає у під-
тримці оптимального співвідношення вентиляція/
кровотік. Одним з необхідних атрибутів пристосу-
вальної перебудови апарату зовнішнього дихання 
при вагітності є гіпервентиляція (збільшення хви-
линного обсягу дихання –ХОД).

Перебіг бронхіальної астми у вагітних
Бронхіальна астма (БА) – одне із найпошире-

ніших захворювань легень у вагітних [2; 6; 8; 23]. 
Погіршення стану вагітних з БА при асоціації за-
хворювання з гастроезофагально рефлюксною 
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хворобою (ГЕРХ): фізіологічне збільшення у кро-
ві прогестерону сприяє розслабленню гладкої мус-
кулатури стравохідних сфінктерів. Підвищення 
у крові рівня альфа-фетопротеїну внаслідок його 
імуносупресорного ефекту може покращувати 
перебіг атопічної БА, тоді як аспірин-індукова-
на БА внаслідок його антициклоксигеназної дії 
в цей період загострюється. Загострення БА часті-
ше відбувається на 24–36 тижні гестації. Останні 
4 тижні вагітності (37–40 тижні гестації) майже 
в усіх вагітних перебіг хвороби поліпшується, що 
пов’язано із збільшенням рівня вільного кортизо-
лу. Приблизно у 10% випадків астматичний напад 
може відбутися безпосередньо під час пологів, 
причому операція кесаревого розтину збільшує 
ймовірність нападу у 18 разів у порівнянні із фізіо-
логічними пологами (хоча впливає на ризик розви-
тку алергічних захворювань плоду) [27; 31]. Най-
частіше протягом 3 місяців після пологів перебіг 
БА повертається до рівня тяжкості до вагітності. 
Наступні вагітності найчастіше впливають на пе-
ребіг БА однотипово. Під час вагітності тяжкість 
перебігу БА нерідко змінюється і хворим може зна-
добитися ретельніше спостереження й зміна схем 
лікування. Необхідно роз’яснити вагітним паці-
єнткам небезпеку погано контрольованої БА для 
плоду і підкреслити безпеку більшості сучасних 
лікарських засобів для лікування БА. Загострен-
ня БА вимагає інтенсивного лікування для запо-
бігання гіпоксії плоду [5; 28]. Інгаляційний про-
вокаційний тест протипоказаний при вагітності 
(ефекти метахоліну на плід не вивчені). Виникнен-
ню астми у вагітних сприяє змінена реактивність 
організму, зокрема чутливість до ендогенного 
простагландину F2 , що викликає бронхоспазм  
у астматиків. Астма, що виникла під час вагітнос-
ті, може пройти після пологів, а може і залишитись 
як хронічне захворювання. На відміну від інших 
захворювань, в основі патогенезу яких лежить 
імунологічний конфлікт (колагенози, гломеруло-
нефрит та інші), при БА відсутня закономірність, 
за якою перебіг хвороби під час вагітності поліп-
шується. З огляду на збільшення вмісту у плазмі 
при вагітності кортизолу, преднізолону і гістамі-
нази, можна було б очікувати в багатьох хворих 
на астму деякого клінічного поліпшення. Проте 
спостереження вагітних з астмою це спростовує. 
Перебіг астми погіршується вже у І триместрі. 
Якщо погіршення чи поліпшення стану виникло 
при попередній вагітності, його можна очікувати 
й при наступних [7, 17]. Нечасті випадки анте-
натальної і неонатальної дитячої смертності тра-
пляються виключно за важкого перебігу БА й не-
адекватного лікування під час астматичних станів, 
оскільки важкі напади гіпоксії, пережиті жінкою, 
призводять до критичної гіпоксемії плоду. Брон-
хіальна астма перестала бути протипоказанням 
для вагітності, оскільки піддається медикаментоз-
ній терапії. Тільки за рецидивуючий астматичних 
станах і явищах легенево-серцевої недостатності 
може стати питання про аборт в ранні терміни чи 
дострокове родорозрішення. Слід зазначити, що 
у таких випадках небезпечно користуватися про-
стагландином F2, оскільки це може погіршити 
тяжкість стану хворих. У хворих на астму можуть 

бути самовільні пологи, оскільки нападам ядухи 
під час пологів неважко запобігти. За нашими спо-
стереженнями, через 1–6 років після пологів по-
кращення перебігу БА спостерігалося у 25% жі- 
нок – переважно у хворих із легкої формою за-
хворювання. У 50% жінок стан залишався попе-
реднім, у 25% погіршився, що змусило постійно 
приймати преднізолон і дозу довелося збільшити. 
Чимало дослідників зазначають частоту негатив-
ного впливу БА матері для дитини, з 5% дітей  
у перший рік життя розвивається бронхіальна аст-
ма, а у 58% симптоми можуть з’явитися у наступ-
ні роки. Ризик збільшується до 72%, якщо батько 
й мати страждають цим захворюванням [4; 14; 15].

Лікування бронхіальної астми у вагітних
(Оновлені Рекомендації Національного інсти-

туту здоров’я та Національного інституту серця, 
легень та крові (США, 2004)

Досягнення адекватного контролю над брон-
хіальною астмою (БА) у вагітних є важливим для 
здоров’я як матері, так і дитини.

Характеристика груп препаратів. Бета2-аго-
ністи

Проаналізовано дослідження, в яких загалом 
взяли участь 6667 вагітних, з яких 1929 жінок 
хворіли на БА і 1599 вживали β2-агоністи, най-
частіше – сальбутамол. Дослідження ефекту ви-
користання інгаляційних β2-агоністів тривалої 
дії – сальметеролу та формотеролу – у вагітних 
обмежені. Фармакологічний та токсикологічний 
профілі цих препаратів подібні до профілю корот-
кодіючих інгаляційних β2-агоністів, за винятком їх 
подовженої затримки у легенях [27].

Теофіліни
Проведені експериментальні дослідження під-

твердили зв’язок високих доз теофіліну з побічни-
ми впливами на вагітність у тварин. Дослідження, 
у тому числі й рандомізовані контрольовані, за 
участю 57 163 вагітних жінок, з яких 3616 хворіли 
на БА і 660 отримували теофілін, підтвердили його 
безпечність у рекомендованих дозах (концентрація 
в сироватці – 5–12 мкг/мл). Не виявлено відміннос-
тей впливу на загострення астми, на стан матері 
чи плода при прийомі теофіліну в порівнянні з бе-
клометазону діпропіонатом.[4] Проте у групі тео-
філіну частіше відмічалися побічні ефекти, випад-
ки припинення прийому препарату та збільшення 
кількості жінок з об’ємом форсованого видиху 
за 1 с (ОФВ1) менше 80% від очікуваного.

Антихолінергетики
Жодних доказових даних у проаналізованих 

оглядах не знайдено.
Інгаляційні кортикостероїди (ІКС)
На основі досліджень більше ніж 21 тис. вагіт-

них та понад 2 тис. новонароджених зроблено такі 
висновки:

1)  ІКС можуть знижувати ризик загострен-
ня БА, пов’язаний із вагітністю, та покращувати 
функцію легень (ОФВ1);

2)  немає жодних даних щодо підвищення рів-
ня вроджених аномалій чи перинатальних уражень 
новонароджених, пов’язаних із прийомом ІКС;

3)  дані щодо ІКС переважно стосуються буде-
соніду. Стосовно інших ІКС інформації недостат-
ньо чи вона відсутня взагалі [4; 28; 29].
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Пероральні (системні) кортикостероїди 
(СКС)

Експериментальні дослідження у тварин не змі-
нили попередніх уявлень про стероїдзумовлені 
аномалії та затримку розвитку плода у тварин. Зна-
хідки, отримані у 8 дослідженнях (понад 100 тис. 
вагітних), є суперечливими. Використання СКС, 
особливо в першому триместрі вагітності, було 
пов’язане з підвищеним ризиком розвитку розщі-
лини губи з розщілиною піднебіння або без такого 
(ризик у загальній популяції – 0,1%, у дітей, мате-
рі яких приймали пероральні кортикостероїди, – 
0,3%). Прийом СКС у вагітних із БА асоціювався 
зі збільшенням кількості випадків прееклампсії, 
передчасними пологами та зниженою масою тіла 
у новонароджених [9; 20]. Однак важко диферен-
ціювати причину цих змін: чи це ефекти застосу-
вання пероральних кортикостероїдів, чи наслідки 
тяжкої неконтрольованої БА, що призводить до ма-
теринської смертності та/або загибелі плода.

Кромолін
Результати невеликих досліджень (4 тис. вагіт-

них) підтвердили безпечність використання кромо-
ліну у вагітних.

Препарати, що впливають на лейкотрієнові 
рецептори

Є дві групи препаратів, що впливають на ці ре-
цептори: антагоністи лейкотрієнових рецепторів 
(монтелукаст, зафірлукаст) та інгібітори 5-ліпоок-
сигеназного перетворення – зілеутон Є дані про 
ефекти антагоністів лейкотрієнових рецепторів  
на плід у тварин, не показало небажаного впливу на 
вагітність або ембріональний/фетальний розвиток.

Рекомендації по веденню вагітних із БА
Загальні принципи. Контроль над БА у вагіт-

них визначають як:
– мінімальні або відсутні хронічні симптоми 

вдень чи вночі;
– мінімальні або відсутні загострення;
– немає обмежень активності;
– досягнення (майже) нормальних показників 

легеневої функції;
– мінімальне використання короткодіючих інга-

ляційних β2-агоністів;
– мінімальні побічні ефекти медикаментозної 

терапії.
Лікування БА складається з кількох компо-

нентів
Оцінка та моніторинг астми, що включає 

об’єктивне визначення легеневої функції. Оскільки 
перебіг БА під час вагітності змінюється приблизно 
у двох третин жінок, рекомендується щомісячний 
огляд та визначення легеневих функцій. При по-
чатковому огляді необхідним є проведення спіро-
метрії. Для подальшого моніторингу вона також 
рекомендована, але можна застосовувати і пікфлу-
ометрію. Вагітним пропонують бути уважними до 
проявів рухливості плода. У пацієнток із субопти-
мальним контролем над БА, астмою середньої тяж-
кості та тяжкою астмою, починаючи з 32-го тижня 
гестації рекомендують кількаразове ультразвукове 
обстеження плода. Воно також може бути корис-
ним після тяжких загострень хвороби [7; 16; 32].

Кроковий підхід. Ефективність препаратів 
є подібною як у вагітних, так і у невагітних жі-

нок. Представлена нижче інформація обґрунтовує  
раціональність вибору тих чи інших медикаментів.

• Крок 1: Легка інтермітуюча астма 
Короткодіючі бронходилататори, особливо ко-

роткодіючі інгаляційні β2-агоністи, рекомендують 
використовувати для швидкого зменшення вираже-
ності симптомів. Найбільш безпечним препаратом 
для вагітних є альбутерол. Немає жодних свідчень 
про негативний вплив препарату на плід чи проти-
показань до його застосування у період годування 
груддю.

• Крок 2: Легка персистуюча астма
Для довготривалого лікування БА перевагу 

надають ІКС у низьких дозах. Ефективність та 
безпечність застосування ІКС вивчали як у не ва-
гітних, так і у вагітних жінок. У ході досліджень 
підвищених ризиків для плода виявлено не було. 
У вагітних жінок рекомендують застосовувати бу-
десонід. Незважаючи на недостатність даних щодо 
інших ІКС, вагітні можуть продовжувати їх при-
йом, якщо ці засоби ефективно контролювали аст-
му до вагітності і зміна препарату може негативно 
вплинути на контроль захворювання. Кромолін, ан-
тагоністи лейкотрієнових рецепторів та теофілін є 
альтернативними препаратами. Кромолін є безпеч-
ним засобом, але ефективність його у порівнянні 
з ІКС обмежена. У дітей та невагітних жінок при 
застосуванні антагоністів лейкотрієнових рецеп-
торів встановлено статистично достовірний, але 
незначний вплив на перебіг БА, але у порівнянні 
з ІКС вони були менш ефективними [18; 20]. Крім 
цього, досліджень їх ефективності та безпечнос-
ті у вагітних дуже мало. Отже, вони можуть бути 
альтернативою для жінок, у яких БА ефективно 
контролювалася цими препаратами до вагітності. 
В окремих дослідженнях підтверджена ефектив-
ність теофіліну у вагітних жінок. Враховуючи по-
тенційну токсичність теофіліну при перевищенні 
дози і/або взаємодії з іншими препаратами (напри-
клад, еритроміцин) його використання у вагітних 
вимагає обережного титрування та регулярного 
моніторування рекомендованого рівня препарату 
в сироватці (7–12 мкг/мл).

• Крок 3: Астма середньої тяжкості, персистуюча
Рекомендованими є дві схеми лікування: 

комбінація низьких доз ІКС з інгаляційними β2-
агоністами тривалої дії; підвищення доз ІКС до се-
редніх терапевтичних. Досліджень, що підтверди-
ли б переваги тієї чи іншої схеми, немає. Дані щодо 
ефективності та безпечності комбінованої терапії 
у вагітних обмежені. Але враховуючи результати 
рандомізованих контрольованих досліджень у до-
рослих, додаткове призначення β2-агоністів трива-
лої дії є більш ефективним, ніж підвищення дози 
ІКС [17]. Фармакологічний та токсикологічний 
профілі короткодіючих β2-агоністів та β2-агоністів 
тривалої дії є подібними, тому очікується, що і без-
печність цих препаратів у вагітних буде подібною. 
При виборі β2-агоніста тривалої дії перевагу на-
дають більш вивченому сальметеролу. Підвищен-
ня доз ІКС до середніх є ефективним і безпечним 
у багатьох пацієнток. 

• Крок 4: Тяжка персистуюча астма 
Перед тим, як призначати додаткову тера-

пію, слід переконатися у відповідності лікування 
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на кроці 3, у правильності використання інгалято-
рів. На цьому рівні доза ІКС підвищується до ви-
сокої, рекомендують призначати будесонід [2, 25]. 
У разі відсутності ефекту приймається рішення 
про прийом СКС. Незважаючи на ризики їх вико-
ристання у вагітних, тяжка неконтрольована астма 
є більш небезпечною як для плода, так і для матері.

Лікування астматичних нападів
Астматичні напади призводять до серйозних 

наслідків для плода, тому їх лікування під час ва-
гітності має бути агресивним та не відрізняється 
від лікування БА у невагітних.

Лікування та відповідь на лікування необхідно 
безпосередньо моніторувати (клінічні симптоми, 
об’єктивні ознаки) поки функціональні показники 
(ОФВ, ПОШ) не повернуться до найкращих для 
пацієнта (в ідеалі), або не стабілізуються. На ам-
булаторному етапі початкова терапія: збільшення 
дози інгаляційних бета – агоністів 2-4 вдохи кожні 
20 хвилин на протязі першої години. Після 1 години 
необхідно переглянути дозу в залежності від тяж-
кості загострення. Лікування необхідно корегувати 
враховуючи також індивідуальну відповідь пацієн-
та. Рекомендується застосування дозованих інгаля-
торів через спейсер, або, при можливості, розчинів 
бронхолітиків через небулайзер. Якщо відповідь 
пацієнта на бронхолітичну терапію повна (ПОШ 
зростає > 80% від належного або кращого для 
хворого і 3–4 години), потреби у введенні інших 
ліків немає. При неповній відповіді: продовжити 
прийом інгаляційних бета -агоністів – 6–10 вдохів 
кожні 1–2 години; додати оральні ГКС (0,5–1 мг/кг 
преднізолону або еквівалентні дози інших ораль-
них ГКС протягом 24 годин, додати інгаляційні 
холінолітики; можливо застосування комбінова-
них форм: інгаляційні холінолітики + інгаляційні  
бета-агоністи; консультація лікаря). При низько-
му ефекті: продовжити прийом інгаляційних бета 
-агоністів – до 10 вдохів (краще через спейсер) або 
повну дозу через небулайзер з інтервалами менше 
години; додати інгаляційні холінолітики; можливо 
застосування комбінованих форм: інгаляційні хо-
лінолітики + інгаляційні  бета-агоністи; додати пе-
роральні ГКС; негайно звернутись по невідкладну 
допомогу, викликати «швидку допомогу» [16].

Тяжкі загострення загрожують життю хворого 
і потребують лікування у стаціонарі (відділенні 
невідкладної допомоги). Початкова терапія: кис-
нетерапія, інгаляційні бета – агоністи швидкої дії 
постійно протягом 1 години (рекомендується через 

небулайзер); системні ГКС. Повторна оцінка через 
1 годину із корегуванням терапії: якщо загострення 
відповідає середньотяжкому ступеню: киснетера-
пія; інгаляційні  бета-агоністи + холінолітики кож-
ної години; оральні ГКС; продовжувати лікування 
впродовж 1–3 год. до покращення стану [17].

При наявності в анамнезі факторів ризику біля- 
фатальної БА; ПОШ < 60% від належного або кра-
щого для хворого, виражених проявах симптомів 
в стані спокою, ретракції грудної клітки; відсут-
ності клінічного покращення після початкового 
лікування: киснетерапія; інгаляційні  бета-агоніс-
ти + холінолітики; системні ГКС. Повторна оцінка 
через 1–2 години: при доброму ефекті на протязі 
1–2 годин після останньої лікарської маніпуляції – 
виписати додому. В домашніх умовах: продовжити 
лікування інгаляційними бета -агоністами; реко-
мендуються, у більшості випадків, оральні ГКС; 
рекомендується комбіновані інгалятори; освіта 
пацієнта (правильність прийому препаратів, пе-
регляд індивідуального плану лікування, активне 
медичне спостереження). При неповній відповіді: 
киснетерапія; інгаляційні  бета-агоністи + -холіно-
літики; системні ГКС; рекомендуються ксантини 
в/в; моніторинг ПОШ сатурації кисню в артеріаль-
ній крові (далі – SaO), частоти пульсу [2; 16]. При 
неефективній терапії на протязі 1–2 год направити 
у відділення інтенсивної терапії: киснетерапія; ін-
галяційні  бета-агоністи + холінолітики; ГКС в/в;  
бета-агоністи п/ш, в/м, в/в; ксантини в/в; можли-
ва інтубація та штучна вентиляція легень (далі – 
ШВЛ). 

Висновки. Вагітність при БА не протипоказа-
на навіть за її гормонозалежної форми, оскільки 
піддається медикаментозній гормональній терапії 
[21; 23; 33]. Пологи в хворих на БА зазвичай про-
тікають через природні пологові шляхи при доно-
шеній вагітності, оскільки нападам ядухи під час 
пологів неважко запобігти. Часті напади ядухи 
і астматичні стани, неефективність проведеного 
лікування, поява симптомів легенево-серцевої не-
достатності слугують показанням для дострокових 
пологів на 37–38 тижні вагітності. У таких випад-
ках із метою стимуляції дозрівання сурфактантної 
системи легень плоду вагітним жінкам протягом 
3–5 днів до пологів, необхідно призначити пред-
нізолон 30 мг на добу. Важка дихальна і легенево-
серцева недостатність слугують показом для опе-
ративного розрішення пологів шляхом кесарського 
розтину. 
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У статті описані сучасні погляди на хронічну мієлоїдну лейкемію: причини виникнення, симптоми, методи діа-
гностики та лікування. Саме застосування новітніх методів діагностування дає можливість оптимально підібрати схе-
му лікування, підвищити ефективність терапії, а отже і підвищити якість та тривалість життя пацієнта. 

Ключові слова: хронічна мієлоїдна лейкемія, Філадельфійська хромосома, інгібітори тирозинкінази, поліме-
разно-ланцюгова реакція.

 В статье описаны современные взгляды на хроническую миелоидную лейкемию: причины возникновения, сим-
птомы, методы диагностики и лечения. Именно применение новейших методов диагностики дает возможность 
оптимально подобрать схему лечения, повысить эффективность терапии, а следовательно и повысить качество  
и продолжительность жизни пациента. 

Ключевые слова: хроническая миелоидная лейкемия, Филадельфийская хромосома, ингибиторы тирозин-
киназы, полимеразно-цепная реакция.

The article describes modern views on chronic myeloid leukemia: causes, symptoms, methods of diagnosis and treat-
ment. It is precisely the application of advanced diagnostic methods that makes it possible to optimally choose a treatment 
regimen, improve the effectiveness of therapy, and thus improve the quality and life expectancy of the patients.

Key words: chronic myeloid leukemia, Philadelphia chromosome, tyrosine kinase inhibitors, polymerase chain reac-
tion.

Хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ) – онкоге-
матологічне захворювання, що характеризується 
неконтрольованим поділом і накопичення клі-
тин-попередників гранулоцитів у кістковому моз-
гу (базофілів, еозинофілів, нейтрофілів) і зрілих 
гранулоцитів у крові. ХМЛ займає п’яте місце за 
поширеністю серед захворювань крові і складає 
1,0–1,7 випадку на 100 000 населення. Найчастіше 
хворіють особи віком від 40 до 50 років. У людей 
молодого віку ХМЛ діагностували раніше досить 
рідко, та за останнє десятиріччя захворювання усе 
частіше виявляють людей віком від 25 до 40 років. 
Так в Україні 43% усіх вперше діагностованих ви-
падків хронічних мієлопроліферативних неоплазій 
припадає на хронічну мієлоїдну лейкемію, рівень 
захворюваності на яку в 2017 р. становив 266 ви-
падків (0,88 на 100 тис. населення), а рівень по-
ширеності – 2699 (8,90 на 100 тис. населення). 
Таким чином, на початок 2018 р. в Україні було 
2,7 тис. пацієнтів, які потребують постійного ліку-
вання і близько 250 з них це вперше діагностовані 
хворі [1, ст.7].

ХМЛ є поступово прогресуючою онкогемато-
логічною хворобою, тому на ранніх стадіях про-
тікає без симптомів, що і ускладнює виявлення 
лейкемії. Розрізняють три фази у протіканні за-
хворювання. Хронічна фаза є найбільш тривалою, 
і при ранній діагностиці і вчасному лікування най-
більш сприятливий прогноз. З часом захворювання 
прогресує у фазу акселерації, котра може транс-
формуватися в фазу бластного кризу або поверта-
тися у хронічну, так звану вторину хронічну фазу. 
Майже 50% випадків переходять безпосередньо 
з хронічної фази до бластного кризу. На ранніх ста-
діях ХМЛ у 30% пацієнтів скарги цілком відсутні, 
а захворювання виявляють випадково при обсте-
женні з інших причин. У більшої частини пацієнтів 

захворювання проявляється на пізніх етапах, хворі 
скаржаться на загальну слабість, підвищену втом-
люваність, сонливість, втрату ваги, кровоточивість 
слизових, відчуття наповнення живота. При огляді 
у більшості хворих відзначається блідість шкіри 
та слизових, збільшення розмірів печінки, незна-
чне збільшення лімфатичних вузлів, у 75% випад-
ків спленомегалія. Можливий розвиток кровоточи-
вості, інфаркту селезінки, пріапізму.

Отже, основні симптоми, з якими необхід-
но скерувати пацієнта до спеціаліста гематолога. 
Лейкоцитоз зі змінами в лейкоцитарній форму-
лі – збільшення кількості незрілих гранулоцитів, 
від метамієлоцитів до мієлобластів, із базофілією 
та/або еозинофілією, та/або тромбоцитоз у загаль-
ному аналізі крові. Збільшення селезінки (спле-
номегалія). Симптоми інтоксикації (В-симптоми): 
нічне профузне спітніння впродовж 1-го місяця 
без ознак інфекції; значна втома; температура тіла 
вище 380 С не менш ніж 2 тижні без ознак інфекції; 
втрата ваги більше, ніж 10% маси тіла за останні 
6 місяців [2, ст. 29].

Діагноз ХМЛ в даний час ґрунтується на оцін-
ці гематологічних показників у комбінації з мор-
фологічним дослідженням кісткового мозку та 
обов’язковим підтвердженням наявності так званої 
Філадельфійської хромосоми (Ph) за допомогою 
цитогенетичного дослідження та BCR-ABL1 тран-
скрипту, який визначається методом полімеразної 
ланцюгової реакції (ПЛР) зі зворотньою тран-
скрипцією (ЗТ) в зразках периферичної крові або 
кісткового мозку [2, ст. 9]. 

Характерною рисою ХМЛ є наявність в лей-
кемічних клітинах так званої Ph хромосоми, що 
виявляється у 95% ХМЛ хворих, це особливості 
хромосомної транслокації. Ця транслокація позна-
чається як t (9; 22) або, більш докладно, як t (9; 22) 
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(q34; q11) – тобто певний фрагмент хромосоми 22 
обмінюється місцями з фрагментом хромосо-
ми 9. В результаті утворюється злитий химерний 
ген BCR-ABL, що продукує патологічний білок  
з посиленою тирозинкіназною активністю, який і 
є основним чинником в розвитку ХМЛ. Структура 
цього злитого гену не є однорідною, як результат 
синтезуються декілька форм онкобілка BCR-ABL, 
які викликають різні типи лейкемій [3, c. 2380; 
4, с.1443]. Для типової ХМЛ найбільш властивий 
білок з молекулярною масою 210 кДа (р210), син-
тез якого кодується транскриптами b2a2 (e13a2) 
або b3a2 (е14а2), утвореними в результаті розриву 
в кластері М-bcr.

За останні десятиліття було розроблено багато 
нових молекулярно-генетиних технологій у діа-
гностиці ХМЛ, щоб замінити трудоємкі цитоге-
нетичні методи. До них відносяться методи, що 
визначають химерний ген BCR-ABL на рівні ДНК  
за допомогою геномної ПЛР, Са́узерн-блот, FISH, на 
рівні РНК за допомогою нозерн-блоту або поліме-
разно-ланцюгова реакція в реальному часі, а також 
визначення рівня експресії химерного білка вес-
терн-блоттом або імунопреципітацією [5, с. 269].

Та найбільш поширеними на сьогодні молеку-
лярно-генетичними дослідженнями в діагностиці 
ХМЛ є якісна мультиплексна ПЛР з зворотною 
транскрипцією (М-ЗТ-ПЛР) (для встановлення 
типу транскрипту гену BCR-ABL у первинних хво-
рих), кількісна ПЛР в реальному часі (РК-ПЛР) та 
гніздова ПЛР для моніторингу відповіді на ліку-
вання та оцінки залишкової мінімальної хвороби. 
Кількісне дослідження (РК-ПЛР) здійснюється від 
моменту встановлення типу транскрипту та по-
чатку лікування інгібіторами тирозинкіназ (ІТК). 
РК-ПЛР в реальному часі для визначення рівня 
транскриптів BCR-ABL1 за міжнародною шкалою 
бажано проводити кожні 6 місяців до досягнення 
великої молекулярної відповіді, потім кожні 6 мі-
сяців терапії ІТК. Кількісна ПЛР у реальному часі 
кожні 3 місяці є бажаною, але не обов’язковою, 
обов’язковим є інтервал моніторування відповіді 
на терапію ІТК кожні 6 місяців. При досягненні 
4-5 кратного логарифмічного зменшення кількості 
транскрипту або негативного результату РК-ПЛР 
подальший моніторинг за лікуванням проводиться 
з допомогою високоспецифічної гніздової ПЛР, яка 
складається з двох етапів: зовнішньої і внутрішньої 
(гніздової) ПЛР. Чутливість становить 1 клітина на 
106. При 2-х кратному логарифмічному збільшенні 
кількості транскрипту BCR-ABL під час лікування 
ІТК, а також при підтвердженні резистентності на 
певний ІТК слід провести дослідження на виявлен-
ня точкових мутацій кіназного домену BCR-ABL1 
методом секвенування. Матеріалом для якісного і 
кількісного визначення експресії химерного гену 
BCR-АВL, а також мутацій гену АВL є периферич-
на кров або рідше кістковий мозок.

Для лікування ХМЛ в хронічній фазі традицій-
но використовується ряд ліків, які пригальмують 
розвиток хвороби. Так, бусульфан і гідроксисе-
човина (гідра) дозволяють протягом деякого часу 
контролювати рівень лейкоцитів у крові, а вико-
ристання альфа-інтерферону (іноді в комбінації 
з цитарабіном) у разі успіху істотно сповільнює 

розвиток хвороби. Хоча ці ліки і застосовуються  
на даний момент, та дослідження молекулярних 
основ патогенезу ХМЛ створили умови для роз-
витку таргетної, тобто ціленаправленої терапії 
цього захворювання, яка полягає в застосуванні 
специфічних препаратів – інгібіторів BCR-ABL-
тирозинкінази (ІТК). 

Створення першого з них – іматинібу, стало 
революційною подією в галузі таргетної проти-
пухлинної терапії. Іматиніб вбудовується в адено-
зин-трифосфат (АТФ)-зв'язуючу кишеню кіназно-
го домену білка, селективно інгібуючи при цьому 
BCR-ABL-тирозинкіназу, Внаслідок цього АТФ 
не може вбудуватись в АТФ-зв'язуючу кишеню і 
BCR-ABL-тирозинкіназа залишається в неактивно-
му стані, і тим самим блокується сигнальний шлях 
проліферації пухлинних клітин. Іматиніб дозволив 
різко збільшити тривалість і підвищити якість жит-
тя хворих, і став базовим препаратом у сучасній 
терапії ХМЛ. 

На сьогоднішній день розроблені препарати 
ІТК 2-го покоління, більш ефективні в порівнян-
ні з іматинібом – нілотініб, дазатініб та бозутініб. 
Застосування ІТК 2-го покоління дозволяє подо-
лати проблеми з резистентністю і непереносиміс-
тю іматинібу у ряду хворих В літературі з'явилися 
так звані кольорові таблиці, в яких представлено 
резистентність по відношенню до інгібуючої дії 
певного ІТК на різні види мутацій кіназного доме-
ну гена BCR-ABL [6, с. 2243; 7, с. 470; 9, с. 446]. 
Для багатьох пацієнтів, у яких терапія Іматинібом, 
Дезатинібом та Нілотінібом виявилися невідпо-
відною нові можливості відкриває ІТК- понатініб. 
Понатініб – багатоцільовий кіназний інгібітор, роз-
роблений для пацієнтів із множинними мутаціями 
кіназного домену BCR-ABL, в тому числі з мута-
цією Т315І. Структура препарату така, що він не 
утворює водневі зв'язки з тирозином в положенні 
315 кіназного домену BCR-ABL завдяки включен-
ню вінілових і етилових зв'язків в пуринові основи 
скелета молекули інгібітора і не перешкоджає його 
просторовому зв'язування з білком [6, с. 2244]. 
Понатініб є єдиним ефективним препаратом для 
лікування хворих з мутацією Т315І і є альтерна-
тивою аллогенній трансплантації кісткового мозгу  
[7, c. 470; 8, с. 2876; 9, с. 444, 10, с. ].

На сьогоднішній день науковці знають меха-
нізм виникнення ХМЛ, досягли величезних успіхів 
в розробці нових препаратів, але причина і пуско-
вий механізм виникнення ХМЛ досі залишаються 
невідомими. Є ряд факторів ризику, що можуть 
дати поштовх до розвитку захворювання, але па-
радокс у тому що деякі люди з кількома фактора-
ми ризику можуть ніколи не захворіти, а в інших, 
у яких відсутні відомі фактори ризику, розвиваєть-
ся рак.

Які ж фактори можуть спричинити ризик 
розвитку ХМЛ? Перш за все це вік і стать. Ста-
тистичні дані говорять, що середній вік людей з 
діагнозом ХМЛ становить 60–65 років, та зустрі-
чається рідко у дітей та підлітків. Чоловіки хво-
ріють частіше за жінок у співвідношенні 1,7 до 
1,0. Натомість, не визначено істотної етнічної чи 
географічної схильності до розвитку ХМЛ. Хоча 
і захворювання не передається спадково, та ри-



50

№ 15 (15) / 2018 р.
♦

зик виникнення істотно вищий, якщо в родині 
були випадки онкологічних захворювань. В групі 
ризику люди, що піддавалися дії іонізуючої раді-
ації понад природний рівень. У багатьох людей, 
що були жертвами атомних вибухів у Японії, було 
діагностовано ХМЛ. Є багато публікацій в яких 
проаналізовано ризики розвитку гемобластозів, 
в тому числі ХМЛ, у ліквідаторів Чоробильської 
катастрофи [10, с. 725]. Наведено докази впливу 
іозінуючого випромінювання при лікування анкі-
лолізуючого спондилоартриту на розвиток ХМЛ 
[11, с. 858]. Отже, навіть низькі дози іонізуючо-
го випромінювання підвищують ризик розвитку 
лейкемій. Також у групі ризику люди з низьким 
імунітетом ( хворі на ВІЛ чи СНІД, або які при-
ймають імуносупресори після трансплантації ор-
ганів). Тривалий контакт з рядом хімічних сполук 

також призводить до зростання ризику захворю-
вання. Так у літературі, описано багато клінічних 
випадків, і є достатньо доказів того, що тривалий 
контакт з сполуками бензольного ряду викликає 
ХМЛ, хоч більше даних є про розвиток гострої мі-
єлоїдної лейкемії [12]. Дані сполуки знаходяться 
у бензині, тютюнових виробах, на них базується 
виробництво гуми і т.п. Багато публікацій є також 
щодо провокуючого впливу пестицидів на роз-
виток ХМЛ у працівників сільськогосподарської  
галузі. 

Отже, знання про основні критерії діагностики 
ХМЛ та її симптоми, уникнення ризиків, виявлен-
ня захворювання на доклінічній чи хронічній ста-
діях, оптимально підібрана схема лікування підви-
щують ефективність терапії, а отже покращують 
якість та тривалість життя пацієнта. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ СУБСТАНЦІЇ КЛАСУ ФЛУОРЕНІВ 
ЯК ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАСОБУ

В Україні подоланню епідемії туберкульозу надають велику увагу: впроваджуються протитуберкульозні програ-
ми, розробляються нові лікарські засоби і оптимальні схеми їх застосування. Проте захворюваність на туберкульоз 
і смертність від цієї хвороби залишаються загрозливими. Найбільш проблемним питанням сьогодні є поширення 
мультирезистентної (стійкої до багатьох ліків) форми туберкульозу. 

Ключові слова: туберкульоз, флуорени, протитуберкульозні препарати.

В Украине преодолению эпидемии туберкулеза уделяют большое внимание: внедряются противотуберкулез-
ные программы, разрабатываются новые лекарственные средства и оптимальные схемы их использования. Однако 
заболеваемость на туберкулез и смертность от этой болезни остаются угрожающими. Наиболее проблемный во-
прос сегодня – распространение мультирезистентной (стойкой к многим лекарствам) формы туберкулеза.

Ключевые слова: туберкулез, флуорены, противотуберкулезные препараты.

In Ukraine, the fight against the tuberculosis epidemic is paying a great deal of attention: anti tuberculosis programs 
are being implemented, new drugs are being developed and optimal schemes for their application. However, the incidence 
of tuberculosis and mortality from this disease remain threatening. The most problematic issues today are the spread of 
multi-resistant (resistant to many drugs) forms of tuberculosis.

Key words: tuberculosis, fluorenes, antituberculosis drugs.

Туберкульоз – хронічна інфекційна хвороба, 
спричинена мікобактеріями туберкульозу. Харак-
теризується утворенням специфічних ґранульом 
в орґанах і тканинах, поліморфною клінічною кар-
тиною; найчастіше уражаються лімфатичні вузли 
та легені. На даний час туберкульоз спричиняється 
таким видом збудника, який набув стійкості до ві-
домих лікарських засобів протитуберкульозної дії. 
Формування стійкості бактерій до ліків, виявлення 
токсичних властивоситей препаратів і їх індивіду-
ального несприйняття, спонукають до пошуку но-
вих активніших засобів протитуберкульозної дії, 
які мають низьку токсичність [1]. 

Основним напрямом у пошуку нових туберку-
лостатиків є застосування модифікованих структур 
молекул відомих протитуберкульозних препара-

тів з метою отримати активніші і менш токсичні 
фармаколоґічні речовини. Контрольним препара-
том протитуберкульозної активності є Ізоніа зид,  
порівняльним аналогом за хемічною структурою – 
флуоре нон-9. Встановлено, що цей трициклічний 
ароматичний кетон є носієм туберкулостатичної 
активності (рис. 1). 

Найбільший інтерес як потенційні туберку-
лостатики представляють групи сполук з висо-
кою активністю щодо чутливих і стійких штамів  
Мyc. tuberculosis та низькою токсичністю. Як про-
титуберкульозні засоби описані різні гідразони [2].

Недоліком використання Ізоніазиду та інших 
туберкулостатиків є стійкість до них мікобакте-
рій туберкульозу. Спостерігається відносне збіль-
шення ізоніазидостійких форм бактерій (особливо 
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у вперше виявлених хворих), розвиток мультире-
зистентних стійких форм. При лікуванні Ізоніази-
дом у хворих виникають побічні реакції, зокрема 
ураження печінки, що перешкоджає проведенню 
ефективної хеміотерапії. Ізоніазид протипоказаний 
хворим на епілепсію, психічні та нервові хвороби, 
атеросклероз, хворим з розладами функції печінки 
та нирок. 

У Львівському національному медичному уні-
верситеті імені Данила Галицького, під керівни-
цтвом проф. Петрух Л.І., на основі флуорену ство-
рені нові ориґінальні речовини, які за активністю 
in vitro та in vivo не поступаються Ізоніазиду, зна-
чно менш токсичні, пригнічують ріст полірезис-
тентних штамів мікобактерій туберкульозу [3].

Звернемо увагу на одну з них, як потен-
ційну субстанцію для створення нового про-
титуберкульозного лікарського засобу. Спо-
лука N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразид 
відома [Tetrahedron, 1968, vol. 24,  p. 1011-1020; 
Tetrahedron, 1985, vol. 41, no. 22, p. 5187-5190], але 
ніде не застосовувалась, бо не була вивчена з точки 
зору її протимікробних властивостей (рис. 2).

N
N

O

H CH 3

Рис. 2. N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразид

У співпраці з вченими Львівського науково-
дослідного інституту епідеміолоґії і мікробіолоґії 
МОЗ України визначено in vitro бактеріостатичну 
активність N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразиду 
із зависсю культури Myc. tuberculosis hominis H37Rv, 
мікобактерій, виділених від хворих на вперше вияв-
лений туберкульоз легень і мікобактерій, які чутливі 
й стійкі до Ізоніазиду. За еталон порівняння специ-
фічної протитуберкульозної дії взято Ізоніазид [4].

У мікробіолоґічному експерименті використа-
но традиційний метод серійних розведень на гус-
тому середовищі Льовенштейна-Єнсена: у кожну 

дослідну і контрольні пробірки засівали по 0,2 мл 
суспензії мікобактерій за стандартом оптичної 
мутності. Через 14, 30 і 45 діб інкубації з осаду го-
тували мазки для бактеріолоґічного дослідження. 
Забарвлення проведені за Ціль-Нільсеном. Резуль-
тати бактеріолоґічних досліджень оцінювали через 
14, 30, 45 діб від моменту посіву матеріалу. Відлік 
починався з часу, коли в контрольних пробірках 
(без протибактерійних препаратів) спостерігався 
ріст колоній мікобактерій туберкульозу. Встанов-
лено, що N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразид 
активний щодо штамів мікобактерій туберкульозу, 
які чутливі і стійкі до Ізоніазиду та перевищує ак-
тивність аналога за дією – Ізоніазиду. 

З таблиці 1 видно, що на 14 добу експерименту 
N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразид ефективний 
щодо: 

– штаму МБТ H37Rv у концентрації 1,25 мкґ/мл; 
– штаму МБТ стійкого до Ізоніазиду – в концен-

трації 2,5 мкґ/мл;  
– штаму МБТ чутливого до Ізоніазиду – в кон-

центрації 1,25 мкґ/мл. 
Таким чином, ефективність N-(9-флуоренілі- 

ден)-N’-ацетогідразиду вигідно відрізняється від 
дії Ізоніазиду щодо штаму мікобактерій туберку-
льозу, стійкого до Ізоніазиду, який у даному випад-
ку ефективний лише у концентрації 20 мкґ/мл. 

Чутливість Myc. tuberculosis hominis H37Rv, виді-
лених від хворих на вперше виявлений туберкульоз 
легень, до N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразиду 
та Ізоніазиду на 30 день ефективний щодо: 

– штаму МБТ H37Rv у концентрації 1,25 мкґ/мл; 
активність зберігається;

– штаму МБТ стійкого до Ізоніазиду – в концен-
трації 5,0 мкґ/мл;  

– штаму МБТ чутливого до Ізоніазиду – в кон-
центрації 2,5 мкґ/мл. 

Таким чином, ефективність N-(9-флуоре- 
ніліден)-N’-ацетогідразиду на 30 добу експеримен-
ту вигідно відрізняється від дії Ізоніазиду щодо 
штаму мікобактерій туберкульозу стійкого до Ізо-
ніазиду, який ефективний у концентрації 20 мкґ/мл 
(таблиця 2). 

Чутливість Myc. tuberculosis hominis H37Rv, виді-
лених від хворих на вперше виявлений туберкульоз 
легень, до N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразиду 
та Ізоніазиду на 45 день експерименту ефективний 
щодо: 

Таблиця 1
Чутливість Myc. Tuberculosis hominis H37Rv, виділених від хворих на вперше виявлений  
туберкульоз легень, до N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразиду та Ізоніазиду на 14 день

Досліджені 
сполуки Штами МБТ Термін росту на поживному середовищі

Концентрація сполук мкг/мл

N- 
(9-флуоре-
ніліден)- 
N’-ацето-
гідразид

зоніазид

20 10 5 2,5 1,25 0,625 0,313 0,156 0,078
МБТ H37Rv - - - - +- + + + ++
Стійкий до ізоніазиду - - - +- + + ++ ++ ++
Чутливий до ізоніазиду - - - - +- + + + ++
К.Культури +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Стійкий до ізоніазиду - ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Чутливий до ізоіазиду - - - - - - - - -
К.Культури +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
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– штаму МБТ H37Rv у концентрації 5,0 мкґ/мл;
– штаму МБТ, стійкого до Ізоніазиду – в кон-

центрації 10,0 мкґ/мл;  
– штаму МБТ чутливого до Ізоніазиду – в кон-

центрації 5,0 мкґ/мл. 
Отже, ефективність N-(9-флуореніліден)- 

N’-ацетогідразиду на 45 добу експерименту ви-
гідно відрізняється від дії Ізоніазиду щодо штаму 
мікобактерій туберкульозу, стійкого до Ізоніазиду, 
який діє у концентрації 20 мкґ/мл. 

N-(9-Флуореніліден)-N’-ацетогідразид на 14, 
30 і 45 добу експерименту стабільно ефективний 
відповідно в концентраціях 2,5 мкґ/мл; 5,0 мкґ/мл; 
10,0 мкґ/мл. Ізоніазид діє виключно на штами міко-

бактерій туберкульозу, які чутливі до нього і не ак-
тивний до стійкого штаму МБТ [5]. 

Результати експерименту показують перевагу 
N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразиду над Ізоніа-
зидом саме по відношенню до штаму МБТ, стійко-
го до Ізоніазиду. 

Таким чином, N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогід- 
разид вигідно відрізняється від Ізоніазиду за 
ефективністю дії на штам мікобактерій туберку-
льозу, який стійкий до Ізоніазиду. Застосування  
N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразиду з класу 
флуоренів представляє інтерес як потенційний 
протитуберкульозний засіб для впровадження у ме-
дичну практику.

Таблиця 2
Чутливість Myc. tuberculosis hominis H37Rv, виділених від хворих на вперше виявлений  
туберкульоз легень, до N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразиду та Ізоніазиду на 30 день

Досліджені 
сполуки

Штами
МБТ

Термін росту на поживному середовищі
Концентрація сполук мкг/мл

N-(9-флуоре-
ніліден)- 
N’-ацето-
гідразид

Ізоніазид

20 10 5 2,5 1,25 0,625 0,313 0,156 0,078
МБТ H37Rv - - - + + ++ ++ +++ +++
Стійкий до 
ізоніазиду - - + + ++ ++ +++ +++ +++

Чутливий до 
ізоніазиду - - - +- + + ++ +++ +++

К.Культури +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Стійкий до 
ізоніазиду - ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++

Чутливий до 
ізоніазиду - - - - - - - - +

К.Культури ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Таблиця 3
Чутливість Myc. tuberculosis hominis H37Rv, виділених від хворих на вперше виявлений  
туберкульоз легень, до N-(9-флуореніліден)-N’-ацетогідразиду та Ізоніазиду на 45 день

Досліджені 
сполуки Штами МБТ Термін росту на поживному середовищі

Концентрація сполук мкг/мл

N-(9-
флуореніліден)-  

N’-ацето- 
гідразид

Ізоніазид

20 10 5 2,5 1,25 0,625 0,313 0,156 0,078
МБТ

H37Rv - - - + ++ ++ ++ +++ ++++

Стійкий до 
ізоніазиду - - + + ++ +++ ++++ ++++ ++++

Чутливий до 
ізоніазиду - - - + ++ ++ +++ ++++ ++++

К.Культури +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Стійкий до 
ізоніазиду - ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++

Чутливий до 
ізоніазиду - - - - - - - - +

К.Культури ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
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РОЗВИТОК ТА ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ

В оглядовій статті наведені узагальнені результати літературного пошуку щодо особливостей розвитку вінце-
вих артерій серця. Не дивлячись на багатовікову історію вивчення серця, як центрального органу серцево-судинної 
системи, досі не вивчено в повному обсязі варіантну анатомію та ембріогенез вінцевих артерій. Актуальність вивчен-
ня розвитку вінцевих артерій серця з метою пошуків ефективного лікування та способів профілактики серцево-су-
динних захворювань обумовлені широкою розповсюдженістю захворювань серед дорослого населення, що мають 
несприятливий прогноз. У статті наведені основні етапи васкулогенезу, ангіогенезу та варіантна анатомія вінцевих 
судин. Звернено увагу на перспективу подальших морфологічних досліджень та етапів розвитку судин, що забез-
печують кровопостачання серця.

Ключові слова: розвиток, серце, вінцеві артерії.

В обзорной статье приведены результаты литературного поиска об особенностях развития венечных артерий 
сердца. Несмотря на многовековую историю изучения сердца, как центрального органа сердечно-сосудистой си-
стемы, до сих пор не изучено в полном объеме вариантную анатомию и эмбриогенез коронарных артерий. Акту-
альность изучения развития коронарных артерий сердца с целью поисков эффективного лечения и способов про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены широкой распространенностью заболеваний среди 
взрослого населения, имеющих неблагоприятный прогноз. В статье приведены основные этапы васкулогенеза, 
ангиогенеза и вариантная анатомия венечных сосудов. Обращено внимание на перспективу дальнейших морфоло-
гических исследований и этапов развития сосудов, обеспечивающих кровоснабжение сердца.

Ключевые слова: развитие, сердце, венечные артерии.

In a review article summarizes the results are literature search on the specifics of the coronary arteris of the heart. De-
spite the long history of the study of the heart as the central body of the cardiovascular system, has not been studied in full 
embryogenesis and variant anatomy of the coronary arteries. Relevance of the study of coronary arteries in order to find 
effective treatments and ways to prevent cardiovascular disease due to widespread of disease among adults with poor prog-
nosis. In the article the basic stages vaskulogenesis, angiogenesis and variant anatomy of coronary vessels. Attention is paid 
to the prospect of further morphological research and development stage of the vessels that provide blood flow to the heart.

Key words: development, heart, coronary arteries of heart.

Вступ. На сьогодні серцево-судинні захворю-
вання є однією з важливих проблем суспільства та 
медицини і є найчастішою причиною смертності у 
всьому світі в цілому. Варто відзначити, що у те-
перішній час Україна займає перше місце в Європі 
за смертністю від серцево-судинних захворювань. 
Пояснюється це тим, що в українському суспіль-
стві обізнаність щодо факторів ризику дуже низька, 
тому смертність – дуже висока.

Незважаючи на багатовікову історію вивчення 
серця, як центрального органа серцево-судинної 
системи, проблеми порушення вінцевого крово-
обігу до сьогоднішнього дня залишаються в центрі 
уваги багатьох дослідників [4, 5, 14, 17], тому ви-
вчення розвитку вінцевих артерій (ВА) є актуаль-
ним та доцільним у наш час.

Формування вінцевих артерій є фундамен-
тальним етапом у розвитку серця і включає в себе 
ланцюгпослідовних стадій. Розвиток судин вінце-
вої системи є формою васкулогенезу з подальшим 
ангіогенезом. Ця система використовує кілька уні-
кальних процесів розвитку,які не спостерігаються 
у формуванні інших кровоносних судин [6, 25]. 

Відмінними рисами цього процесу є комікування 
ангіобластів, взаємодія між ангіобластами і мезен-
хімою, а також розбіжність в артеріальних і веноз-
них структурах [22; 24].

Розглядаючи механізм формування різних варі-
антів розгалуження ВА від серця, варто зазначити, 
що серце закладається як безсудинна структура, 
а елементи, які кровопостачають міокард, вини-
кають пізніше – на відповідних стадіях розвитку  
[1; 15; 16].

Тривалий час існувала думка про те, що вінцеві 
судини формуються з вип’ячувань стінки основи 
аорти. Це уявлення було спростовано наприкінці 
80-х років серією робіт, які встановили, що вінце-
ве сплетення починає формуватися в субепікарді, 
а згодом інфільтрує міокард [10; 16].

Формування вінцевого русла ембріона люди-
ни починається після завершення формування зо-
внішнього шару епікардіального епітелію з неовас-
кулогенезу. Процес васкулогенезу розпочинається 
з доставки васкулогенних типів клітин до поверхні 
серця після того, як воно почало скорочуватись. 
Ці клітини розташовуються по всьому серцю, ди-
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ференціюються в ендотеліальні клітини, клітини 
гладких м’язів, перицити і фібробласти, згодом 
утворюють артерії, вени, капіляри і підключаються 
до аорти та вінцевої пазухи [15; 21; 23] вирішальне 
значення для нормального формування розвитку 
судин та органів має розповсюдження популяції 
клітин, що вимагає динамічних клітинних поділів, 
а також координацію клітинних рухів з точним ча-
сом доставки, комітування і диференціації [2; 19].

ВА розвиваються в два етапи: судинне сплетен-
ня формується і оточує серце, а потім це сплетен-
ня трансформується в зрілу судинну мережу, яка 
з’єднується з аортою.

У зрілому серці, з’єднання, які зв’язують спле-
тення і аорту проходять через два вічка або отвори, 
через які ліва і праваВА підключаються до аорти 
[18; 21; 23]. Так, в ранньому періоді (9-10тижнів) 
до синусоїдного типудодаються елементи вінцевої 
судинної системи [6].

Наступний етап формування вінцевої судин-
ної сітки пов’язаний з розвитком нових судин, зо-
крема, капілярної мережі з первинного судинного 
сплетення. Вінцеве сплетення спочатку формуєть-
ся у вигляді серії перервних ендотеліальних діля-
нок, які поширюються від венозної пазухи навколо 
передніх стінок шлуночків, щоб сформувати повне 
сплетення [23]. Одним з найбільш цікавих аспектів 
розвитку вінцевих судин є те, що велика частина 
початкової диференціації і структурування від-
бувається без наявності кровотоку. Ендотеліальні 
сплетення спостерігаються на усій площі розвине-
ного серця і по всій стінці трабекулярного міокар-
да перед підключенням до аорти [10; 21; 24]. Тому, 
в кінці васкулогенезу без кровотоку, загальна схема 
вінцевої системи встановлена, але значна транс-
формація великих судин і капілярна система мати-
ме місце після того, як з’єднається з аортою [24].

Приєднання вінцевої системи до загальної кро-
воносної системи є складним процесом розвитку, 
і чи є це рух, спрямований на хемотаксис, чи це є 
просто "шлях найменшого опору", залишається не-
зрозумілим і в даний час. Спочатку, проксимальні 
кінці ВА мігрують до проксимальної аорти.Кінці-
вінцевих судин проникають через середню стінку 
аорти, проколюють ендотеліальну вистилку, і вста-
новлюють цілісність в просвіті [23].

До лівої і правої аортальних пазух наближа-
ються кілька вінцевих судин, але тільки одна з цих 
артерій встановлює міцний контакт з кожною па-
зухою і стає правою чи лівою ВА. Цікаво розуміти 
точність, з якою ВА з’єднуються з аортою, тому що 
вони знаходяться в центрі заслінки клапана аорти 
[14, 19]. Розташування кожної ВА варіює як по ви-
соті, так і по колу аорти [9, 22]. Початкові гирла 
правої і лівої ВА розташовуються зазвичай на рів-
ні верхніх країв заслінок клапана аорти, але рівень 
витоків вінцевих судин по відношенню до півмі-
сяцевих заслінок змінний [14, 22]. Великі транс-
формації вінцевої системи продовжуються після 
встановлення хаотичного розташованого судин-
ного сплетення артерій, вен і капілярів саме після 
з’єднання з аортою [25].

Для гирла правої ВА найбільш частим є роз-
ташування вище вільного краю півмісяцевої за-
слінки (51,3% спостережень), на рівні вільного 

краю (30%) або нижче його (18,7%) [6; 7; 22]. Вічко 
лівої ВА може перебувати на рівні вільного краю 
півмісяцевої заслінки (у більшості спостережень – 
42,6%), вище або нижче її краю (у 28 і 29,4% від-
повідно).

Біфуркація є загальним типом розгалуження 
вінцевих артерій незалежно від їх діаметру. У цьо-
му типі розгалуження кожна судина (стовбур) роз-
діляється на дві гілки, довжина кожної дорівнює 
відстані по стовбуру від вершини кута попере-
днього розгалуження [11]. Ліва ВА відходить від 
лівоївінцевоїпазухи аорти і розміщена між почат-
ком легеневого стовбура і лівим вушком серця,  
ділиться на згинальну та передню міжшлуночко-
ву гілки. Огинальна гілка прямує під лівим вуш-
ком у вінцевій борозні на діафрагмальну (нижню)  
поверхню серця. Від огинальної гілки у висхідно-
му і низхідному напрямках відходять передсердні 
і шлуночкові гілки. До передсердь прямує від 1 до 
8 гілок, які по своїй топографії діляться на передні, 
проміжні і задні, а по своєму шляху – на короткі й 
довгі [8; 12; 19].

Передня міжшлуночкова гілка спускається по 
передній міжшлуночковій борозні до верхівки 
серця та віддає наступні гілки: діагональну (біч-
ну) гілку;передні ліво- та правошлуночкові гілки; 
передні міжшлуночкові перегородкові гілки; гілку 
артеріального конуса [8; 18]. Від передньої між-
шлуночкової гілки лівої ВА відходять діагональні 
гілки (від 1 до 4), які беруть участь у кровопос-
тачанні бічної стінки лівого шлуночка і можуть 
анастомозувати з огинальною лівошлуночковою 
гілкою [9; 11]. В окремих випадках діагональна 
гілка починається проксимальніше, так що від 
стовбура лівої ВА починаються три судини за-
мість двох. У цьому випадку додаткова артерія-
відходить від лівої головної, між передньою між-
шлуночковою і згинальною гілками, називається 
проміжною гілкою. Ця артерія забезпечує притік 
крові до передніх відділів вільної стінки лівого 
шлуночка [1; 12].

Ліва ВА віддає від 6 до 10 перегородкових гілок, 
які кровопостачають передні 2/3 міжшлуночкової 
перегородки. Власне передня міжшлуночкова гілка 
лівої ВА досягає верхівки серця та кровопостачає 
його, іноді вона переходить на діафрагмальну по-
верхню серця, анастомозуючи із задньою міжшлу-
ночковою артерією серця, здійснюючи колатераль-
ний кровотік між лівою та правою ВА. Огинальна 
артерія проходить в лівій передсердно-шлуночко-
вій борозні і має одну або більше гілок, що досяга-
ють тупого краю серця, яка забезпечує кровопос-
тачання бічної і задньої стінки лівого шлуночка. 
Крім того, від огинальної гілки відходять важливі 
передсердні артерії [9; 11].

Ліва ВА у порівнянні з правою ВА має корот-
ший стовбур, який в більшості випадків розташо-
вується позаду кореня легеневого стовбура. Права 
ВА після виходу з аорти огинаєправе вушко, далі 
прямує по вінцевій борозні вправо, потім – на-
зад, досягає задньої поздовжньої борозни, по якій 
спускається до верхівки серця та носить назву за-
дньої міжшлуночкової гілки [3]. Права ВА віддає 
передсердні і шлуночкові гілки, кровопостачаючи 
праве передсердя, частину передньої та всю задню 
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поверхню лівого шлуночка, міжпередсердну пере-
городку і задню третину міжшлуночкової перего-
родки [1; 8; 22].  

Артерія передсердно-шлуночкового вузла при-
близно в 90% випадків відходить від правої ВА, і 
тільки в 10% – від огинальної артерії. У окремих 
випадкаху формуванні задньої низхідної ВА беруть 
участь обидві артерії – права вінцева та огинальна. 
Ряд вчених, зокрема W. Fulton, D. Lewin, G. Gadiner, 
підтримують думку, що головну роль у васкуляри-
зації міокарда відіграє передня міжшлуночкова гіл-
ка, потім огинальна гілка і тільки незначну – права 
ВА. Незалежно від типу кровопостачання серця 

через ліву ВА протікає в три рази більше крові,ніж 
через праву ВА [1; 8].

Висновки. Отже, аналіз джерел наукової літе-
ратури дозволяє стверджувати, що розвиток ВА є 
складною сукупністю контрольованих процесів, 
які мають значні наслідки у фізіології людського 
організму.

Перспективи подальших досліджень. На 
сьогоднішній день дослідження розвитку ВА та 
їх варіантної анатомії залишається в центрі уваги, 
оскільки проблеми порушення вінцевого кровообі-
гу є провідною причиною захворюваності, інвалі-
дизації та смертності населення.
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NEW ASPECTS ABOUT MALFORMATIONS OF ORAL CAVITY AND PHARYNX

Anomalies of the oral cavity and pharynx are very common in the field of neonatology, especially when it comes to mul-
tiple fetal malformations. Malformations of the oral cavity are usually represented by splitting. Typical examples are the cleft 
palate and the cleft lip. Anomalies of development of the pharynx occur in the form of splitting, shortening or absence of the 
soft palate and uvula; these defects are often combined with congenital crevices of the hard palate. As rare anomalies are 
observed defects of the palatine arches of the tonsils.

All this and other abnormalities in the development of the oral cavity and pharynx are described in detail in the presented 
article. The clinic, diagnostics and treatment for these pathologies is also typical. There is a clear parallel between the struc-
ture of the digestive organs, mechanisms and etiology of the development of these disorders.

Key words: pathology, oral cavity, pharynx, fetus, embryogenesis.

Аномалії ротової порожнини та глотки є вкрай частим явищем в галузі неонатології, особливо коли це стосується 
множинних вад розвитку плода. Мальформації ротової порожнини представлені зазвичай розщілинами. Типовими 
прикладами слугує «вовча паща» та «заяча губа». Аномалії розвитку глотки зустрічаються у вигляді розщеплення, 
укорочення або відсутності м'якого піднебіння і язичка; ці дефекти нерідко поєднуються з уродженими ущелинами 
твердого неба. Як рідкісні аномалій спостерігаються дефекти піднебінних дужок мигдалин.

Все це та інші аномалії розвитку ротової порожнини та глотки детально викладено у представленій статті. Вашій 
увазі пропонується також характерна клініка, діагностика та лікування при даних патологіях. Наведено чітку паралель 
між будовою органів травлення та механізмів й етіології розвитку порушень.

Ключові слова: патологія, ротова порожнина, глотка, плід, ембріогенез.

Аномалии ротовой полости и глотки являются крайне частым явлением в области неонатологии, особенно ког-
да это касается множественных пороков развития плода. Мальформации ротовой полости представлены обычно 
расщеплениями. Типичными примерами служит «волчья пасть» и «заячья губа». Аномалии развития глотки встре-
чаются в виде расщепления, укорочение или отсутствие мягкого неба и язычка; эти дефекты нередко сочетаются 
с врожденными расщелинами твердого неба. Как редких аномалий наблюдаются дефекты небных дужек миндалин.

Все это и другие аномалии развития полости рта и глотки подробно изложены в представленной статье. Ваше-
му вниманию предлагается также характерна клиника, диагностика и лечение при данных патологиях. Приведено 
четкую параллель между строением органов пищеварения, механизмов и этиологии развития этих нарушений.

Ключевые слова: патология, ротовая полость, глотка, плод, эмбриогенез

Introduction. The first section of the mouth is 
known as the oral cavity, or the mouth cavity. This 
space is bordered in the front and to the sides by the 
two alveolar arches, which contain the teeth. The mus-
cles of the oral cavity include that of the lips, cheeks, 
floor of the mouth and tongue. The tongue is a mobile 
structure formed by both extrinsic and intrinsic mus-
cles. It is part of the floor of the oral cavity, and is in-
volved in taste, mastication and oral cleansing [1; 2; 4]. 

According to L. Kharkov, every year in Ukraine 
increases the number of children with birth-defects in 
the maxillofacial area (400-500 cases); author requires 
pay special attention on cleft lip and palate on infants. 
Cleft palate, characterized by formation crack in the 
palate during embryogenesis as a result of incomplete 
fusion of the bone structures of the mouth. As a rule, 
such defect entails development failure of upper lip, 
teeth and nasal cavity.

There is a hypothesis that such defects formed as 
a result of exogenous or endogenous factors and in-

fluenced by genetic features. Vasylenko V. M. argues 
that such external factors may be minor trauma, sud-
den drop, providing a blow to the abdomen, excessive 
stress and hard work, high levels of radiation, some-
times toxemia [3; 5; 7]. Usually, conservative treat-
ment is inappropriate, so doctors prefer more radical 
methods, such as uranoplasty and cheyloplasty.

The pharynx is a five-inch long tube that starts near 
our nose and ends at our windpipe. The muscular phar-
ynx effectively forms the entry for the esophagus, or 
our “food canal,” and the trachea, also known as our 
“windpipe.” For this reason, the pharynx is considered 
a part of both our respiratory and digestive systems 
[18; 22].

Discussion the problem about anomaly of oral 
cavity and throat is important not only for gastroenter-
ologists, dentists, but also for maxillofacial surgeons. 
Nowadays, its actually to study the anatomy of the 
digestive system, forming factors of various anom-
alies for further successful treatment. Particularly, it 
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concerns the prosperous treatment of complex defects, 
primary and secondary deformities of the lips, palate 
defects and gums, teeth, tongue and his bridle, breach 
formation of salivary glands and flaws of pharynx too 
[6; 8; 9].

Agglossia is an extremely rare congenital defect 
of the mouth, which is a complete or partial absence 
of the tongue. Typically, there is a defect in combina-
tion with other disabilities, and often partial [15; 16]. 
It means, that there is a small remnant of the body, but 
not so much to perform prescribed functions. Currently 
abnormalities etiology is not defined, although there is 
a notion, that to promote for disorder could some par-
ents recessive genes [19; 20; 21].

Zenker`s diverticulum – saccular formation be-
tween the pharynx and esophagus, which formed as a 
result of malfunction of the upper esophageal sphinc-
ter. Patients most often have the sensation of a foreign 
body, appears dry cough and excessive salivation. In 
the early stages of identifying its possible to use diet 
and washing diverticulum [10; 11; 14]. Usually the 
patient will learn about later pharyngeal residue and 
therefore conservative treatments aren`t effective and 
have the opportunity to involve surgical removal. 

Correction involves no complicated manipula-
tion – namely endoscopic dissection or removing 
vestiges pass through the esophagus, allowing food 
to progress normally. More precisely, while traction 
and pulsion mechanisms have long been deemed the 

main factors promoting development of a Zenker's 
diverticulum, current consensus considers occlusive 
mechanisms to be most important: uncoordinated 
swallowing, impaired relaxation and spasm of the 
cricopharyngeus muscle lead to an increase in pres-
sure within the distal pharynx, so that its wall herni-
ates through the point of least resistance (known as 
Killian's triangle, located superior to the cricopharyn-
geus muscle and inferior to the thyropharyngeus 
muscle. Thyropharyngeus and cricopharyngeus are 
the superior and inferior parts of inferior constrictor 
muscle of pharynx respectively) [13].

Ankyloglossia is a defect associated with presence 
of the tongue-tied. Amounts to 5% prevalence of con-
genital disorders of oral cavity. Pathology is divided 
into defect of top of the tongue and surrounding tissue 
bottom of the mouth and tongue tops with defect of 
alveolar bone. The main symptoms of the disease is the 
inability to breast-feeding because of pain tasks mother 
or loss of nipple mouth baby [12; 14; 17].

Prospects for further research. The presented 
topic requires a detailed study, as well as an in-depth 
study of normal anatomy of digestion. In particular, it 
is necessary to understand the physiological processes 
of the digestive system, since this is the basis for the 
study of diseases. Especially congenital anomalies of 
the digestive system are of considerable interest to re-
searchers, because such flaws are combined with other 
pathologies.
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ВАДИ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Природжені вади серця у дітей не тільки дуже поширені, але і мають тенденцію до зростання. Саме тому залиша-
ється досить актуальною проблема пренатальної та ранньої діагностики вад розвитку, вивчення їх поширеності для 
проведення одного з основних своєчасно корегуючих кардіохірургічних методів лікування дітей та диспансерного 
спостереження.

Ключові слова: розвиток, серце, вади.

Врожденные пороки сердца у детей не только очень распространены, но и имеют тенденцию к росту. Именно 
поэтому остается весьма актуальной проблема пренатальной и ранней диагностики пороков развития, изучение 
их распространенности для проведения одного из основных своевременно корректирующих кардиохирургических 
методов лечения детей и диспансерного наблюдения.

Ключевые слова: развитие, сердце, пороки.

Conginetal heart disease in children is not very common, it also has the tendency to increase in its numbers. Therefore, 
it is a topical issue of prenatal and early diagnostics of defects, as well as the study of its prevalence for theating with one of 
the most important methods of timely corrextive cardiac treatment for children and their medical check-up.

Key words: development, heart, defects.

Вступ. Захворювання серцево-судинної систе-
ми займають перше місце серед причин інваліди-
зації та смертності з частотою від 3 до 8 випадків 
на 1000 новонароджених. Актуальність даної пато-
логії полягає не лише у її поширеності, але й у не-
безпеці для життя. Проблема давно переросла межі 
суто медично [1-3, 8].

Серед причин, що зумовлюють виникнення 
природжених вад серця слід виділити групу тера-
тогенних, генетичних та мультифакторних чинни-
ків. Однак специфічних причин природжених вад 
серця на сьоголні встановлено небагато, серед них 
доведений причинно-значимий вплив вірусу крас-
нухи, гострих респіраторних вірусних інфекцій, 
епідемічного паротиту, вітряної віспи, алкоголю 
тощо. Безумовно виникнення може бути викликане 
радіоактивним та рентгенівським опроміненням, 
дією токсичних речовин (нікотину, медикаментів) 
[2; 11; 13].

Також природжені вади серця можуть входити 
до патологічного симптомокомплексу хромосом-
них захворювань: хвороби Дауна, синдромів Шер-
шевського-Тернера, Едвардса, Патау та генних син-
дромів [8; 9].

На жаль, 1% дітей народжуються з цією пато-
логією, з них 47% вад діагностуєттся ще в поло-
говому будинку, 93% – аж до року, 60-65% – без 
хірургічної корекції не доживають до 1-го року.

Дана патологія виникає внаслідок порушення 
нормального розвитку системи кровообігу в ембрі-
оналтному періоді.0 На їх розвиток суттєво вплива-
ють шкідливі фактори, особливо з 3-го по 8-й тиж-
день ембріогенезу, коли відбувається формування 
камер серця [7; 15; 16].

Найчастішими захворюваннями вважається де-
фекти міжшлуночкової та міжпередсердної пере-
городок, відкрита артеріальна протока, коарктація 

аорти, стеноз аорти, стеноз легеневого стовбура, 
транспозиція магістральних судин і тетрада (пен-
тада) Фалло, декстрокардія серця тощо.

Дефекти міжшлуночкової перегородки є найпо-
ширенішою природженою вадою, яка трапляється 
з частотою 12 на 10000 випадків. Дана вада харак-
теризується наявність отвору між двома камерами 
серця – шлуночками, внаслідок чого крізь цей отвір 
кров з лівого шлуночка потрапляє в правий шлу-
ночок, де тиск значно нижчий. Чим більший цей 
отвір, тим більше крові потрапляє з лівого шлуноч-
ка в правий шлуночок, що може призвести до того, 
що в правий шлуночок і легеневу артерію надхо-
дить підвищена кількість крові, яка змушує ці від-
діли працювати надмірно, приводячи до розвитку 
серцевої недостатності. Особливість дефекту між-
шлуночкової перегородки в тому, що даний стан 
спостерігаються, в основному, у новонароджених і 
майже ніколи не спостерігається у дорослих [6; 12].

Дефекти міжпередсердної перегородки склада-
ють 10-12% від усіх вад, які розташовуються у цен-
тральній або верхній частині міжпередсердної пе-
регородки в ділянці овальної ямки, локалізуючись 
у нижній частині перегородки, причому нижній 
край їх утворюється гребінцем, який відокремлює 
передсердно-шлуночкові клапани – правий від лі-
вого. Також може поєднуватись з атиповим впадан-
ням частини (значно рідше – всіх) легеневих вен 
до правого передсердя або верхньої порожнистої 
вени. Поєднання дефекту міжпередсердної пере-
городки із мітральним стенозом відоме під назвою 
синдрому Лютембаше [4; 14].

З найбільш частих природжених вад є відкрита 
артеріальна протока (Боталова), при якій не спо-
стерігається закриття протоки між аортою та леге-
невою артерією. За рідким виключенням, відкрита 
артеріальна (Боталова) протока, сама невинна, про-
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те водночас “злісна» із усіх природжених вад сер-
ця. Серце, хоча й збільшуєттся, але досить легко 
справляється з навантаженням. Діти із цією вадою 
нормально розвиваються й ростуть і, за винятком 
«шуму» у серці, звичайно нічим від однолітків не 
відрізняються [7; 10].

Одним з найстарших і найбільш частих карді-
ологічних діагнозів, що зустрічаються в практиці 
лікаря – недостатність мітрального клапана. Під 
мітральною недостатністю варто розуміти стан, 
при якому під час систоли лівого шлуночка части-
на крові попадає в порожнину лівого передсердя 
проти нормального току крові по камерах серця. 
Цей патологічний зворотній тік крові називається 
мітральна регургітація й може розвиватися як при 
первинному послабленні стулок коапана, так і при 
послабленні клапанного апарату серця. Недостат-
ність мітрального клапана зустрічається дуже час-
то, олнак не можна виключити й гіпердіагностику 
цього синдрому [18].

Рідкісною природженою аномалією, при якій 
велика частина серця розташована в грудній по-
рожнині справа, симетрично нормального його 
стану є декстрапозиція. Це супроводжується “зво-
ротнім» положенням усіх судин, вихідних і вхідних 
в серце, зазвичай поєднується з дзеркальним розта-
шуванням усіх непарних внутрішніх органів. Вияв-
ляється частіше випадково при рентгенологічному 
або електрокардіографічному дослідженні [9].

Коарктація аорти – природжена вада серцево-
судинної системи, при якій спостерігається сегмен-
тарне звуження аорти, що пов’язане з порушенням 
процесу нормального формування стінки аорти ще 
в перинатальному періоді. Також коарктація аорти 
може виникнути і протягом життя при розвитку 
атеросклерозу – в цьому випадку холестеринові 
бляшки зменшують просвіт аорти і викликають її 
звуження. У інших випадках коарктація аорти від-
бувається при тупих травмах грудної клітки або 
при розвитку синдрому Такаясу у хворого [17].

Аортальний стеноз – дефект аортального кла-
пана серця, що утруднює відтік крові з лівого шлу-
ночка серця у висхідну частину дуги аорти і велике 

коло кровообігу. Ця природжена аномалія, коли 
формується одностулковий клапан, двохстулковий 
зі спайками або може бути дефект клапанів зі спай-
ками у вигляді міцного фіброзного кільця, що не 
дає порції крові спокійно протікати через звужений 
отвір. У результаті тривалого впливу поступово 
відбувається деформація клапанів і розтягування 
аорти перед ним, з формуванням аортальної недо-
статності. Тобто перерозтягнений клапан перестає 
змикатись повністю і порції крові повертаються на-
зад у шлуночок через різницю тиску. Таким чином 
формується серцева недостатність і порушення 
основної функції серця – насосної, нагнітання кро-
ві в кола кровообігу і кровопостачання тканин [14].

Тетрада Фалло – спадкова природжена вада 
серця, що поєднує в собі дефект міжшлуночко-
вої перегородки, зсув аорти, гіпертрофію правого 
шлуночка та стеноз висхідного відділу у правому 
шлуночку. При даній ваді правий і лівий відділи 
серця об’єднуються, внаслідок чого в обох від-
ділах встановлюється однаковий тиск. Це при-
зводить до того, що артеріальна кров не збагачу-
ється киснем, так як у ній багато венозної крові.  
Тому темний колір венозної  крові і стає причи-
ною розвитку ціанозу. Як правило, такі діти не до-
живають до року [5].

Висновки. Отже, вивчення нормального орга-
ногенезу з метою виявлення можливих відхилень 
у процесі становлення серцево-судинної системи, 
що сприятиме підвищенню ефективності діагнос-
тики та диференційованого лікування різних типів 
гемодинамічних розладів у дітей з вродженими ва-
дами серця після оперативної корекції на підставі 
уточнення патогенетичних механізмів їх розвитку 
шляхом визначення інструментальних і біохіміч-
них маркерів міокардіальної дисфункції.

Перспективами подальшого дослідження є 
адекватна медична допомога хворим з природже-
ними серцево-судиними вадами розвитку, що ви-
магає сучасного медичного обладнання, значних 
матеріальних затрат, своєчасної хірургічної ко-
рекції та раціональної наступної медикаментозної  
терапії.
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ВАДИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
Проблеми патології шлунково-кишкового тракту у новонароджених є актуальними, оскільки є основною при-

чиною високої смертності. Дані літератури свідчать про наявність значної кількості досліджень, присвячених при-
родженим вадам системи травлення та потребують подальшої наукової розробки. Антенатальна діагностика вад 
розвитку дозволяє побудувати алгоритм адекватного ведення вагітності, пологів та надання своєчасної хірургічної 
допомоги.

Ключові слова: шлунково-кишковий тракт, кишка.

Проблемы патологии желудочно-кишечного тракта у новорожденных актуальны, поскольку является основной 
причиной высокой смертности. Данные литературы свидетельствуют о наличии значительного количества иссле-
дований, посвященных врожденным порокам пищеварительной системы и требуют дальнейшей научной разра- 
ботки. Антенатальная диагностика пороков развития позволяет построить алгоритм адекватного ведения беремен-
ности.

Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт, кишка.

The problems caused by pathologies of the gastrointestinal tract in infants are important, since they are the main cause 
of high mortality rates. The literature given indicates the presence of a significant amount of studies on congenital defects  
of the digestive system, that require further scientific development. Antenatal diagnosis of defects and malformations allow 
us to build an adequate plan for parental care, childbirth, and also help us provide timely surgical care.

Key words: gastrointestinal tract, intestine.

Щорічно у світі народжуються діти із серйозни-
ми аномаліями. Проблема згубної дії екологічних 
чинників на важливі регулюючі системи організму 
людини стає однією з найболючіших проблем охо-
рони здоров’я України [11; 18]. Більшість аномалій 
виникає впродовж перших двох місяців ембріоге-
незу, оскільки цей період характеризується інтен-
сивним формуванням усіх органів та систем, і тому 
ембріон найчутливіший до різноманітних шкідли-
вих впливів. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що біль-
ше 2% дітей народжуються з вадами розвитку, що 
несумісні з життям і потребують термінової хірур-
гічної корекції. Природжені вади травної систе-
ми – це одна з найбільш поширених форм ізольо-
ваних і системних вад у дитячому віці та посідають  
4-те місце у структурі вад розвитку у дітей,  
які зустрічаються на тлі спадкових аномалій, що 
передаються за рецесивним або домінантним ти-
пом. Своєчасна антенатальна діагностика вад роз-
витку є не тільки медичною, але і соціальною про-
блемою [14].

Найчастішими природженими вадами розви-
тку – вади стравоходу. Найбільш поширенішими є 
атрезія стравоходу – надзвичайно важка вада для 
новонароджених дітей, яка несумісна з життям, 
при якій майже повністю відсутній стравохід. Ди-
тина не в змозі ковтати звичайну їжу, що загрожує 
голодною смертю [5; 6].

Гастрошизис – природжена вада розвитку пе-
редньої черевної стінки, при якій органи черевної 

порожнини розташовуються назовні через дефект 
черевної стінки і парієтального листка очеревини. 
Зазвичай евентрують петлі кишечника та шлунок. 
Гастрошизис формується на ранніх термінах вагіт-
ності, як правило на 4-5 тижні внутрішньоутроб-
ного розвитку. Виникає патологія при порушенні 
розвитку і нормального функціонування судин пе-
редньої черевної стінки [4; 8; 17; 24].

Повна кишкова нориця пупка (незарощення 
жовткової протоки) – захворювання, яке проявля-
ється після відпадання пуповини. З пупкової ямки 
починає виділятися кишковий вміст. Також можли-
вий заворот кишки навколо протоки, що призво- 
дить до швидкого порушення кровообігу в петлях 
кишечника, їх інвагінації через протоку, защемлен-
ня і некрозу стінки кишки [12; 19].

Дивертикул Меккеля – природжена вада тон-
кої кишки, яка розвивається у ранньому внутріш-
ньоутробному періоді у плода. Пов’язана із по-
рушенням зворотного розвитку проксимального 
відділу жовткової протоки, коли залишається не-
облітерірованною (незакритою) її проксимальна 
частина. У 2-3% вона залишається незарощеною 
і утворює дивертикул [15; 16]. У перші тижні 
внутрішньоутробного розвитку функціонують 
ембріональні протоки – жовткова і сечова, які 
входять до складу пупкового канатика. Перша 
служить для живлення плоду, з’єднуючи кишеч-
ник з жовтковим мішком, по другій здійснюєть-
ся відтік сечі в навколоплідні води. Дивертикул 
Меккеля може викликати ряд ускладнень – ін-
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вагінацію, кровотечі, запальні процеси, заворот 
тощо [21-23].

Ембріональна фізіологічна грижа утворюється, 
коли передня черевна стінка у плода формується 
із запізненням, в результаті чого фізіологічна грижа 
і пупковий канатик заростає неповністю. Патоло-
гічний процес починається на другому місяці емб-
ріонального розвитку. Однак слід пам’ятати, що до 
13 тижнів кишечник може виходити за межі черев-
ної порожнини і провокувати випинання пупкового 
канатика. Це вважається фізіологічною нормою: 
кишечник в проміжку між шостим і десятим тиж-
нями  ембріонального  розвитку  мігрує всередину 
пупкового канатика. При нормальному перебігу ва-
гітності петля товстої і тонкої кишки зазвичай са-
мостійно втягується в черевну порожнину. Приро-
джена ембріональна грижа не являє небезпеки для 
життя і здоров’я, але тільки в тому випадку, якщо 
патологічне утворення в розмірі не більше 1,5 сан-
тиметрів [7; 9; 13; 20].

Омфалоцеле плода – дефект черевної стінки 
в ділянці пупкового канатика, через який евен-
трують органи черевної порожнини, вкриті мемб-
раною, що представлені вісцеральною очереви-
ною. Пупковий канатик також входить до складу 
стінки грижового мішка, вмістом якого зазвичай 
є петлі тонкої і товстої кишки, шлунок і, приблиз-
но в 50% випадків, печінка. М’язи черевної стінки 
нор- мально розвинені. У 10-18% випадків спосте-
рігається розрив грижового мішка, який може ста-
тися внутрішньоутробно, під час пологів або після 
народження. Омфалоцеле плода виникає в резуль-
таті порушення процесу повернення кишечника 
в черевну порожнину після того, як між шостим і 
десятим тижнями гестації відбувається його мігра-
ція в пупковий канатик [8, 10].

Дуже рідко зустрічається подвоєння шлунка. 
Описано випадки «дзеркального» подвоєння шлун- 
ка, додатковий шлунок розташовувався вздовж 
малої кривизни, маючи загальну м’язову стінку 
з основним шлунком, малий чепець відсутній.

Хвороба Гіршпрунга – є досить поширеним 
дитячим захворюванням. При даній ваді на різ-

них ділянках товстої кишки спостерігається від-
сутність або значне зниження кількості нервових 
сплетень. У разі відсутності рухової активності 
певної ділянки кишки, у верхніх відділах відбува-
ється застій її вмісту, що тягне за собою хронічну 
кишкову непрохідність і постійну інтоксикацію. 
Вважається, що причиною хвороби є неспромож-
ність клітин ембріонального нервового зачатку 
мігрувати із нервового гребеня в стінку первинної 
кишки або неспроможність інтрамуральних та під-
слизових сплетень розвиватись разом із кишковою 
стінкою в каудальному та краніальному напрямках  
(4-12-й тиждень внутрішньоутробного розвитку). 
Природжений агангліоз супроводжується іншими 
вадами розвитку – вадами сечовивідних шляхів, 
серця, хворобою Дауна [2; 3].

Природжені вади розвитку прямої кишки та 
відхідника можуть утворюватися на 5-8 тижні вну-
трішньоутробного розвитку в процесі розділення 
клоаки і формування промежини. Аноректальні 
вади є наслідком порушення внутрішньоутробно- 
го розвитку дистального відділу задньої кишки. 
Вважають, що прямокишкова атрезія виникає вна-
слідок гострого судинного розладу на 13-14 тижні 
ембріогенезу, під впливом спадкових і тератоген-
них чинників [19]. Атрезія відхідника характеризу-
ється відсутністю анального отвору, на місці якого 
визначається невелика заглибина шкіри або виступ 
у вигляді рубця, або у вигляді горбика який є про-
довженням шва калитки [1; 19].

Висновок. Отже, вивчення механізму розви-
тку природжених вад шлунково-кишкового тракту 
у сучасній медицині є важливим для базових знань  
в цій галузі, а також моніторінгові дослідження 
частоти та структури природжених вад розвитку 
в новонароджених дітей.

Перспективами подальшого дослідження за-
лишається вивчення нормального органогенезу 
шлунково-кишкового тракту з метою виявлення 
можливих відхилень у процесі становлення його 
структур, що сприятиме правильному вибору хі-
рургічної тактики та подальших анатомо-клінічних 
розробок.
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НОВА ПАРАДИГМА В ВАКЦИНОЛОГІЇ:  
ВІД ІНДИВІДУАЛЬНОГО РІВНЯ ДО ПОПУЛЯЦІЙНОГО  

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
 
У статті  проведено аналіз сучасного стану проблеми вакцинопрофілактики дитячих інфекцій (кір, краснуха, па-

ротит), обговорюється вплив персистенції гепесвірусів на формування індивідуальної  специфічної відповіді на ще-
плення та окреслюється перспектива персоналізаційного підходу до створення колективного імунітету.

Ключові слова: вакцинопрофілактика, герпесвіруси, індивідуалізація, персональні імунологічні профілі.

В статье проведен анализ современного состояния проблемы вакцинопрофилактики детских инфекций (корь, 
краснуха, паротит), обсуждается влияние персистенции герпесвирусов на формирование индивидуального спец-
ифического ответа на прививку и определяется перспектива персонализационного подхода к созданию коллектив-
ного иммунитета.

Ключевые слова: вакцинопрофилактика, герпесвирусы, индивидуализация, персональные иммунологичес-
кие профили.

The article analyzes the current state of the problem of vaccine prevention of childhood infections (measles, rubella, 
parotitis), discusses the influence of persistence of herpes viruses on the formation of an individual specific response to 
vaccination and determines the prospect of a personalized approach to creating collective immunity.

Key words: vaccine prophylaxis, herpes viruses, individualization, personal immunological profiles.

 
Актуальність. Досягнення науки та їх впрова-

дження у практичну охорону здоров’я дозволяють 
значно знизити рівень захворюваності та смертнос-
ті від багатьох поширених інфекцій. Деякі з них, 
такі як натуральна віспа, завдяки енергійному про-
веденню масштабних та цілеспрямованих заходів, 
що включають обов’язкову активну специфічну 
профілактику, вдалося ліквідувати повсюди, а інші, 
наприклад поліомієліт, на початок 2004 року збе-
реглися лише у 6 країнах світу. Разом з тим оста-
точної перемоги людства над інфекційними за-

хворюваннями до теперішнього часу не одержано. 
Це, очевидно, пов’язано з тісним взаємозв’язком 
макроорганізму людини з мікроорганізмами. 
У ХХІ столітті, як і у ХХ столітті, інфекційні хво-
роби забирають численну кількість життів і зали-
шаються актуальною проблемою охорони здоров’я 
багатьох країн світу. На теперішній час найбільш 
ефективним та екологічним засобом боротьби з ін-
фекційними захворюваннями та їх попередження 
є вакцинопрофілактика. У численних міжнарод-
них документах (Гельсінська декларація, 1975; 
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Віденська декларація, 1993; Оттавська декларація 
про право дитини на здоров’я, 1998) визначено 
обов’язок лікарів роз’яснювати батькам, що відмо-
ва від вакцинації дитини порушує право останньої 
на життя та здоров’я. Медичні працівники повинні 
інформувати про необхідність та доступність ще-
плень для громадян, а також про можливість вибо-
ру державних, муніципальних та приватних закла-
дів охорони здоров’я для проведення імунізації [1].

Постановка проблеми. Масова специфічна 
профілактика керованих інфекцій спрямована на 
створення колективного імунітету. Її ефективність 
оцінюється за допомогою серологічного моніто-
рингу. Результати такого моніторингу свідчать, 
що навіть при наявності колективного імунітету 
завжди є групи осіб, які не мають захисного рівня 
антитіл [2]. Це обґрунтовує необхідність виявлення 
таких осіб і корекції їх імунних реакцій на вакци-
ни. Тобто мова йде про індивідуалізацію (персона-
лізацію) вакцинації [3].

Всесвітня організація охорони здоров'я 
(ВООЗ) сформулювала нові вимоги до якості нада-
ної медичної допомоги. Вектор розвитку медици-
ни рухається по переходу до моделі 4П-медицини. 
Медицина стає не тільки медициною лікування 
хворих людей, а й перш за все медициною супро-
воду здорових. Якщо ми будемо супроводжувати 
людину, підправляючи її спосіб життя, коригуючи 
фактори ризику, ми дозволимо їй довго бути мо-
лодою. 4П-медицина як новий науковий напрям 
охорони здоров'я почала формуватися в ряді кра-
їн зовсім недавно. Головним в цьому напрямку 
є виявлення захворювань на доклінічній стадії і 
недопущення його подальшого розвитку з вико-
ристанням різних профілактичних заходів за ак-
тивної участі пацієнта і лікаря. Зміна парадигми 
мислення і орієнтації лікарів і керівників охоро-
ни здоров'я з лікувально-діагностичного на пе-
реважно передбачувальний, попереджувальний, 
профілактичний, персоналізований процеси при 
активній участі пацієнтів потребують від держави 
і суспільства серйозних зусиль, але все окупиться 
зниженням захворюваності і збільшенням якості і 
тривалості здорового життя [4].

Постановка завдання. Медична практика в об-
ласті вакцинології до недавнього часу полягала 
в тому, щоб за універсальним календарем одним і 
тим самим набором вакцин були щеплені всі люди 
в популяції, при відсутності протипоказань. Однак 
є  декілька припущень, що лежать в основі цього 
підходу. Одне з цих припущень полягає в тому, що 
кожна людина буде виробляти однакові рівні за-
хисних  антитіл з майже неіснуючими показниками 
відповідних побічних ефектів. Також припускаєть-
ся, що кожна людина знаходиться на приблизно 
однаковому рівні з попередження захворювання 
і що дози вакцини і їхня кількість, необхідні для 
розвитку напруженого імунітету, однакові для 
всього населення. Головною метою цього підхо-
ду була парадигма популяційного рівня імунітету, 
яка дозволила контролювати в певній мірі  багато 
інфекційних захворювань. Основний недолік цьо-
го підходу полягає в тому, що він ігнорує індиві-
дуальну варіабельність імунологічної відповіді 
на різні типи вакцин і будь-яку генетичну схиль-

ність до реактогенності, а також різницю в дозах 
та схемах, необхідних для створення напруженого 
стійкого імунітету. У той же час досягнення в об-
ласті імунології, генетики, молекулярної біології та 
біоінформатики демонструють цінність персоналі-
зованого підходу до вибору вакцинних препаратів 
і їх дозування. Таким чином, новий підхід в області 
вакцинології розвивається між традиційним погля-
дом на популяційне громадське здоров'я та новою 
парадигмою індивідуального рівня, яка визнає уні-
кальні індивідуальні варіації у відповідь на біоло-
гічні агенти [5].

Викладення основного матеріалу. Великі екс-
периментальні і клінічні дослідження показали,  
що вакцини здатні викликати як супресію, так 
і активацію окремих імунних функцій дитини, 
причому кожна вакцина має свій спектр впливу 
на кількісні і функціональні характеристик імунно-
го статусу. Імуномоделююча дія вакцин залежить 
від виду збудника, технології їх виготовлення, шля-
хів і схеми введення, від індивідуальних імуноге-
нетичних особливостей формування поствакци-
нального імунітету.

Для поствакцинального імунітету характерні 
різні клініко-імунологічні варіанти, які випливають 
на здатність імунної системи дитини відповідати 
на інфекційні антигени як в природних умовах, так 
і в процесі вакцинації. У здорових дітей нормальні 
варіації структурних і функціональних характерис-
тик показників системи імунітету зазвичай компен-
совані. У дітей з обтяженою спадковістю (генетич-
но детерміновані) дані варіації можуть досягати 
значень, що ставлять організм на грань патології 
(пограничні стани). Генетично обумовлена  інтен-
сивність імунної відповіді на різні, зокрема інфек-
ційні, антигени проявляється як у вигляді форму-
вання недостатнього поствакцинального імунітету, 
так і в цілому слабкою протиінфекційною стійкіс-
тю імунної системи. Імуногенетичне обстеження 
до вакцинації має проводитися з метою отримання 
інформації про індивідуальні особливості системи 
імунітету дитини різних вікових групи; можливос-
тях системи імунітету дитини в плані формування 
поствакцинального імунітету; індивідуальної спе-
цифічної чутливість до кожної вакцини; генетич-
ною схильністю до цього.

Серед дитячих хвороб, керованих засобами 
активної імунізації, чільне місце займають кір, 
краснуха і епідемічний паротит (ЕП). Ці хвороби 
відносяться до вірусних антропонозних інфекцій 
з однаковим шляхом передачі та подібною конта-
гіозністю. Традиційно вони вважаються дитячими 
інфекціями, однак останнім часом все частіше цим 
захворюванням піддається і доросле населення. 
Планова і масштабна вакцинопрофілактика при-
вела до істотного зниження показників захворю-
ваності цими інфекціями. Особливо значні успіхи 
в цьому плані досягнуті за останні 10-20 років, що 
дозволило в окремих регіонах світу прогнозувати 
ліквідацію цих хвороб .

Особливо сприйнятливі до інфекційних захво-
рювань діти раннього віку. Їх фізіологічно незрілий 
організм ще не сформував імунітет і не виробив 
в достатній мірі неспецифічні захисні реакції на 
вплив збудника. В результаті цього у дітей ран-
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нього віку є схильність до генералізації процесу 
і розвитку септичних станів, що нерідко призво-
дить до летальних наслідків. У структурі дитячої 
смертності випадки від інфекційних захворювань 
досягають 63%. 

Дитячі вірусні інфекції,що керуються вакцина-
цією, такі як кір, краснуха і епідемічний паротит 
(ЕП), займають особливе місце, оскільки можуть 
викликати важкі ускладнення з різними медичними 
та соціально значущими наслідками. Крім того, не-
зважаючи на різні клінічні прояви цих захворювань, 
вони мають ряд загальних епідеміологічних рис:

– всі вони абсолютні антропонози, тобто джере-
лом збудника може бути тільки хвора людина, но-
сійство вірусу у відкритій формі відсутнє, а інших 
природних резервуарів для збудника не існує;

– це висококонтагіозні інфекції з переважно по-
вітряно крапельним шляхом передачі збудника;

– після захворювання залишається стійкий, 
практично довічний імунітет;

– хіміотерапевтичні засоби для цих інфекцій 
неефективні і єдиним способом боротьби з ними є 
вакцинопрофілактика;

– ці віруси порівняно консервативні, але досить 
пластичні, що дозволяє створювати ефективні вак-
цини [6].

Однак, на превеликий жаль, і зараз у всьому 
світі кір залишається однією з основних причин 
смерті дітей раннього віку. За оцінками фахівців 
ВООЗ, в останні роки в світі щорічно реєструєть-
ся до 30 млн випадків кору, з них від 50 тис  до 
150 тис закінчуються летально, причому більшість 
смертей припадає на дітей у віці до п'яти років. За 
останні 30 років ВООЗ неодноразово переносила 
термін елімінації кору та допрацьовувала комплекс 
медико-соціальних заходів, основними ланками 
якого як і раніше є оптимізація вакцинації і захист 
вразливих груп. У 2016 році завдяки постійному 
збільшенню охоплення вакцинацією в світі було 
досягнуто рекордно низький рівень захворюва-
ності на кір (близько 130 тисяч чоловік) за всю іс-
торію спостережень. Протягом останніх 10 років 
тільки в 20 країнах відзначалися епідемічні спала-
хи з кількістю захворілих більше 10 000. Але вже 
в 2017 році за даними ВООЗ в світі захворіло на 
кір 173 тисячі людей, основний приріст дав аф-
риканський континент (демократична республіка 
Конго, Сомалі і Нігерія – сумарно близько 80 тисяч 
хворих). У тому ж році і в Європейському регіоні 
почався новий циклічний підйом захворюванос-
ті на кір, який загрожує перевершити попередні 
(2004–2007 рр. та 2010-2013 рр.) як за кількістю 
хворих, так і за поширеністю на континенті. Так, 
за 5 місяців 2018 року в Румунії захворіло 3284 лю-
дини, у Франції – 2306, в Греції – 2097, у Велико-
британії – 1346, в Італії – 1258. У Сербії з жовтня 
2017 року зафіксовано 5402 випадків кору. У Росії 
за 4 місяці 2018 року захворіло 1149 осіб, в Україні 
за 23 тижні 2018 року – 20 553 хворих. У підйо-
мі захворюваності, що триває зараз звертають на 
себе увагу висока летальність (55 випадків в Руму-
нії, 17 в Україні та 15 в Сербії), максимальні рівні 
захворюваності у вікових групах до одного року  
та 1-5-ти років і висока частка хворих серед щепле-
них (11-15%) [7].

Традиційно вважається, що після перенесеного 
кору виробляється довічний імунітет, випадки по-
вторного захворювання на кір виключно рідкісні. 
При цьому тривалість і напруженість поствакци-
нального імунітету до кору досить варіабельна. 
Об'єктивна оцінка захищеності кожної людини і 
популяції в цілому можлива лише при серологічно-
му моніторингу рівня поствакцинальних антитіл. 
Багаторічні епідеміологічні дослідження свідчать 
про те, що слабка імунна відповідь при вакцинації 
спостерігається у 5-15% практично здорових осіб 
. Серологічний профіль популяції або окремих її 
груп повинен відображати стан специфічного іму-
нітету в результаті отриманих щеплень або інфек-
ції, що перенесена природним шляхом .

Цей стан справ було розглянуто в 2010 р.  
на 60-й сесії Європейського регіонального коміте-
ту ВООЗ і, беручи до уваги реальність, термін до-
сягнення елімінації кору та краснухи в регіоні був 
перенесений на 2015 рік. Однак, в 2012-2013 рр. 
епідеміологічна ситуація ще більше ускладнилася 
та змусила в лютому 2013 року знову повернутися 
до цього питання на нараді ВООЗ, де представни-
ки від 11 держав визнали, що, незважаючи на без-
сумнівні і значні успіхи, прогрес у справі ліквідації 
кору застопорився і кір з краснухою (СВК) мож-
ливо ліквідувати тільки до 2020 році. Затверджено 
стратегічний план (GVAP – Global Vaccine Action 
Plan), що передбачає до 2020 р здійснити ліквіда-
цію кору і краснухи в п'яти регіонах світу, і описує 
стратегії досягнення цієї мети [8].

Імунна відповідь на щеплення у кожної люди-
ни індивідуальна. Особи, що погано реагують на 
одну вакцину, можуть добре відповідати на іншу. 
Першочергове значення в цьому феномені мають 
генетичні особливості організму, які добре вивчені 
в дослідах на інбредних мишах при використанні 
в якості антигенів синтетичних пептидів, що ма-
ють в своєму складі по 8-12 амінокислот. Будь який 
крупномолекулярний антиген, застосовуваний для 
приготування вакцини, містить кілька таких де-
термінантних груп. Кожна з них викликає свою 
імунну відповідь. Імунологічна реакція на вакцину 
є по суті сумою відповідей на пептиди, тому від-
мінності між групами, які сильно і слабо реагують 
на вакцину, згладжені. Ще більш складна мозаїка 
імунних відповідей виникає при введенні комплек-
сних вакцин, спрямованих на профілактику декіль-
кох інфекцій. У цьому випадку більшість осіб,що 
щеплюються добре реагують одночасно на кілька 
компонентів комбінованих вакцин, проте завжди 
можна виділити групи людей, які відповідають сла-
бо або сильно на один-два або кілька видів моно-
вакцин, що входять до складу препарату .

З огляду на той факт, що більшість Європей-
ських країн крім ліквідації кору, вирішують за-
вдання профілактики краснухи і СВК, а також те, 
що профілактика кору, краснухи і ЕП проводиться 
одночасно, а часто і шляхом введення комбінова-
ної вакцини до трьох захворювань, національна 
програма елімінації кору була доповнена заходами 
щодо зниження захворюваності на краснуху і ЕП. 
Ліквідація цих хвороб може бути досягнута тільки 
за умови створення у населення стійкого напруже-
ного колективного імунітету проти інфекцій. Тому 
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основні зусилля були спрямовані на забезпечення 
високого охоплення і своєчасності щеплень .

Широке поширення герпесвірусів людини (ГВ) 
серед населення, полігістіотропність, різноманіття 
клінічних проявів, супресивна дія на імунну систе-
му визначають соціальну значимість герпесвірус-
них інфекцій (ГВІ). Відомо, що первинне заражен-
ня дітей відбувається в ранньому віці, частіше – від 
6 до 18 місяців. Інфікованість  ГВ може формувати 
групу дітей, що часто хворіють, ГВ часто виявля-
ються у дітей з тривалим субфебрилітетом. Широ-
ке розповсюдження багатьох видів ГВ пов'язано з 
їх довічним носійством, найчастіше, латентним пе-
ребігом і особливостями шляхів передачі.

Частота виявлення ГВ в теперішній час складає 
більше 60%. Найбільш неприємне, мабуть, полягає 
в зростанні кількості рецидивуючих форм в ранньо-
му шкільному віці (6-7 років). Частота неонаталь-
ного герпесу за останні 25 років зросла в 15 разів. 
На даний момент вкрай недостатньо вивчена вза-
ємодія вірусу і організму людини при клінічно без-
симптомному, латентному перебігу захворювання. 
Очевидно, що клінічна діагностика герпесвірусних 
інфекції у багатьох випадках  досить складна без 
додаткових методів обстеження [9].

Хронічна герпесвірусна інфекція модулює 
імунну систему людини. Причому вплив герпес-
вірусної інфекції на імунну систему може бути як 
позитивним, так і негативним. Відповідно, зміни 
імунної системи, що розвиваються при хронічній 
герпесвірусної інфекції, можуть вплинути на ре-
зультати вакцинопрофілактики, яка на теперішній 
час є найбільш ефективним та екологічним засобом 
боротьби з інфекційними захворюваннями та їх по-
передження.

Особливої актуальності ГВІ набувають в ран-
ньому дитячому віці, коли відбувається первинне 
інфікування організму на тлі формування імунної 
системи. При ГВІ створюються передумови для 
розвитку вторинних інфекцій і повторних респіра-
торних захворювань у дітей раннього віку внаслі-
док недосконалості механізмів їх імунного захисту. 
Однак дані про частоту виявлення й варіантах пе-
ребігу ГВІ у дітей раннього віку носять суперечли-
вий характер. До теперішнього часу не сформовано 
єдиної думки щодо впливу множинного інфікуван-
ня герпесвирусами на тяжкість клінічної картини і 
частоту ускладнень гострої респіраторної вірусної 
інфекції (ГРВІ) у дітей молодшої вікової групи та 
участі герпесвирусов у розвитку соматичної пато-
логії у дітей раннього віку. Немає єдиного уявлення 
про значущість активності герпесвірусів у дітей на 
тлі вакцинації. В даний час існують поодинокі ро-
боти, що присвячені визначенню вірусного наван-
таження в різних біологічних середовищах у хворої 
дитини, що в подальшому може визначати тактику 
лікування (призначення раціональної противірус-

ної терапії). В останні роки багатьма дослідниками 
проводиться робота з вироблення алгоритму ліку-
вання дітей раннього віку з герпесвірусними інфек-
ціями, однак єдиної думки з цього питання немає. 
Тому розробка нових підходів до діагностики і те-
рапії герпесвірусних інфекцій у дітей раннього віку 
зберігає свою актуальність [9].

При реалізації програми елімінації інфекцій, 
що контролюються вакцинацією (ІКВ) в умовах 
низького охоплення вакцинацією, росту захворю-
ваності, недовіри населення до щеплень істотно 
зростає роль серологічного моніторингу, що дозво-
ляє своєчасно визначити групи і території ризику 
і з'ясувати причини збільшення числа серонега-
тивного осіб. Це передбачає організацію широких 
лабораторних обстежень на напруженість імуніте-
ту до ІКВ всіх медичних працівників, працівників 
сфери обслуговування, осіб, які працюють з дітьми 
та підлітками, обстеження різних груп дитячого і 
дорослого населення. Повна і достовірна інфор-
мація не тільки про захворюваність, але і про стан 
специфічного імунітету в різних вікових групах на-
селення, дозволить прогнозувати епідситуацію та 
диференційовано проводити оперативні заходи на 
різних територіях .

На даний час для серологічного обстеження 
найбільш широко застосовується імунофермент-
ний аналіз (ІФА). В Україні для діагностики кору, 
епідемічного паротиту та краснухи доступні мо-
носпеціфічні імпортні набори для ІФА, що відпо-
відають сучасним вимогам. Однак виконання ІФА 
вимагає спеціального устаткування і персоналу з 
навичками роботи, бо для аналізу необхідні зраз-
ки плазми або сироватки крові, отриманої з вени, 
що викликає неабиякі проблеми у маленьких дітей. 
Крім того, вартість аналізу одиничних зразків або 
невеликих за кількістю серій сироваток досить ви-
сока і стає економічно доцільною тільки при масо-
вих обстеженнях, а результати аналізів із різними 
стандартами якості та референтними величинами 
важко звести в єдину систему для формування пер-
сональних імунологічних профілів.

Висновки. Рішення проблем індивідуалізації 
вакцинації в значній мірі прискорилося б, якби ми 
заздалегідь знали ступінь чутливості кожної дити-
ни до окремих інфекцій і силу імунної відповіді 
на конкретні антигени. Є всі підстави вважати, що 
індивідуалізація вакцинації в значній мірі знизить 
частоту виникнення побічних реакцій і ускладнень 
після введення вакцин, вирішити багато злободен-
них етичних проблеми масової вакцинації. Інди-
відуалізація вакцинації дозволить в більш короткі 
терміни досягти достатнього «колективного іму-
нітету» шляхом підвищення ефективності вакци-
нопрофілактики, знизити рівень захворюваності, 
зменшити циркуляцію збудників і попередити спа-
лахи захворювання на актуальні інфекції.
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Актуальність. Особливості соціально-по-
літичного розвитку суспільства України обумов-
люють високий ризик виникнення надзвичайних 
ситуацій (НС) техногенного, природного, соціаль-
ного та воєнного характеру [4; 13]. Особливу не-
безпеку набувають загрози від бойових дій та те-
рористичних актів. Спостерігається тенденція до 
збільшення НС з тяжкими медико-санітарними 
наслідками, численними та сполученими уражен-
нями постраждалих. Ефективне рішення завдань, 
що виникають при ліквідації медико-санітарних 
наслідків НС, можливо тільки при стратегічному 
плануванні розвитку системи екстреної медич-
ної допомоги (ЕМД), відповідному сучасному 
рівню вимог суспільства [6]. Особливо гострим 
розв’язання цих проблем стає в умовах реоргані-
зації та розвитку галузі охорони здоров’я України, 
реформ, спрямованих на реорганізацію мережі лі-
кувально-профілактичних установ (ЛПУ), чіткого 
розподілу видів медичної допомоги. Сучасна ре-
форма галузі охорони здоров’я України пов’язана 
не лише зі структурними і фінансово-економічни-
ми перетвореннями, а, значною частиною, з фор-
муванням кваліфікованого кадрового потенціалу, 
спроможного вирішувати поставлені завдання, що, 
в свою чергу, вимагає реформування післядиплом-
ної медичної освіти, реорганізації освітніх моделей 
та запровадження нових інформаційних технологій 
у підготовці та перепідготовці спеціалістів. 

Постановка проблеми. Проблеми реформу-
вання післядипломної медичної освіти та шляхи 
їх вирішення законодавчо регламентовані, широко 
висвітлені у науково-методичної літературі, однак 
якісна підготовка медичних працівників Служби 
медицини катастроф (СМК) України, як ключо-
вих виконавців надання ЕМД постраждалим при 
НС, є однією з найважливіших складових реформи 
та розбудови вітчизняної медицини, яка потребує 
якісно нових вимог до організації й здійснення 
освітнього процесу у вищих навчальних закладах 
(ВНЗ) післядипломної підготовки лікарів [7; 12; 15].

Постановка завдання. Провести теоретико-ме-
тодологічне обґрунтування основних напрямків 
та умов удосконалення якості післядипломної під-
готовки лікарів СМК у контексті реформування 
галузі охорони здоров’я України та сучасних ви-
мог щодо реформування післядипломної медичної 
освіти України.

В основу проведеного дослідження покладе-
но змістовно проаналізовані: нормативно-правові 
акти України в сфері освіти; законодавча та нор-
мативно-правова база діяльності СМК як особли-
вого виду державної аварійно-рятувальної служби 
України за період 2001–2017 рр.; багаторічний до-
свід професорсько-викладацького складу кафедри 
цивільного захисту та медицини катастроф (ЦЗ 
та МК) Державного закладу «Запорізька медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України» (ДЗ 
«ЗМАПО МОЗ України») з питань кадрового забез-
печення та підготовки лікарів з організації надання 
ЕМД при НС. Проведено аналіз наукових джерел 
закордонної літератури, присвяченої особливостям 
фахової підготовки, організації та законодавчо-пра-
вового забезпечення ЕМД у країнах Західної Євро-
пи та США. Проаналізовано досвід використання 

сучасного діагностичного лабораторного облад-
нання маркерної лабораторної експрес-діагностики 
«POINT OF CARE» технології та результатів екс-
прес-тестів маркерної лабораторної діагностики 
(ЕТМЛД) в системі лікувально-евакуаційного за-
безпечення (ЛЕЗ) постраждалих при техногенних, 
природних, соціальних та воєнних НС. Теоретико-
методологічною основою проведеного аналізу є 
системний підхід з використанням методів струк-
турно-логічного аналізу систем, аналогії та компа-
рації, інформаційно-аналітичного методу. 

Виклад основного матеріалу. Освітня діяль-
ність ВНЗ післядипломної медичної освіти базу-
ється на трьох традиційних питаннях: «кого навча-
ти», «чому навчати», «як навчати», але у сучасних 
відповідях на ці питання. 

Питання «кого навчати» (суб’єкт навчання). 
Відповідь на це визначається виконанням дер-
жавного замовлення з підготовки спеціалістів.  
Зі створенням в 1997 році СМК України одночасно 
виникла проблема підготовки медичних працівни-
ків служби і, в першу чергу, тих, хто має органі-
зовувати надання постраждалому населенню ЕМД 
при НС. Виходячи з цього, КМУ та МОЗ України 
видали низку нормативно-правових актів, в яких 
визначається важливість підготовки працівників 
СМК України як провідної служби екстреного ме-
дичного реагування при НС та вирішили стратегіч-
ний напрям подальшого організаційно-кадрового 
розвитку державної системи надання ЕМД [1; 5]. 
Згідно з цими законодавчими актами суб’єктами 
навчання з предмету «медицина катастроф» є ме-
дичні працівники будь-якого фаху, які повинні 
організовувати та надавати постраждалому насе-
ленню ЕМД при НС. Сучасне реформування га-
лузі охорони здоров’я України на засадах сімейної 
медицини передбачає структурну реорганізацію 
системи медичного обслуговування із забезпечен-
ням активної кадрової політики у цьому напрямку. 
Виходячи з цього державного замовлення, лікарі 
сімейної практики (первинної ланки медико-са-
нітарної допомоги) повинні бути пріоритетними 
цільовими групами (контингентами) навчання на 
кафедрах ЦЗ та МК. Враховуючи раптовість ви-
никнення НС, масовість та тяжкість уражень, 
оптимальним варіантом надання ЕМД у перші 
години виникнення НС слід вважати можливість 
залучення саме лікарів первинної ланки медико-
санітарної допомоги, спроможних надавати ЕМД 
різним категоріям населення (діти, дорослі, особи 
похилого віку) із тяжкими ураженнями. Однак, пе-
редбачаючи можливі негативні тенденції розвитку 
НС та їх можливі медико-санітарні наслідки, ми 
вважаємо, що для сучасного суспільства України 
є потреба запровадження нової окремої лікарської 
спеціальності «лікар медицини невідкладних ста-
нів та медицини катастроф». Постановою КМУ 
«Про затвердження Державної програми створен-
ня єдиної системи надання екстреної медичної до-
помоги на період до 2010 року» від 5 листопада 
2007 р. № 1290, п. 9.2 передбачалось доповнити 
номенклатуру лікарських спеціальностей новою, 
але це не було зроблено. Відсутність нового фаху 
«лікар медицини невідкладних станів та медицини 
катастроф» призводить також до труднощів з орга-
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нізації та проведення навчального процесу, а саме: 
на сучасному етапі підготовка фахівців СМК здій-
снюється тільки шляхом підвищення кваліфікації 
на циклах загального або тематичного удоскона-
лення. Відсутність трьох послідовних етапів спеці-
алізації, удосконалення, атестації, що передбачено 
концептуальною моделлю післядипломної медич-
ної освіти України, не дозволяє забезпечити безпе-
рервність медичної освіти лікарів СМК, знижує їх 
мотивацію до навчання на циклах ТУ, тим більше, 
що, згідно шкали балів до наказу МОЗ України від 
07.07.2009 р. № 484, «вартість» цих циклів низька, 
з чим також ми не можемо погодитися.

Звертають на себе увагу важливі особливості 
фахової підготовки, організації та законодавчо-пра-
вового забезпечення ЕМД у країнах Західної Євро-
пи та США [9; 10; 14; 16], які необхідно викорис-
тати в підготовці кадрового складу СМК в Україні:

- концептуальні положення організації та на-
дання ЕМД закріплені десятками законодавчо-
правових та нормативних державних актів, що 
неухильно виконуються, в тому числі щодо органі-
зації, логістики та надання ЕМД, професійної під-
готовки медичних бригад, стану та укомплектуван-
ня транспорту, стану медичної техніки, підготовки 
рухомого складу, виконання стандартів і протоко-
лів ЕМД, прав постраждалого;

- нормативи ЕМД передбачають більшу ін-
тенсивність праці особового складу в порівнянні 
з Україною. Відносна кількість бригад у 4 рази 
менша, навантаженість у 3 рази більша тощо. 

- особовий склад усіх бригад ЕМД-парамедики 
та ЕМТ. 

До особового складу системи ЕМД у краї-
нах Західної Європи та США відносяться: лікарі 
ЕМД, які не входять в рухомий склад бригад ЕМД 
і керують діями рухомого складу за допомогою 
сучасного зв’язку. Вони працюють в стаціонарах 
ЕМД, організують роботу системи ЕМД; середні 
медичні працівники ЕМД, які працюють в стаці-
онарних закладах; рухомий склад санітарних ав-
томашин ЕМД: «Emergency Medical Technicians» 
(ЕМТ)-медичні техніки з ЕМД та «paramedics-
парамедики. Це спеціально підготовані фахівці, 
які не мають вищої чи середньої спеціальної ме-
дичної освіти, технічно виконують передбачені 
протоколами відповідні стану постраждалого ме-
дичні процедури.

В більшості країн Західної Європи та США 
функціонує три рівні невідкладної медичної спеці-
альної підготовки медичних техніків з ЕМД: пер-
ший рівень (ЕМТ-Ш) -нижчий рівень підготовки, 
на якому навчають вилучити постраждалого з ава-
рійного транспортного засобу, зруйнованої будівлі 
тощо, правильно його іммобілізувати та транспор-
тувати до лікувального закладу, дають практичні 
навички першої медичної допомоги та здійснен-
ня серцево-легеневої реанімації; другий рівень 
(ЕМТ-П) – рівень проміжної медичної допомоги. 
Крім програми першого рівня, тут оволодівають 
технікою пункції та катетеризації вен, використан-
ня пневматичних протишокових костюмів, введен-
ня зонда в шлунок та методикою ендотрахеальної 
інтубації; третій рівень (ЕМТ-Р) найвищий рівень 
парамедика, додатково включає медикаментозну 

терапію невідкладних станів, розшифровку ЕКГ, 
проведення дефібриляції. Термін підготовки пара-
медика – близько 1200 годин. Результати практич-
ної діяльності медичних техніків та парамедиків 
настільки ефективні, що суттєво вплинули на змен-
шення смертності постраждалих на догоспітально-
му етапі ЕМД. Теорія медицини та практичні на-
вички в поєднанні з клінічним досвідом дозволять 
приймати важкі рішення, коли час та життя на вагу 
золота [9; 10; 14; 16].

Питання «чому навчати». Відповідь на це по-
лягає у виконанні Державних освітніх стандартів 
підготовки медичних фахівців в Україні. Держав-
ний освітній стандарт – це нормативний доку-
мент, в якому відображаються цілі освітньої і про-
фесійної підготовки, визначається місце фахівця 
в структурі господарства держави, вимоги до його 
компетентності та інших соціально важливих влас-
тивостей і якостей, тобто цей документ регламен-
тує ціль та кінцевий результат освітньої діяльності 
кафедр та ВМНЗ. Державні освітні стандарти по-
кладені в основу освітньо-кваліфікаційних харак-
теристик і відповідно до них освітньо-професій-
них програм підготовки спеціалістів певного фаху. 
До цього часу відсутній державний навчальний 
стандарт післядипломної професійної підготовки 
фахівців СМК, а в освітньо-кваліфікаційних ха-
рактеристиках і освітньо-професійних програмах 
підготовки, розроблених для кожної спеціальності, 
специфіка роботи лікарів при НС не врахована. Ви-
ходячи з цього, потрібно також негайно активізу-
вати системну роботу з реорганізації навчального 
процесу післядипломної підготовки лікарів СМК 
у наступних напрямках [4; 6; 12]:

1. Запровадження та реалізація компетентнісно-
го підходу у навчанні. Сучасні нормативно-правова 
і науково-методична література з питань післяди-
пломної підготовки фахівців постійно поповню-
ється новими поняттями й термінами, серед яких 
поняття «компетентність», «компетенція», «ком-
петентнісна модель», «компетентнісна освіта», 
«компетентнісний підхід». Ці поняття змістовно 
до теперішнього часу достатньо не визначені, але 
особливо актуалізуються у зв’язку із входженням 
вищої медичної освіти України в Болонський про-
цес, а також з необхідністю узгодження критеріїв 
фахової підготовки медичних кадрів в Україні. 
Компетентнісний підхід висуває на перше місце 
не поінформованість лікаря, а вміння розв’язувати 
проблеми, що виникають у практичній діяльнос-
ті фахівця. Переорієнтація освітньої діяльності 
кафедр ЦЗ та МК ВНЗ із «знаннєвої» моделі на 
компетентнісний підхід та формування професій-
ної компетенції лікаря дозволить лікарям СМК 
успішно реалізовувати на практиці свій професій-
ній потенціал – організувати та надати якісну та 
своєчасну ЕМД в умовах НС техногенного, при-
родного, соціального та воєнного характеру. Про-
фесорсько-педагогічний колектив кафедри ЦЗ та 
МК ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» вже певний час 
як теоретично обґрунтував та на практиці реалізо-
вував компетентнісний підхід у підготовці лікарів 
СМК, але для подальшого його розвитку та впро-
вадження потрібно додаткове нормативно-правове 
забезпечення МОЗ України. 
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2. Розробка сучасної програми навчальної дис-
ципліни «медицина катастроф». На сучасному ета-
пі освітня діяльність кафедр ЦЗ та МК ВНЗ базу-
ється на уніфікованої програмі післядипломного 
навчання лікарів (провізорів), яка не відповідає 
вимогам законодавчої та нормативно-правової бази 
з організації та надання ЕМД в сучасних умовах. 
Саме критерії професійної компетентності пови-
нні бути покладені у зміст навчальних програм і 
планів післядипломної підготовки лікарів, у тому 
числі спеціалістів СМК України. Сучасна програ-
ма з навчальної дисципліни «медицина катастроф» 
повинна містити наступні учбові курси: правова 
та законодавча основа роботи медичних форму-
вань в осередках НС; законодавча, організаційна, 
матеріально-технічна база охорони праці медич-
них працівників СМК в осередках НС; планування 
фінансового, матеріально-технічного та кадрового 
забезпечення ЕМД у різні фази НС; організацій-
но-управлінська діяльність лікаря при НС; специ-
фіка лікувально-евакуаційного забезпечення при 
сучасних видах НС, у тому числі бойових діях, 
терористичних актах, масових скупченнях людей, 
соціально-політичних акціях тощо; психологічна 
підготовка кадрового складу СМК до роботи в екс-
тремальних умовах НС; роль та місце служби кро-
ві, специфіка трансфузійних заходів при НС; вико-
ристання сучасного діагностичного лабораторного 
обладнання маркерної лабораторної експрес-діа-
гностики «POINT OF CARE» технології та ре-
зультатів експрес-тестів маркерної лабораторної 
діагностики (ЕТМЛД) в системі лікувально-ева-
куаційного забезпечення (ЛЕЗ) постраждалих при 
техногенних, природних, соціальних та воєнних 
НС; сучасні дезінфекційні заходи та особливості їх 
проведення при НС; медична документація СМК 
тощо [3; 8; 12].

Від рівня організації та якості надання ЕМД 
цивільному населенню та військовослужбовцям за-
лежить запобігання ускладнень ушкоджень і захво-
рювань, попередження інвалідізації та збереження 
життя. Світова медична практика свідчить, що най-
більшого ефекту при наданні ЕМД в дошпиталь-
ному періоді можливо досягти, використовуючи 
медико-лікарняні алгоритми. Без комплексів показ-
ників маркерної лабораторної експрес-діагностики 
стану організму постраждалих серед цивільного 
населення та військовослужбовців сучасна служ-
ба швидкої медичної допомоги (ШМД), Служба 
медицини катастроф (СМК) та її мобільні бригади 
і шпиталі; підрозділи медичної служби Збройних 
Сил України (МС ЗСУ), в яких здійснюється пара-
медиками, фельдшерами та лікарями надання долі-
карської, першої лікарської і невідкладних заходів 
кваліфікованої ЕМД, діяльності військових польо-
вих пересувних шпиталів (ВППШ), неможливо ор-
ганізувати надання всіх видів ЕМД на принципах 
«доказової медицини» [2; 11]. 

Питання «як навчати». Відповідь на це полягає 
у сучасній організації навчального процесу на кож-
ній конкретній кафедрі ЦЗ та МК та ВНЗ у ціло-
му. Основним завданням реорганізації навчально-
го процесу при післядипломній підготовці лікарів 
СМК професорсько-викладацький склад кафедри 
ЦЗ та МК ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» вважає під-

вищення рівня практичної професійної готовності 
до самостійної організаційної і клінічної роботи 
лікарів в осередках НС, поглиблення професійних 
знань та умінь з надання ЕМД, збагачення досвіду 
практичної роботи сучасними медико-лікарняними 
технологіями, а тому важливими напрямками ре-
організації учбового процесу при післядипломній 
підготовці лікарів СМК є [1; 4–7]:

1. Комплексний підхід щодо оптимізації учбо-
вого процесу зі сполученням традиційних форм 
навчання (лекції, семінарські та практичні заняття) 
й сучасних навчально-інформаційних технологій. 

2. Інформаційна насиченість і практична спря-
мованість кожного заняття.

3. Ретельне відпрацювання практичних нави-
чок (самостійне використання окремих невідклад-
них медичних маніпуляцій), що для лікаря СМК є 
обов’язковим. Це пов’язано з необхідністю швид-
ких професійних дій в умовах НС, неприпустимос-
ті безладдя та паніки, що може призвести до неви-
правданих людських втрат через непрофесійні дії 
лікаря. Рішучість дій, самовладання і впевненість 
у складній обстановці НС, витримка та мужність 
можливі тільки при доведенні практичних нави-
чок у ліквідації медико-санітарних наслідків НС 
до автоматизму. Організація учбово-тренувальних 
центрів при кафедрах ЦЗ та МК буде сприяти від-
працюванню необхідних для професійної роботи 
лікарів СМК практичних навичок.

4.Стимуляція мотивації до навчання. В умовах 
відсутності спеціальності «лікар медицини невід-
кладних станів та медицини катастроф» високій 
рівень мотивації є важливою умовою сприйняття, 
запам’ятовування і осмислення навчального мате-
ріалу з дисциплін «медицина катастроф», «цивіль-
ний захист» та охорона праці», подальшого його 
використання у професійної діяльності лікаря, 
для чого потрібно впровадження активних форм 
навчання (інтерактивних семінарів, ділових ігор), 
широке застосування ілюстративних матеріалів 
(таблиць, мультимедійної презентації, учбових 
фільмів), залучення лікарів до науково-дослідної 
роботи, активної участі у науково-практичних кон-
ференціях та виступах з доповідями. Ми вважаємо 
такі форми організації навчання важливими для 
максимально ефективного засвоєння теоретично-
го матеріалу та стимулювання інтересу лікарів до 
дисципліни «медицина катастроф». 

5. Розробка сучасної методології діагности-
ки знань та обов’язковий контроль засвоєння за-
пропонованого учбового матеріалу. Відсутність 
прямого контакту між викладачем і лікарем-слу-
хачем при дистанційних формах навчання при-
зводить до того, що постають питання: наскільки 
знання відповідають певним вимогам і як надій-
но та ефективно ці знання перевірити. Контроль 
знань потрібно організовувати та проводити на 
принципах: різноманітності, систематичності, 
усебічності, диференційованості, об’єктивності. 
Якісна організація, керування та корегування на-
вчального процесу згідно до результатів контр-
олю знань, професійне та адекватне сполучення 
усіх його елементів сприяє підвищенню якості 
навчального процесу і як наслідок – якості підго-
товки лікарів-слухачів.
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6. Створення сучасної інформаційної бази 
навчання. Одним із шляхів вирішення проблем 
реформування післядипломної медичної осві-
ти є впровадження безперервного професійного 
розвитку із забезпеченням можливості самонав-
чання лікарів на своєму робочому місті і вдома. 
Для цього потрібна сучасна інформаційна база, у 
тому числі сучасна навчально-методична літера-
тура, яка повинна відповідати як за змістом, так 
і за формою подачі матеріалу міжнародним стан-
дартам, стандартам МОН і МОЗ України, містить 
сучасні наукові данні. Кваліфікована підготовка 
навчальної літератури має бути одним із най-
важливіших аспектів роботи професорсько-ви-
кладацького складу кафедр. Враховуючи нестачу 
навчально-методичної літератури з предметної 
області цивільного захисту та медицини ката-
строф, авторським колективом кафедри ЦЗ та МК 
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» за 2000–2017 рр. було 
підготовлено та надруковано 24 навчальні посіб-
ники для фахової підготовки медичних працівни-
ків СМК України, лікарів-слухачів, лікарів-інтер-
нів. Всі науково-методичні праці друкувались за 
кошти авторів, тому що існуючі обмежені обсяги 
бюджетного фінансування МОЗ України вкрай 
недостатні навіть для видання концептуальних 
монографій, навчальних посібників та підручни-
ків. Професорсько-викладацький склад кафедри 
також зіткнувся з проблемою отримання грифу-
дозвілу МОН України на друкування та викорис-
тання в учбовому процесі навчально-методичної 
літератури, що займає занадто багато часу. Тому 
з боку МОН України не повинно бути бюрокра-
тичних перешкод та багаторівневих етапів прохо-
дження експертиз щодо затвердження навчальної 
літератури. Треба більш довіряти викладачам, 
а практика учбової діяльності виявить найкращу 
навчально-методичну літературу та відсіє зайве і 
недосконале. Висновки

1. Підготовка лікарів з навчальної дисциплі-
ни «медицина катастроф» є суттєвою складовою 
у державній системі післядипломної медичної 
освіти, що сприяє підготовці кваліфікованих фа-
хівців Служби медицини катастроф України, яка є 
важливим елементом системи Державної безпеки. 

2. Стратегічний розвиток підготовки лікарів 
з навчальної дисципліни «медицина катастроф» 
та реформування післядипломної медичної осві-
ти України повинні здійснюватися в науковому, 
юридично-правовому та законодавчо-норматив-
ному полі реформування галузі охорони здоров’я 
України згідно до практичної потреби суспільства 
у високопрофесійних лікарях медичних формувань 
Служби медицини катастроф України. 

3. Поліпшення якості підготовки фахівців 
Служби медицини катастроф України можливе 
за умов розробки та запровадження МОН і МОЗ 
України пакета нормативно-правових документів 
з урахуванням специфіки післядипломної підго-
товки фахівців СМК та організаційно-методичного 
удосконалення навчального процесу на кафедрах 
цивільного захисту та медицини катастроф вищих 
навчальних закладів.

4. Суб’єктами навчання з предмету «медицина 
катастроф» є медичні працівники всіх фахів, які 

повинні при виникненні медико-санітарних втрат 
при НС організовувати та надавати постраждалому 
населенню екстрену медичну допомогу. 

5. Сучасне реформування галузі охорони 
здоров’я України на засадах сімейної медицини 
передбачає структурну реорганізацію системи 
медичного обслуговування із забезпеченням ак-
тивної кадрової політики у цьому напрямку, де лі-
карі сімейної практики (первинної ланки медико- 
санітарної допомоги) повинні бути пріоритетни-
ми цільовими групами (контингентами) навчання 
на кафедрах цивільного захисту та медицини ката-
строф. 

6. Враховуючи раптовість виникнення НС, ма-
совість та тяжкість уражень, оптимальним варіан-
том надання екстреної медичної допомоги у перші 
години виникнення НС слід вважати доцільним 
залучення саме лікарів первинної ланки медико-
санітарної допомоги, спроможних надавати ЕМД 
різним категоріям населення (діти, дорослі, особи 
похилого віку). 

7. Для сучасного суспільства України є потреба 
запровадження нової окремої лікарської спеціаль-
ності «лікар медицини невідкладних станів та ме-
дицини катастроф».

8. Для підготовки висококваліфікованих кадрів 
служби медицини катастроф є нагальна необхід-
ність використання трьох її послідовних етапів 
-спеціалізації, удосконалення, атестації лікарів.

9. Використати досвід фахової підготовки, ор-
ганізації та законодавчо-правового забезпечення 
екстреної медичної допомоги у країнах Західної 
Європи та США.

10. Розробити та запровадити державний на-
вчальний стандарт післядипломної професійної 
підготовки лікарів СМК, а в освітньо-кваліфіка-
ційних характеристиках і освітньо-професійних 
програмах їх підготовки, розроблених для кожної 
спеціальності, врахувати специфіку роботи лікарів 
при НС. 

11. Найбільшого ефекту при наданні екстреної 
медичної допомоги в системі лікувально-еваку-
аційного забезпечення в дошпитальному періоді 
можливо досягти, використовуючи медико-лікар-
няні алгоритми у поєднанні з маркерною лабора-
торною експрес-діагностикою стану організму 
постраждалих серед цивільного населення та вій-
ськовослужбовців.

12. Основним завданням реорганізації навчаль-
ного процесу післядипломної підготовки лікарів 
СМК є підвищення рівня практичної професійної 
готовності до самостійної організаційної і клініч-
ної роботи лікарів в осередках НС, удосконалення 
процесу лікувально-евакуаційного забезпечення 
з використанням сучасних досягнень медичної на-
уки, апаратурного та фармацевтичного забезпечен-
ня, поглиблення професійних знань та умінь з ор-
ганізації та надання екстреної медичної допомоги, 
збагачення досвіду практичної роботи сучасними 
медико-лікарняними технологіями.

Перспективи подальшого розвитку. В умовах 
реорганізації та розвитку галузі охорони здоров’я 
України освітня діяльність кафедр ЦЗ та МК 
у  ВМНЗ є невід’ємною складовою у формуванні 
кваліфікованого медичного кадрового потенціалу 
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країни, яка повинна забезпечувати кінцеву ціль – 
досягнення високого рівня компетенції лікарів 
СМК України при наданні екстреної медичної до-
помоги при НС. Піднята нами проблема набуває 
особливу актуальність у зв’язку з необхідністю 
виконання закону України «Про екстрену медичну 
допомогу» від 05.07.2012 № 5081-VI, удоскона-
лення та розвитку системи лікувально-евакуацій-

ного забезпечення постраждалих з використанням 
сучасних діагностичних та медико-лікарняних 
технологій. Автори запрошують професорсько-ви-
кладацький склад кафедр, керівників та медичних 
працівників Центрів екстреної медичної допомо-
ги та медицини катастроф висловити свої думки 
з низки питань, висвітлених у статті, та прийняти 
участь у дискусії.
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В статье рассматриваются современные методические подходы и некоторые аспекты преподавания дисципли-
ны «акушерство и гинекология» студентам, обучающимся в медицинском университете.
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The article deals with modern methodological approaches and some aspects of teaching the discipline "obstetrics and 
gynecology" for students studying at a medical university.
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В час інноваційного розвитку та новітніх ме-
дичних технологій гостро стоїть питання йти пліч 
о пліч з  впровадженням їх у начальний процес се-
ред студентів-медиків [2]. Сучасний етап розвитку 
системи медичної освіти в Україні характеризу-
ється сучасними освітніми інноваціями у пошуку 
нових методів та засобів навчання, які спрямовані 
на доступність та розвиток особистості студента як 
лікаря, направлені на набуття нових вмінь та нави-
чок [1]. Активна та усвідомлена праця студента за-
безбечує подальший науковиий ріст та оволодіння 
практичними навичками зі спеціальності. В тепе-
рішній час новітніх технологій вимагає наявності 
в сучасного фахівця не лише якісної базової освіти 
зі спеціальності, а й розвинених особистісних ком-
петенцій, зокрема: високий рівень критичного мис-
лення, здатність до творчого мислення, самороз-
витку, комунікаційної компетентності, що дають 
змогу ефективно інтегруватися у сучасних дина-
мічних умовах розвитку суспільства [5]. Важливим 
моментом навчання є індивідуалізація навчального 
процесу та особисті природні дані. Метою інди-
відуалізації навчання є орієнтованість на форму-
вання креативного мислення, здатність швидко та 
адекватно реагувати на сучасні інформаційні пото-
ки та впровадження їх в практичну медицину в по-
дальшому [3]. 

Нові підходи до організації навчання студентів 
формуються шляхом швидкого розвитку медицини 
та освіти в поєднанні з сучасними потребами сту-
дентів. Мотивація до навчання повинна бути зу-
мовлена майбутнім впровадженням здобутих знань 
в практичну медицину та відповідати запитам су-
часної медицини.

Важливим моментом є налагодження комуні-
каційних зв’язків між викладачем та студентом, а 
створення доброзичливої атмосфери сприяє кра-
щому засвоєнню інформації. Завданням стає пошук 
знань, їх сумісне створення у процесі взаємодії ви-
кладача і студента. Під час засвоєння нових знань 
важливим є етапність, а саме: теоретичне засво-
єння матеріалу та практичне відпрацювання здо-
бутої інформації, враховуючи сучасні можливості 

науки та техніки. Вагомим є розвиток здатності до 
проблемного мислення, до ефективної діяльності 
в ситуаціях невизначеності. Студент-медик пови-
нен вміти виконувати певні практичні і теоретичні 
завдання, вміти розв’язувати певні соціальні і жит-
тєві проблеми, правильно оцінювати різноманітні 
ситуації в контексті певних світоглядних, етичних 
та наукових ідей. Формування цих здібностей стає 
особливою метою освітнього процесу, яка проти-
ставляється простому накопиченню знань і нави-
чок. Навчання і виховання, таким чином, набува-
ють практичної спрямованості та співвідносяться 
з завданнями і практикою в акушерстві та гіне-
кології. Проте, фундаментальна підготовка з ціє 
дисципліни залишається необхідним аспектом на-
вчання, але підпорядковується процесу вироблення 
конкретної компетенції у студентів. Освічена в ме-
дичній справі людина – це практик, людина здат-
на лікувати, допомагати, боронити здоров’я інших 
людей. Знання медика, його досвід – вкрай важливі 
та є однією з сторін його освіченості. Майбутній 
лікар акушер-гінеколог повинен вміти розв’язувати 
світоглядні, етичні, комунікативні, медичні, пси-
хологічні проблеми, володіти умінням працювати 
з людьми. 

Знання останніх досягнень в медицині, а саме у 
сфері акушерства і гінекології, дає змогу розшири-
ти інформаційний простір знань як викладача так 
і студента зокрема. Невід’ємною частиною роботи 
викладача повинно бути: оволодіння новими прак-
тичними навичками, самоудосконалення, опра-
цювання нових джерел літератури. Пошук цікавої 
інформації зі спеціальності, серед матеріалів бази 
доказової медицини, в підготовці до заняття та до-
несення важливих аспектів до студентів є важли-
вим підготовчим моментом. Відомий письменник 
В.Г. Короленко одного разу сказав: «Треба самому 
багато знати, щоб навчати інших». Тому постійне 
теоретичне збагачення знань зі спеціальності дає 
можливість дізнаватись викладачам останні нови-
ни медицини та доносити їх до студентів-медиків. 
В свою чергу, студентам слід вивчати не лише зміст 
своєї спеціальності, а й бути багатогранним у ви-



79

Медичний форум
♦

вченні інших дисциплін, що в подальшому допомо-
же їм в диференційній діагностиці при постановці 
заключного діагнозу. Також, вони мають володіти 
необхідною інформацією і вмінням розв’язувати 
різноманітні практичні завдання, вміти спілкува-
тися із вагітними, породіллями та з пацієнтками 
гінекологічного відділення, переконувати та ро-
зуміти їх. Водночас, у повсякденному житті вони 
мають керуватись у своїх діях лікарською етикою, 
мати необхідні для лікаря моральні якості та риси 
характеру, які позначаються дійсним гуманізмом і 
відчуттям відповідальності. Вони повинні поста-
вати продовжувачами найкращих традицій націо-
нальної медицини, у тому числі традицій високої 
загальної культури. Найсильниший мотивуючий 
фактор – підготовка до подальшої ефективної про-
фесійної діяльності. Проблемні ситуації ставлять 
студента-медика перед необхідністю вибора в про-
цесі прийняття рішення, що формує не тільки його 
волю, а й мислення. Відпрацювання практичного 
матеріалу на занятті, робота з муляжами, імітація 
професійної діяльності в обстановці максимально 
наближеної до умов реального життя. Імпровіза-
ція студентами різних ролей в ситуаціях, з якими 
фахівець може зіткнутися в майбутній професії. 
Цей вид діяльності найбільш важливий для сту-
дентів медичних вузів, для яких проблема нестачі 
відповідних хворих в потрібний час. Відпрацю-
вання робочого матеріалу в аудиторній атмосфері 
супроводжується мобілізацією творчих можли-
востей студентів і створює самостійну мотивацію  
до активного пошуку інформації, її використання в 
рішенні конкретної задачі. «Акушерство і гінеколо-
гія» є багатогранною та досить об’ємною у вивчен-
ні дисципліною. Великий обсяг інформації, опра-
цювання практичних навичок на занятті потребує 
комплексного підходу до навчання та спільної ро-
боти зі студентами-медиками. Практична робота 
студентів в операційних та симуляційних залах за 
допомогою сучасного обладнання сприяє кращо-
му засвоєнню матеріалу та знайомить їх із можли-
востями акушерсько-гінекологічної допомоги  на 
різних етапах надання допомоги. В той час коли 
застосування мультимедійних засобів у поєднанні 
з іншими методиками навчання (використання та-
бличного фонду, муляжів, манекенів та інш.) спри-
яє швидкому засвоєнню теоретичного матеріалу 
в умовах аудиторії. 

Серед активних форм навчання на клінічній 
кафедрі «акушерство і гінекологія» віддається 
перевага підготовці та захисту навчальної історії 
хвороби та застосування методів моделювання 
клінічних ситуцій. Це сприяє формуванню та роз-
витку клінічного мислення і вдосконаленню про-
фесійних навичок студента. Важливим моментом 
у формуванні клінічного досвіду є прямий доступ 
до пацієнтки, встановлення клінічного діагнозу, 
вибір етіопатогенетичних фармакологічних пре-
паратів, оцінювання результативності проведення 
лікування та прогнозування наслідків. Це створює 
психологічну атмосферу довіри, розвитку твор-
чих здібностей і клінічного мислення студента.  
Використання такого методу навчання створює 
найбільшу мотивацію до активізації самостійної 
роботи студентів. 

Навчання іноземних студентів в медичних ву-
зах в сучасних умовах є вагомою складовою на-
вчального процесу. Створення умов для отриман-
ня якісної освіти іноземцями в Україні безперечно 
сприятиме покращенню іміджу нашої країни, та 
надолуженню втраченого з роками освітнього по-
тенціалу України. За статистикою Україна посідає 
9-те місце у світі за кількістю іноземних студентів 
та щороку кількість студентів які бажають навча-
тися невпинно зростає. Це пов’язано з великою 
кількістю чинників: отримання якісної освіти за 
помірну плату, нижче ніж у європейських аналогах, 
толерантність місцевого населення до іноземців, 
невисокий прожитковий мінімум і досить м’який 
клімат, що переважає в країні. Важливим є той 
факт, що в БДМУ дозволено вести викладання на 
тих іноземних мовах, які зручні  студентам з інших 
країн, в першу чергу маються на увазі українська 
та англійська мови. Більшість іноземних студентів, 
потрапивши до іншої країни відчувають диском-
форт та труднощі у процесі навчання. Це пов’язане 
із початком спілкування українською мовою, іноді 
відсутністю взаєморозуміння із суспільством та на-
ціонально психологічними особливостями студен-
та. Найбільш серйозними стресовими факторами 
для студентів іноземного походження є підготовка 
до занять та комунікативність у спілкуванні. Тому 
професорсько-викладацький склад вищого на-
вчального закладу повинен надавати як академіч-
ну, так і моральну підтримку іноземним студентам. 
При розробці програм навчання необхідно врахо-
вувати національно-психологічні особливості сту-
дента та підвищувати його академічну мотивацію. 
Формування міжкультурної комунікативної компе-
тентності іноземних студентів медиків є частиною 
процесу підготовки іноземних студентів у вищих 
медичних навчальних закладах України та сприяє 
інтеграції культурних та національних особливос-
тей в професійну свідомість майбутнього лікаря.

Позааудиторна робота студента за фахом зі 
спеціальності «акушерство і гінекологія» є вого-
мим компонентом у навчанні студентів-медиків. 
Успішність самоосвітньої діяльності студента 
бузпосередньо пов’язана з мотивацією навчання. 
Мотиваційна спрямованість у навчанні студента 
є особливо значущою в структурі професійної 
компетенції випускника. Вона визначається як 
готовність людини до навчання, освоєння про-
фесійної діяльності та професійного росту [3]. 
В теперішній час є необхіність у формуванні у 
студента умінь активізувати свій позитивний і 
інтенціональний досвід (переваги, переконання, 
умонастрої) отримання знань, бачити життєвий 
сенс у виконуваній навчальній роботі, підтриму-
вати високий рівень мотивації на всіх етапах його 
самоосвітньої діяльності. На формування пози-
тивної мотивації студентів до здійснення само-
стійної роботи впливає велика кількість факторів. 
Серед основних можна назвати наступні: власне 
організація процесу самостійної роботи, постав-
лені завдання та запропоновані можливі шляхи 
та способи їх розв’язання, плідна співпраця між 
викладачем і студентами та між самими студен-
тами, контроль викладача та самоконтроль, здат-
ність студента до самооцінки. Важливе місце се-



80

№ 15 (15) / 2018 р.
♦

ред основних позитивних мотивів у пізнавальній 
самостійності студентів посідає інтерес студентів 
до професії лікаря акушер-гінеколога, прагнення 
відповідати високому рівню вимог лікаря хірур-
гічного профілю. Самостійна робота є складовою 
частиною навчального процесу. Організація са-
мостійної роботи не особистою справою студен-
та, а є завданням професорсько-викладацького 
складу, яка набуває особливого значення у зв’язку 
з розвитком Болонського процесу. Участь в ній 
формує пізнавальну діяльність студентів, сприяє 
розвитку їх самостійності і організованості, твор-
чого підходу до вирішення проблем навчального 
і професійного рівнів, а також підвищенню якос-
ті підготовки лікарів для подальшої практичної 
діяльності. Нові підходи у реформуванні освіт-
нього простору потребують нових підходів до 
методики викладання професійно зорієнтованої 
дисципліни, зокрема дисципліни «акушерство та 
гінекологія», яка базується на збільшенні частки 
самостійної роботи студентів, застосування широ-
ких можливостей інформаційних технологій, які 
дають змогу ефективно інтегруватися у сучасних 
динамічних умовах розвитку суспільства. 

Також, студентів медичних вузів, необхідно 
долучати до наукових досліджень кафедри через 
опрацювання наукових проблем, детальний розбір 
історій хвороб та залучення їх в обходи і наради лі-
карів пологових будинків. Розвитку самоосвітньої 
діяльності студентів сприяє їх участь у науково-до-
слідницький роботі [4]. Працюючи в студентських 

накових гуртках, студенти вчаться самостійно під-
бирати і працювати  з науковою літературою, пла-
нувати і проводити експеримент, аналізувати його 
результати. Наукова робота студента передбачає 
здатність формувати нові знання, удосконалювати 
мислення, робити наукові узагальнення, розширю-
вати і поглиблювати знання, удосконалювати мис-
лення, в тому числі і клінічне, в процесі вирішення 
теоретичних проблем і практичних завдань. Про-
те, досвід показує, що переважно значна частина 
студентів не бере активної участі у наукових гурт-
ках і студентських наукових конференціях. Та як 
результат, за період навчання у них не формуєть-
ся навички дослідницької діяльності. Розвиток та 
підтримка в молодих людей мотивації до творчої 
діяльності, ініціфтивності, самостійності та від-
повідальності потребує індивідуального підходу 
в навчанні до кожного студента [6,7]. Залучаючи 
студентів до дослідницької роботи, викладачі ство-
рюють сприятливі умови для самоосвіти та профе-
сійної освіти студентів. 

Висновок. Поєднання комплексного підходу 
у навчанні майбутніх лікарів сприяє кращому за-
своєнню матеріалу та формуванню стійких знань 
майбутнього лікаря. Ми стоїмо на порозі нових 
змін у освіті та умов праці, що викликає нагаль-
ну потребу в навчанні протягом усього життя. Ми 
забов’язані дати нашому суспільству таку систему 
вищої освіти, яка б забезпечувала студентам-ме-
дикам сприятливі умови пошуку сфери найбільш 
плідного застосування набутих знань. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО АОРТОАРТЕРИИТА  
В СОЧЕТАНИИ С ШЕЙНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ  

С ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Неспецифический аортоартериит (НАА) – редкое аутоиммунное заболевание, появляющееся гранулематозным 
воспалением аорты и магистральных артерий, а при генерализации заболевания поражаются и более мелкие ар-
терии. Мы не нашли в доступной литературе описания случаев НАА в сочетании с шейным остеохондрозом с верте-
бробазилярной недостаточностью и артериальной гипертензией (АГ). Приводим собственное наблюдение такого 
случая НАА. Больная К. 33 лет обратилась к кардиологу с жалобами на головные боли, головокружение, боли в шее, 
приливы к голове, повышение артериального давления (АД), колющие боли в области сердца при глубоком вдохе. 
Болеет с 14 лет, когда была выявлена АГ. АД на протяжении последних 3 лет не опускалось ниже 200 мм рт. ст. 
Эхокардиография (13.02.2018 г.) прибором Vscan (США): митральная регургитация 1 степени, стенозы устьев под-
ключичных артерий. Цветовая допплерография сонных и позвоночных артерий (УЗДГ): стеноз левой подключичной 
артерии 70%, стеноз правой подключичной артерии 50%, стеноз левой общей сонной артерии 50%, стеноз левой 
внутренней сонной артерии 50%, стеноз правой внутренней сонной артерии 50%, стеноз левой позвоночной арте-
рии 65% (при повороте головы вправо 80%), стеноз правой позвоночной артерии 90% (при повороте головы влево 
50%). Результат терапии в течение месяца: жалоб практически нет, АД на левой руке 168/104, АД на правой руке 
170/100. УЗДГ позвоночных артерий (12.03.2018 г.): стеноз левой позвоночной артерии 50% (при повороте головы 
вправо 50%), стеноз правой позвоночной артерии 50% (при повороте головы влево 65%).

Ключевые слова: неспецифический аортоартериит, вертебробазилярная недостаточность, шейный остео-
хондроз, артериальная гипертензия, цветовая допплерография.

Неспецифічний аортоартеріїт (НАА) – рідкісне аутоімунне захворювання, що з’являється гранулематозним за-
паленням аорти і магістральних артерій, а при генералізації захворювання уражаються і більш дрібні артерії. Ми 
не знайшли в доступній літературі опису випадків НАА в поєднанні з шийним остеохондрозом з вертебробазиляр-
ной недостатністю і артеріальною гіпертензією (АГ). Наводимо власне спостереження такого випадку НАА. Хвора К.  
33 років звернулася до кардіолога зі скаргами на головні болі, запаморочення, болі в шиї, припливи до голови, під-
вищення артеріального тиску (АТ), колючі болі в області серця при глибокому вдиху. Хворіє з 14 років, коли була ви-
явлена АГ. АТ протягом останніх 3 років не опускався нижче 200 мм рт. ст. Ехокардіографія (13.02.2018 р) приладом 
Vscan (США): мітральна регургітація 1 ступеня, стенози усть підключичних артерій. Колірна доплерографія сонних 
і хребетних артерій (УЗДГ): стеноз лівої підключичної артерії 70%, стеноз правої підключичної артерії 50%, стеноз 
лівої загальної сонної артерії 50%, стеноз лівої внутрішньої сонної артерії 50%, стеноз правої внутрішньої сонної 
артерії 50%, стеноз лівої хребетної артерії 65% (при повороті голови вправо 80%), стеноз правої хребетної артерії 
90% (при повороті голови вліво 50%). Результат терапії протягом місяця: скарг практично немає, АТ на лівій руці 
168/104, АТ на правій руці 170/100. УЗДГ хребетних артерій (12.03.2018 р): стеноз лівої хребетної артерії 50% (при 
повороті голови вправо 50%), стеноз правої хребетної артерії 50% (при повороті голови вліво 65%). 

Ключові слова: неспецифічний аортоартеріїт, вертебробазилярна недостатність, шийний остеохондроз, ар-
теріальна гіпертензія, колірна доплерографія.

Nonspecific aortoarteritis (NAA) is a rare autoimmune disease that appears as a granulomatous inflammation of the 
aorta and main arteries, and in the generalization of the disease, even smaller arteries are affected. We did not find in the 
available literature descriptions of cases of NAA in combination with cervical osteochondrosis with vertebrobasilar insuffi-
ciency and arterial hypertension (AH). We give our own observation of such a case of NAA. Patient K. 33 years old turned 
to the cardiologist with complaints about headaches, dizziness, neck pain, flushes to the head, increased blood pressure 
(BP), stitching pain in the heart with deep inspiration. He has been ill since the age of 14 when AG was diagnosed. BP has 
not fallen below 200 mm Hg over the past 3 years. Art. Echocardiography (13.02.2018) with the device Vscan (USA): mitral 
regurgitation of 1 degree, stenoses of the mouths of the subclavian arteries. Color dopplerography of the carotid and verte-
bral arteries (UZDG): stenosis of the left subclavian artery 70%, stenosis of the right subclavian artery 50%, stenosis of the 
left common carotid artery 50%, stenosis of the left internal carotid artery 50%, stenosis of the right internal carotid artery 
50% vertebral artery 65% (when turning the head to the right 80%), stenosis of the right vertebral artery 90% (when turning 
the head to the left 50%). The result of therapy for a month: there are almost no complaints, BP on the left arm 168/104, BP 
on the right arm 170/100. UZDG vertebral arteries (12.03.2018): stenosis of the left vertebral artery 50% (when the head is 
turned to the right 50%), stenosis of the right vertebral artery 50% (when turning the head to the left 65%). 

Key words: nonspecific aortoarteriitis, vertebrobasilar insufficiency, cervical osteochondrosis, arterial hypertension, 
color dopplerography.

Неспецифический аортоартериит (НАА) – это 
хроническое воспалительное поражение сосудов 
крупного калибра неизвестной этиологии, называ-

емое также артериитом Такаясу, болезнью Такаясу, 
артериитом молодых женщин, синдромом Марто-
релля и др. НАА – редкое аутоиммунное заболева-
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ние, появляющееся гранулематозным воспалением 
аорты и магистральных артерий, а при генерали-
зации заболевания поражаются и более мелкие ар-
терии (26 случаев на 100 тыс. населения в год) 
[1]. Поражаются все слои стенки сосудов, отходя-
щих от аорты с локализацией преимущественно 
в устьях. Локализация НАА имеет географические 
особенности, в России, например, преобладает аор-
тит брахиоцефальных артерий и сочетанное пора-
жение ветвей дуги аорты и торакоабдоминального 
отдела аорты, в странах Юго-Восточной Азии – 
почечных артерий и нисходящего отдела аорты 
[2;  3]. Отмечается в литературе, что НАА встреча-
ется преимущественно у молодых женщин (соот-
ношение заболевших женщин и мужчин в России 
колеблется от 1:2,4 до 1,71, манифестация заболе-
вания отмечается в 15-30 лет) [4; 5]. Диагностика 
НАА продолжает оставаться трудной задачей из-за 
первично-хронического течения болезни более чем 
в 50% случаев и неспецифичности многих симпто-
мов заболевания. Поэтому у более 75% больных 

от появления первых симптомов до установления 
диагноза НАА проходит более 12 месяцев [6]. 

При недостаточной изученности этиологии и 
патогенеза НАА, его места в структуре общей за-
болеваемости, специфики при различных степе-
нях тяжести и остроты процесса, сочетания НАА 
с другими заболеваниями, неспецифический аор-
тоартериит может оказаться значительно более су-
щественным по своим социальным последствиям, 
чем сейчас считается. Так как течение НАА име-
ет хронический характер с периодами обострения 
различной выраженности, очевидно, что многооб-
разие проявлений НАА способствует появлению 
врачебных ошибок.

В связи с редкостью патологии каждый случай 
НАА представляет большой теоретический и прак-
тический интерес. Мы не нашли в доступной литера-
туре описания случаев НАА в сочетании с шейным 
остеохондрозом с вертебробазилярной недостаточ-
ностью и артериальной гипертензией (АГ). Приво-
дим собственное наблюдение такого случая НАА. 

 
Рис. 1. Электрокардиограмма больной К., 33 г.
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Цель работы. В данной статье приводится соб-
ственное наблюдение, свидетельствующее о воз-
можности диагностики и успешного лечения НАА 
в амбулаторных условиях. 

Клинический пример. Больная К. 33 лет об-
ратилась к кардиологу с жалобами на головные 
боли, головокружение, боли в шее, приливы к го-
лове, повышение артериального давления (АД), 

колющие боли в области сердца при глубоком 
вдохе. Из анамнеза известно, что заболела в 14 
лет, когда была выявлена АГ. АД на протяжении 
последних 3 лет не опускалось ниже 200 мм рт. 
ст., несмотря на ежедневный прием 2-3 антиги-
пертензивных препаратов (бисопролол, индапа-
мид, эналаприл). НАА до сих пор диагностирован 
не был. Из анамнеза жизни: 3 нормальных родов, 

Рис. 2. ЭхоКГ больной К. Ао – аорта, 
Па – левая подключичная артерия. 

Стрелкой указан стеноз 70%

  
Рис. 3. УЗДГ больной К. Стрелкой 

указан стеноз 90% правой  
позвоночной артерии

Рис. 4. УЗДГ больной К. Стрелкой 
указан стеноз 50% правой  

позвоночной артерии после лечения
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4-я беременность прервана из-за неконтролируе-
мой АГ. На приеме (13.02.2018 г) общее состоя-
ние средней тяжести, сознание ясное. Пациентка 
нормального питания, нормостенического телос-
ложения. Рост 163 см, вес 80 кг. Кожные покровы 
нормальной окраски и влажности. Перифериче-
ские лимфатические узлы не пальпируются. Кост-
но-мышечный аппарат без видимой патологии. 
Щитовидная железа не увеличена, при пальпа-
ции безболезненная, эластической консистенции. 
Дыхание через нос, свободное, число дыхатель-
ных движений в минуту – 14. Над легкими ясный 
легочный звук, дыхание везикулярное. Область 
сердца не изменена. Перкуторно границы отно-
сительной сердечной тупости расширены влево 
на 1,0 см. Деятельность сердца ритмичная, тоны 
звучные, систолический шум над левой подклю-
чичной артерией. ЧСС=54 уд/мин, АД: на левой 
руке 220/120, на правой руке 170/100, на левой 
ноге 200/-, на правой ноге 190/-. Язык чистый.  
Живот доступен пальпации во всех отделах, мяг-
кий, безболезненный. Печень у края реберной 
дуги, селезенка не пальпируется, периферических 
отеков нет. Стул, мочеиспускание в норме.

Неврологический статус без патологии.
Результаты исследования. На электрокардио-

грамме от 13.02.2018 г. (рис. 1): «ритм синусовый, 
ЭОС – горизонтальная, признаки гипертрофии ле-
вых отделов сердца». Данные эхокардиографиче-
ского исследования (ЭхоКГ) на приеме 13.02.2018 
г. прибором Vscan (США): КДО 131 мл, КСО 53 мл, 
ФВ ЛЖ 60%, ММЛЖ 140 г, иММЛЖ 73 г/м2, объ-
ем левого предсердия 50 мл, объем правого пред-
сердия 44 мл, митральная регургитация 1 степени, 
стенозы устьев подключичных артерий (рис. 2). 
Цветовая допплерография сонных и позвоночных 
артерий (УЗДГ) на приеме 13.02.2018 г. прибором 
Vscan (США): стеноз левой подключичной арте-
рии 70%, стеноз правой подключичной артерии 
50%, стеноз левой общей сонной артерии 50%, сте-
ноз левой внутренней сонной артерии 50%, стеноз 
правой внутренней сонной артерии 50%, стеноз 

левой позвоночной артерии 65% (при повороте 
головы вправо 80%), стеноз правой позвоночной 
артерии 90% (рис. 3) (при повороте головы влево 
50%). УЗДГ позвоночных артерий (12.03.2018 г.): 
стеноз левой позвоночной артерии 50% (при по-
вороте головы вправо 50%), стеноз правой позво-
ночной артерии 50% (рис. 4) (при повороте головы 
влево 65%).

 Обсуждение. При постановке диагноза НАА 
используют критерии, предложенные Американ-
ской коллегией ревматологов (1990 г.) (табл. 1). 
Наличие любых трех или более критериев НАА 
характеризуется чувствительностью 91% и спец-
ифичностью 98% [5]. 

На основании 4-х критериев Американской 
коллегии ревматологов (1990 г.) выставлен диа-
гноз: НАА. Стенозы сонных и подключичных 
артерий. Артериальная гипертензия III степени. 
Шейный остеохондроз с вертебро-базиллярной не-
достаточностью.

Учитывая наличие выраженной вертебробази-
лярной недостаточности, к лечению (амлодипин, 
эналаприл, гидрохлортиазид, бисопролол) был до-
бавлен глюкозамин в дозе 400 мг внутримышечно 
1 раз в день через день. Через месяц лечения общее 
состояние больной улучшилось, жалоб практиче-
ски нет, АД на левой руке 168/104, АД на правой 
руке 170/100, на левой ноге 170/-, на правой ноге 
160/-. УЗДГ (12.03.2018 г.) позвоночных артерий: 
стеноз левой позвоночной артерии 50% (при пово-
роте головы вправо 50%), стеноз правой позвоноч-
ной артерии 50% (при повороте головы влево 
65%). 

Выводы. Этот клинический случай демонстри-
рует возможность диагностики НАА на амбулатор-
ном приеме. Особенность данного случая состоит 
в сочетание НАА с вертебробазилярной недоста-
точностью (ВБН) вследствие шейного остеохон-
дроза. Выявление ВБН на приеме с помощью УЗДГ 
позволило оптимизировать лечение АГ и впервые 
за многие годы достоверно снизить и стабилизиро-
вать АД у этой пациентки.

Таблица 1
Классификационные критерии Американской коллегии ревматологов  

для неспецифического аортоартериита [7] 

1. Развитие клинических проявлений, присущих артерииту Такаясу, в возрасте до 40 лет
2. Перемежающаяся хромота 
Развитие или нарастание мышечной слабости или дискомфорта в одной или более конечностях  
(особенно верхних)
3. Снижение высоты пульса на брахиальной артерии (-ях)
4. Различие в уровнях систолического артериального давления на руках > 10 мм рт. ст.
5. Наличие систолического шума над одной или обеими подключичными артериями, или брюшной аортой
6. Ангиографические изменения: сужение и/или окклюзия аорты, ее проксимальных ветвей или крупных 
артерий в проксимальных отделах верхних или нижних конечностей, не обусловленные атеросклерозом, 
фибромускулярной дисплазией или другими причинами. Эти изменения обычно фокальные или 
сегментарные



85

Медичний форум
♦

Литература:
 1. Ishikawa, K. Long-term outcome for 120 Japanese patients with Takayasu’s disease. Clinical and statistical 

analyses of related prognostic factors [Text] / K. Ishikawa, S. Maetani // Circulation. – 1994. – Vol. 90. – Р. 855-860. 
2. Kothari, S.S. Takayasu’s arteritis in children – a review [Text] / S.S. Kothari // Images Pediatr Cardiol. – 2001. – 

Vol. 3(4). – P. 4-23.
3. Чихладзе, Н.М. Клинические проявления поражения сердечно-сосудистой системы при неспецифи-

ческом аортоартериите [Текст] / Н.М. Чихладзе, О.А.Сивакова, И.Е. Чазова // Системные гипертензии. – 
2008. – №4. – С. 22-24. 4. Hedna, V.S. Takayasu’s Arteritis: is it a reversible disease? Case report and literature review  
[Text] / V.S. Hedna, A. Patel, S. Bidari, M. Elder [et al.] // Surg Neurol Int. – 2012. – Vol. 3. – P. 132.

5. Зотиков, А.Е. Имунологические механизмы развития неспецифического аортоартериита [Текст] /  
А.Е. Зотиков, А.П. Суслов, А.Е. Минкина [с соавт.] // Тер. Архив.- 1990.- № 4. – С. 114–118.

6. Смитиенко, И.О. Клинические варианты органных поражений, оценка активности и прогноза артериита 
Такаясу [Текст] / И.О. Смитиенко // Автореф… канд.мед.н. – 2010. – 22 с.

 7. Mukhtyar, C. EULAR recommendations for the management of large vessel vasculitis [Text]/ C. Mukhtyar,  
L. Guillevin, M. C. Cid [et al.] // Ann. Rheum. Dis. – 2009. – Vol. 68. – P. 318–323.



Наукове періодичне видання
Медичний форум

Науковий журнал

# 15 (15) 2018

Підписано до друку 20.11.2018 р. Формат 70х108/16.
Папір офсетний. Цифровий друк. Ум.-друк. арк. 9,99.

Тираж 100 прим.
Видавник: «Львівська медична спільнота»

79000, м. Львів, а/с 6153
www.medicinelviv.org.ua

E-mail: journal@medicielviv.org.ua
Телефон: +38 099 415 06 39


