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ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИКОДИНАМІКИ ТА МЕХАНІЗМІВ ДІЇ
НА ОРГАНІЗМ ТЕПЛОКРОВНИХ ТВАРИН І ЛЮДИНИ
НОВОГО ІНСЕКТИЦИДУ СПІРОМЕЗІФЕНУ
Встановлено, що основними органами-мішенями в субхронічних і хронічних дослідах на гризунах були наднирники
і печінка, додатковими – матка, кришталик. Показано, що спіромезіфен, як представник хімічного класу похідних тетрамової і тетронової кислот поєднує у собі два механізми дії: індукцію мікросомальних ферментів печінки та пригнічення
4-гідроксифенілпіруватдіоксигенази. Хоча обидва ефекти менш виражені, ніж у відповідних фунгіцидів і гербіцидів.
Ключові слова: інсектицид, спіромезіфен, токсикодинаміка, механізм дії.
Установлено, что основными органами-мишенями в субхронических и хронических опытах на грызунах были
надпочечники и печень, дополнительными – матка, хрусталик. Показано, что спиромезифен, как представитель
химического класса производных тетрамовой и тетроновой кислот сочетает в себе два механизма действия: индукцию микросомальных ферментов печени и угнетение 4-гидроксифенилпируватдиоксигеназы. Хотя оба эффекты
менее выражены, чем у соответствующих фунгицидов и гербицидов.
Ключевые слова: инсектицид, спиромезифен, токсикодинамика, механизм действия.
It was established that the main target organs in subchronic and chronic rodent experiments were the adrenal glands and the
liver, the additional – the uterus, lens. It is shown that spiromesifen, as a representative of a chemical class of derivatives of tetramic and tetronic acids, combines two mechanisms of action: induction of microsomal liver enzymes and inhibition of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxigenase. Although both effects are less pronounced than the corresponding fungicides and herbicides.
Key words: insecticide, spiromesifen, toxicodynamics, mode of action.

Вступ. Похідні тетрамової і тетронової кислот – хімічний клас інсектицидів з новим механізмом дії на шкодочинних комах: пригнічення
синтезу ліпідів [1, 2]. В Україні і світі зареєстровані і широко використовують препарати
на основі трьох представників даного класу: спіромезіфену, спіродиклофену і спіротетрамату [3,
4]. Препарати ефективні проти білокрилки, кліщів, у тому числі трав'яного кліща, на огірках,
кабачках, перці, помідорах, баклажанах, динях,
полуницях, декоративних рослинах, включаючи
троянди, гвоздики [5].
За своєю токсичністю та небезпечністю
при потраплянні в організм людини інсектициди
посідають перше місце [5]. Крім того, вони мають
специфічний таргетний вплив на нервову систему [5].

Метою роботи було вивчення особливостей
токсикодинаміки та механізмів дії на організм
теплокровних тварин і людини нового інсектициду
спіромезіфену.
Матеріали та методи. В роботі наведено оцінку
токсикодинаміки та механізмів дії на організм
теплокровних тварин і людини нового інсектициду
спіромезіфену на підставі експертно-аналітичного
вивчення даних літературних джерел та інтернетсайтів [6, 7-9].
Основні фізико-хімічні властивості та параметри
токсикометрії спіромезіфену наведені в таблиці 1.
Оцінку токсичності спіромезіфену для теплокровних лабораторних тварин та людини здійснено згідно з чинною в Україні гігієнічною класифікацією пестицидів за ступенем небезпечності
(ДСанПін 8.8.1.002-98) [10].

Фізико-хімічні властивості спіромезіфену [6, 7-9]
Показник
Емпірична формула
Відносна молекулярна маса
Тиск пари, мПа
Розчинність у воді, мг/дм3
Розчинність в органічних розчинниках, г/дм3
Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (log Ko/w)
Температура плавлення, °С
ЛД50 при пероральному надходженні, мг/кг (щури)
ЛД50 при перкутанному надходженні, мг/кг (щури)
ЛК50 при інгаляційному надходженні, мг/л (щури)
Допустима добова доза, мг/кг

Таблиця 1

Значення
C23H30O4
370,48
до 7×10-3 мПа при 25 °С
0,13 (при 20 °С)
гептан – 23, ацетон, ксилол, етилацетат – 250
4,55
98 ºС
>2000
>2000
>4,87
0,03

Примітка. ЛД50 – середньосмертельна доза, ЛК50 – середньосмертельна концентрація
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Результати досліджень. За результатами аналізу та узагальнення даних літератури та інтернет-сайтів [6, 7-9] встановлено, що в гострих
експериментах спіромезіфен проявив себе як малотоксична речовина. При цьому не було випадків
загибелі тварин, патології при некропсіі не виявлено. Також речовина токсична при інгаляційному
впливі, не володіє подразнюючими властивостями
при нанесенні на шкіру і слизові оболонки; володіє
алергенними властивостями.
Фармакокінетика речовини характеризується
швидкою абсорбцією і виведенням його з плазми
щурів. Переважно виведення здійснюється з
фекаліями (55-60%), ще 40% виводиться з сечею,
загальний рівень абсорбції склав 48% [7-9]. Акумуляцію вихідної речовини і її метаболітів можна
виключити. Швидкість метаболізму спіромезіфену помірна. У всіх групах були знайдені ідентичні метаболіті в сечі, калі и жовчі. В субхронічних і хронічних експериментах встановлено, що
прояви загальної токсичності були тільки при введенні високих концентрацій речовини [7-9].
На підставі результатів коротко- і довгострокових експериментів [7-9] було встановлено біологічний механізм дії спіромезіфену. Більше у мишей,
а також у щурів, були знижені рівні холестерину
в плазмі крові (один з найбільш чутливих показників). При відсутності інших проявів (гістологічних
відхилень в печінці і надниркових залозах), ізольоване зниження холестерину оцінено як функціональна фармакологічна зміна, а не пошкоджуючий
токсикологічний ефект.
У мишей і при високих дозах у щурів зниження
холестерину в крові супроводжувалося проявами,
що свідчать про виснаження холестеринових
резервів наднирників (еозинофілія фасцикулярної
зони, зниження цероїдного депо і ін.) [7-9]. Наступною зміною з кореляцією було зниження тригліцеридів плазми крові і зменшення перипортального
накопичення жиру в печінці у щурів [7-9]. Тільки
при максимальних дозах у мишей в субхронічних
експериментах було виявлено гіпертрофію фасцикулярних зони наднирників, як компенсаторний
прояв [7-9]. При менших концентраціях виснаження запасів холестерину було компенсовано
за рахунок його синтезу de novo. В експериментах
з відновними періодами (4 тижні) було виявлено
оборотність відхилень в надниркових залозах, що
свідчить про відсутність у спіромезіфену потенціалу впливати на ендокринні органи [7-9].
Ще одним органом-мішенню була печінка
у мишей і щурів. Особливо в короткострокових
дослідах, першим ефектом у щурів був вплив
на ферменти печінки з їх активацією в високих концентраціях (порогових), що призводило до вторинних змін ще в одному (вторинному) органі-мішені
щурів – щитоподібній залозі [7-9]. Проявами впливу
на цей орган були: зниження рівнів тироксину і
трийодтироніну, підвищення рівнів тиреотропного
гормону (ТТГ), фоллікулярноклітинна гіпертрофія
щитоподібної залози і/або патологія колоїду [7-9].
Виявлена активація щитоподібної залози була
результатом підвищення рівня секреції ТТГ, як компенсаторної відповіді на виведення тиреоїдних гормонів (активація метаболізму в печінці). Цей вторинний епігеномний механізм практично не є

релевантним для людини. Більш того, відомо, що
організм людини значно менш чутливий до даного
механізму, ніж організм щурів [10-11].
Зміни показників червоної і білої крові, виявлені
в субхронічних експериментах на гризунах, були
повністю (збільшення кількості жирових клітин),
більшою мірою (зменшення маси, лімфоїдна атрофія,
зниження накопичення сидерину в червоній пульпі,
підвищення гемопоезу) або частково (гематологічні
показники) оборотні у відновному періоді [7-9].
Зміни тонкого кишечника були виявлені тільки
в короткострокових дослідах на щурах в максимальних дозах і повністю оборотні за відновлювальний період [7-9].
Ще одним органом-мішенню у щурів можна
вважати кришталик. Виявлені у самців вікові
дегенеративні зміни (помутніння задньої капсули)
в хронічних експериментах при максимальних концентраціях [7-9] були визнані симптомами прискореного старіння, а не специфічним окулотоксичним
ефектом. Це підтверджує відсутність будь-яких
змін очей в субхронічних дослідах і дослідженнях з вивчення нейротоксичності в набагато більш
високих концентраціях речовини [7-9].
У хронічних дослідах органом-мішенню була
ще й матка. Зміни були виявлені тільки при високих
дозах і включали збільшення окружності, вагінальні
кровотечі, рідину в матці, її дилятацию, збільшення
маси, ендометріальне запалення [7-9]. Оскільки ніяких перед- і неопластичних змін в матці і яєчниках,
маткових трубах, шийці матки, піхві і молочних
залозах не було, релевантність впливу цих слабо
виражених відхилень на репродуктивну функцію
не підтверджена [7-9]. Це підтверджують результати
експериментів з вивчення репродуктивної та ембріотоксичності на щурах і кроликах [7-9].
Токсикологічний профіль собак частково відрізнявся від такого для гризунів. Основним відхиленням була індукція ферментів печінки, що супроводжується відповідною зміною маси органу та
гістологічними відхиленнями [7-9]. Ефект оцінений
як результат адаптаційного навантаження. Також
у тварин виникали відповідні зміни в щитоподібній
залозі, які вже описані вище для гризунів. Ще одним
органом-мішенню у собак були наднирники зі змінами тільки при максимальних концентраціях [7-9].
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити
висновок, що спіромезіфен проявляє два типи впливу
на організм теплокровних тварин і людини: індукує
мікросомальні ферменти печінки за фенобарбіталовим типом, як фунгіциди-піразолкарбоксаміди [12]
та пригнічує фермент 4-гідроксипіруватдіоксиеназу,
як гербіциди оксазоли-трикетони [13, 14] (рис. 1).
Висновки:
1. Встановлено, що основними органами-мішенями в субхронічних і хронічних дослідах на гризунах були наднирники і печінка, додатковими – матка,
кришталик. У собак органом-мішенню біла тільки
печінка, що обумовлено, як і у людини, їх меншою
чутливістю до дії спіромезіфену.
2. Показано, що спіромезіфен, як представник
хімічного класу похідних тетрамової і тетронової кислот поєднує у собі два механізми дії: індукцію мікросомальних ферментів печінки та пригнічення 4-гідроксифенілпіруватдіоксигенази. Хоча обидва ефекти менш
виражені, ніж у відповідних фунгіцидів і гербіцидів.
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РОЛЬ ВІТАМІНУ D У ПАТОЛОГІЇ
У статті узагальнено та систематизовано дані наукової літератури щодо метаболізму та недостатності вітаміну D.
Ключові слова: вітамін D, рецептори вітаміну D, дефіцит вітаміну D.
В статье обобщены и систематизованы данные научной литературы о метаболизме и недостаточности вимамина D.
Ключевые слова: витамин D, рецепторы витамина D, дефицит витамина D.
The article summarizes and systematizes the scientific literature data on metabolism and deficiency of vitamin D.
Key words: vitamin D, vitamin D receptors, vitamin D deficiency.

Вступ. Ситуацію щодо недостатньої забезпеченості населення вітаміном D (VD) можна розглядати
як пандемічну для більшості країн світу, що потребує пильної уваги медичних працівників. За оцінками Інституту медицини Національної академії
США (2011 р.), дефіцит вітаміну D3 спостерігається
у більш ніж 40% популяції американців усіх верств
населення та сягає 80% у людей похилого віку, що
зумовлює їхню схильність до розвитку численних
захворювань, передусім остеопорозу. Ця патологія,
на думку експертів ВООЗ, займає четверте місце
в рейтингу основних медико-соціальних проблем
сучасності. Згідно з даними ВООЗ, у найбільш розвинених країнах Європи, США, Японії сукупна
кількість людей, які хворіють на остеопороз, досягає 75 млн. людей. Тільки в США остеопороз визначається у 30% жінок [14]. За даними дослідження,
проведеного за підтримки Європейської Комісії,
40,4% людей живуть з дефіцитом цього вітаміну,
а, отже, з високими ризиками для здоров’я [3].
Недостатність VD пов’язана зі способом життя
(відсутність у їжі продуктів, багатих VD, тривале
перебування у закритих приміщеннях), впливом
антропогенних факторів довкілля (забрудненість
повітря), що знижують експозицію сонячного
світла, необхідного для вироблення VD у шкірі. Ця
проблема набуває величезного значення, оскільки
отримані переконливі свідчення потенційної ролі
недостатності VD у розвитку злоякісних новоутворень, серцево-судинної патології, автоімунних
захворювань, грипу, цукрового діабету та депресії
[15]. Враховуючи дослідження останніх років, VD
розглядають не тільки як сполуку, що впливає лише

на мінеральний обмін і застосовується переважно
для лікування порушень опорно-рухового апарату.
VD здійснює модулюючий вплив на більшість органів і систем організму за рахунок реалізації геномних та негеномних механізмів. Величезна кількість
наукових досліджень свідчать про асоціацію рівня
забезпеченості VD з розвитком, частотою і тяжкістю перебігу інфекційних, хронічних запальних,
алергічних, аутоімунних, серцево-судинних і різних неопластичних захворювань. Встановлено, що
активні метаболіти VD регулюють проліферацію та
диференціювання клітин, синтез протеїнів, ліпідів,
гормонів та інших фізіологічно активних сполук
[19]. Активні метаболіти VD в організмі людини
впливають практично на всі механізми неспецифічного захисту від інфекційних агентів та на систему
імунної специфічної відповіді, визначаючи таким
чином ефективність знешкодження інфекційних
агентів і характер запальних і автоімунних процесів [20]. Актуальним є вивчення метаболізму VD та
його порушень.
Мета роботи. Узагальнити та систематизувати
дані наукової літератури щодо ролі вітаміну D
у патології людини.
Основна частина. Вітамін D існує на Землі
майже 500 мільйонів років з тих часів коли сонячне
проміння потрапляло на перші форми життя —
фітопланктон. Назвали його четвертою буквою
алфавіту тому, що винайдений він був після відкриття вітамінів А, В і С у 1921 році. VD – це
спільна назва групи речовин рослинного і тваринного походження, які належать до стероїдів. Серед
них найактивнішим є вітамін D2 (ергокальциферол)
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та вітамін D3 (холекальциферол) [4, с. 115]. Існує
три шляхи надходження VD в організм людини.
Перший шлях – фотобіологічний – синтез превітаміну D3 з 7-дегідрохолестеролу у шкірі під впливом
ультрафіолетового опромінення (УФО) (рис. 1) [2].
Сильне сонячне випромінювання посилює його
перетворення на біологічно неактивний люмістерол і тахістерол. Люмістерол є зворотним продуктом і може знову перетворитись на превітамін D3.
В організмі людини лише близько 15% доступного
7-дегідрохолестерину перетворюється на превітамін D3. Токсичність через утворення у шкірі відсутня, оскільки та кількість вітаміну D3, яка не
надходить у кров, перетворюється на люмістерол,

тахістерол, 5,6-транс-холекальциферол, суперстерол I і суперстерол II, тобто в біологічно неактивні
форми. Максимальна обмеженість вироблення
шкірою вітаміну D3 складає 20000 МО/день. Унаслідок дії різноманітних чинників зменшилось
утворення VD, що призвело до виникнення його
недостатності. До них належать географічні
широти (> 35°), час дня (зранку та ввечері), сезонність (зима), забруднення повітря, хмарність, вміст
меланіну у шкірі (чим більше меланіну у шкірі,
тим менше утворюється VD), використання сонцезахисного крему, вік (похилий) та об’єм одягу, що
охоплює тіло. Таким чином, біля 90% VD утворюється у шкірі [7, с. 40].

Рис. 1. Схема синтезу вітаміну D3
Другий шлях надходження вітаміну D в організм людини є харчовий (вживання печінки тріски,
морської риби, риб’ячого жиру, ікри, яєчного
жовтка, вершкового масла, телячої печінки, грибів)
[3]. За рахунок ергокальциферолу може компенсуватися не більше, ніж 10% потреби організму у VD
[1, с. 540]. Третє джерело надходження VD – медикаментозне, шляхом вживання біологічних добавок
і медичних препаратів. Мегадози при пероральному
введенні VD можуть привести до гіпервітамінозу D,
який у дітей проявляється метастатичною кальцифікацією м’яких тканин, зокрема, нирок, а у дорослих – гіперкальціємією та білем у кістках [5, с. 343].
Після потрапляння VD в організм людини,
він попадає у кров та з’єднується з вітамін
D-зв’язуючими білками (85-88%), які в основному
утворюються у печінці, або з альбумінами (12‑15%).
Період напіврозпаду харчового та ендогенного
VD складає від 12 до 24-х годин. Тривалість залежить від того, як швидко печінка перетворює VD

на кальцидіол [7, с. 40]. У печінці під впливом
ферменту 25-гідроксилази утворюється транспортна форма VD – 25-оксивітамін D, яка у складі
жовчі виділяється у дванадцятипалу кишку, а потім
разом з жовчними кислотами всмоктується в кров
у тонкій кишці [1, с. 540]. На рис. 2 ми бачимо,
що у нирках під дією ферменту α1-гідроксилази
25-оксивітамін D перетворюється на гормонально
активну форму – 1,25-(ОН)2-вітамін D, так званий
D-гормон (кальцитріол) [11; 8, с. 78-79]. Продукування 1,25-(ОН)2-D в нирках регулюється трьома
механізмами: 1) гіпокальциємія стимулює секрецію паратгормону, що своєю чергою прискорює
перетворення 25-OH-D на 1,25-(ОН)2-D шляхом
активації α1-гідроксилази; 2) гіпофосфатемія
активує α1-гідроксилазу, посилюючи утворення
1,25-(ОН)2-D; 3) підвищений рівень 1,25-(ОН)2-D
сповільнює синтез цього метаболіту, інгібуючи дію
α1-гідроксилази (знижений рівень 1,25-(ОН)2-D
має протилежний ефект) [5, с. 341].
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Рис. 2. Метаболізм вітаміну D

Крім того, у нирках існує альтернативний
шлях, завдяки якому 25-оксивітамін D перетворюється в неактивну форму – 24,25-(ОН)2-вітамін D
за участю D-24-гідроксилази. При гіпокальціємії
накопичується 1,25-(ОН)2-вітамін D, а при гіперкальціємії утворюється 24,25-(ОН)2-вітамін D
[1, с. 540]. Хоча вітамін D-24-гідроксилаза експресується переважно у ниркових канальцях, розподіл
ферменту досить широкий у інших органах і тканинах, включаючи кишечник, плаценту, простату,
остеобласти та кератиноцити. Активні метаболіти
VD впливають на спеціальні рецептори, які називаються рецепторами вітаміну D (VDR). VDR
кодується геном, який розташований у хромосомі
12q12-14. На даний час вивчають його чотири
однонуклеотидні поліморфізми: Fok1, Taq1, Bsm1,
Apa1 [8, с. 80]. VDR належить до великої групи
ядерних рецепторів гормонів, яка включає в себе

рецептори глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів,
статевих гормонів, гормонів щитоподібної залози й
метаболітів вітаміну А або ретиноїду. Система VD/
VDR впливає більш ніж на 2000 генів. 1,25 (OH)2D
діє як геномним шляхом через ядерні VDR,
викликаючи транскрипцію генів у певних локусах,
так і негеномним або мембранно-опосередкованим – через кавеоли на цитоплазматичній мембрані
(швидший шлях, при якому ефект від введеного
кальцитріолу спостерігається через 4-5 хвилин)
[7, с. 41; 12].
Основні біологічні ефекти гормонально активної форми 1,25-(ОН)2-вітамін D подані у таблиці 1
[7, с. 41–43; 8, с. 79; 13; 17].
Плазмовий рівень 1,25 (ОН)2D3 є показником
ендокринної функції й не показує загальний рівень
запасу вітаміну D в організмі [21]. Доцільно визначати рівень 25 (ОН)D у крові, оскільки він найдовше
Таблиця 1

ОрганиЕфект дії 1,25-(ОН)2-вітаміну D
мішені
Кишечник 1. Збільшує абсорбцію кальцію та фосфатів. Транспорт кальцію у клітини кишечника
регулюється кальцій-зв’язуючими білками – кальбіндинами, утворенню яких сприяє вітамін D.
2. Детоксикаційна функція – підсилює катаболізм токсичних жовчних кислот (ЖК). ЖК, які не
абсорбувалися в кишечнику, перетворюються на вторинні ЖК під дією кишкової мікрофлори
(холестерол→хенодіоксихолічна кислота→літохолічна кислота (ліганд до рецептора вітаміну D) –
утворюється під дією кишкових бактерій→активація експресії антибактеріального пептидного гену).
Детоксикація літохолічної кислоти у печінці та кишківнику відбувається за допомогою індукції
цитохрому P450.
Нирки
1. Підсилює реабсорбцію кальцію та фосфору.
2. Пряме гальмування секреції реніну, що сприяє зниженню артеріального тиску.
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Закінчення таблиці 1
Органимішені
Кістки

Ефект дії 1,25-(ОН)2-вітаміну D

1. Підвищує кісткову кальцифікацію та абсорбцію шляхом збільшення виробництва
остеокальцину, лужної фосфатази
та колагену І типу, але зменшенням виділення остеопонтину.
2. Регулює експресію остеопротегеринів: спочатку знижує кількість остеопротегеринів,
а потім підвищує.
3. Створює оптимальні умови для мінералізації кісток і є необхідним для розвитку
й підтримки мінералізованого скелету.
4. У великих дозах активує остеокластогенез шляхом збільшення продукції RANKL (ліганд,
який з’єднується з рецепторами на остеокластах та активує їх).
Паращито- Зменшує синтез і секрецію паратгормону (ПТГ) шляхом індукування продукції остеоцитами
подібні
фактора росту фібробластів-23, який активує мітоген-активований протеїн-кіназний шлях і
залози
знижує експресію гена ПТГ; шляхом дії на VDR, які знаходяться у паращитоподібних залозах.
Імунна
1. Модулює імунну відповідь.
система 2. Стимулює вроджений імунітет, сприяє вивільненню каталітичного антимікробного протеїну
(CAMP) і β-дефенсину, який має антимікробну активність.
3. Регулює утворення каталіцидину (LL37) через CAMP у моноцитах/макрофагах та
епідермальних клітинах.
4. Стимулює диференціацію моноцитів у макрофаги та збільшує їх хемотаксис і фагоцитарну
здатність.
5. Пригнічує експресію прозапальних цитокінів TNF-α, інтерлейкінів (IL-1, 6, 8, 12); спричиняє
супресію прозапальних цитокінів інтерферону-γ (IFN-γ), IL-12.
6. Інгібуює диференціацію та дозрівання дендритних клітин, пригнічуючи їх здатність
представляти антиген Т-клітин.
7. Пригнічує проліферацію та утворення імуноглобулінів і сповільнює проліферацію В-клітин
у плазматичні клітини.
Серцево- 1. Зменшення рівня реніну у крові сприяє зниженню артеріального тиску.
судинна 2. Кардіопротекторний вплив – зменшує гіпертрофію міокарда шляхом гальмування
система проліферації та гіпертрофії міоцитів.
3. Модулює скорочувальну функцію міокарда.
4. Негативно впливає на розвиток атеросклерозу шляхом модулюючого впливу на імунну систему.
5. Знижує кальциноз кровоносних судин.
Печінка Викликає продукцію вітамін D-24-гідроксилази, що катаболізує 1,25 (ОН)2D та 25 (ОН)D.
Жіноча
1. Стимулює синтез статевих гормонів.
репродук- 2. Кальцидіол проходить через гемато-плацентарний бар’єр: у плаценті виробляється фермент
тивна
системи цитохрому CYP27B1, який перетворює кальцидіол у кальцитріол (активний метаболіт).
система 3. 25(ОН)2D3 регулює експресію хоріонічного гонадотропіну людини у синцитіотрофобласті.
4. У трофобласті під впливом кальцитріолу посилюється фагоцитоз і хемотаксис макрофагів
з наступною активацією LL37, утворюється IL-10, який має протизапальну дію.

циркулює в організмі людини [7, с. 43]. Імунохімічний аналіз має багато переваг порівняно з іншими
видами аналізу, зокрема з методом радіоконкурентного зв’язування, високоефективної рідинної
хроматографії, поєднаної з мас-спектрометрією
тощо. Було проведено синтез кон’югату похідного
25ОНD3, що містить активну карбоксильну групу, з
протеїном-носієм гемоціаніном молюска для одержання поліклональних антитіл, які розпізнають
25ОНD3, й порівняння титру цих антитіл у кролів
та мишей, імунізованих синтезованим кон’югатом.
Отримані поліклональні антитіла можуть бути
використані для створення імунохімічних тестсистем скринінгового визначення вмісту 25-гідроксивітаміну D3 у сироватці крові людини як маркера
забезпеченості організму вітаміном D3 [6, с. 45].
Отже, екзогенна недостатність VD виникає
за відсутності впливу на шкіру УФО та в разі

зменшення в раціоні кальциферолів. Ендогенна
недостатність VD може виникати при порушенні
перетравлення та всмоктування ліпідів, печінковій і нирковій недостатності, зниженні синтезу або
втраті з сечею вітамін-D-зв’язуючого α1-глобуліну,
пригніченням реабсорбції в ниркових канальцях
або всмоктування фосфатів у кишечнику, мутаціями гену VDR [10, с. 444]. Незалежно від основної
причини, дефіцит VD призводить до гіпокальциємії. Це своєю чергою 1) стимулює синтез паратгормону, що активує ниркову α1-гідроксилазу,
підвищуючи рівень активного VD і посилюючи
всмоктування кальцію; 2) мобілізує кальцій з
кісток; 3) зменшує виведення кальцію нирками;
4) посилює продукування фосфатів у нирках.
Таким чином, рівень кальцію в сироватці крові
відновлюється, але гіпофосфатемія зберігається, тому мінералізація кістки порушується.
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Отже, дефіцит VD спричиняє рахіт у дітей та остеомаляцію у дорослих [5, с. 342]. Тяжкий рахіт може
супроводжуватися тетанією, в основі патогенезу
якої лежить системна гіпокальциємія, що підвищує
нервово-м’язову збудливість [10, с. 445].
Історично склалося, що недостатність VD
пов'язували лише з захворюваннями кістковом’язової системи, включаючи рахіт, остеопороз,
остеомаляцію, переломи, проте біологічна роль VD
не обмежується лише регуляцією кісткового метаболізму. Так, ще у 1903 році доктор Niels Ryberg
Finsen отримав одну з перших Нобелівських премій у галузі фізіології та медицини за відкриття
позитивних впливів сонячного випромінювання
на перебіг шкірного туберкульозу. Є дані, що в деяких пацієнтів, хворих на туберкульоз, додавання
VD у раціон збільшує кількість лімфоцитів і поліпшує видалення Mycobacterium tuberculosis. Глобальне вивчення позаскелетних ефектів VD розпочалося у 1975 році, коли вчені встановили, що
ризик виникнення пневмонії у дитини з рахітом
у 13 разів вищий, ніж за його відсутності [5, с. 343;
11]. На сьогодні відомо, що при наявності недостатнього надходження VD в організм або порушенні
його метаболізму створюються умови, які сприяють виникненню таких захворювань, як артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, інсульт,
розсіяний склероз, псоріаз, цукровий діабет І типу,
гострі респіраторні вірусні інфекції, туберкульоз,
ревматоїдний артрит, хвороба Крона, бронхіальна
астма, рак молочної залози, матки, піхви, яєчника, сечового міхура, стравоходу, шлунка, товстої
кишки, підшлункової залози, захворювання паро-

донту, шизофренія, аутизм, когнітивні порушення
[7, с. 43; 16]. Одне з клінічних досліджень, у яке
було включено 376 жінок, показало, що частота
автоімунного тиреоїдиту виявилася вірогідно
вищою у групі жінок з недостатністю та дефіцитом
VD, а рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази
перебував у вірогідній кореляції з вмістом VD [9].
Висновки іншого клінічного дослідження 120 дітей
віком від 3 до 12 місяців показують, що у дітей першого року життя дефіцит VD реєструється частіше
на тлі ожиріння, ніж у дітей із надмірною масою
тіла, ризиком надмірної маси тіла та осіб із фізичним розвитком, який відповідає віковій нормі [18].
Наявність VDR в органах репродуктивної системи
жінок та здатність VD впливати на різні ланки
специфічного і неспецифічного імунітету дають
змогу припускати його участь у патогенетичних
механізмах розвитку таких ускладнень вагітності,
як перинатальне інфікування, плацентарна дисфункція, затримка внутрішньоутробного розвитку
плода [8, с. 79].
Висновок. Вивчення вітаміну D становить
великий науковий інтерес, оскільки багатьма вченими встановлено, що окрім регуляції фосфорнокальцієвого обміну та кісткового метаболізму, VD
здійснює модулюючий вплив на більшість органів
і систем організму за рахунок реалізації геномних та негеномних механізмів. Дослідження рівня
кальцитріолу та поліморфізму генів VDR має значення для діагностики та лікування рахіту у дітей,
остеомаляції у дорослих, аутоімунних, алергічних,
інфекційних, хронічних запальних захворювань та
неопластичних процесів.
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ВЛИВ АНДРОГЕННОГО ДЕФІЦИТУ НА ЗМІНИ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
ТА АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Діагностика та надання лікарської допомоги при статевих розладах набуває в останні роки все більшої актуальності у зв’язку зі зростанням статевої патології серед населення. Це обумовлено систематичними психоемоційними
перевантаженнями, погіршенням екологічних умов, шкідливими чинниками виробництва, безконтрольним використанням медичних препаратів, запальними процесами статевих органів, зростанням соматичних захворювань,
зокрема серцево-судинних.
Переважна більшість робіт стосовно «чоловічого клімаксу» зводиться до ефективності замісної гормональної
терапії при еректильній дисфункціії, тоді як вивченню зв’язку соматичної патології з андрогенною недостатністю
присвячені поодинокі дослідження. Про чоловічий «перехідний період» відомо стільки ж, скільки було відомо про
жіночий 30 років тому. Відмічається від’ємний кореляційний зв’язок між концентрацією загального тестостерону
та систолічним артеріальним тиском, а також масою міокарда лівого шлуночка [1]. Дослідженнями Горпинченка І.І.
було виявлено, що 38% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мали дефіцит андрогенів, підтверджений лабораторно, що достовірно вище, ніж у пацієнтів тієї ж вікової категорії з нормотензією. Мета роботи – дослідити стан
пенільного судинного кровотоку у чоловіків, хворих на артеріальну гіпертензію з сексуальним розладом шляхом
кольорової доплерографії з фармакологічною індукцією ерекції, оцінювання параметрів добового профілю артеріального тиску та жорсткості артерій у чоловіків із гіпертонічною хворобою ІІ стадії на тлі андрогенного дефіциту або
за нормального рівня тестостерону та шляхи корекції еректильної дисфункції у даних пацієнтів.
Ключові слова: еректильна дисфункція, кольорова доплерографія, андрогенний дефіцит, артеріальна гіпертензія.
Диагностика и оказания врачебной помощи при половых расстройствах приобретает в последние годы все
большую актуальность в связи с ростом половой патологии среди населения. Это обусловлено систематическими
психоэмоциональными перегрузками, ухудшением экологических условий, вредными факторами производства,
бесконтрольным использованием медицинских препаратов, воспалительными процессами половых органов, ростом соматических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. Цель работы – исследовать состояние пенильного сосудистого кровотока у мужчин, больных артериальной гипертензией с сексуальным расстройством путем
цветной допплерографии с фармакологической индукцией эрекции, оценки параметров суточного профиля артериального давления и жесткости артерий у мужчин с гипертонической болезнью II стадии на фоне андрогенного
дефицита или при нормальном уровне тестостерона и пути корекции еректильной дисфункции у етих пациентов.
Ключевые слова: эректильная дисфункция, цветная допплерография, андрогенный дефицит, артериальная
гипертензия.
Diagnosis and provision of medical aid for sexual disorders becomes more and more relevant in recent years in connection with the increase of sexual pathology among the population. This is due to systematic psycho-emotional overload,
deterioration of environmental conditions, harmful factors of production, uncontrolled use of medical drugs, inflammatory
processes of the genital organs, and the growth of somatic diseases, in particular cardiovascular. The purpose of the work
was to investigate the state of penile vascular blood flow in men with arterial hypertension with sexual disorder by color
doplerography with pharmacological induction of erection, evaluation of parameters of the daily profile of arterial pressure
and rigidity of arteries in men with hypertonic disease of the II stage against the background of androgen deficiency or at the
normal level testosterone and ways to correct erectile dysfunction in these patients.
Key words: erectile dysfunction, color dopplerography, androgen deficiency, arterial hypertension.

Вступ. Чоловіча стать розглядається як незалежний фактор ризику розвитку артеріальної гіпертензії. Наявні дані свідчать про негативний вплив
низького рівня тестостерону на розвиток та прогресування серцево-судинних захворювань у чоловіків.
Згідно наказу МОЗ України від 03.07.2006
№ 431 діагностична програма включає:
1. Опитування та анкетування за анкетами
МІЕФ (Міжнародний Індекс Еректильної Функції); 2. Огляд; 3. Лабораторні обстеження: рівень
глюкози крові; ліпідограма; рівень тестостерону,

пролактину, естрадіолу, фолікулостимулюючого
та лютеінізуючого гормонів; 4. Тест з локальним
негативним тиском (ЛНТ); 5. Реофалографія в стані
спокою; 6. Доплерографія кавернозних судин
в стані спокою та після фармакологічного навантаження (інтракавернозне введення 2 мл папаверину
гідрохлориду).
З усіх причин сексульних розладів, судинна ЕД
становить 70% [1]. Після виключення ендокринної
та психогенної природи захворювання, на основі
загальноприйнятих тестів, з метою діагностики
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артеріальної ЕД проводять тест з силденафілом і
візуальною еректильною стимуляцією під час УЗД
пенільного кровотоку [2].
Мета роботи – дослідити стан пенільного судинного кровотоку у чоловіків, хворих на артеріальну
гіпертензію з сексуальним розладом шляхом кольорової доплерографії з фармакологічною індукцією
ерекції, оцінювання параметрів добового профілю
артеріального тиску та жорсткості артерій у чоловіків із гіпертонічною хворобою ІІ стадії, а також
ліпідного профілю на тлі андрогенного дефіциту або
за нормального рівня тестостерону та щляхи корекції еректильної дисфункції у даних пацієнтів.
Матеріали і методи дослідження. Нами проведена кольорова доплерографія судин статевого
члена з фармакологічною індукцією ерекції чоловікам з сексуальними розладами на фоні артеріальної гіпертензії (АГ). Пацієнти, загальна кількість
балів яких, згідно з опитувальником, відповідала
наявності симптомів зниження тестостерону, були
включені в дослідження для дальшого визначення
загального тестостерону (ЗТ). Усім досліджуваним
здійснили добове моніторування артеріального
тиску (ДМАТ) та оцінювання жорсткості артерій
за допомогою системи BPLab Vasotens (осцилометричним методом) [3].
Методи дослідження: загальноклінічні, анамнестичний, біохімічні, спеціальні сексологічні,
ультразвукові, соціологічний та статистичний.
В роботі використано бібліосемантичний, аналітикосинтетичний, компоративний аналізи.
Обстежено 110 пацієнтів. Пацієнти були у віці
від 34-65 років, маса тіла становила в середньому
78,3 ± 5,2 кг; індекс маси тіла – 25,6 ± 2,3 кг/м2.
Контрольна група складалася з 20 практично здорових чоловіків.
Концентрацію загального, біодоступного тестостерону визначали імуноферментним методом
(система Хема, Іспанія).
Вивчаючи стан ліпідного обміну визначали
рівень загального холестерину, тригліцеридів,
холестерину-ЛПВЩ та b-ліпопротеідів в сироватці
крові за А.М. Клімовим. Коефіцієнт атерогенності
визначали за формулою: Коефіцієнт атерогенності =
загальний холестерин – ХСЛПВЩ : ХСЛПВЩ. Всі
одержані результати порівнювали з відповідними
віковими нормами зазначених показників.
Доплерографію здійснювали в повздовжній
і поперечній площині на рівні проксимальної,
середньої третини статевого члена. Доплерографія
статевого члена дала можливості у поздовжньому
перетині візуалізувати глибоку статеву артерію
статевого члена, візуалізуватп поверхневу і глибоку дорсальну вену на поверхні статевого члена
у вигляді трубчастої структури, що легко змінюється в діаметрі при компресії датчиком, отримати
доплерівський спектр кровотоку з кавернозних
артерій в спокої та при фармаколгічній індукції
ерекції [4].
При досліджені визначали основні доплерівські
показники – максимальну систолічну швидкість
(PSV), кінцеву діастолічну швидкість (EDV) та
індекс резистентності (RI) [5].
Перший етап проводився без стимуляції ерекції і визначався як базовий. Базова максимальна

систолічна швидкість менше 25 см/с розцінювалась як знижена (в фазі набухання). Після першого
етапу переходили до другого – сканування після
інтракавернозного введення папаверину гідрохлориду у дозі 2,5 мл.
Результати дослідження та їх обговорення.
Відмічається від’ємний кореляційний зв’язок
між концентрацією загального тестостерону та
систолічним артеріальним тиском. 43% (n=42)
пацієнтів мали біохімічно підтверджений низький рівень тестостерону. Загальний бал MASSQ
у цій групі виявився значно вищим порівняно з
досліджуваними з нормальним рівнем тестостерону. Спостерігалося зниження концентрації загального тестостерону (ЗТ) із віком. Група
хворих із низьким рівнем ЗТ характеризувалася
значно вищими значеннями систолічного артеріального тиску (САТ) і пульсового артеріального
тиску (ПАТ) за даними ДМАТ. Добовий профіль АТ у групі андрогенного дефіциту характеризувався переважанням «non-dipper» [6].
Результати множинного регресійного аналізу
показали взаємозв’язок між рівнем тестостерону та значеннями САТ в обох групах, водночас як зв’язок між тестостероном і значеннями
діастолічного АТ не був статистично значущим.
Сильним виявився зв’язок у кожній групі між ЗT і
швидкістю поширення пульсової хвилі.
За результатами дослідження у осіб, що
страждають артеріальною гіпертензією виявлена
гіпертригліцеридемія: рівень тригліцеридів становив 1,92±0,05 ммоль/л, та 1,26±0,06 ммоль/л
у контрольній підгрупі. Показники b-ліпопротеідів
у пацієнтів з АГ становили 3,82±0,65 ммоль/л.
У контрольних підгрупах ці показники становили
2,04±0,44 ммоль/л. Коефіцієнт атерогенності визначався достовірно вищим у чоловіків, що страдали
АГ проти контрольної групи 3,04±0,84 ммоль/л і
1.81±0,64 відповідно.
Отже, за результатами даного дослідження
встановлено, що ліпідний обмін стає підгрунтям
до виникнення атеросклерозу, облітеруючий ендартериїту та АГ.
Під час дослідження було виявлене зниження загального тестостерону у хворих на
АГ -10,40±3,49 нмоль/л, тоді я у контрольній групі
ці показники становили 16,88±4,01 нмоль/л тієї ж
вікової категорії.
Враховуючи результати нашого дослідження
не можна виключити вплив атеросклеротичним
ураження інтими судин на секрецію тестостерону
клітинами Лейдига.
При проведенні кольорової доплерографії,
в якості норми нами прийняті показники: PSV 25
см/с і більше, EDV до 5 см/с і менше, RI 0,85 і
більше.
Показники базової PSV у практично здорових
чоловіків становили в межах 43±0,90 см/с. Базове
обстеження у пацієнтів з ЕД на фоні артеріальної
гіпертензії нормальні показники PSV спостерігали тільки у 9 пацієнтів з 100 обстежених. Дані
пацієнти хворіють нейроциркуляторною дистонією за гіпертонічним типом. Подальша фармакологічна індукція ерекції даним пацієнтам
не проводилась.
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У 72 пацієнтів відмічався нижчий показник PSV за 25 см/с (табл. 1): значення 20-24 см/с
у 21 пацієнта, значення 15-19 см/с у 24 пацієнтів,
значення 10-15 см/с – у 20 пацієнтів і значення
менше за 10 см/с у 7 пацієнтів.
Фармакологічна індукція ерекції папаверином гідрохлориду удозі 2.5 мл з групи практично
здорових вводилась тільки п’ятьом пацієнтам
(табл. 2). У них повноцінна ерекція появлялась
на 10-15 хвилині після стимуляції при високих
показниках кровотоку і повному розширенні кавернозних артерій з двох сторін.
Серед пацієнтів, у яких після індукції ерекції
не наступила ерекція (25 чоловіків), у 19 з них виражена венозна недостатність, EDV більше 5 см/с. Це
розглядалося, як змішана судинна ЕД. В 6 інших

випадках венозної недостатності не спостерігалось, однак відмічався значний кавернозний фіброз
і пошкодження артерій. У 63 чоловік після індукції
ерекції отримана повноцінна ерекція, однак лише
після 20 хвилини (табл. 2). Нормальні показники IR
(більше 0.85) та EDV менше 5 см/с після введення
препарату свідчать про артеріальний тип ЕД [7].
Дослідження артеріальної системи при індукованій папаверином 2,5мл ерекції за допомогою
кольорової доплерографії засвідчило, що у чоловіків без АГ пікова систолічна швидкість кровотоку
дорівнювала 27-59 см/с для правої і лівої печеристої артерії, відповідно. У сексуально активних
чоловіків з супутньою АГ пікова систолічна швидкість кровотоку становила 24-7 см/с для правої і
лівої печеристої артерії відповідно.

Таблиця 1
Характеристика основних доплерівських показників до медикаментозної стимуляції
Показники кольорової
доплерографії

конрольна група
(n=20)

артеріальний
компонент (n=72)

венозний компонент
(n=19)

PSV(пікова ситсолічна
швидкість), см/с

43±0,90

15,5±0,26

19,1±0,26

EDV(пікова діастолічна
швидкість), см/с

4.8±2,82

4,2±0,26

6,5±1,38

RI(індекс резистентності)

0,88±1,38

0,72±3,29

0,65±3,29

Таблиця 2

Характеристика основних доплерівських показників
після медикаментозної стимуляції 2.5 мл папаверину гідро хлориду на 15 хв
Показники кольорової
доплерографії

конрольна група
(n=5)

артеріальний
компонент (n=72)

венозний компонент
(n=19)

PSV(пікова систолічна
швидкість), см/с

43±0,90

24,5±0,54

20,1±0,54

EDV(пікова діастолічна
швидкість), см/с

4.8±2,82

3,2±0,26

6,5±1,38

RI(індекс резистентності)

0,88±1,38

0,86±2,82

0,67±2,82

За результатами дослідження встановлено прямий кореляційний зв'язок між показниками PSV та рівнем ЗТ у чоловіків з АГ та у пацієнтів контрольної групи (рис. 1).
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Висновки:
1. Дослідження пенільного кровотоку при
індукованій папаверином (в дозі 2,5 мл) ерекції
за допомогою кольорової допплерографії дозволяє
визначити судинні причини еректильної дисфункції; дає змогу продиференціювати артеріальний чи
венозний типи порушення.
2. Серед 100 обстежених чоловіків хворих
на АГ з сексуальним розладом у 72 пацієнтів виявлено артеріальний тип еректильної дисфункції, що
підтвердило роль стану ендотелію судин статевого
члена в механізмі ерекції.
3. Однією з причин зниження загального тестостерону у хворих на АГ, можливо, є погіршення
кровопостачання тестикулярної тканини внаслідок
ангіопатії. Тому, при лікуванні вікового андрогенного

дефіциту у осіб, хворих на АГ, показане використання
препаратів, які покращують мікроциркуляцію.
4. Кольорова доплерографія – малоінвазивний
метод, що дозволяє діагностувати у пацієнтів з ЕД
на фоні АГ артеріальний тип ЕД і, таким чином,
обрати правильний, ефективний терапевтичний
підхід до лікування даних пацієнтів.
5. Дослідження продемонструвало високу
поширеність андрогенного дефіциту серед чоловіків середнього віку з гіпертонічною хворобою
ІІ стадії. Ці пацієнти характеризуються вищими
значеннями АТ порівняно з такими тієї самої вікової групи, але з нормальним рівнем ЗТ.
6. Зниження рівня ЗТ може розглядатися
як один із факторів підвищеної жорсткості артерій
за наявності гіпертонічної хвороби.
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МОЛЕКУЛЯРНИЙ ТИП РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ ФАКТОР МЕТАСТАЗУВАННЯ
Дослідження раку грудної залози за молекулярними типами припускає персоналізований, індивідуальний підхід
до лікування пацієнтів, прогнозування підвищеного ризику метастазування. Показано, що типи раку грудної залози
мають характерні особливості метастазування і суттєво відрізняються за тривалістю життя після появи реґіонарних і
віддалених метастазів. Молекулярно-генетичні дослідження відображають ризик і схильність певних типів раку грудної залози до метастазування в конкретні органи, що говорить про прогностичну значимість визначення молекулярних типів раку грудної залози для подальшого виявлення метастазів.
Ключові слова: рак грудної залози, молекулярні типи, метастазування.
Исследования рака молочной железы по молекулярным типам предполагает персонализированный,
индивидуальный подход к лечению пациентов, прогнозирование повышенного риска метастазирования. Показано,
что типы рака молочной железы имеют характерные особенности метастазирования и существенно отличаются
по продолжительности жизни после появления регионарных и отдаленных метастазов. Молекулярно-генетические исследования отражают риск и склонность определенных типов рака молочной железы к метастазированию в
конкретные органы, что говорит о прогностической значимости определения молекулярных типов рака молочной
железы для дальнейшего выявления метастазов.
Ключевые слова: рак грудной железы, молекулярные типы, метастазирование.
Molecular types of breast cancer research suggest a personalized, individual approach to the treatment of patients
of certain groups at increased risk of metastasis. It is shown that types of breast cancer have characteristic features of
metastasis and differ significantly in life expectancy after the appearance of regional and distant metastases. Molecular
genetic studies reflect the risk and propensity of certain types of breast cancer to metastasize to specific organs, which
indicates the prognostic value of determining the molecular types of breast cancer for further detection of metastases.
Key words: breast cancer, molecular types, metastasis.

Актуальність статті. Дослідження біології та
морфології карциноми грудної залози дозволяє розглядати цю пухлину як гетерогенне захворювання.
На основі різних генетичних закономірностей
в інвазивних пухлинах грудної залози розрізняють
декілька молекулярних типів, що відрізняються
за своєю клінічною поведінкою [4, 8]. У рутинній
патології ці типи визначаються за допомогою імуногістохімії, причому стратифікація інвазивних
пухлин грудної залози в люмінальний тип А, люмінальний тип В (з надмірною експресією HER-2/
neu), нелюмінальна гіперекспресія HER-2/neu і
тричі-негативний фенотип суттєво впливає на лікування хворих та прогноз [4, 5].
Незважаючи на високі результати лікування,
у 20-30% хворих на ранній рак грудної залози
(РГЗ) хвороба прогресує з розвитком віддалених
метастазів. Однак в країнах, що розвиваються,
метастази набагато частіше діагностуються, так
як рак грудної залози вперше діагностується
на більш пізніх стадіях [1]. Тому прогресування
раку грудної залози є серйозною клінічною проблемою в області онкології. Імовірність прогресування залежить від стадії захворювання
на момент діагностики і біологічних характеристик пухлини.

Постановка проблеми. Характер віддаленого
метастазування досі вивчений недостатньо [3].
Віддалені метастази РГЗ зустрічаються в кістковій системі, печінці, легенях і в головному мозку
і безпосередньо впливають на результати виживання пацієнтів. Взаємодія клініко-патологічних
факторів і закономірностей віддаленого рецидиву становить значний клінічний інтерес, але
поки не підтверджений повністю. Найчастіше
віддалені метастази вражають кісткову систему, і
приблизно у 50% пацієнтів з прогресуванням пухлини рецидив виникає саме в кістковій системі.
Незважаючи на поліпшення лікування пацієнтів з
РГЗ, у 15-30% пацієнтів розвиваються метастази
в головному мозку [10], що не тільки пов'язано з
вкрай поганим прогнозом, але і з неврологічними
порушеннями когнітивних і сенсорних функцій.
Легені – також одне з найбільш частих місць, де
з'являються метастази різних злоякісних пухлин, і
при РГЗ множинні метастази зустрічаються частіше
(52%-82%). Метастатичні випоти в плевральну
порожнину при РГЗ, за даними різних авторів,
мають місце у 10,5-46% хворих.
Таким чином, хворі з метастатичним ураженням представляють в значній мірі неоднорідну
клінічну групу. В одних пацієнток хвороба швидко
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прогресує, вражаючи життєво важливі органи і
приводячи через кілька місяців після виявлення
метастазів до смерті, в інших – прогресування
не відбувається і загальна виживаність пацієнток
складає 10 і більше років. Тому вивчення поширеності та прогностичних факторів при РГЗ і метастазуванні є пріоритетним в плануванні і роботі
онкомамологічної служби в цілому.
Формулювання цілей статті. Оцінити значення молекулярного типу раку грудної залози
для прогнозу реґіонарних і віддалених метастазів.
Виклад основного матеріалу. В даний час
сукупну імуногістохімічну оцінку рецепторного,
HER2/neu статусу і проліферативної активності
новоутворення використовують для визначення молекулярно-генетичного типу раку грудної залози [6].
Молекулярно-генетична класифікація раку
молочної залози, вперше запропонована в 2000 р
Perou СМ. і співавт., заснована на результатах дослідження 456 генів, що дозволило виділити п'ять
підтипів раку молочної залози: підтип, подібний
до нормальної тканини, два підтипи, що походять
з клітин протокового епітелію (А і В) та експресують естрогенові рецептори, підтип, що походить
з базального епітелію, і не експресує естрогенові
рецептори, підтип, який характеризується надекспресією cerb-B2. Кожен з перерахованих молекулярно-генетичних типів раку молочної залози
характеризується низкою клініко-морфологічних
особливостей і диктує певну тактику ведення пацієнток, що відносяться до тієї чи іншої групи.
Люмінальний підтип А становить 40-55% від
усіх випадків раку грудної залози, характеризується наявністю ER / PR позитивності і негативності HER2/neu з низьким індексом проліферації
клітин (Ki-67 <20%). Даний вид є естроген-залежною, мало агресивною пухлиною і має найкращий
прогноз.Для цієї групи, в порівнянні з іншими,
визначаються низькі показники рецидивування і
високі цифри загального виживання. Ця гістогенетична група раку грудної залози характеризується високою чутливістю до гормональної терапії
(тамоксифен, інгібітори ароматази).
Люмінальний підтип B зустрічається у 10-15%
хворих, характеризується ER / PR позитивністю,
може бути HER2/neu позитивним або негативним,
і часто такі пухлини мають високий індекс клітинної проліферації (Ki-67>14%). Молекулярний тип
діагностується у молодому, перименопаузальному
і ранньому постменопаузальному віці. Для цієї
групи характерне частіше, в порівнянні з люмінальним типом А, метастатичне ураження лімфатичних вузлів і рецидивування. Часто виявляють
метастази у вісцеральні органи, головний мозок,
кістки і м'які тканини, шкіру, лімфатичні вузли. Ці
новоутворення частіше не є чутливими до гормональної терапії, але чутливі до транстузумабу [2].
Дана форма РГЗ характеризується несприятливим
прогнозом.
HER2 /neu позитивний рак грудної залози
зустрічається у 8-15% випадків. Морфологічно такі
пухлини мають низький ступінь диференціювання.
При імуногістохімічному дослідженні визначається негативна експресія рецепторів до статевих
гормонів, позитивна експресія HER2 /neu, високий

(експресія Ki67 більше 20%) проліферативний
індекс. Клінічно для таких пухлин характерний
великий розмір, часте залучення в метастатичний процес лімфатичних вузлів, низькі показники
загальної виживаності. Для цієї групи пухлин ефективне призначення транстузумабу в ад'ювантному
режимі, але не гормонотерапії. Позитивна експресія HER2 /neu в поєднанні з негативною експресією
естрогенових гормонів є фактором і для метастазування в головний мозок [7].
Тричі-негативний рак грудної залози характеризується відсутністю експресії рецепторів
до статевих гормонів і до HER2 /neu. Зустрічається у 27-39% спостережень. Є естроген-незалежною агресивною пухлиною, виявляється
у більш молодих жінок. Часто виявляються
мутації BRCA1. Гістологічно представлений
протоковим або метапластичним морфологічним
типом пухлини з низьким ступенем диференціювання, ядерним поліморфізмом, некрозами паренхіматозних структур і запальною інфільтрацією
в стромі новоутвору. Імуногістохімічно визначається висока проліферативна активність, позитивна експресія HER1 (EGFR1), віментину, с-kit.
Залежно від здатності експресувати цитокератини
5/6 і/або 14 підрозділяється на базальноподібний
і небазальноподібний підтипи. Тричі-негативні
пухлини мають великі розміри, частіше метастазують в лімфатичні вузли і віддалені органи,
характеризуються більш низькими показниками
виживання. Такі пухлини чутливі до хіміотерапії,
що включає антрациклін і таксани [9].
За нашими даними, лімфогенні метастази
частіше (72%) виявлялися у випадках з молекулярно-генетичним типом раку молочної залози,
що характеризується гіперекспресією HER2 /
neu, в порівнянні з люмінальним типом А (42%;
р = 0,02), люмінальним типом В (38%; р = 0,03) і
тричі-негативними новоутворами (41%; р = 0,03).
При люмінальних і тричі-негативних пухлинах
частота виявлення метастатичного ураження
реґіонарних лімфатичних вузлів не відрізнялася. Виразність лімфогенного метастазування
при люмінальному А, В новоутворах і раку з
гіперекспресією HER2 /neu не відрізнялася. Відокремленою в плані виразності метастатичного
ураження реґіонарних лімфатичних вузлів виявилася група хворих з тричі-негативними пухлинами: саме у цих пацієнток частіше діагностували
процес, який відповідав критеріям N2-3 з ураженням 4 і більше лімфовузлів. Вивчення кількості
залучених в метастатичний процес реґіонарних
лімфовузлів не виявило значущих відмінностей
цього параметра при різних молекулярно-генетичних типах раку молочної залози.
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
Таким чином, в даний час для визначення прогнозу захворювання і тактики ведення хворих, які
страждають на рак грудної залози, використовується широка панель клінічних, морфологічних і
молекулярних параметрів, що характеризують стан
первинного пухлинного вузла.
Найбільш перспективним і чітким підходом
вважається визначення молекулярно-генетичного типу новоутвору, проте і тут виникають
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певні труднощі. Найбільша група люмінального
А типу раку є різноманітною за своєю морфологічною будовою і характеризується неоднаковою
схильністю до метастазування. Швидше за все,
це засноване на гетерогенності пухлинної тканини, а значить, не вичерпаний пошук нових
додаткових морфологічних критеріїв, що характеризують пухлинну тканину, які поряд зі стандартним підходом допоможуть індивідуалізувати
прогноз у пацієнток з раком грудної залози. Рак
грудної залози з гіперекспреією HER2/neu характеризується найбільшою частотою (72%) лімфо-

генного метастазування. При тричі-негативному
раку грудної залози частіше (75%) виявляються
випадки з метастатичним ураженням 4 і більше
лімфатичних вузлів (N2-3), лімфогенні метастази
частіше виникають при відсутності в інфільтративному компоненті тубулярних структур і
при вираженому гіалінозі строми пухлини. При
люмінальному А і В типах раку лімфогенні метастази частіше виявляються у випадках з різноманітними за морфологічною будовою пухлинами, з
присутністю альвеолярних структур і з виразним
гіалінозом строми новоутвору.
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ІНФЕКЦІЙНІ ТРИГЕРИ ЗНИЖЕННЯ СЛУХУ У НЕМОВЛЯТ
У статті, на підставі аналізу літературних джерел, представлені групи причин зниження слуху у немовлят, основна увага присвячена інфекційним чинникам, в першу чергу – цитомегаловірусній інфекції. Проаналізовано варіанти
перебігу вродженої цитомегаловірусної інфекції, особливості її діагностики та верифікації етіологічної ролі у формуванні глухоти та прилуховатості у немовлячому віці.
Ключові слова: приглухуватість, глухота, немовлята, цитомегаловірусна інфекція.
В статье, на основании анализа литературных источников, представленные группы причин снижения слуха
у младенцев, основное внимание уделено инфекционным факторам, в первую очередь – цитомегаловирусной
инфекции. Проанализированы варианты течения врожденной цитомегаловирусной инфекции, особенности ее
диагностики и верификации этиологической роли в формировании глухоты и тугоухости в младенческом возрасте.
Ключевые слова: тугоухость, глухота, младенцы, цитомегаловирусная инфекция.
In the article, based on the literature analysis, groups of reasons for hearing loss in infants are presented. The focus is on
infectious factors, cytomegalovirus infection is took the first place. The variants of the congenital cytomegalovirus infection,
the features of its diagnosis and the verification of the etiological role in the formation of deafness and hearing loss in infancy
are analyzed.
Key words: hearing loss, deafness, infants, cytomegalovirus infection.

Зміни слуху у дітей спостерігаються частіше,
ніж зазвичай вважається. Так, за даними окремих
дослідників, зниження слуху, що вимагає лікування,
відмічається у 5% дітей. Діти зі зниженим слухом
не в змозі без спеціалізованої допомоги достатньо
добре оволодіти мовленнєвими навиками, страждають на зміни артикуляції, утруднена їх комунікабельність, як і здатність до самовираження. Такі
особи обмежені у створені світу своїх внутрішніх
переживань, в набутті життєво необхідного досвіду,
тому їх знання та фантазії можуть відставати від
таких в однолітків, уявлення про оточуючий світ –
бідніше, а інколи й помилкове.
Слух для людини – це одна з найважливіших
функцій, що забезпечує йому тісну взаємодію з
навколишнім світом. Погіршання слухової функції
або її повна дисфункція позбавляє людину можливості повноцінного сприйняття і спілкування
з суспільством. Особливо гострою ця проблема є
для дітей.
Приглухуватість забирає у дитини можливість
адаптуватися в соціальному середовищі, загальмовує розвиток мови і як наслідок відбувається
порушення загального розвитку дитини (психологічного і фізіологічного).
За даними офіційної статистики, у країнах
Європи на 1000 новонароджених припадає 2-4 глухих, або з такою приглухуватістю, яка ускладнює
спілкування з малюком, а ще у двох дітей глухота
розвивається упродовж перших двох років життя.
Наразі більше 5% населення світу – або 466 мільйонів осіб – має зниження слуху (432 мільйони
дорослих та 34 мільйони дітей). Передбачається,

що до 2050 року понад 900 мільйонів людей – або
кожен з десяти людей – матиме ознаки зниження
слуху [1; 2].
В Україні живуть понад 500 тис. дітей із вадами
слуху. Серед них 30 тис. мають необоротні патології, які не можна усунути за допомогою реабілітаційних методів. Понад 5 тис. потребують кохлеарної імплантації, коли жодні слухові апарати вже
не допоможуть скорегувати слух чи його цілковиту
відсутність [3–5].
Значимість проблеми підтверджується впровадженням з 2014–2015 рр. у США скринінгу новонароджених, поряд з вродженими вадами серця,
на зниження слуху, що повинен реалізовуватися
в пологовопомічних закладах, а в разі народження
поза медичною установою – не пізніше першого
місяця життя [6; 7].
Усі причини і чинники порушення слуху розподіляються на три групи. Перша група – це причини
та фактори, що призводять до виникнення спадкової глухоти або приглухуватості. Друга група –
чинники, що впливають на розвиток плода під час
вагітності матері (вроджене порушення слуху).
Третя група – фактори, що діють на збережений
орган слуху дитини в процесі його життя (набуте
порушення слуху). Разом із тим, вважається, що
досить часто порушення слуху виникає під дією
декількох факторів, що впливають на різні періоди
розвитку дитини, тобто зниження слуху почасти є
мультифакторіальним, виникає під впливом кількох чинників в різні періоди життя плода/дитини.
Відповідно виділяються фонові та маніфесні фактори. Фонові фактори, або чинники ризику, ство-
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рюють сприятливе тло для розвитку глухоти чи
приглухуватості. Маніфестні фактори, в свою
чергу, викликають різке погіршання слуху.
До числа фонових факторів, частіше спадкових, належать різні порушення метаболізму, які
несприятливо впливають на різні органи та системи, в тому числі на орган слуху. Фонові фактори
вродженого ґенезу можуть бути перенесені матір’ю
під час вагітності вірусні інфекції, або несприятливий вплив на плід медикаментозних засобів, будьяких хімічних речовин, або асфіксія в пологах. Ці
фактори можуть не призвести до появи приглухуватості, але викликати такі ушкодження слухового
аналізатора, що при наступному впливі нового чинника (наприклад, захворювання дитини на ГРВІ,
грип, вітряна віспу, паротитну інфекцію) виникає
виразне порушення слуху [8].
Серед усіх причин вроджена цитомегаловірусна (ЦМВ) інфекція є однією з найважливіших причин втрати слуху у дітей раннього віку,
поступаючись лише генетичним мутаціям. Приблизно, 14% дітей з вродженою ЦМВ інфекцією
розвивають сенсоневральний тип приглухуватості, а 3-5% розвивають двосторонню помірну
або глибоку приглухуватість. Серед усіх дітей
з двосторонньою помірною та глибокою сенсоневральною приглухуватістю вроджена ЦМВ
інфекція відіграє ключову етіологічну роль
у 15-20% випадків [9]. Поряд з цим, ЦМВ є
однією з найчастіших інфекцій, що передаються
внутрішньоутробно, а сенсоневральна приглухуватість є найбільш поширеним наслідком вродженої ЦМВ-інфекції [10]. Найбільш частим
інфекційним чинником при нейросенсорній приглухуватості є ЦМВ-інфекція – 1:100 новонароджених у США, серед них 6000-8000 мають клінічні прояви, серед яких у 75% – сенсоневральна
приглухуватість [11].
За статистикою останніх років у США щорічно
приблизно 20 000 (0,5%) дітей народжуються з
вродженою ЦМВ інфекцією, яка у більшості (85%90%) випадків при народженні є безсимптомною,
водночас сенсоневральна приглухуватість може
бути присутньою при народженні, прогресувати
у постнатальному періоді, або ж розвинутися пізніше. Описано випадки реалізації сенсоневральної приглухуватості ЦМВ ґенезу у 15-річному віці
при асимптомній вродженій ЦМВ інфекції, тому
вважається, що діти та підлітки в разі вродженої
безсимптомної ЦМВ інфекції знаходяться в групі
ризику розвитку зниження слуху за сенсоневральний типом. Виявлення зв’язку між зниженням
слуху та ЦМВ інфекцією ґрунтується перш за все
на верифікації вродженої ЦМВ інфекції, що найоптимальніше та найбільш інформативно виконувати упродовж перших 3-х тижнів життя. Водночас у даному віковому періоді існують об’єктивні
труднощі із встановленням сенсоневральної патології. Тяжкість ЦМВ-пов’язаної приглухуватості,
певним чином, залежить від віку маніфестації,
тяжкі та середньотяжкі випадки спостерігаються
у немовлячому віці, у старших дітей прояви зниження слуху, що асоціюються із вродженою ЦМВ
інфекцією характеризуються здебільшого легким
перебігом [12–14].

Менш частими інфекційними причинами
нейросенсорної приглухуватості вважаються вроджені токсоплазмоз та сифіліс.
Таким чином, нейросенсорна приглухуватість
у дітей може бути вродженою чи набутою. За ранжуванням серед причин нейросенсорної приглухуватості виділяють генетичні, інфекційні, аутоімунні, анатомічні, травматичні, ототоксичні та
ідіопатичні чинники.
Оскільки при впливі генетичних чинників
нейросенсорна приглухуватість не може бути ізольованим проявом (зокрема, домінантний синдром Варденбурга, рецесивні – Пендреда, Джервел-Ланге-Нільсена тощо), вказана група є більш
доступною для верифікації через наявність інших
аномалій розвитку. Зокрема, у разі комбінації ураження нирок у вигляді гломерулонефриту зі зниженням слуху можна запідозрити формування
синдрому Альпорта. Особливістю даної групи
чинників є можливість маніфестації генетично
детермінованих синдромів із зниженням слуху
у постнеонатальний період, особливо під впливом
інфекційних агентів, що, певне, виконують роль
тригерів [11].
Краснуха, в минулому одна із найпоширеніших вірусних інфекцій при нейросенсорній приглухуватості, на даний час не відіграє особливої
ролі в популяції через впровадження ефективних
програм вакцинації. Наявність Ig G до рубівірусу
з високою авідністю на тлі вказівок на відповідний
вакцинальний статус матері, що унеможливлює
[15] перебіг даної інфекції під час вагітності.
Первинна герпетична інфекція вагітної зустрічається рідко, а внутрішньоутробне інфікування
простим герпесом зустрічається ще рідше та характеризується обов’язковим залученням у патологічний процес шкіри, очей або ЦНС у вигляді енцефаліту [16].
Вроджений токсоплазмоз може протікати в легких та тяжких варіантах, маніфестувати в різному
віці, характеризується клінічним поліморфізмом –
від класичної тріади (хоріоретиніт, гідроцефалія,
кальцинати головного мозку) до полісистемного
ураження. Попри те, що у структурі інфекційних
причин нейросенсорної приглухуватості токсоплазмоз посідає одне з чільних місць, серед інших
клінічних симптомів захворювання нейросенсорна
приглухуватість є достатньо рідкісним проявом, а в
разі відсутності офтальмологічної патології та ураження ЦНС токоплазмовий ґенез зниження слуху є
малоймовірним [11].
Діагностика вродженої ЦМВ інфекції, згідно
з Європейським протоколом лікування немовлят
з вродженою ЦМВ інфекцією, 2017 [17], включає першочергове визначення вірусу в слині/сечі
методом ПЛР, за умови позитивного результату –
кількісне визначення ДНК ЦМВ у крові (ПЛР) із
визначенням специфічних IgM і IgG та порівнянням актуальних та антенатальних показників IgM,
IgG, авідності IgG у матері. Водночас, не можна
достеменно точно діагностувати вроджений характер ЦМВ інфекції, коли вірус виявляється на зразках біоматеріалу, отриманих після перших 21 дня
життя. Поряд з етіологічною верифікацію та власне
діагностикою розладів слуху рекомендується
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проведення офтальмологічної фундоскопії (виявлення ЦМВ ретиніту) та нейросонографії або магнітно-резонансної томографії. Також через значну
кількість спільних неспецифічних клінічних симптомів вроджених інфекцій, діагностичний пошук
вродженої ЦМВ інфекції рекомендується проводити синхронно із лабораторним виключенням
вродженого токсоплазмозу та сифілісу. Асоціація
британських спеціалістів-аудіологів у Керівництві
з дослідження двостороннього зниження слуху
у дітей (2015) [18] з метою діагностики вродженої

ЦМВ інфекції у постнеонатальному періоді рекомендує використовувати висушену кров неонатального метаболічного скринінгу.
Таким чином, враховуючи значну медикосоціальну проблему зниження та втрати слуху та
зростання поширеності вказаної патології серед
немовлят, ураховуючи міжнародний досвід, в перспективі доцільним вважалося б розробка програм
неонатального скринінгу слуху та раннього установлення причин його патології з адекватною лікувальною корекцією.

Література:
1. Наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181 «Протокол надання медичної допомоги хворим з двобічною
сенсоневральною втратою слуху».
2. Іфтода О. М., Мамалига І. С., Сидорчук Л. П. Механізми та закономірності змін системи імунітету в глухих і приглухуватих дітей / О. М. Іфтода, І. С. Мамалига, Л. П. Сидорчук // Вісник наукових досліджень. – 2015. –
№ 4. – С. 77-81.
3. WHO 2015. Deafness and hearing loss. / WHO // Media centre. – 2015. – Fact sheet № 300. – Режим доступу: http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/ fs300/en/
4. WHO. Guidelines for hearing aids and services for developing countries (2nd Edition). Preventing of Blindness
and Deafness. / WHO // WHO Library. – 2004. – Режим доступу: http://www.who.int/pbd/ deafness/en/hearing_
aid_guide _en.pdf.
5. Дитяча оториноларингологія: національний підручник / А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, Д. Д. Заболотна [та ін.] / за ред. проф. А. А. Лайка. – К. : Логос, 2013. – 576 с.
6. Newborn Screening Contingency Plan Version II, August 2017. / U.S. Department of Health and Human
Services. – 2017. – Режим доступу: https://www.cdc.gov/ncbddd/documents/Screening-Contingency-PlanVersion-II.pdf.
7. Williams T.R., Alam S., Gaffney M. Progress in identifying infants with hearing loss – United States,
2006–2012 / T.R. Williams, S. Alam, M. Gaffney // Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR Morb.
Mortal Wkly Rep. 2015. – Vol. 64 (13). – P. 351-356.
8. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Лубовский,
Т. В. Розанова, Л. И.Солнцева и др.; Под ред. В.И.Лубовского. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр
«Академия», 2005. – 464 с.
9. Grosse S.D., Ross D.S., Dollard S.C. Congenital cytomegalovirus (CMV) infection as a cause of permanent
bilateral hearing loss: a quantitative assessment / S.D. Grosse, D.S. Ross, S.C. Dollard // J. Clin. Virol. – 2008. –
Vol. 41(2) . – P. 57-62.
10. Ross D. S., Fowler K. B. Cytomegalovirus: A Major Cause of Hearing Loss in Children / D. S. Ross;
K. B. Fowler // The ASHA Leader. – 2008. – Vol. 13. – P. 14-17.
11. Nelson’s Textbook of Pediatrics., 18th ed., 2016. – 987 p.
12. Hearing Loss in Children with Asymptomatic Congenital Cytomegalovirus Infection / T. M. Lanzieri, W. Chung,
M. Flores, [et all] // Pediatrics. – 2017. – Vol. 139, №3. – P. 23-29.
13. Long-term outcomes of congenital cytomegalovirus infection in Sweden and the United Kingdom /
C. L. Townsend, M. Forsgren, K. Ahlfors, [et all] // Clin. Infect. Dis. – 2013. – Vol. 56(9) . – P. 1232–1239.
14. Lawrence R., Thevasagayam R. Controversies in the management of sudden sensorineural hearing loss:
an evidencebased review / R. Lawrence, R. Thevasagayam // Clin. Otolaryngol. – 2015. – Vol. 40(3). – 176-182.
15. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.01.2009 № 44 Клінічний протокол з діагностики
та лікування краснухи у дітей.
16. TORCH syndrome / R. E. Epps, M. R. Pittelkow, W. P. Daniel Su // Seminars in Dermatology. – Vol. 14, № 2. –
P. 179-186
17. Treatment Guideline for Infants with Congenital CMV Disease (cCMV), 2017.
18. Guidelines for aetiological investigation into mild to moderate bilateral permanent childhood hearing
impairment, 2015. British Association of Audiovestibular Physicians.

23

№ 17 (17) / 2019 р.

♦

Леонов А.В.,

кандидат медицинских наук,
доцент кафедры эндоскопии и хирургии
Харьковской академии последипломного образования,
главный врач
Лечебно-диагностического центра «Олимпийский»

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КИШЕЧНОЙ ТРУБКИ
ПО ЛИНИИ АНАСТОМОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КЛЕЯ СУЛЬФАКРИЛАТ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Проведено исследование линий кишечных анастомозов с использованием клея сульфакрилат в эксперементе
на 10 кролях. При использовании клея «Сульфакрилат» к 6 суткам эксперимента наступает почти полное срастание серозных оболочек. При патогистологическом исследовании полученных препаратов КА с применением клея
Сульфакрилат происходило быстрое сращение кишечной трубки за счет малой по размерам зоны циркулярного
некроза.
Ключевые слова: Кишечный шов; кишечный анастомоз; сульфакрилат.
Проведено дослідження ліній кишкових анастомозів з використанням клею сульфакрілат в експеременті на
10 кролях. При використанні клею «Сульфакрілат» до 6 діб експерименту настає майже повне зрощення серозних
оболонок. При патогистологическом дослідженні отриманих препаратів КА із застосуванням клею Сульфакрілат відбувалося швидке зрощення кишкової трубки за рахунок малої по розмірам зони циркулярного некрозу.
Ключові слова: Кишковий шов; кишковий анастомоз; сульфакрілат.
A study of intestinal anastomosis lines using glue sulfacrylate in an experiment in 10 rabbits was carried out. When using
Sulfacrylate glue, by the 6th day of the experiment, almost complete accretion of the serous membranes occurs. When
histopathological examination of the obtained KA preparations with the use of Sulfacrylate glue occurred, the intestinal tube
rapidly adhered due to the small-sized zone of circular necrosis.
Key words: Intestinal suture; intestinal anastomosis; sulfacrylate.

Введение.
Несостоятельность
кишечных
анастомозов частое осложнение и в наши дни
[2, с. 94; 4, Р. 609], что побуждает хирургов помимо
проведения поисков совершенствования техники
наложения КА, применять современные клеевые
композиции для герметизации линии КШ [1, с. 56;
3, Р. 1176]. Одним из современных клеев является
Сульфакрилат. Клей аутостерилен, растворим в ацетоне, диметилсульфоксиде. При контакте с живой
тканью и водными растворами быстро полимеризуется. Клей текуч и в сухой игле не полимеризуется. Время застывания до 20 секунд. с образованием эластичной плёнки. Время полимеризации
10-20 секунд. Скорость полимеризации зависит
от объёма клея и количества жидкой среды, с которой он контактирует. В организме клей подвергается постепенной фрагментации и рассасыванию.
Полное рассасывание происходит через 30-45 суток
в зависимости от толщины клеевой плёнки. Нанесение клея шприцем через инъекционную иглу
позволяет точно дозировать и прицельно наносить
клеевую композицию. На поверхности тканей
образуется эластичная плёнка, обеспечивающая
герметизм соединения.
Цель исследования. Оценить морофологические изменения КШ после обработки клеем Сульфакрилат.
Материалы и методы исследования. Производили защиту КШ клеем сульфакрилат, шов
от БП не изолировали. Изучались препараты зоны
КШ. Эксперименты были выполнены на 10 самцах кролей породы «Шиншилла», весом 2,7-3,1 кг,
возрастом 11-12 месяцев, содержащихся в одинаковых условиях, в отдельных клетках. Подготовка

животных к операции заключалась в отмене пищи
и питья за 12 часов до опыта. Операции на животных производили под внутривенным наркозом
2,5% раствором тиопентал-натрия (из расчета 20 мг
на 1 кг массы тела). Аналгезию дополняли послойной инфильтрацией передней брюшной стенки
и париетальной брюшины 25-40 мл 0,25% раствором новокаина. Обработка операционного
поля заключалась в выстригании волос по линии
будущего разреза, двукратной обработке кожи
0,5% спиртовым раствором хлоргексидина биглюконата. Операционное поле обкладывали стерильными салфетками. Выведение животных из эксперимента производилось с использованием методов,
изложенных в соответствующих приказах и рекомендациях на 3, 5, 7, 10, 30 сутки после операции,
внутривенным введением 2,5% раствора тиопентал-натрия (из расчета 100 мг на 1 кг массы тела).
У выведенных из эксперимента животных исследовали морфологически линия наложения КШ, оценивалось заживление КА. Для изучения действия
герметизации КА был применен медицинский клей
«Сульфакрилат» (регистрационное свидетельство
в Украине № 12779/2013 от 12.06.2013 г.).
Выполнялась срединная лапаротомия, из БП
выводилась петля тонкой кишки в половине случаев, а другой половине поровну левая, и правая
половины толстой кишки. КТ пересекалась перпендикулярно длиннику, скудное кишечное содержимое удалялось марлевым тампоном. После чего
накладывался инвагинационный КА конец в конец
однорядными узловатыми швами. Использовалась
в качестве шовного материала во всех случаях
атравматика Этикон № 000. В шов захватывалась
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вся стенка КТ с вколом и выколом на серозной оболочке по 3 мм. от края пересечения кишки. Тщательно погружалась в просвет КТ коллабированная
слизистая оболочка КТ.
По окружности накладывалось 6-8 КШ. БП
орошалась раствором хлоргексидина биглюконата
0,05% и зашивалась наглухо. Животные помещались в боксы, с первых часов предлагалась вода,
со вторых суток жидкая пища. В последующие
сутки животные выводились из эксперимента:
на 3, 5, 7, 10, 30 день.

С этой же целью под под внутривенным наркозом 2,5% раствором тиопентал-натрия выполнялась релапаротомия, во время которой производилась ревизия БП. Сегмент КТ несущей КА,
резицировался, отступя от линии шва на 3-4 см.,
для последующего визуального и морфологического исследования на предмет характера заживления, а так же для проведения пневмопрессии
на предмет исследования механической прочности
КА. Для исследования иссекался участок кишки
в области КА

Рис. 1. Склеенный КА через 10-12 часов. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение 10х10

Рис. 2. Склеенный КА через 14-17 часов. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение 10х10
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Рис. 3. Склеенный КА через 72 часа. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение 10х10

Рис. 4. Участок анастомоза с использованием клея «Сульфакрилат» через 6 суток.
Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение 10х10

Рис. 5. Склеенный КА через 6 суток. Окраска гематоксилином-эозином.
Увеличение 10х10
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Рис. 6. Участок анастомоза через 10 суток после моделирования эксперимента.
Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение 10х10
Полученные результаты. После 72 часов
между серозной оболочкой кишечника видны
выраженные коллагеновые соединения имеющие
уплотнения. Также отмечено сближение фрагментов кишки.
Через 96 часов на участке кишечника после
нанесения клеевой пленки, определялись соединительнотканные плотные волокна. В местах
краевого склеивания петель отмечается наличие
грануляционных масс с наличием участков васкуляризации. Вокруг грануляционной ткани выраженная капсула. На участках склеивания содержится множество макрофагов вакуализированная
цитоплазма которых поглатила клеевую массу.
У лабораторных животных выведеных из эксперемента через 6 суток после морфологического изучения участка толстой кишки с использованием
медицинского клея «Сульфакрилат», определялось
плотное смыкание стенок кишки (рис. 1-6).
Быстрое течение экссудативной фазы воспаления, что способствовало отсутствию проявлений перитонита и надежному слипанию КШ.
В эти временные рамки не обнаружены
спайки с соседними органами. Во время микроскопии не выявлено геморрагической имбибиции
тканей. Определено уплощение тканевых структур вокруг ШМ, сохранение очаговой гистиолимфоцитарной инфильтрации между слоями кишки
и вокруг ШМ. Подслизистая оболочка обычной толщины, структура ее сохранена, сосуды
менее полнокровны. Наблюдается значительно
меньше очаговых диапедезных кровоизлияний.
Мышечная оболочка сохраняет свою структуру,
ядра миоцитов окрашены хорошо. Сохранена
параллельная ориентация миоцитов. Серозная
оболочка утолщена, незначительно инфильтрирована лейкоцитами. В отличие от контроля при эндопротезировании КА в сочетании
с селективной терапией на 3 сутки наблюдения
отмечается стихание воспалительной реакции,

уменьшение травматического отека тканей КА
и формирование элементов грануляционной
и эпителиальной ткани.
На 5 сутки эндопротезирования КА в области шовного стыка наблюдаются признаки рассасывания тканевого детрита. Лейкоцитарная
инфильтрация практически отсутствует. Все
слои кишечной стенки без признаков отека
и воспалительной инфильтрации. Каемчатый
эпителий слизистой оболочки имеет четкие контуры, ядра интенсивно окрашены. Бокаловидные
клетки содержат меньше секрета. Отсутствуют
признаки ангиостаза и диапедезных кровоизлияний. Наблюдаются признаки краевой эпителизации раневого стыка, а под ним скопления фибробластов с интенсивно окрашенными ядрам. На
уровне мышечных оболочек определяются признаки склеивания анастомозированных петель
скоплениями фибробластов. Миоциты сохраняют направление и параллельность волокон.
Ядра миоцитов окрашены хорошо.
Серозная оболочка утолщена и незначительно инфильтрирована лимфоидноклеточными
элементами. Наблюдается срастание серозных
оболочек анасто-мозируемых петель. На 5 сутки
наблюдается купирование воспалительной реакции в тканях КА и развитие молодой грануляционной ткани, склеивающей анастомозируемые
петли на уровне мышечной и серозной оболочек.
Через шесть суток от начала эксперимента
края КТ плотно сомкнуты. Серозная оболочка
увеличена, утолщена за счет расширения лимфатических сосудов. В мышечном слое равномерное разрыхление мышечных волокон, расширение лимфатических и венозных капилляров.
В слизистом и подслизистом слое отмечаются
расположены макрофаги. Вокруг венул скопления эритроцитов и нейтрофильных лецкоцитов.
В местах расположения ШМ отмечается капиллярный и венозный стаз.
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Рис. 7. Ультраструктура столбчатых эпителиоцитов тонкой кишки через 7 суток после
эксперемента. Инвагинации ядерной мембраны (X 29000). Контрастировано цитратом свинца
На 10 сутки отсутствовали признаки повреждения кишечной стенки, прослеживалась дифференциация всех ее слоев. Лимфогистиоцитарная
инфильтрация локализовалась в местах расположения шовного материала. В мелкоклеточной
строме, рыхлая грануляционная ткань состоящая
из новообразованных сосудов. Через 10 дней
после оперативного вмешательства при гистологическом исследовании наблюдается утолщение
серозной оболочки «внутренней» кишки, которая была фиброзирована и инфильтрирована
лимфо-лейкоцитарными элементами. На поверхности серозы выявлялись небольшие отложения
фибрина. Последние были слабо инфильтрированы лейкоцитами.
Гистологическая картина свидетельствует
о большей прочности вариантов КА с использованием композиции на основе этилового эфира
α-цианокриловой кислоты, что может быть использовано в клинической практике. Субмикроскопическая организация клеток через 7 суток после операции в ультраструктуре столбчатых эпителиоцитов
наблюдались дистрофические и деструктивные
нарушения органел.). Ядра столбчатых эпителиоцитов имели неправильную форму, их ядерная
мембрана образовывала множество мелких и глубоких инвагинаций (рис. 7).
Перинуклеарные пространства были существенно расширенными. Отдельные участки ядер-

ной оболочки лизированы и разрыхлены. Гранулы
хроматина концентрировались преимущественно
вдоль внутренней мембраны ядерной оболочки.
В перинуклеарной области цитоплазмы наблюдается резкое уменьшение количества органелл.
Митохондрии столбчатых эпителиоцитов сильно
набухшие с просветленным матриксом. Количество крист значительно уменьшается в сравнении
с группой интактных экпериментальных животных. Отдельные митохондрии представляли собой
вакуоли, заполненные веществом низкой электронной плотности и содержали лизированныекристы.
Наблюдается очаговый лизис наружных мембран
митохондрий. Цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума сильно расширены и содержали нежно-волокнистую субстанцию.
При использовании клея «Сульфакрилат» к
6 суткам эксперимента наступает почти полное
срастание серозных оболочек.
Вывод. При использовании клея «Сульфакрилат» к 6 суткам эксперимента наступает почти полное срастание серозных оболочек.
При патогистологическом исследовании полученных препаратов КА с применением клея
Сульфакрилат происходило быстрое сращение
кишечной трубки за счет малой по размерам зоны
циркулярного некроза, что подтверждает целесообразность применения Сульфакрилата в условиях
перитонита.

Список сокращений:
Кишечный шов – КШ; кишечный анастомоз – КА; брюшная полость – БП; кишечная трубка – КТ; шовный
материал – ШМ.
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ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ У ОСІБ ПОХИЛОГО
ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
Ускладнення після оперативних втручань у осіб старше 60 років зустрічаються відносно часто, їх перебіг та структура мають деякі особливості. При цьому деякі з них можуть стати причиною летального наслідку. У даній статті узагальнені дані про патологічні стани післяопераційного періоду у пацієнтів похилого та старечого періоду та висвітлені
заходи їх профілактики.
Ключові слова: ускладнення, летальність, оперативне втручання, післяопераційний період, похилий вік, спостереження.
Осложнения после операционных вмешательств у пациентов старше 60 лет встречаются относительно часто,
их течение и структура имеют некоторые особенности. При этом некоторые с них могут стать причиной летального
исхода. В данной статье обобщены данные о патологических состояниях послеоперационного периода у пациентов
преклонного и старческого периода и высветлены способы их профилактики.
Ключевые слова: осложнения, летальность, оперативное вмешательство, послеоперационный период,
пожилой возраст, наблюдение.
Оmplications after surgical interventions in individuals over the age of 60 are relatively common, their course and
structure has some peculiarities. At the same time, some of them can cause a lethal effect. This article summarizes the data
on the pathological conditions of the postoperative period in patients of the elderly and the aging period and highlights the
measures of their prevention.
Key words: complications, lethality, operative intervention, postoperative period, elderly age, observation.

Внаслідок росту середньої тривалості життя
населення, питома вага осіб похилого та старечого
віку стає з кожним роком вищою. Завдяки прогресу
хірургії на даний час відкриваються нові можливості успішного оперування пацієнтів похилого та
старечого віку. І якщо раніше пацієнт від 70 років
і вище вважався досить «небезпечним» з точки
зору ризиків хірургічних втручань, то на даний час
вільно проводяться операції 80-90-ти річних осіб.
У тому випадку, коли хірургічна операція вибирається лікарем, як єдиний вірний та доцільний метод
лікування, обов’язково необхідно приймати до уваги
особливості фізіології пацієнтів даної вікової категорії. Питання переносимості операції у кожному
конкретному випадку потребує індивідуального розгляду. Спеціалісти, застосовуючи інструментальні,
клінічні та лабораторні методи дослідження, проводять ретельну оцінку систем життєзабезпечення
організму, при необхідності консультуються з вузькими спеціалістами – кардіологом, неврологом, анестезіологом, реаніматологом, ендокринологом.

Згідно з даними медичної статистики,
у 25% оперованих пацієнтів похилого та старечого віку відзначаються наступні ускладнення:
порушення кровообігу, метаболічні розлади,
токсичні отруєння, післяопераційні інфекційні
захворювання. Дані стани викликані не основним
захворюванням, а віковими змінами, які відбуваються в організмі даних пацієнтів.
У зв’язку з цим, набуває особливого значення
проблема боротьби з післяопераційними ускладненнями та зниження летальності при операціях
у пацієнтів похилого та старечого віку.
За висновками дослідників з даного питання,
післяопераційний період у старшої вікової групи
пацієнтів завжди перебігає важче, ніжу у молодих
людей. У них частіше та легше виникають різноманітні ускладнення. Медичним працівникам
відомо, що ліквідувати виникле ускладнення набагато важче, ніж його попередити, у зв’язку з чим
постійно повинні застосовуватися заходи профілактики їх розвитку.

30

Медичний форум

♦

За статистичними даними, у 21,8% випадків розвиваються ускладнення післяопераційного періоду
після оперативних втручань у пацієнтів похилого
віку. Найбільш часто спостерігаються серцевосудинна недостатність (28,1%), плевро-легеневі
ускладнення (22,0%), ускладнення зі сторони рани
(18,2%), перитоніт (8,5%), тромбоемболії (8,3%),
метеоризм (5,9%), ниркова недостатність (2,9%)
[1, с. 393-394]
Якщо протипоказання до проведення оперативного втручання достатньо серйозні, то даній групі
пацієнтів пропонується альтернативний метод –
лапароскопія. Безспірними перевагами малоінвазивної хірургії являються швидке загоєння, відновлення організму та можливість виключення такого
фактору, як глибокий загальний наркоз.
При відкритих порожнинних хірургічних втручаннях обов’язково застосовується загальна анестезія, що негативно вплине на пацієнта похилого
віку ризиками розвитку післяопераційної когнітивної дисфункції, яка у свою чергу ризикує у подальшому переходом у хворобу Альцгеймера або іншу
форму старечої деменції.
Післяопераційна когнітивна дисфункція
викликається утворенням бляшок бета-амілоїдного білку у нервових клітинах та спостерігається у 50% прооперованих під загальним
наркозом пацієнтів похилого та старечого віку.
І якщо у молодих осіб дані симптоми зникають
безслідно протягом 1-2 років, то у старшої вікової
групи вони можуть викликати старече недоумство, яке супроводжується втратою пам’яті та
іншими психічними розладами.
Згідно з статистикою, майже у 30% пацієнтів похилого та старечого віку до проведення
оперативного втручання виявляються хронічні
захворювання легень (емфізема, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, бронхоектазії, легеневий
фіброз). Після проведення операцій на фоні даних
патологічних станів існує ризик розвитку наступних бронхолегеневих ускладнень: пневмонії, плеврити, трахеобронхіти, набряк легень. У похилому
віці існує ризик розвитку легеневих ускладнень
у післяопераційному періоді внаслідок обмеження
дихальної екскурсії грудної клітки, емфіземи, накопичення секрету у бронхах, застійних явищ та
наявності безлічі хронічних захворювань дихальної системи до початку оперативного втручання.
Частіше ускладнення виникають на тлі накопичення секрету у трахеобронхіальному дереві, ателектазів та гіпостазу.
Профілактику легеневих ускладнень необхідно
проводити до операції: дихальна гімнастика, антибіотикотерапія, ліквідація або зменшення кількості
мокроти; продовжувати під час операції: забезпечення належної вентиляції легень, посилена
оксигенація, відсмоктування слизу з бронхів, підтримка серцевої діяльності, попередження охолодження тіла пацієнта та особливе значення має
профілактика виникнення ускладнень у післяопераційному періоді. З даною метою пацієнтам після
середніх та великих хірургічних втручань надається напівсидяче положення, призначають антибіотики, здійснюється часта зміна положення тіла
пацієнта у ліжку, при необхідності після наркозу

проводиться видалення слизу з трахеї та бронхів
шляхом аспірації. Починаючи з першого дня після
операції, у ліжку проводиться дихальна гімнастика з обов’язковим відкашлюванням мокроти та
дозована лікувальна фізкультура. Бажане раннє
вставання пацієнта з ліжка (на 4-5-й день). Велике
значення має задовільна оксигенація у процесі
загального знеболювання та протягом 2-3-х днів
післяопераційного періоду. Необхідно уникати
тугого бинтування грудної клітки та живота після
хірургічного втручання у зв’язку з ризиком порушення вентиляції легень, розвитку гіперкапнії, підвищення артеріального тиску, що різко погіршує
стан пацієнта.
Місцеві ускладнення у осіб старшого віку розвиваються досить часто (18,2%) та пов’язані з
ослабленням захисних сил організму, зниженням
регенеративної здатності тканин, надмірною травматизацією тканин під час оперативного втручання,
потраплянням гноєтворної інфекції, недостатньо
ретельним гемостазом. Спостереження науковців показують, що пацієнти похилого віку важче
переносять інфекцію, гнійний процес у них не має
тенденції до локалізації та часто виходить за межі
запального вогнища. У таких хворих при наявності
нагноєння процес загоєння післяопераційної рани
відбувається в’яло, повільно, перебування пацієнта у стаціонарі іноді затягується на декілька
місяців. Необхідно пам’ятати, що місцеві ускладнення в ослаблених пацієнтів можуть прийняти
серйозний характер. Зменшенню кількості ускладнень зі сторони ранової ділянки можуть сприяти
ретельне дотримання правил асептики, проведення
адекватного гемостазу, вкрай обережне поводження з тканинами під час оперативного втручання, застосування антибіотиків, а також загальнозміцнююче лікування до і після оперативного
втручання (повноцінне харчування, переливання
крові, плазми, вітаміни, гормони). У ослаблених
пацієнтів та осіб, віком 70-80 років після операцій
на органах черевної порожнини шви необхідно знімати на 12-14-й день післяопераційного періоду.
Схильність до тромбоемболічних ускладнень – одна з особливостей післяопераційного періоду у пацієнтів похилого віку. За даними дослідників, у пацієнтів старше 60 років тромбоемболії після
оперативних втручань спостерігаються у 8,3%, а у
осіб до 60 років – у 2,1% та розвиваються на 5-12 день
післяопераційного періоду, коли вірогідність кровотечі з рани від застосування антикоагулянтних засобів незначна. За даними більшості авторів, сприятливими факторами розвитку тромбозу та емболії
у післяопераційному періоді являються: судинний
стаз, пошкодження та зміни судинної стінки (атеросклероз, артеріосклероз), порушення водного та
жирового обміну, зміни біохімічного складу крові та
підвищення функціональної діяльності згортальної
системи крові. У пацієнтів похилого та старечого
віку у перед- та післяопераційний період необхідно
ретельно проводити дослідження серцево-судинної
системи з метою своєчасної діагностики серцевосудинних захворювань, флебітів, флеботромбозів та
їх лікування. При високих показниках протромбіну
крові та тромбофлебіті в анамнезі під час підготовки
до хірургічного втручання необхідне застосування
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антикоагулянтів (протромбіновий індекс зменшується до 50-60%). У комплекс профілактичних
заходів необхідно включати лікувальну фізкультуру, застосування вітамінів, усунення зневоднення
організму, а у виснажених осіб з гіпопротеїнемією
необхідно підняти харчування та усунути дані патологічні зрушення.
Для успіху профілактичних заходів важливо,
щоб після операції у медичного працівника була
насторога по відношенню до ризику розвитку
тромбоемболічних ускладнень, особлива увага має
надаватися особам похилого та старечого віку, які
перенесли операції на органах черевної порожнини
та порожнини тазу, а також пацієнтам, які хворіють
раком та септичними захворюваннями.
У післяопераційному періоді всім пацієнтам необхідно забезпечити рухову активність,
раннє вставання з ліжка, лікувальну фізкультуру,

при наявності варикозно розширених вен – бинтування нижніх кінцівок еластичними бинтами з
метою підтримки у них нормального кровообігу,
а також проводити боротьбу з інфекційними
процесами, зневодненням організму, гіпопротеїнемією, застосовувати засоби для підтримки
нормального функціонування серця. Більшість
хірургів надає великого значення профілактичному застосуванню антикоагулянтних речовин
(гепарин, декумарин, неодекумарин, пелентан) під контролем рівня протромбіну крові
[2, с. 91-97].
З вищесказаного можна зробити висновки: післяопераційні ускладнення у пацієнтів похилого
віку розвиваються частіше, ніж у осіб молодого
віку, часто призводять до летального наслідку
та потребують ретельної профілактики у перед-,
інтра- та післяопераційному періодах.
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СПЕКТР ТА РІВНІ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ
ПРИРОДНИХ МЕТАЛОПОРФІРИНІВ
Проведено дослідження спектру та рівнів протимікробної активності 5 найактивніших за результатами первинного скринінгу водних рослинних екстрактів – природних джерел металопорфіринів. Виявлено помірну протимікробну активність водних екстрактів Eucalyptus viminalis та Calendula officinalis щодо грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів з показниками МІК у межах 31,25–125,0 мкг/мл.
Ключові слова: природні металопорфірини, мікроорганізми, протимікробна активність
Проведено исследование спектра и уровней противомикробной активности 5 наиболее активных по результатам
первичного скрининга водных растительных экстрактов – природных источников металлопорфиринов. Выявлена
умеренная противомикробная активность Eucalyptus viminalis и Calendula officinalis в отношении грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов с показателями МИК в пределах 31,25–125,0 мкг / мл.
Ключевые слова: природные металопорфирины, микроорганизмы, противомикробное активность
The study of the spectrum and levels of antimicrobial activity of 5 most active according to the results of the initial
screening of aqueous plant extracts – natural sources of metal porphyrins has been carried out. Moderate antimicrobial
activity of water extracts of Eucalyptus viminalis and Calendula officinalis against gram-positive and gram-negative
microorganisms with MIC values in the range of 31.25–125.0 μg / ml was revealed.
Key words: natural metal porphyrins, microorganisms, antimicrobial activity

Актуальність статті На сьогодні інфекційні
та гнійно-запальні захворювання складають значну питому вагу у загальній структурі захворюваності [1, 2]. Антибактеріальним хіміопрепаратам належить провідна роль в профілактиці
та лікуванні захворювань мікробного ґенезу [3,
4]. Але на фоні успіхів антибіотикотерапії відмічається поява агресивних штамів мікроорганізмів, що є резистентними до хіміопрепаратів,
особливо серед таких збудників, як Staphylococcus
sp, Klebsiella sp, P. aeruginosa. Поява резистентних штамів відмічається також і серед умовнопатогених бактерій: Staphylococcus epidermidis,
Corynebacterium sp, Streptococcus sp. [5; 6].
У 2015 р. Всесвітня асамблея охорони здоров'я
затвердила Глобальний план дій щодо стійкості
до протимікробних препаратів, який спрямований на забезпечення профілактики та лікування
інфекційних хвороб за допомогою безпечних та
ефективних ліків [3]. Все частіше фахівці звертаються до природних засобів лікування з активним
та різноманітним впливом.

Постановка проблеми Порфірини відіграють
велику роль в біохімічних процесах живих організмів та є одними із найважливіших активних речовин. Здатність порфіринів координуватись з іонами
металів приводить до утворення стійких комплексів. Металопорфірини – речовини, які володіють
низкою унікальних властивостей [7]. Наявність
макрокільця, яке напружене π-електронною системою, здатне к утворенню додаткових комплексних
з'єднань, до переносу електронів, хромофорної
активності, що обумовлює інтерес та інтенсивність
досліджень металопорфіринів з метою використання в якості лікувальних препаратів. Хлорофіл –
магнієвий комплекс хлорофіл – лиганду (феофітина) з катіоном магнію. Хлорофіли відрізняються
між собою ступенем гідрирування порфіринового
циклу та кількістю замісників. Хлорофіли широко
розповсюджені в навколишньому середовищі:
зелені листя, насіння рослин, морські водорості.
Вищі рослини та зелені водорості мають хлорофіл
а та хлорофіл b, бурі та діатомові водорості – хлорофіл а, хлорофіл сх- 19 – хлорофіл с2, червоні
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водорослі – хлорофіл а та с. У пурпурних фотосинтезуючих бактеріях знаходяться близькі аналоги
хлорофілів – бактеріохлорофіли. Металопорфірини
безпосередньо приймають участь в одному із найважливіших біологічних процесів – процесі фотосинтезу. Комплекси Cu2+, Со2+, Zn2+, Fe2+ та інші з
хлорофіловою кислотою в малих дозах відіграють
суттєву роль в біопроцесах. В медицині порфірини
використовують як протипухлинні, антибактеріальні, протирадіаційні засоби та антидепресанти
[7]. Перспективність розробки засобів протимікробної дії на основі похідних металопорфіринів
та їх комбінацій з іншими біологічно активними
речовинами є актуальним та доцільно обґрунтованим напрямком.
Постановка завдання. Визначення спектру та
рівнів протимікробної активності природних металопорфіринів щодо штамів мікроорганізмів – збудників інфекційних та гнійно-запальних процесів з
кінцевою метою створення на їх основі нових протимікробних засобів.
Викладення основного матеріалу. Визначено
протимікробну активність 5 водних рослинних
екстрактів, обраних за результатами первинного
мікробіологічного скринінгу [8, с. 44], а саме водні
екстракти листя Eucalyptus viminalis, Calendula
officinalis, Tilia cordata, Robinia pseudoacacia та
Ríbes nígrum. Уся сировина, яка використовувалась
для приготування настоїв, була зібрана за вимогами, які стосуються до збирання рослин для виготовлення лікарських засобів [9]. Для приготування
настоїв до 10 г рослинної сировини додавали 100 мл
дистильованої води, флакони кип'ятили на водяній
бані протягом 10 хвилин і охолоджували 45 хвилин при кімнатній температурі. Настої фільтрували через марлевий і паперовий фільтри, потім
проводили фільтрацію за допомогою стерильних
фільтрів. До виконання мікробіологічних досліджень настої зберігали при 6 °С не більше 24 год.
Для визначення сумарної концентрації розчинених
речовин в отриманих настоях проводили випарювання 10 мл настою протягом 12 годин при 44 °С
з наступним зважуванням отриманого сухого водяного екстракту на аналітичних вагах.
Дослідження спектру та рівнів протимікробної дії водних рослинних екстрактів виконано на
30 музейних та клінічних штамах мікроорганізмів, серед них 17 – грампозитивних, 13 штамів
грамнегативних бактерій. Для тестування використанні грампозитивні палички, що утворюють
спори – 2 штами Bacillus spp.та грампозитивні коки –
1 штам S. pneumonia і 14 штамів Staphylococcus spp.
Із грамнегативних бактерій в дослідах використані: 1 штам P. аeruginosa та факультативно
анаеробні грамнегативні палички різних родів
родини Enterobacteriaceae, а саме: E. соli – 1 штам,
S. enteritidis – 1 штам, Shigella spp. – 2 штами,
K. pneumoniae – 1 штам, E. aerogenes – 1 штам,
P. vulgaris – 2 штами, R. аquatilis – 4 штами. Усі культури мікроорганізмів було одержано з лабораторії
медичної мікробіології з Музеєм мікроорганізмів
ДУ “ІМІ ім. І. І. Мечникова АМН України”. Середовища для культивування застосовували відповідно
до виду мікроорганізмів згідно з існуючими методичними розробками і рекомендаціями [10]. Визна-

чення протимікробної дії проводили стандартним
методом двократних серійних розведень у поживному бульйоні (макрометод). Тестування проводилось в об,ємі 1мл кожного розведення речовин
з кінцевою концентрацією досліджуваного мікроорганізму приблизно 5 × 105 КУО/мл. Після інкубації протягом доби пробірки з посівами переглядали у промінному світлі для визначення наявності
росту мікроорганізму. Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) встановлювалась за найменшою
концентрацією досліджуваної речовини, яка пригнічувала видимий ріст культури. Для визначення
мінімальної бактерицидної концентрації (МБцК)
виконували дозовані висіви на тверде поживне
середовище (агар Мюллер-Хінтона) культуральної рідини з усіх пробірок, у яких не спостерігали
росту мікроорганізму. За МБцК вважали найнижчу
концентрацію, яка викликала загибель не менше
99,9% бактерій. При постановці дослідів додатково
проводили контролі росту культури в середовищі
без досліджуваних речовин, у розчиннику; контролі чистоти суспензії мікроорганізму (шляхом
висіву на неселективні середовища) та стерильності середовища. У якості порівняння використовували середовище без додавання рослинних екстрактів. Експерименти проведені у трьох повторах
з метою одержання достовірних результатів. Статистична обробка отриманих даних проведена із
використанням Excel (MS Office 2010, XP) та програми STATІSTІCA 6,0 (StatSoft Inc., США) з визначенням медіани (Ме) та вірогідності розбіжностей
(р) показників груп.
Усі досліджені рослинні екстракти проявляли
помірну інгібуючу активність щодо штамів Bacillus spp. (МІК сполук у межах 31,25–62,5 мкг/мл)
(р < 0,05 у порівнянні з контролем). МБцК сполук знаходилась у межах 62,5 – 125,0 мкг/мл,
що також здебільшого було вірогідно (р < 0,05)
краще за показники контролю. Найактивнішими
виявились екстракти з листя Eucalyptus viminalis,
Calendula officinalis та Ríbes nígrum.
Щодо S. pneumonia АТСС 49619 бактеріостатична дія водних екстрактів досліджених рослин проявлялася у концентраціях 62,5–125,0 мкг/
мл. Найактивнішими щодо представника роду
Streptococcus були екстракти з листя Eucalyptus
viminalis та Ríbes nígrum.
За результатами експериментів встановлена
помірна активність усіх досліджених рослинних екстрактів щодо Staphylococcus spp. Їх Інгібуючі концентрації відносно штамів S. аureus знаходились
у межах 31,25–62,5 мкг/мл, бактерицидні концентрації становили 62,5–125,0 мкг/мл.
Cеред досліджених рослинних екстрактів найактивнішою щодо S. аureus виявився екстракт з листя
Eucalyptus viminalis, МІК якого щодо 57% досліджених штамів S. аureus становила 31,25 мкг/мл
(р < 0,05 відносно контролю). Помірну пригнічуючу дію щодо 14,3% досліджених штамів S. аureus
у МІК 31,25 мкг/мл проявив екстракт з листя Ríbes
nígrum та щодо 21.4% штамів S. аureus – екстракт
листя Calendula officinalis.
Активність досліджених рослинних екстрактів щодо штамів S. epidermidis проявлялась
в пригнічуючих концентраціях 31,25–62,5 мкг/мл,
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щодо штамів S. haemolyticus – у концентраціях
62,5–125,0 мкг/мл. Відносно штамів S. epidermidis
найвищу дію проявив екстракт Eucalyptus viminalis.
Активність досліджених екстрактів щодо штамів
S. haemolyticus була майже однаковою.
В результаті проведених досліджень було
встановлено, що дія екстракту листя Eucalyptus
viminalis щодо штаму P. аeruginosa АТСС 27853
виявилась невисокою (МІК 125,0 мкг/мл, МБцК
250,0 мкг/мл).
Помірно чутливою до екстракту Eucalyptus
viminalis була переважна більшість досліджених
штамів ентеробактерій. За результатами проведених
досліджень встановлено, що активність екстракту
Eucalyptus viminalis була вірогідно (р < 0,05) вищою
за контроль щодо штаму E.coli АТСС 25922 ( МІК
та МБцК 62,5 мкг/мл). Близькими за ступенем чутливості до екстракту Eucalyptus viminalis виявились
представники родів Salmonella та Shigella. Показники МІК екстракту Eucalyptus viminalis щодо штамів S. enteritidis гр. Р,Y/ratin №27, S. flexneri ДІСК
170 та S. sonnei ДІСК 5772 становили 62,5 мкг/
мл. Бактерицидно на зазначені штами ентеробактерій екстракт Eucalyptus viminalis діяв у концентрації 125,0 мкг/мл. Відносно інших досліджених

представників родини Enterobacteriaceae, а саме
E. аerogenes, K. pneumoniae, P. vulgaris та R. aquatilis,
екстракт Eucalyptus viminalis проявив невисоку
протимікробну активність (МІК та МБцК 125,0 мкг/
мл та більше).
Висновки:
1. Водні екстракти з листя Eucalyptus
viminalis, Calendula officinalis, Tilia cordata,
Robinia pseudoacacia та Ríbes nígrum володіють
помірною in vitro активністю щодо грампозитивних мікроорганізмів з показниками МІК у межах
31,25–125,0 мкг/мл.
2. Водний екстракт з листя Eucalyptus
viminalis виявив помірну протимікробну активність щодо окремих представників родини
Enterobacteriaceae, а саме E.coli і представників
родів Salmonellaта Shigella з показниками МІК у межах
62,5–125,0 мкг/мл.
3. Серед досліджених рослинних екстрактів
за ступенем їх впливу на грампозитивні та грамнегативні мікроорганізми визначено найактивніші,
а саме екстракти з листя Eucalyptus viminalis та
Calendula officinalis, подальше дослідження яких
планується з кінцевою метою створення на їх
основі нових протимікробних засобів.
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РОЛЬ БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ У РОЗВИТКУ
ІДІОПАТИЧНИХ ШЛУНОЧКОВИХ АРИТМІЙ
У статті представлено сучасні погляди на можливі причини «ідіопатичної» шлуночкової екстрасистолії у осіб без
виявлених структурних ушкоджень серця та проаналізовано можливість використання кардіоспецифічних антитіл в
якості інструмента неінвазивної діагностики запальних змін міокарда.
Ключові слова: ідіопатичні порушення ритму, шлуночкова екстрасистолія, латентне запалення, аутоантитіла.
В статье представлены современные взгляды на возможные причины «идиопатической» желудочковой
экстрасистолии у лиц без выявленных структурных повреждений сердца и проанализирована возможность использования кардиоспецифических антител в качестве инструмента неинвазивной диагностики воспалительных изменений миокарда.
Ключевые слова: идиопатические нарушения ритма, желудочковая экстрасистолия, латентное воспаление,
аутоантитела.
The article presents modern views on the possible causes of "idiopathic" ventricular premature beats in individuals
without identified structural damage to the heart and analyzes the possibility of using cardiospecific antibodies as a tool for
non-invasive diagnosis of inflammatory myocardial changes.
Key words: idiopathic rhythm disturbances, ventricular premature beats, latent inflammation, autoantibodies.

Актуальність. Порушення ритму і провідності
серця за умов відсутності явних ознак органічного
ушкодження серця характеризуються високою
поширеністю і за різними даними виявляються
від 5 до 30% осіб різних вікових груп [2, с. 1988].
Однак, слід зазначити, що кількість фатальних
шлуночкових екстрасистолій (ШЕ) без визначення
структурного ушкодження міокарду є проблемою
виключно осіб молодого віку. Так, за опублікованими даними майже у 1,0% молодих, працездатних осіб віком від 18 до 35 років реєструються
потенційно загрозливі і загрозливі для життя аритмії [2, с. 1921]. Однак, слід зазначити, що ці дані
не відображають істинної картини поширення розладів ритму в даній віковій групі через відсутність
об’єктивних статистичних даних щодо аритмій.
Синтез експериментальних доклінічних, а також
клінічних досліджень за останні роки ілюструє
еволюцію наукових поглядів на причини електричної нестабільності так званого «неушкодженого
міокарду». Наукові досягнення в сфері ранньої діагностики і лікування хвороб системи кровообігу,
які супроводжуються порушеннями ритму серця
уже широко впроваджуються у клінічну практику.
Натомість, науково-медична проблема щодо необхідності удосконалення діагностики, прогнозу
перебігу і розробки ефективних методів лікування
порушень ритму серця без виявлених анатомічних
і структурних змін у органі ще й до сьогодні перебуває на етапі розробки і залишається однією із
ключових у клінічній кардіології.
Визначення «ідопатичних» шлуночкових порушень ритму серця у практично здорових людей,
як цілком безпечних і таких що не мають ризику
розвитку несприятливих серцево-судинних подій
в останні роки активно переглядається. Безумовний
прогрес в царині кардіології і аритмології зокрема,
не змінив на краще стан проблеми самої діагностики

ідіопатичних аритмій. Морфологічний субстрат і
тривалість ідіопатичних аритмій мало прогнозовані,
і ця обставина визначає непередбачуваність наслідків прогресування порушень ритму серця з високим
ризиком раптової смерті через неможливість використання адекватної етіопатогенетичної терапії. Так
ефективність медикаментозної терапії при аритміях
неуточненої етіології складає лише 12–15%, що фактично відповідає ефекту плацебо [3, с. 3008].
Надзвичайно гострою протягом останніх років
ця проблема є для нашої країни. За статистичними
даними провідних вітчизняних фахівців реальну
кількість населення України, яка страждає на розлади серцевого ритму визначити досить складно,
за розрахунками, вона може сягати понад 6 мільйонів осіб, що становить близько 14% жителів
країни, а порушення ритму серця, як причини
смерті становлять близько 10–15% від усіх хвороб серця [4, с. 8, 12]. За даними МОЗ у структурі поширеності захворювань за класами хвороб
серед населення України перше місце посідають
хвороби системи кровообігу, питома частка яких
сягає більше 30%, а показник щорічного рівня
захворюваності – майже 53000 на 100 тис. населення. В останні 25 років в країні зберігається
стійка тенденція зростання захворюваності
на серцево-судинні хвороби (з 1991 по 2016 рр.
у 1,7 рази) як серед населення різних вікових груп
у цілому, так і включно серед осіб молодого віку.
Більш того, серцево-судинна патологія продовжує
займати перше місце в якості чинника первинної
інвалідності та смертності громадян України, де її
частка перевищує 23% і 65%, відповідно [5, c. 9].
На превеликий жаль, порушення ритму серця,
що виникають як єдиний симптом, без будь-яких
інших клінічних проявів у осіб молодого віку
зазвичай не викликають тривоги ні у пацієнтів, ні
у клініцистів.
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Постановка проблеми. Визначення чинників
аритмогенезу, особливо шлуночкових аритмій, які
є менш дослідженими ніж передсердні, має непересічне значення для прогностичної оцінки конкретних ризиків виникнення ускладнень, в тому
числі фатальних, а також визначення груп ризику
щодо розвитку аритмогенної кардіоміопатії. На
сьогодні, найбільш вірогідними причинами ШЕ,
які не супроводжуються клінічно діагностованими структурними перебудовами міокарду, розглядаються фактори запалення та віруси [6, c. 38].
Особливо це стосується лімфотропних вірусів
сімейства Herpesviridae, які здатні до тривалої пересистенції та яким властивий пантропізм [7, с. 981].
Саме вони можуть спричинити до іонних електрофізіологічних змін та структурного ремоделювання. Вивчення предикторів розвитку небезпечних для життя порушень ритму (фібриляція і
тріпотіння шлуночків) складалося лише з визначення анатомічних передумов. Із запровадженням
у клінічну практику сучасних імунологічних та
молекулярно – біологічних методів дослідження,
а також високочутливих променевих методів
інструментальної діагностики відкриваються нові
можливості для діагностичного пошуку можливих
причин появи ектопічної активності серця.
Роль імунологічних механізмів в патофізіології
порушень ритму серця тривалий час була недооцінена незважаючи на пілотні роботи по визначенню
рівнів антитіл до провідної системи при блокаді
лівої ніжки пучка Гіса [8, с. 5]. В практиці лікаряклініциста досить часто виникають ситуації,
коли навіть після ретельного обстеження не вдається виявити жодних змін в тканинах серцевосудинної системи. У таких випадках порушення
ритму вважається «ідіопатичним», тобто безпричинним. Сформувалася думка, що така аритмія є
цілком безпечна і її можна віднести до порушень
ритму, що не несуть загрози. Однак, аритмія це
завжди наслідок складних морфо-функціональних
порушень, а тому від ефективності пошуку етіологічного чинника залежить не лише якість життя
пацієнта, а досить часто саме життя через ризик
раптової серцевої смерті [3, с. 3007].
Таким чином, існуюча недосконалість ризикстратифікацій і відсутність загальновизнаних
поглядів щодо прогнозу для пацієнтів із «ідіопатичними» шлуночковими екстрасистоліями
не дозволяють сьогодні з дотриманням принципів
доказової медицини об’єктивно визначити групи
пацієнтів із несприятливим прогнозом перебігу
хвороби, які потребують постійного контролю і
науково обґрунтованої активної терапії.
Викладення основного матеріалу
До недавна проводилися спроби окреслити особливості імунологічного «портрету» хворих із «ідіопатичними» аритміями на підставі вивчення окремих показників клітинної і/або гуморальної ланки
імунітету. Було показано, що хворі, які відрізнялися
від практично здорових осіб виключно наявністю
порушень ритму серця, мали патологічні показники імунограми крові. Крім того, в ряді випадків призначення комбінованої імуномоделюючої
терапії хворим із шлуночковими порушеннями
ритму серця та імунологічними ознаками хроніч-

ної вірусної інфекції дозволило досягти позитивної динаміки кількісної характеристики проявів
шлуночкової ектопічної активності [9, c. 552].
Існує також припущення, що ідіопатична аритмія
є ранньою маніфестацією імунопатологічного процесу в серці, який за умови прогресування призводить до розвитку міокардиту і/або дилятаційної
кардіоміопатії [10, c. 176]. Визначення в сироватці
крові пацієнтів із розладами ритму серця антитіл
до білків сарколеми, мітохондріальних ферментів,
до актину та міозину, а також до тканин провідної
системи серця може виявитися важливим діагностичним маркером латентного імунозапального процесу. Особливо це є виправданим за умови неможливості використання високочутливих променевих
методів інструментальної діагностики, або при їх
негативному результаті. Дане припущення підтверджується результатами аутопсії раптово померлих
осіб, у яких виявлялися ознаки міокардиту та міокардіального фіброзу, тоді як ретельна прижиттєва
інструментальна діагностика виявилася не ефективною. За життя у цих пацієнтів не було визначено
причини порушень ритму [11, c. 620]. Очевидно,
що такі гістологічні зміни можуть бути віддзеркаленням осередкового латентного міокардиту, який
потенційно здатен приймати участь у формуванні
електрофізіологічних механізмів аритмій, в тому
числі і високих градацій.
«Золотим стандартом» прижиттєвого дослідження ультраструктури міокарду вважається
ендоміокардіальна біопсія (ЕМБ) [12, с. 65]. Однак,
за умови латентного перебігу запального процесу
в кардіоміофібрилах, невизначеності осередка
запалення та складності проведення самої процедури отримання зразка тканини, діагностична значимість ЕМБ видається досить проблематичною.
Відбір біоптатів не завжди вдається здійснити із
зони аритмогенного осередку, а останній не завжди
співпадає із зоною гістологічних змін. Більш
того, проведення біопсії може дозволити виявити
патологію міокарда, але не завжди дозволяє уточнити діагноз (наприклад, гіпертрофія кардіоцитів,
яку часто виявляють у біоптатах, може виявитися
ознакою гіпертензії, гіпертрофії лівого шлуночку,
компенсаторно-гіпертрофічного міокардиту тощо).
Ще одним підтвердженням ролі антитіл у патогенезі латентного міокардиту, єдиним проявом
якого є порушення ритму серця у формі шлуночкої екстрасистолії може слугувати результат використання методу імуносорбції в комплексному
лікуванні данного захворювання. Видалення циркулюючих антикардіальних аутоантитіл за допомогою вказаного методу, призводить до покращення серцевої діяльності та елімінації запальних
процесів в міокарді [13, с. 462]. Оприлюднені
дані, які вказують на тісний зв’язок аутоімунних механізмів з розвитком блокади провідних
шляхів у пацієнтів в дитячому віці. Доведено,
що аутоантитіла до β1-адренорецепторів є агоністами β-ізоформи міозину, специфичної
для шлуночків та м’язової тканини, мають катехоламіноподібні ефекти та прямо взаємодіють із
відповідними рецепторами у дослідах на тваринах
[14, с. 878–883, 15, с. 170 ]. Як і під дією катехоламінів, відбувається перевантаження кардіоміоци-
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тів іонами кальція, що може призвести до появи
деполяризації та як наслідок ініціювати тригерну
електричну активність – один із можливих механізмів розвитку аритмій [16, с. 389–391].
Існує також припущення, яке вказує на те, що
у пацієнтів із дилятаційною кардіоміопатією –
вірогідним наслідком латентного прогресуючого
міокардиту, відбувається зникнення антикардіальних антитіл із циркулюючої крові при підвищенні тяжкості захворювання [17, с. 21]. Виходячи з цього, антитіла до тканин серця можуть
бути передвісниками захворювання, або ж
маркерами його початкової стадії. Приймаючи
до уваги той факт, що симпатична стимуляція та
катехоламіни приймають участь у патофізіології
шлуночкових аритмій, а вагусна стимуляція знижує активність синусового вузла, можно припустити, що антитіла-агоністи β1-адренорецепторів
та M2-холінорецепторів здатні приймати участь
у патогенезі шлуночкової екстрасистолії та дисфункції синусового вузла відповідно. Антитіла
до β1-адренорецепторів і M2-холинорецепторів
можуть відігравати роль в патогенезі аритмії
не лише за рахунок функціонального впливу
на рецептори, змінюючи електрофізіологічні властивості кардіоміоцитів, але й за рахунок їх структурного ушкодження. Органоспецифічні аутоантитіла синтезуються в організмі людини протягом
всього її життя, починаючи із внутрішньоутробного періоду, реагуючи на любий патологічний
процес, який на молекулярному рівні супроводжується порушеннями синтезу і розпаду компонентів клітин органу. Вважається, що такі антитіла
приймають участь у вивільненні організму від
продуктів природного катаболізму та приймають

участь у регуляції більшості фізіологічних функцій. Гіперпродукція антитіл може бути вторинною
адаптивною реакцією імунної системи, як результат дії інфекційних або інших пошкоджуючих факторів. Таке підвищення синтезу аутоантитіл в свою
чергу забезпечує підвищення ефективності кліренсу пошкодженого органу від продуктів прискореного апоптозу та стимулює процеси регенерації
[18, с.78]. Патологічно ж низькі рівні аутоантитіл
можуть свідчити про порушення елімінації продуктів природного катаболізму [19, с. 126].
Таким чином, рівні антиміокардіальних антитіл, що сягають високого значення можуть бути
як причиною розвитку патологічного процесу,
так і його наслідком. Синтезовані в результаті
наприклад персистуючої вірусної інфекції, або ж
іншого етіологічного фактора, в любому випадку
вони слугують маркерами патологічного процесу і
сприяють його подальшому прогресуванню, а значить можуть бути використані в якості діагностичних критеріїв імунозапальних процесів в міокарді.
Висновок. Визначення рівнів кардіоспецифічних аутоантитіл є підгрунтям для виявлення провісників серцевої недостатності та розвитку електричної нестабільності серця з прогресуванням
шлуночкової екстрасистолії. При проведенні діагностичного пошуку можливих причин порушення
ритму, для підвищення ефективності своєчасної
діагностики шлуночкової ектопічної активності
структурно інтактного міокарду цілком обґрунтованим є визначення клініко-імунологічних маркерів
електричної нестабільності серця, що дозволить
підвищити якість життя пацієнтів із ідіопатичними
порушеннями ритму та суттєво знизить показники
раптової смерті у працездатних осіб в Україні.
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Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1

НЕЙРОГОРМОНАЛЬНІ ВПЛИВИ НА ФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТОК СПОНДИЛОГЕННОЇ РАДИКУЛОМІЄЛОПАТІЇ
У сироватці крові 60 хворих із спондилогенною компресією корінців спинного мозку та 30 практично здорових
пацієнтів були проаналізовані зміни показників нейрогормонів, васкулярного фактору росту, інтерлейкінів та їх
взаємозв’язки. Виявлено вірогідне зниження нейрогормонів і ферментів антиоксидантного захисту та підвищення
рівня васкулярного фактору росту судин, малонового діальдегіду, прозапальних інтерлейкінів до лікування. Проведена комплексна терапія з пентоксифіліном та мелатоніном сприяла зниженню рівня васкулярного фактору росту
судин, прозапальних інтерлейкінів і підвищення рівня нейрогормонів і ферментів антиоксидантного захисту та попереджувала формування радикуломієлопатії.
Ключові слова: радикуломієлопатя, нейрогормони, васкулярний фактор росту, пентоксифілін+мелатонін.
В сыворотке крови 60 больных с спондилогенной компрессией корешков спинного мозга и 30 практически
здоровых пациентов изучались изменения показателей нейрогормонов, васкулярного фактора роста, интерлейкинов и их взаимосвязи. Выявлено достоверное снижение нейрогормонов и ферментов антиоксидантной защиты
и повышение уровня васкулярного фактора роста, малонового диальдегида, провоспалительних интерлейкинов до
лечения. Проведенная комплексная терапия, включающая пентоксифиллин и мелатонин способствовала снижению
уровня васкулярного фактора роста сосудов, провоспалительних интерлейкинов, повышению уровня нейрогормонов и ферментов антиоксидантной защититы, предупреждала формирование радикуломиелопатии.
Ключевые слова: радикуломиелопатия, нейрогормоны, васкулярный фактор роста, пентоксифиллин + мелатонин.
There were investigated changes of neurohormones, vascular growth factor, interleukins and their interrelationships in
serum of 60 patients with spondilogenous radiculomyelopathy and 30 healthy people. It was discovered reliable decrease
of neurohormones, antioxidant ferments and increase of vascular growth factor, malonic dialdehyde, proinflammation
interleukins before treatment. Тreatment by complex therapy, incuding pentoxifylline+melatonin contributed to decrease of
vascular growth factor and proinflammation interleukins, increase of neurohormones and antioxidant ferments and therefore
prevented progress of radiculomyelopathy.
Key words: radiculomyelopathy, neurohormones, vascular growth factor, pentoxiphylline+melatonin.

Вступ. Вплив нейрогормонів на життєвоважливі метаболічні процеси організму людини
визначає функціональний стан систем регуляції
кровотоку в нейросудинних структурах спинного
мозку. Необхідно зазначити, що одним з механізмів патологічного процесу в нервовій тканині
при компресії корінців спинного мозку (КСМ) є
порушення метаболізму серотоніну та його рецепторів [5, с. 109]. Тому порушенння його обміну є
одним з факторів формування хронічного нейропатичного болю. Відомо, що серотонін (СТ) це нейромедіатор з властивостями нейротрансміттера, який
проявляє активність по відношенню до ендотелію
судин [4, с. 10; 9, с. 97; 12, с. 613]. Тому зниження,
або підвищення концентрації СТ у периферичній
крові тісно пов’язано з розвитком того чи іншого
патологічного процесу внаслідок дії оксидативного стресу [3, с. 102; 4, с 11; 8, с. 15199; 10, с. 20].
Нейрогормон мелатонін (МТ) є похідним біогенного аміну серотоніну та має властивості імуномодулятора, антиоксиданта та забезпечує природний
антиоксидантний захист (АОЗ), зв’язує та знищує
вільні радикали (ВР) [5, с. 109]. МТ у крові і лікворі зв’язується з рецепторами нервових тканин
та легко проникає через мембрани клітин і гематоенцефалічний бар’єр, а також зв’язується з білками-рецепторами на поверхні ядра та безпосередньо впливає на генетичний апарат клітини. Він
зменшує в мозковій тканині глутаматну нейротоксичність оксиду азота (NO), знижує васкулярний

фактор росту судин – активний (VEGF-А), який є
вазоділататором з опосередкованим NO-синтазним
(NOS) механізмом дії, фактором стимуляції репаративних процесів судинної стінки, в результаті
чого гальмує апоптоз нервових тканин [3, с. 103;
5, с. 110; 7, с. 52]. Доведено, що рівень експресії
VEGF-А пов’язаний із станом гіпоксії в регіонарному судинному руслі і навколишніх тканинах
та є маркером ендотеліальної дисфункції судин
[8, с. 15199; 9, с. 97; 11, с. 1465; 12, с. 613].
З урахуванням дії нейромедіаторів, МТ забеспечує АОЗ нейронів від агресивного впливу ВР та
ексайтотоксичності. Його АОЗ пов’язують із здатністю зв’язувати гідроксильні і пероксильні радикали та стимулюванням глутатіонпероксидази
(ГП). Регулює впливи МТ індуцибельна (іNOS),
протизапальні інтерлейкіни (ІЛ) та індуктори
оксидативного стресу [5, с. 110; 7, с. 53; 10, с. 19].
Функціональні та структурно-патологічні реакції
виникають тоді, коли сумарна кількість МТ різко
знижується або підвищується. [5, с. 110]. Тобто,
МТ попереджує агресивні впливи біологічно
активних речовин, які утворюються в результаті деструктивних змін міжхребцевих дисків і
інших структур хребта через механізми гальмування або підвищення VEGF-А судин, імунного
запалення та глутаматної нейротоксичності. Але
на цей час в літературі недостатньо висвітлено
ефекти ініціації репарації в результаті лікування
хворих з хронічною спондилогенною компресією
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Рис. 1. Зміни показників ГП і СТ та VEGF-А до та після комплексної терапії
з пентоксифіліном і пентоксифіліном + мелатонін у хворих з компресією КСМ
Примітка: * – вірогідність різниці у порівнянні до лікування, p < 0,05, тут і на рис. 2, 3.
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зниження (14,20+-3,7) після лікування. Підвищення активності іNOS, яке супроводжувалось
вивільненням надлишку NO та підсиленням його
нейротоксичних впливів на нейроаксони спинного
мозку. Між NO і СТ є прямий взаємозв’язок. Тоді
як СТ є попередник МТ, тому ці нейрогормони знаходяться у прямій залежності один від одного та
контролюються ГП та VEGF-А. Зниження рівня ГП
і СТ, VEGF-А до лікування у хворих з хронічною
компресією КСМ представлено на рис. 1.
Включення до комплексної терапії пентоксифіліну і, особливо, пентоксифіліну в комбінації
з мелатоніном супроводжувалось підвищенням
показників ГП і СТ та зниженням VEGF-А в обох
групах спостереження. Такі лабораторні зміни
супроводжувались позитивними клінічними змінами з напрямком на репаративні процеси ендотелія судин та відновлення структури і функції
нейронів при компресії КСМ. Підвищення показників каталази і ЦП та зниження МДА є тому підтвердженням, що представлено на рис. 2.
Такі лабораторні зміни до лікування, представлені на рис. 1, спричиняли підвищення рівня прозапальних ІЛ у хворих з компресією КСМ. Зміни цих
показників до лікування та після лікування представлені на рис. 3.
Підвищення рівня ІЛ-1β, ІЛ-6 та ФНП-α
в сироватці крові хворих з компресією КСМ
до лікування підтверджує перебіг імунного запалення, яке викликає підвищення вмісту МДА і
свідчить про інтенсивність метаболізму з утворенням ВР, зниження процесу елімінації токсичних речовин та ферментів АОЗ: каталази і ЦП.
Тоді як під впливом проведеної терапії був зареєстрований зворотній лінійний зв’язок між рівнями МДА і ферментами АОЗ глутатіону, про що
свідчить вірогідне підвищення каталази і ЦП,
представлених на рис. 2.
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КСМ та радикуломієлопатією, що стало метою
цього дослідження.
Мета дослідження. Визначення впливу нейрогормонів і васкулярного фактору росту судин та їх
взаємозв’язків при формуванні радикуломієлопатії
при хронічній спондилогенній компресії КСМ .
Материали і методи. В нейрохірургічному відділені Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 під наглядом знаходились
хворі з хронічною спондилогенною компресією
КСМ та радикуломієлопатією. 31 хворий 1-ї групи
одержували комплексну терапію з включенням
пентоксифіліну. 45 хворих 2-ї групи до цієї терапії
включали мелатонін-С3 в дозі 3 мг 1 раз на добу.
Групу контролю складали 30 практично здорових осіб. Середній вік хворих складав 47±9 років.
Проводили рентгенографію, комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію. Кровообіг в КСМ
оцінювали за допомогою доплерографії. Серотонін
у сироватці периферичної крові визначали методом
великоефективної рідинної хроматографії [4, с. 10].
Концентрацію VEGF-А вимірювали методом твердофазного імунного аналізу за допомогою набору
реактивів «Bender MedSystem», Австрія. Окислення ліпідів оцінювали за вмістом малонового
діальдегіду (МДА) [1, с. 42], АОЗ – по активності
каталази і церулоплазміну (ЦП) [2, с. 161]. Глутатіонпероксидази (ГП) визначали у гомогенаті еритроцитів [6, с. 70].
Статистичну обробку одержаних результатів
здійснювали за допомогою дисперсійного аналізу з використанням пакетів ліцензійних програм
Microsoft Excel i Statistica.
Отримані результати та їх обговорення. Результати проведеного аналізу показують на вірогідне
підвищення концентрації іNOS в групах хворих з
хронічною компресією КСМ (37,0 +-3,5) до лікування порівняно з контролем (9,79+-2,5) та його

№ 17 (17) / 2019 р.

♦

Каталаза, ЦП

100
80

*

0,86

0,83

20

1,2

*
*

57,8

53,2

60
40

0,97

0,89

0,99

*

16,28

*

15,14 15,24

20,6113,11

12,96

1
0,8
0,6
0,4

14,9 15,96

МДА

120

0,2

0

0
до лікування після лікування до лікування після лікування
Контрольна
група (n=30)

Група 1 (n=31)

Каталаза, мг

Група 2 (n=45)

ЦП, умов.од

МДА, мкмоль/л

Рис. 2. Зміни показників каталази, ЦП та МДА до та після комплексної терапії
з пентоксифіліном і пентоксифіліном + мелатонін у хворих з компресією КСМ
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Рис. 3. Зміни показників інтерлейкінів до та після комплексної терапієї
з пентоксифіліном і пентоксифіліном+мелатонін у хворих з компресією КСМ
Висновки:
1. Порушення кровотоку при компресії КСМ
супроводжується змінами васкулярного фактору росту
судин, нейрогормонів та спричинє загострення імунного запалення, що спонукає накопиченню нейротоксичних продуктів, які зумовлюють інтраневральні
пошкодженя з формуванням радикуломієлопатії.
2. Комплексна терапія з пентоксифіліном
у комбінації з мелатоніном впливає на зниження
рівня васкулярного фактору росту судин і актив-

ності імунного запалення, підвищення нейрогормонів і ферментів АОЗ, приводить до більш ефективної корекції порушень кровообігу в КСМ. Такі
лабораторні змїни є тенденцією до попередження
розвитку радикуломієлопатії.
Перспективність дослідження. Виявлені зміни
VEGF-А і нейрогормонів при компресії КСМ та
корекція цих змін пентоксифіліном з мелатоніном
дає можливість до розширення патогенетично
направленої терапії.
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MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE THYROID GLAND
The thyroid gland is one of the endocrine glands of a person, which by its shape resembles a butterfly and is located on
the front lower part of the neck. The relevance of this topic lies in the fact that today the diseases of the endocrine system
takes one and the first places.
Especially, whether the entire population of Ukraine suffers from diseases of the thyroid gland. This again points to the
very important meaning of this topic. Since, starting from the specific properties of the development of the thyroid gland,
it is possible to bring clear parallels of its evolution in the future and to explain the regularities of this or that development
anomaly.
Key words: thyroid gland, organ, organism, embryogenesis, anomaly.
Щитоподібна залоза є однією із залоз внутрішньої секреції людини, яка своєю формою нагадує метелика та розташована на передній нижній частині шиї. Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день захворювання ендокринної системи посідає чи не з перших місць.
Особливо, захворюваннями щитоподібної залози страждає чи не все населення України. Це ще раз вказує на
вельми важливий сенс поданої теми. Оскільки відштовхуючись від специфічних властивостей розвитку щитоподібної залози можна навести чіткі паралелі щодо її еволюції в подальшому та пояснити закономірності тої чи іншої вади
розвитку.
Ключові слова: щитоподібна залоза, орган, організм, ембріогенез, аномалія.
Щитовидная железа является одной из желез внутренней секреции человека, которая своей формой напоминает бабочку и расположена на передней нижней части шеи. Актуальность данной темы заключается в том, что на
сегодняшний день заболевания эндокринной системы занимает одно и с первых мест.
Особенно, заболеваниями щитовидной железы страдает ли не все население Украины. Это еще раз указывает
на весьма важный смысл данной темы. Поскольку, отталкиваясь от специфических свойств развития щитовидной
железы можно привести четкие параллели ее эволюции в дальнейшем и объяснить закономерности той или иной
аномалии развития.
Ключевые слова: щитовидная железа, орган, организм, эмбриогенез, аномалия.

Introduction. The thyroid gland, or simply the
thyroid, is an endocrine gland in the neck, consisting
of two lobes connected by an isthmus. It is found at the
front of the neck, below the Adam's apple [2, с. 12].
It is believed that the thyroid gland is one of the
most important of all endocrine glands. Not for nothing: "... it is a catalyst for the energy of the whole body
and the rapid flow of life ...". Therefore, we propose to
consider a brief description of the formation of thyroid
gland. The onset of the organ appears in the fetus at
the 3-4th week in the form of a drinking of the pharyngeal wall between 1-2 gel pockets, which grows along
these pockets in the form of an epithelial lobe [1, с. 76;
3, с. 96]. At the level of 3-4 pairs of gill pockets, this
formation undergoes bifurcation and thus gives rise to
the right and left particles of the future gland. Subsequently, the primary epithelial lobe is atrophied and
its remnant is the isthmus of the thyroid gland, which
connects the right and left lobes. From the 5th week
of development, the rudiment, which is represented by
epithelial cells, becomes cavitary [4, с. 32]. With the
oropharyngeal fetus, this cavity is associated with thyroid-tongue duct. At the initial stage of development,
the origin of the gland is like a group of endodermal

cells that surrounds the mesenchyma and the primary
capillary mesh. Epithelial cells rapidly proliferate
and at the 8th week in the gland contains a tissue that
divides it into fragments. Interestingly, at the 10-11th
week of intrauterine development, when the fetus has a
length of about 7 cm, you can observe the onset of primary secretion of the thyroid gland. Under its capsule,
there are follicles that already have follicular cells or
cells of type A [5, с. 12; 6, с. 45].
Normally, in a healthy person, the follicles have an
average diameter of μm, the wall is formed by cubic
or low prismatic thyrocytes. During hypofunction, the
calloid accumulates (stagnates) in the follicles, as a
result of which the wall of the follicles expands and
the diameter increases, and the thyrocytes become flat.
When hyperfunction compared with the normal function, the diameter of the follicle decreases, and the follicular thyrocytes become highly prismatic [7, с. 34;
8, с. 98].
Of course, cells of type B are less detected, due to
the fact that both types of cells have their own stem
components, which have the property to go through
one another. From the 12th week of development of
the right, the part of the gland has a follicular structure,
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and the left will become the same in 2 weeks. From
the 16th week of the gestational period, the endocrine
apparatus of the fetus is differentiated and completely
formed [9, с. 25].
The functional activity of the thyroid of the fetuses
of the second half of pregnancy is large enough and
does not qualitatively differ from the function of the
organ in adults. By the time of birth, only in 20% of
cases the thyroid has a typical follicular structure,
more often it is formed by clusters of epithelial cells,
between which there is no colloid [10, с. 1]. This is
due to the fact that due to the high need for thyroid
hormones in newborns there is a mass release into
the bloodstream. Within 1 year after birth, the thyroid
parenchyma is formed by small follicles, only by the
end of this period a marked increase in the size and
number of follicles is observed; by 2 years the mass
of the thyroid gland is doubled. In the future, there is a
slow growth and differentiation of the structures of the
organ, which sharply increase during puberty. During
this period, the development of a temporary hyperfunction of the organ is possible [11, с. 4; 12, с. 56].
Accordingly, almost all the first trimester and several
weeks of the second trimester, the thyroid gland does
not yet perform its function, and synthesizes the corresponding hormones of the parent organism. Therefore,
with the onset of pregnancy, the secretion of hormones
increases to compensate for the woman's demands and
bearing the fetus [13, с. 1]. At the moment from the
18th to the 20th week in the thyroid glands are mostly
middle-sized follicles, and large follicles begin to form.
Beginning from the 21st to the 32nd week of pregnancy,
the thyroid gland is characterized by increased functionality, namely: its follicular layer grows to a large extent,
and the epithelium begins to thin out, there resorption of
colloidal matter. So the gland works fast until the 35th
week of fetal development. And from the 36th week, the
first symptoms of hypothyroidism in the thyroid gland
begin to manifest in the baby. At this point, the organ
parenchyma is already composed of large follicular
cells, which are clustered with a homogeneous colloid
[14, с. 13; 15, с. 45].

In the walls of the follicle, in addition to follicular thyrocytes, parafollicular thyrocytes (“K” cells
or calcitoninocytes) are found. Parafollicular thyrocytes are located in the wall of the follicles, but
their tops do not reach and are not in contact with
the calloid, since covered by adjacent follicular thyrocytes [16, с. 13]. Sometimes parafollicular thyrocytes are found in loose connective tissue near the
follicle. By origin they are neuroblasts that migrated
from the neural crest. Unlike follicular thyrocytes,
they are larger cells, do not absorb iodine from the
blood, and are well stained with salts of heavy metals
(silver or osmium) [17, с. 2; 18, с. 89]. Profollicular
thyrocytes belong to the APUD system and produce
the hormone calcitonin, which reduces the concentration of calcium in the blood (decreases the function of
osteoclasts – decreases the destruction of the intercellular substance of bone tissue and leaching of calcium
from the bones into the blood).
The interfollicular layer is grouped by clusters, the
connective tissue of the stroma is moderately formed.
The presented stage is a preparatory period for the
postnatal functioning of the thyroid gland [19, с. 22].
During this time the regularity of the functioning of the
right share is maintained. In the case of not successful
formation of the gland, or it is not located in the foreseen place, then there is a series of various anomalies
[21, с. 13].
In most cases, the higher mammals also atrophy
and the proximal gland, which is usually in the tongue
root area. The beginnings of the particles grow rapidly,
forming a loose weave of epithelial cells, which with
its ends branch out. Later these cells metamorphose
into T-tyrocytes [20, с. 4; 22, с. 9]. The latter are united
in the follicles, between which grows mesenchyma
with blood vessels and nerves.
Conclusions. Thus, one of the foreign and most
indispensable glands may cause a thyroid gland. It has
long been visited by an intermediary between emotions and thoughts. By producing a number of important hormones, the thyroid gland is deservedly called
the "castle stone of the endocrine arch".
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MODERN INFORMATION ABOUT HIRSCHSPRUNG`S DISEASE
Today, Hirschsprung`s disease (HD) in newborns and infants is a difficult and complicate problem for development
of modern pediatric surgery. This is due to a wide range of clinical symptoms, the complexity of diagnosis and choice of
treatment methods. Its need to replaced, that inadequate tactics of surgical intervention at an early age is the main cause
of death of the patient.
Key words: Hirschsprung`s disease, constipation, agangliosis, etiology, intestinal obstruction, enterocolitis.
На сьогоднішній день захворювання Гіршспрунга (ЗГ) у новонароджених та грудних дітей – це важка та складна
проблема у розвитку сучасної дитячої хірургії. Це пов`язано із широким спектром клінічних проявів, складності діагностики та вибору методики лікування. Зауважуємо, що неадекватна тактика хірургічного втручання в ранньому віці
є основною причиною смертності пацієнта.
Ключові слова: захворювання Гіршспрунга, закреп, агангліоз, етіологія, кишкова непрохідність, ентероколіт.
На сегодняшний день заболевание Гиршспрунга (ЗГ) у новорожденных и грудных детей – это тяжелая и сложная
проблема в развитии современной детской хирургии. Это связано с широким спектром клинических проявлений,
сложности диагностики и выбора методики лечения. Замечаем, что неадекватная тактика хирургического вмешательства в раннем возрасте является основной причиной смертности пациента.
Ключевые слова: заболевание Гиршспрунга, запор, аганглиоз, этиология, кишечная непроходимость,
энтероколит.

In recent years, the state of health of the
gastrointestinal tract (GIT) of the modern population
has considerably deteriorated. The situation is caused
by the spread of birth defects and acquired diseases
of this system, as well as the widespread distribution
of poor quality food. WHO data indicates that at least
one component of the digestive system complex is
observed in 90% of the urban population. In particular,
a significant part in the complexity of diagnosis and
treatment is Hirshsprung's disease (HD), which is
discussed in detail below [29, p. 56].
Aganglionary megacolon or Hirschsprung's
disease is an anomaly of the development of the colon,
which is represented by a violation of the innervation
of a specific part of the body. An abnormality is
characteristic especially for sigmoid and rectum and is
more common in boys than girls.
Characteristic symptoms of agangliosis are
persistent constipation, which are accompanied by
acute intestinal obstruction. There are early and late
signs of the disease, the first of which is the delay or
failure of defecation and flatulence, which arise from
the moment of birth. Symptoms are aggravated by
the introduction of solid food. Physical methods of
research make it possible to successfully differentiate
the flaw among others [28, p. 55].
The main methods of HD study are irrigoscopy,
anorectal manometry and biopsy of the rectum mucosa
for histochemical and immunological examination
[1, p. 75; 2, p. 42; 3, p. 905]. In particular, when
conducting a complete radiography, it is possible to
detect pneumotization and a sharp expansion of the

intestinal loops, especially in the region of the sigmoid
colon. It has been proved that with complication of HD
enterocolitis, there is a toxic distribution of the organ
[4, p. 906; 5, p. 16].
Bodnar O. B. describes a newborn with acute
form of HD rectosigmoid site with total bowel
defect in a decompensated stage. Doctors have
found frequent liver excretion with blood, excess
body temperature, overcoated dry tongue, enlarged
stomach. In the 10-month period there were clear
outlines of the vasculature on the anterior abdominal
surface [30, p. 60]. During the audit, the surgeons
investigated that the distal intestinal tract was
completely inflated with fecal infiltrates, and the
lymph nodes were sharply enlarged in volume and
on the walls of the gut localized white "paths". The
physicians conducted an initial resection of the
diseased area in the length of 10-12 cm [6, p. 72;
7, p. 681; 8, p. 47].
New literary information proves that HD should be
considered not only as a congenital anomaly, but also
as an independent disease that occurs in older people.
Thus, in Zaporozhye (2013), a 35-year-old patient
with HD symptoms was operated [27]. The main
manifestations were constant pain in the abdomen,
nausea, vomiting, dry mouth and delay in the act of
defecation. In the study of the rectum it was possible
to establish an enlarged ampullar part of the organ with
caudal accumulation. Surveillance radiography of the
abdominal cavity showed a pronounced aerocololia
(air accumulations in the upper abdominal cavity)
[9, p. 89; 10, p. 50; 11, p. 66].
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Zimmerman J. S. points out that the first literary
references to two cases of the disease date back to 1887
by the Danish pediatrician in whose honor the disease
was named. Of course, the patients of the Hirshsprung
doctor [H. Hirschsprung] were killed because the
medicine did not yet know the proper treatment
measures. However, A. Kapshitar reports that clinical
cases have also occurred in the activities of the Danish
physician. The author draws attention to F. Ruycot
(1691), who examined about 60 people with the
aforementioned anomaly. Only then H. Hirschsprung
called the "unknown" anomaly megacolon congenitum
idiopaticum [12, p. 72; 13, p. 256; 14, p. 510].
A few days later, the radiologist discovered another
sign of intestinal obstruction – the presence of one
bowl of Cloyber, which gave rise to the operation.
Today's medicine shows that some scientists
have already developed ways for operative treatment
of patients with HD, which do not need to penetrate
into the abdominal cavity, but there is the possibility
of executing manipulation in a transannal way. For
example, some European clinics use this treatment
as inseparable in the treatment of newborns with
congenital malformation of the colon. The operation is
characterized by the fact that the anus is first separated
from the anus, with the preservation of the sphincter
apparatus, which is extremely important for the future
of the emptying process. The second stage is the
transanalization of the intestine, including all layers of
the intestinal membrane and along the untapped area
[15, p. 13; 16, p. 141; 17, p. 54].
The third stage consists in the resection of the
aganglionic area of the intestine and the imposition of
anastomosis between the healthy part and the anal.
Usually 90% of patients with HD who have undergone
the necessary treatment have a satisfactory state of health.
But, if during the newborn period there were no cure for
the megacolon, the mortality rate is about 80%. Also,
modern literary data indicate that in 1-2% of cases, it is
necessary to preserve kolostomas in order to eliminate
the incoprese [18, p. 21; 19, p. 98; 20, p. 2].
Treatment is generally by surgery to remove the
affected section of bowel.The surgical procedure
most often carried out is known as a "pull through".
Occasionally, an intestinal transplantation may be
recommended. Hirschsprung's disease occurs in about
one in 5,000 of newborns. Males are more often
affected than females. The condition is believed to
have first been described in 1691 by Frederik Ruysch.
According to MM Mirzakhamedov, the probable
complications of HD are infection of the postoperative
wound and stricture of the intestine. However, now

the most serious problem of HD remains enterocolitis.
More often he provokes sharp abdominal pain,
abundant diarrhea and vomiting at any age. Previously,
the etiology of enterocolitis in HD was unclear, but
recent research has shown that the harmful effects of
the disease are the Toxin Clostridium difficile, which
poisons the body [21, p. 57; 22, p. 4; 23, p. 30].
The disorder may occur by itself or in association
with other genetic disorders such as Down syndrome
or Waardenburg syndrome. About half of isolated cases
are linked to a specific genetic mutation and about
20% occur within families.Some of these occur in an
autosomal dominant manner. The cause of the remaining
cases is unclear. If otherwise normal parents have one
child with the condition, the next child has a 4% risk of
being affected. The condition is divided into two main
types, short-segment and long-segment, depending on
how much of the bowel is affected.Rarely, the small
bowel may be affected, as well. Diagnosis is based on
symptoms and confirmed by biopsy
For this reason, one of the doctor's recommendations
is bowel flushing and the use of an enema during
delayed stools. Unfortunately, there are no measures
to prevent HD as such, and as a consequence, it is
rational to have the correct early diagnosis of this
disease. However, balanced nutrition and moderate
physical activity are influenced by the effectiveness
of treatment and simply maintaining health [24, p. 58;
25, p. 12; 26, p. 24].
Prospects for further research. Every year, the
number of children of different ages with digestive
problems increases. Including more cases of morbidity
from the side of the intestine, especially HD, which
is not rare for modern people [29, 30]. The problem
requires further detailed study, since this anomaly
can take place both in mild form and in severe, even
leading to mortality. If the etiology of HD has already
been studied, then there is no specific solution to this
situation; only operational methods that partly help the
patient remain to be used. Thus, the task of pediatricians
and neonatologists is to monitor the fetus of a pregnant
woman and identify pathology in the early stages of
development, and for surgeons to create conditions for
the failure of possible complications.
Conclusion. Consequently, HD should be
considered as an inborn defect in the development
of the organs of the gastrointestinal tract and how
acquired the disease. This disease is observed in
different age groups, ranging from newborns to elderly
people. Despite such numbers, the disease manifests
itself by several characteristic symptoms that help to
differentiate the anomaly.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
У АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ
У даній статті висвітлені питання сестринського процесу в акушерсько-гінекологічній практиці, етапи сестринського процесу, принципи обстеження пацієнтки, виставлення сестринських діагнозів у процесі професійної діяльності в акушерсько-гінекологічному відділенні. Крім того, зазначені особливості реалізації незалежних та залежних
сестринських втручань при лікуванні акушерсько-гінекологічних захворювань.
Ключові слова: сестринський процес, діяльність медичної сестри, акушерсько-гінекологічне відділення,
сестринський діагноз, залежні та незалежні сестринські втручання.
В данной статье высветлены вопросы сестринского процесса в акушерско-гинекологической практике, этапы
сестринского процесса, принципы обследования пациентки, выставления сестринских диагнозов в процессе профессиональной деятельности в акушерско-гинекологическом отделении. Кроме того, обозначены особенности
реализации независимых и зависимых сестринских вмешательств при лечении акушерско-гинекологических заболеваний.
Ключевые слова: сестринский процесс, деятельность медицинской сестры, акушерско-гинекологическое
отделение, сестринский диагноз, зависимые и независимые сестринские вмешательства.
This article covers the issues of the nursing process in obstetric and gynecological practice, the stages of the nursing
process, the principles of patient examination, the presentation of nursing diagnoses in the process of professional activity in
the obstetric and gynecological department. In addition, the features of the implementation of independent and dependent
nursing interventions in the treatment of obstetric and gynecological diseases are indicated.
Key words: nursing process, nursing activity, obstetric and gynecological department, nursing diagnosis, dependent
and independent nursing interventions.

Медичні сестри та акушерки протягом багатьох років вели боротьбу за визнання самостійності своєї професії. У результаті даної боротьби
виникло усвідомлення необхідності визначити
межі діяльності медичних сестер та акушерок,
визначити науковий метод надання сестринської та
акушерської допомоги пацієнткам.
Одним з основних та невід’ємних понять сучасної моделі сестринської справи являється сестринський процес, який являє собою систематизований
метод вирішення проблем для надання індивідуалізованої медичної допомоги пацієнткам при будьякому стані їх здоров’я.
Основними принципами діяльності спеціалістів сестринської справи з вищою медичною
освітою в акушерсько-гінекологічних відділеннях
висока якість, нерозділеність проблем, всеосяжний
підхід.
Всеосяжний підхід полягає у прийнятті необхідних рішень не тільки медичних проблем (порушення репродуктивної функції, порушення менструального циклу), але і психічно-соціальних
(знижена здатність усвідомлення втрати дитини,
втрачена вагітність, соціальна самоізоляція, депресія, страх вагітності та пологів). Здатність розуміти
вплив на пацієнтку різноманітних психосоціальних, фінансових та культурних факторів, відношення сім’ї до певної релігійної общини, дозволило
попередити ускладнення у перебігу як акушерськогінекологічних, так і соматичних захворювань. Осо-

бливо яскраво це проявляється у пацієнток з запущеними онкогінекологічними захворюваннями.
Кожна пацієнтка унікальна та звертається
за медичною допомогою на різних стадіях захворювання або з різними скаргами – від простуди
до невідкладних станів. Медична сестра має бути
готовою до співпраці з пацієнтками різного віку та
з будь-якими проблемами [1].
Безперервність медичної допомоги має на увазі
догляд за пацієнткою від моменту зачаття до останньої хвилини життя. У дане поняття входить формування акушерсько-терапевтично-педіатричного
комплексу, що сприяє безперервному спостереженню у внутрішньоутробному, неонатальному,
постнатальному періодах, у репродуктивному,
похилому та старечому віці. Сюди також можна
віднести професійну діяльність у домах сестринського догляду, у акушерських пологових будинках. Також поняття безперервності медичної допомоги включає і профілактику виникнення гострих
та хронічних захворювань.
Клінічна практика медичної сестри у акушерських та гінекологічних відділеннях полягає у послідовному виконанні наступних етапів сестринського
процесу: обстеження пацієнток, оцінка стану
жінок та виявлення потреб (виставлення сестринського діагнозу), планування сестринського процесу, організація та здійснення сестринського процесу, сестринський аналіз ефективності виконання
сестринського процесу (аналіз проблем пацієнтки
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та рекомендації заходів профілактики та реабілітації після перенесеного захворювання).
Розглянемо особливості кожного етапу сестринського процесу при акушерсько-гінекологічній
патології [2].
Отже, перший етап – обстеження пацієнток.
Сестринський процес починається з обстеження
та вияснення індивідуальних особливостей анамнезу життя та хвороби пацієнтки. Опитування
за системами та правильна оцінка отриманих даних
у багатьох випадках дозволяє правильно виставити
попередній діагноз, надати першу долікарську
медичну допомогу. Серед загальних даних важливе значення маж вік пацієнтки, оскільки функції статевих органів, а також анатомічна будова їх
піддається віковим змінам. Вияснення професії
пацієнтки та умов праці сприяє уточненню причин
тих чи інших патологічних явищ. Гінекологічний
анамнез збирається за стандартним планом: становлення менструальної, статевої та репродуктивної функцій. Необхідно приділити основну увагу
плануванні сім’ї – способу контрацепції, проблемам планування вагітностей.
Збір скарг та вияснення анамнезу захворювання
необхідно проводити з урахуванням особливостей
типу вищої нервової діяльності пацієнтки. Наприклад, жінки з сильним урівноваженим типом вищої
нервової діяльності не пред’являють скарг взагалі,
і тільки тактична бесіда виявляє проблема пацієнтки. Жінки з сильним неурівноваженим типом
вищої нервової діяльності емоційно сприймають
всю нову інформацію, а неправильно поставлене
перед пацієнткою запитання може викликати у неї
депресивні стани. Певний діалог має складатися
з жінкою зі слабким типом вищої нервової діяльності у зв’язку з тим, що не кожна скарга такої
пацієнтки має відношення до гінекологічної сфери,
дані жінки взагалі не переносять больового синдрому, подразливі, тому медичним працівником
повинна бути проведена якісна та кількісна оцінка
больового синдрому у даному випадку.
Об’єктивне обстеження дає змогу скласти
загальне враження про стан організму пацієнтки,
виявити супутні захворювання та розлади, які можуть
бути пов’язані із захворюваннями статевої сфери
пацієнтки. Медична сестра повинна вміти провести
пальпацію лімфатичних вузлів, молочних залоз,
черевної стінки, перкусію та аускультацію живота
у гінекологічних пацієнтів. Оцінка стану серцевосудинної та сечовидільної систем дозволяє своєчасно
виявити супутні екстрагенітальні захворювання.
Температура тіла у невагітної жінки в нормі
повинна складати не більше 37 °С, під час пологів протягом 1-ї доби – не більше 37,5 °С. Ступінь
підвищення температури тіла зазвичай знаходиться у залежності від причини, яка обумовила
її підйом. При невідповідності даних температури
тіла та її стану слід провести порівняльне вимірювання периферичної та порожнинної температури,
яка вимірюється у прямій кишці, рідше – у піхві.
При цьому два термометра необхідно ставити
у пахвинних ділянках, а третій – у пряму кишку,
або піхву. Тривалість вимірювання – 5 хвилин. Ректальну температуру рекомендується вимірювати
також пацієнткам з підозрою на наявність ановуля-

торного циклу. У таких випадках ректальна температура вимірюється кожного дня протягом одного
або двох менструальних циклів вранці в ліжку,
лежачи на лівому боку. Дані вимірювання записуються у вигляді графіку.
Об’єктивне обстеження жінки включає використання спеціальних гінекологічних, додаткових лабораторних та інструментальних методів
дослідження. На даному етапі на медичну сестру
покладається робота з організації необхідного
обстеження пацієнтки, підготовки пацієнтки
до обстеження. Закінчується перший етап сестринського процесу аналізом отриманих даних у порівнянні з нормативними даними.
Другий етап сестринського процесу – формування сестринського діагнозу – діагностика стану
пацієнтки та виявлення проблем та потреб пацієнтки. Сестринський діагноз – це ті проблеми
пацієнтки, які можуть бути виявлені або попереджені медичною сестрою, не потребуючи активного
втручання лікаря. Всі проблеми пацієнтки можна
розділити на медичні проблеми та проблеми, які
пов’язані з потребами пацієнтки. Медичні проблеми
зазвичай пов’язані зі змінами у стані здоров’я.
Потреби людини – певні дії, необхідні для забезпечення здоров’я та хорошого самопочуття кожного з нас. Це основні потреби: дихати, їсти, пити,
виводити з організму шлаки, одягатися та роздягатися, спати та відпочивати, підтримувати певну
температуру тіла, чистоту, доглядати за собою.
Для забезпечення потреб пацієнтки медичній
сестрі необхідно знати показники норми (наприклад, показник гемоглобіну – 112 г/л та рівень
еритроцитів – 3,7×109/л у третьому триместрі
вагітності являються нормою, а у невагітної жінки
потребують лікування анемії). Таким чином, необхідно спостерігати за змінами, які виходять за межі
норми у конкретному випадку.
Проблеми пацієнтки у фізичній сфері можуть
формувати наступні сестринські діагнози: порушення функцій дихання; порушення функцій
травлення; порушення та дискомфорт при сечовипусканні та дефекації; обмеження самообслуговування, порушення сну та відпочинку; знижена
здатність підтримувати нормальну температуру
тіла; обмеження рухів.
Доповнюють даний список проблеми, пов’язані
з репродуктивною сферою: порушення репродуктивної функції; невдала вагітність; порушення
функцій сусідніх органів за рахунок доброякісної
пухлини матки; альгодисменорея; кровотеча з статевих органів; передменструальний синдром; післяпологова депресія (неспокій, психоз). Вміння
адаптувати пацієнтку до даної ситуації – один з
секретів успіху медичних сестер милосердя.
При формуванні сестринського діагнозу необхідно звернути увагу на послідовність виставлення:
на І місці – найбільш глобальна проблема, потім
у міру значення для пацієнтки. При цьому грамотно
виставлені сестринські діагнози дозволяють послідовно скласти план сестринського догляду.
ІІІ етап сестринського процесу – складання
плану сестринських втручань. Медична сестра
планує свої втручання та робить відмітки у карті
сестринського спостереження про їх виконання.
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ІV етап сестринського процесу – організація та
здійснення сестринського процесу. План дій, складений раніше допоможе медичній сестрі вирішити спочатку основні проблеми пацієнтки (короткочасні),
а потім перейти до проведення профілактичних заходів з попередження потенційних ускладнень.
V етап сестринського процесу – аналіз ефективності проведеного лікування та сестринського
втручання. Оцінка ефективності діяльності медич-

них працівників може проводитися як під час лікування пацієнтки, так і при її виписці зі стаціонару.
Аналіз досягнутих результатів, причин можливих
негативних наслідків лікування сприятиме корекції
плану сестринських втручань.
Отже, сестринський процес використовується
для організації сестринської допомоги (догляду),
у результаті чого стає активним учасником у індивідуалізованому процесі власного одужання [3].
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВЯЗОК СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ НА КПК
ВАКЦИНУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ПРОДУКЦІЇ ЦИТОКІНІВ
Вивчення поліморфної структури цитокінової мережі, механізмів регуляції функціональної активності клітин
імунної системи дає можливість розробити критеріїв схильності і резистентності дітей до розвитку гіпер- та ареактивної специфічної імунної відповіді на КПК вакцину.
Ключові слова: вакцинальна відповідь, цитокіни
Изучение полиморфной структуры цитокиновой сети, механизмов регуляции функциональной активности клеток иммунной системы дает возможность разработать критерии склонности и резистентности детей к развитию
гипер- и ареактивного специфического иммунного ответа на КПК вакцину.
Ключевые слова: вакцинальный ответ, цитокины
The study of the polymorphic structure of the cytokine network, the mechanisms of regulation of the functional activity
of cells of the immune system makes it possible to develop criteria for the propensity and resistance of children to the
development of a hyper- and areactive specific immune response to MMS vaccine.
Key words: vaccine response, cytokines

Актуальність. Історично склалося, що
про цитокіни та їх ролі згадують переважно
у взаємозв’язку з регуляцією імунної відповіді [1].
Цитокіни, які контролюють силу і форму
специфічної імунної відповіді, продукуються
Thl (гамма-інтерферон і туморнекротизуючий
фактор бета) або Th2 (інтерлейкіни-4, -5, -6, -10,
-13). Перша група цитокінів забезпечує перевагу
клітинної імунної відповіді над гуморальною,
а друга забезпечує перевагу гуморальної імунної відповіді над клітинною. Наприклад, продукт
Th2 інтерлейкін-4 пригнічує більшість функцій
макрофагів, активованих гамма-інтерфероном.
Інтерлейкін-10 інгібує представлення антигену,
продукцію прозапальних цитокінів, є синергістом
IL-4. Продукт Thl гамма-інтерферон пригнічує
функції В-лімфоцитів, що беруть участь у гуморальній відповіді. Таким чином, під впливом
окремих цитокінів та їх поєднань може змінюватися характер специфічної імунної відповіді [2].
Це означає, що від балансу цитокінів залежить
ефективність протиінфекційного захисту, оскільки
від внутрішньоклітинно паразитуючих мікроорганізмів ефективна клітинна ланка захисту, а проти
позаклітинно паразитуючих мікроорганізмів ефективніше діє специфічний гуморальний імунітет.
Цитокіни виконують функції міжклітинних медіаторів, що забезпечують передачу сигналів активації
або інгібування від одних клітин до інших [3,с.20].
Постановка проблеми. Особливий характер
взаємодії мікро- і макроорганізму при хронічних
персистуючих інфекціях обумовлюють труднощі
прогнозування специфічної імунної відповіді
на вакцинацію. Отримані нами попередні результати досліджень підтверджують вираженість
імунного дисбалансу як в клітинно-фагоцитарній ланці імунітету, так і в гуморальній, а також
свідчать про значимість ендогенної інтоксикації
у хворих з мікст-формами герпесвірусної інфекції
і вразливості імунного захисту у дітей при моно-

інфікуванні. На даний час, для визначення ступеня
напруженості регуляторних механізмів імунної
відповіді в клінічній практиці проводиться оцінка
концентрації цитокінів в сироватці крові, що лише
констатує сам факт їх підвищення або зниження
у даного індивіда, без урахування його генетичної конституції [4, с. 150]. Не можна не відзначити
суперечливість результатів численних досліджень.
Не виключено, що ці протиріччя обумовлені особливостями генотипів досліджуваних популяцій.
Ці обставини визначають актуальність вивчення
ролі цитокінів у формуванні імунопатогенезу вакцинальної відповіді.
Будучи продуктами клітин імунної системи,
цитокіни, природньо, грають важливу роль в її
функціонуванні. Запальна реакція, що формується
за участю цитокінів, служить основою розвитку
імунної відповіді. Та ще більшою мірою і з великою різноманітністю ефекти цитокінів проявляються на антигенспецифічній фазі імунного процесу [5, с. 37].
Постановка завдання. Встановлення змін
імунного стану дітей дошкільного віку при різній
формі вакцинальної відповіді на КПК та вірусному
навантажені.
Виклад основного матеріалу. З метою оцінки
значущості змін і порушень в імунному статусі
при різному ступені поствакцинальної відповіді
обстежено 143 дитини у віці 6-7 років, що мають
одне щеплення КПК. Всі діти мали вірусне навантаження різного ступеню. В якості контролю досліджувалися 19 дітей, які не мали герпесвірусного
навантаження та мали середні титри специфічних
антитіл до КПК.
Методи дослідження. Антитіла класу IgG
до вірусу кору визначали з використанням імуноферментної тест-системи виробництва IBL
international GMBH – Meales virus IgG ELISA
(Німеччина). Концентрацію антитіл розраховували
в міліміжнародних одиницях на мл (mIU / mL).
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Пороговою концентрацією вважали 200 mIU / mL.
Виявлення антитіл в концентрації 200-300 mIU / mL
розглядали як свідчення умовної захищеності, виявлення антитіл у концентрації більше 300 mIU / mL –
як свідчення захищеності від кору. Антитіла класу
IgG до вірусу краснухи визначали з використанням імуноферментної тест-системи «Rubella
IgG- ІФА» виробництва Xema Co.Ltd. (Київ, Україна). Концентрацію антитіл розраховували в міжнародних одиницях на мл (МЕ/мл). Пороговою
концентрацією вважали 15 МЕ/мл. Виявлення
антитіл в концентрації 15-25 МЕ/мл розглядали
як свідчення умовної захищеності, виявлення
антитіл у концентрації 25-73,5 МЕ/мл – як свідчення захищеності від краснухи (проективний
рівень антитіл). Антитіла класу IgG до вірусу
паротиту визначали з використанням імуноферментної тест-системи виробництва R-Biopharm
AC (Germany) – RADASCREEN® Mumps Virus
IgG (K5521). Концентрацію антитіл розраховували в міжнародних одиницях на мл (IU /mL).
Пороговою концентрацією вважали 14,0 IU/mL.
Виявлення антитіл в концентрації 14,0-24,0 IU/mL
розглядали як свідчення умовної захищеності,
виявлення антитіл у концентрації більше 24,0 IU/
mL – як свідчення захищеності від паротиту.
Т – клітинну ланку (CD3 +, CD3 + CD4 +, CD3 +
CD8 +, CD3 + CD4 + / CD3 + CD8 +); B – лімфоцити (CD20 +) вивчали методом проточної цитометрії на CYTOMICSFC500 (Beckman Coulter, США)
за допомогою панелі МКАТ (Beckman Coulter,
США). Гуморальну ланку (сироватні IgA, IgM,
IgG) з використанням методу ІФА (Labsystems
Multiskan Ascent, Фінляндія) Нейтрофіли (НГ):
фенотип (CD20 +). Прозапальні і протизапальні
цитокіни визначали в сироватці крові методом
ІФА, використовуючи відповідні набори виробництва ЗАТ «Вектор-Бест» (Росія, Новосибірськ)
відповідно до методики, запропонованої виробником. Визначення антигенів родини Herpesviridae

проводили імунофлуоресцентним методом з використанням специфічних моноклональних мишачих
антитіл фірми Santa Cruz Biotechnologu, Inc. (USA),
постачальником яких було ТОВ «Био Тест Мед»
(Україна, Київ).
Розраховані індекси інтерлейкінів і індекси
цитокінів (ІЦ), а також коеффіциент співвідношення про- і протівовоспаненістю цитокінів,
результати яких висловлювали в умовних одиницях. ІЦ визначали за формулою ІЦ = І1 + (І2-1),
де І1 – середній арифметичний показник індексів прозапальних ІL; І2 – середній арифметичний
показник індексів протизапальних ІL. Індекси ІL
розраховували шляхом відносини величин цитокінів до контрольних значень. Оцінку проводили,
виходячи з того, що ІЦ ≤ 1 означає оптимальний
баланс цитокінів, ІЦ > 1 – дисбаланс цитокінів.
Математичну обробку отриманих результатів
проводили на персональному комп’ютері з використанням пакета програм «STATISTICA 5.0».
Кореляційний аналіз проводили методом рангової
кореляції по Спірману (rs).
При вивченні специфічного імунітету до компонентів вакцин КПК нами в попередніх дослідженнях
встановлено, що діти дошкільного віку (5-7 років)
мають різні типи вакцинальної відповіді на різні
антигени вакцини: ареактивну (ARI), середню або
нормальну (MRI) та гіперреактивну (HRI). Стан
загального імунітету вивчали тільки у дітей з відсутністю специфічної відповіді або надзвичайно сильною вакцинальною відповіддю на один або декілька
компонентів вакцини КПК і це склало 23% ARI, або
32 дитини та 31 % HRI, або 44 дитини відповідно.
Із 143 дітей було відібрано 76 осіб та сформовано дві
групи: ARI – 32 особи та HRI – 44 особи.
Насамперед була встановлена кореляції типу
імунної відповіді (ARI,HRI) з вмістом основних
CD-імуноцитів та про-і протизапальних цитокінів.
Внутрішньо групова гетерогенність коливань
показників у межах одного компонента ланки

Сила кореляції специфічної імунної відповіді з CD-клітинами та цитокінами
Показник
CD3+, %
CD4+, %
CD8+, %
CD4+/ CD8+
CD20+, %
CD25+, %
IFNα
IFNγ
TNFα
IL-1 β
IL-2
IL-6
IL-8
IL-4
IL-10

Контрольна група
(n= 19)
-0,872
0,866
0,867
0,995
-0,886
-0,856
0,205
0,176
- 0,089
0,219
0,205
0,189
0,233
0,187
- 0,300

Група HRI
(n=44)
0,008
0,458
0,432
-0,238
-0,331
0,131
-0,218
0,789
- 0,475
0,687
0,357
0,895
0,489
0,570
-0,896
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Таблиця 1

Група ARI
(n=32)
-0,319
-0,358
0,265
-0,684
-0,763
-0,762
-0,176
0,813
-0,517
0,890
0,462
0,567
0,387
0,892
-0,797

Медичний форум

♦

у обстежених дітей може бути безпосередньо пов’язана з адаптивними функціональними
можливостями, які формують індивідуальні
пристосувальні реакції до вірусної персистенції і
постійну функціональну готовність до антигенного
навантаження.
Деякі показники клітинного імунітету були
достовірно пов’язані з силою специфічної імунної
відповіді (табл. 1). Так, при ARI вакцинальній відповіді була виявлена середня зворотна кореляційна
залежність з CD3+ клітинами (rS = -0,32), а також
з CD4+ клітинами (rS = -0,35), пряма спряженість з
CD8+ -лімфоцитами (rS = +0,32). При HRI відповіді
була виявлена пряма залежність підвищення CD8 +
-лімфоцитів; вона була слабшою (rS = +0,25), ніж
при ARI, але достовірною.
З отриманих даних випливає, що ті діти, у яких
в період клінічного благополуччя є супресія загального числа Т-лімфоцитів, напруга проліферації
хелперної і супресорної-цитотоксичної фракції
клітинної ланки імунітету і зниження імунорегуляторного індексу, схильні з більшою частотою
до формування ареактивної специфічної відповіді
на вакцинацію.
У групі з HRI і ARI вакцинальною відповіддю
підвищений вміст у сироватці крові, в порівнянні з групою контролю, IL-1β, 2,4,6 і 8, а також
IFNγ, TNFα. Значно знижений вміст IFNα і IL-10.
І, якщо кореляційний зв’язок з типом вакцинального відповіді за вмістом IFNα був слабким (rs<0,3),

то кореляція зі зниженим вмістом IL-10 була
високою (rs≥0,7). Звертає на себе увагу сильний
кореляційний зв’язок підвищеного вмісту в сироватці крові обох основних груп IFNγ (rs>0,8). Кореляція підвищеного IL-6 була дуже сильною в групі
з HRI типом вакцинальної відповіді (rs> 0,89), тоді
як кореляційний зв’язок підвищеного вмісту IL-1β
був дуже сильним в групі з ARI типом (rs> 0,89).
Цитокіни взаємопов’язані і утворюють цілісну
систему взаємодіючих елементів – цитокінову
мережу. Важливою особливістю дії цитокінів є
каскадна саморегуляція [5, с. 257]. Відомо, що
клітина, що виробляє цитокін, наприклад стимулюючого типу, через кілька годин перемикається
на синтез цитокіну протилежної дії – супресуючої,
або включає механізм апоптозу. Можливо і гальмування вироблення цитокіну клітиною. Цитокінова
система відноситься до центральних регуляторів
гомеостазу, так як має широкий спектр біологічних ефектів. Однією з найважливіших її функцій є
забезпечення узгодженої дії імунної, ендокринної
та нервової систем [5, с. 342].
У процесах множинних дій цитокінів на клітини імунної системи проявляються особливості
дії регуляторних розчинних молекул – плейотропна, сінергічна, антагоністична та надмірна.
Показові данні щодо дисбалансу цитокінів
по співвідношенню та цитокіновому індексу в групах дітей з HRI та ARI типом вакцинальної відповіді (табл. 2).

Рис. 1. Цитокінова мережа за [https://ru.wikibooks.org/wiki]
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Дисбаланс цитокінів у групах дітей з HRI та ARI типом вакцинальної відповіді
Індекси
IL-1/IL-4
IL-1/IL-10
IL-8/IL-4
IL-8/IL-10
TNFα/IL-4
TNFα/IL-10
IFNγ/IL-4
IFNγ/IL-10

Контрольна група (n=19)
ІЦ
Співвідношення
7,22
0,37
1,01
0,13
0,84
0,5
0,41
0,74
2,83
0,79
1,37
0,29
15,32
0,96
7,44
0,33

Група HRI (n=44)
ІЦ
Співвідношення
6,14
1,65*
15,72*
0,2
2,2*
5,9*
5,55*
1,9
2,73
2,58*
6,97*
1,82*
10,89
1,38
42,11*
2,44*

Таблиця 2

Група ARI (n=32)
ІЦ
Співвідношення
5,91*
2,41*
22,88*
0,83*
0,75
5,77*
2,9*
1,98
2,33
2,84*
9,61*
1,98*
13,64
1,29
34,7*
1,54*

Примітка: * статистична достовірність відмінності ЦІ з групою контролю (p<0,05)

Свівідношення про- та протизапальних цитокінів в групах дітей HRI з ARI типом вакцинальної
відповіді були достовірно відмінні від групи контролю по 4 позиціям: IL-1/IL-10; IL-8/IL-10; TNFα/
IL-10; IFNγ/IL-10. А ось ІЦ в в основних групах
дослідження були достовірно відмінні від групи
контролю по 5-ти співвідношенням. А при індексах
TNFα/IL-10 та IFNγ/IL-10 достовірність від групи
контролю за обома показниками була в групах
дітей як HRI, так і з ARI типом вакцинальної відповіді. Розрахунок ІЦ може виявитися досить складним та мало коректним через застосування різних
тест-систем з різними референтними величинами.
Нашими дослідженнями показано, що найбільш
кореляційними та достовірними для прогнозування
типу вакцинальної відповіді є як співвідношення,
так і ІЦ таких про- та протизапальних цитокінв:
TNFα/IL-10 та IFNγ/IL-10. Також ці співвідношення дають змогу оцінити індекс Th1/Th2 клітин.
Зміна характеру взаємозв’язків субпопуляцій
лімфоцитів з рівнем продукції різних цитокінів
може бути обумовлена зміною переважних продуцентів цитокінів, описаної при герпесвірусних інфекціях, а також зниженням реакції клітин
на цитокіни.
Таким чином, віруси здатні модулювати імунну
відповідь господаря, що призводить до розвитку
вторинного імунодефіциту, який проявляється дисбалансом імунологічних функцій. Пригнічення
клітинного імунної відповіді, пов’язане зі зміною балансу системи цитокінів Th1 і Th2 типів

на користь останніх, з одного боку, можна розглядати як патогенетичний механізм, що опосредкує
розвиток інфекційного процесу, його хронізації та
прогресування. В умовах тривалого перебування
генетично чужорідного об’єкта макроорганізм з
метою підтримки гомеостазу здатний перебудовуватися на абсолютно новий рівень функціонування,
а дисбаланс продукт.
Висновки:
1. Деякі показники клітинного імунітету
дітей дошкільного віку: CD3+, CD4+, CD8+ були
достовірно пов’язані з силою специфічної імунної
відповіді.
2. У групі дітей з HRI і ARI типом вакцинальної відповіді підвищений вміст у сироватці крові,
в порівнянні з групою контролю, IL-1β, 2,4,6 і 8,
а також IFNγ, TNFα. Значно знижений вміст IFNα
і IL-10.
3. Найбільш кореляц0ійними та достовірними
для прогнозування типу вакцинальної відповіді є
як співвідношення, так і ІЦ таких про- та протизапальних цитокінв: TNFα/IL-10 та IFNγ/IL-10.
Перспектива
подальшого
дослідження.
Докладне вивчення поліморфної структури цитокінової мережі, розшифровка механізмів регуляції
функціональної активності клітин імунної системи
і генетичного контролю імунної відповіді допоможе в процесах розробки критеріїв схильності і
резистентності людини до розвитку патологічних
станів, у тому числі гіпер- та ареактивної специфічної імунної відповіді на КПК вакцину.
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