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МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ: ПАТОГЕНЕЗ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ
У статті узагальнено та систематизовано дані наукової літератури щодо патогенезу метаболічного синдрому.
Ключові слова: метаболічний синдром, ожиріння, лептин, інсулінорезистентність.
В статье обобщены и систематизованы данные научной литературы о патогенезе метаболического синдрома.
Ключевые слова: метаболический синдром, ожирение, лептин, инсулинорезистентность.
The article summarizes and systematizes the scientific literature data on pathogenesis of metabolic syndrome.
Key words: metabolic syndrome, obesity, leptin, insulin resistance.

Вступ. Понад півстоліття увагу патофізіологів
та клініцистів привертає метаболічний синдром
(МС) [1; 13]. У світі на МС страждають 26% дорослого населення. Його поширеність серед осіб
з ожирінням та порушенням толерантності до глюкози становить 50%, а при цукровому діабеті (ЦД)
2 типу ці показники досягають 80% [2]. У найближчі 20 років очікується збільшення частоти МС
вдвічі [3]. Отже, МС є глобальною неінфекційною
епідемією, що обумовлює потребу у вивченні механізмів його виникнення.
Метою даної роботи є вивчення патогенезу метаболічного синдрому.
Результати й обговорення. За літературними
даними МС – це стан, що характеризується підвищеним ризиком виникнення серцево-судинних
захворювань та ЦД 2 типу. Основними діагностичними критеріями МС є зменшення у крові ліпопротеїдів високої щільності, підвищення рівня
тригліцеридів та артеріального тиску, гіперглікемія, що поєднується з підвищеною масою тіла, інтраабдомінальним/ектопічним відкладенням жиру
та збільшенням окружності талії [4]. На поєднання
подібних симптомів звернули увагу ще у 1923 році,
описавши цей стан як синдром гіпертензії-гіперглікемії-гіперурикемії. У 1966 році J.P. Camus заправадив у науковий обіг термін «метаболічний
трисиндром» та висловив припущення, що гіперліпідемія, цукровий діабет і подагра, які одночасно спостерігалися у хворих, є не випадковими,
а є пов’язаними патогенетично. Сукупність метаболічних змін у 1980 році M.Henefeldt та W. Leonhard
назвали як метаболічний синдром, а у 1991 році
R.A. DeFrontzo та E. Ferranini – як синдром інсулінорезистентності. У 1989 році N. Kaplan увів
у практику «смертельний квартет», включивши
до нього цукровий діабет 2 типу, артеріальну гіпертензію, дисліпідемію та абдомінальне ожиріння, акцентувавши увагу на останньому. Особи
з серцево-судинними захворюваннями (ішемічна

хвороба серця, порушенням мозкового кровообігу) часто мають сукупність етіологічно пов'язаних
кардіометаболічних факторів ризику, включаючи
дисліпідемію, високий артеріальний тиск та гіперглікемію натще, які можуть поєднуватися з низкою
маркерів запалення (наприклад, С-реактивним білком, сечовою кислотою та цитокінами) і протромботичний стан (наприклад, плазміноген інгібітор
активатора-1). G.M. Reaven першим звернув увагу
на цю групу метаболічних порушень, особливо
у людей з надмірною вагою, назвавши його «синдром X»: порушення толерантності до вуглеводів
або ЦД 2-го типу, ожиріння, дисліпопротеїнемія,
артеріальна гіпертензія та інсулінорезистентність
як об’єднуючий фактор. МС згідно International
Classification of Diseases має код E88.81 [4; 5; 3].
Сьогодні до складу МС включають такі симптоми: інсулінорезистентність, хронічна компенсаторна гіперінсулінемія, порушення толерантності
до глюкози або ЦД 2-го типу, артеріальна гіпертензія, збільшення маси тіла або ожиріння, надмірне відкладання жиру за андроїдним типом,
низький рівень ліпопротеїдів високої щільності,
гіпертригліцеридемія, високий рівень ліпопротеїдів низької щільності, підвищення рівня фібриногену, зниження фібринолітичної активності крові
та схильність до гіперкоагуляції, гіперурикемія
(подагра), ендотеріальна дифункція, в тому числі
мікроальбумінурія, ішемічна хвороба серця, гіперандрогенія у жінок, гіпоандрогенія у чоловіків, гіперлептинемія та резистентність до лептину [6; 7].
У 2001 році в США (ATP III) були встановлені критерії діагностики МС, відповідно до яких пацієнт
з МС повинен мати 3 і більше ознак: 1) абдомінальне ожиріння, яке характеризується окружністю талії понад 102 см у чоловіків і понад 88 см у
жінок; 2) підвищений вміст тригліцеридів у плазмі крові понад 1,69 ммоль/л; зниження вмісту ліпопротеїдів високої щільності у чоловіків менше, ніж 1,0 ммоль/ленше, у жінок – менше, ніж
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1,29 ммоль/л; 3) артеріальна гіпертензія або підвищений артеріального тиску понад 130/85 мм рт. ст.;
4) гіперглікемія натще понад 6,1 ммоль/л [8; 9].
Існує пряма залежність між ступенем розвитку
абдомінально-вісцерального ожиріння та вираженістю інсулінорезистентності. На сьогодні відомо,
що при збільшенні в крові вмісту вільних жирних
кислот (ВЖК) – гіперліпацидемії – відбувається жирова інфільтрація гепатоцитів та міоцитів,
ушкодження мембран і через невідомі механізми
зменшення поглинання клітинами глюкози та синтезу глікогену в м’язовій тканині, збільшується
глюконеогенез у печінці, роблячи клітини менш
чутливими до інсуліну [17]. При МС активується
симпатоадреналова система, яка супроводжується
гіперглікемією та сприяє розвитку компенсаторної гіперінсулінемії на фоні зниження чутливості
до інсуліну. Підвищується ймовірність ЦД 2 типу.
Недостатнє пригнічення ліполізу у жировій тканині призводить до підвищення рівня тригліцеридів та ВЖК у плазмі крові, у печінці збільшується
синтез холестерину та ліпопротеїдів дуже низької
щільності [5, 4]. Гіперкатехолемія при МС провокує оксидативний стрес, який є пусковим для
виникнення атеросклерозу та артеріальної гіпертензії (АГ) [10; 18]. Відбувається ремоделювання м’язової стінки судин, зокрема їх потовщення,
збільшення жорсткості, що є предиктором розвитку ангіопатій при ЦД [11]. Іншою причиною
розвитку АГ та атеросклерозу при інсулінорезистентності є порушення синтезу та секреції оксиду
азоту в судинах, що призводить до вазоконстрикції
та стимулює атерогенез [12]. Високі концентрації
уратів в крові у деяких пацієнтів з МС викликають
подразнення інтими артерій, її структурне ушкодження, що супроводжується ендотеліальною дисфункцією, запаленням, порушенням циркуляції та
судинними ускладненнями при МС [15]. При МС
ризик розвитку і прогресування захворювань серцево-судинної системи збільшується у 3-4 рази.
Схема патогенезу метаболічного синдрому
Надлишкова маса тіла → резистентність до
інсуліну → підвищений рівень інсуліну → надлишок
ліпідів в крові → атеросклероз → високий ризик
серцево-судинних захворювань ← артеріальна гіпертензія ← підвищений серцевий викид, звуження
просвіту судин, затримка натрію нирками ← підвищений тонус симпатоадреналової системи
У хворих з МС спостерігаються зміни гемореологічних показників, зокрема, підвищується рівень
фібриногену, VII фактора та інгібітора активатора
плазміногену I. Останній у надлишку продукується адипоцитами вісцеральної жирової тканини, зв’язує активатор плазміногену в тканинах,
що призводить до зменшення утворення плазміну
з плазміногену, внаслідок чого зменшується швидкість розщеплення фібрину [13]. Тромбоцитопатія
проявляється підвищенням адгезійної та агрегацій-

ної здатності тромбоцитів, що є компонентом порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу [14].
При МС страждає також репродуктивна функція у чоловіків. Дисрегуляція ендокринної системи,
ліпоматоз та підвищення температури мошонки,
підвищення рівня естрогенів та андрогенний дефіцит, окислювальний стрес, дефіцит оксиду азоту
в органах репродуктивної системи, ліпотоксичність та пошкодження ДНК сперматозоїдів призводять до зміни еректильної та еякуляторної функцій
наслідком чого є чоловіче безпліддя [19].
Синдром полікістозних яйників (СПКЯ) є одним з найбільш поширених ендокринних розладів, який виявляють у 6-19% жінок репродуктивного віку. На СПКЯ припадає більш ніж половина
всіх випадків ендокринного безпліддя (50-75%) і
близько 20-22% причин безплідного шлюбу [20].
Для нього характерні численні метаболічні і гормональні зміни, які включають: надлишок андрогенів,
резистентність до інсуліну, порушення вуглеводного і ліпідного обміну, ожиріння. СПКЯ може бути
наслідком МС і навпаки. У першому випадку ожиріння в підлітковому віці супроводжується передчасними менархе, раннім статевим дозріванням,
інсулінорезстентністю.
Інсулінорезистентність
призводить до зменшення утилізації глюкози в організмі, в результаті чого виникає компенсаторна гіперінсулінемія. При цьому спостерігається дефект
рецепторів інсуліну, тому його дія реалізується
через рецептори інсуліноподібного фактора росту
1 (ІПФР-1). Інсулін та ІПФР-1 сприяють посиленню ЛГ-залежного синтезу андрогенів у тека-клітинах і стромі яйника та розвитку СПКЯ. З іншого
боку, гіперандрогенемія в дівчат у підлітковому
віці, хронічний стрес, недостатність лептину можуть спричинювати розвиток ановуляції, оскільки
лептин є ангіогенним фактором і може брати участь
у механізмах селекції домінантного фолікула та
утворення жовтого тіла. Пізніше розвивається інсулінорезистентність, підвищений апетит, надлишкове споживання їжі, ожиріння та розвиток МС.
В сучасних умовах люди з МС можуть входити
до групи ризику при COVID-19 через те, що при
ожирінні у них виробляється більше рецепторів до
ангіотензин-перетворюючого ферменту АСЕ2, які
вірус використовує, щоб прикріпитися до клітини
та проникнути в неї. Адипоцити продукують цитокіни, а COVID-19, як відомо, супроводжується
цитокіновим штормом. Також у пацієнтів з ожирінням обмежена вентицяція легень, рухомість діафрагми, що обумовлює важке протікання пневмонії
та розвиток дихальної недостатності.
Таким чином, захворюваність на метаболічний
синдром зростає по всьому світу наближаючись до
пандемії. Його ключові компоненти, а саме ожиріння, інсулінорезистентність, дисліпідемія та гіпертонія, можуть мати згубний вплив на різні аспекти
здоров’я людини.
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РОЛЬ ПЕРИОДОНТА В ЦЕМЕНТОГЕНЕЗЕ КОРНЯ ЗУБА
С ДЕСТРУКТИВНЫМ АПИКАЛЬНЫМ ПЕРИОДОНТИТОМ
В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
Репаративные процессы в цементе корня зуба нельзя рассматривать без участия тканей периодонта. Поэтому
необходимо выявить взаимосвязь, возникающую в результате воспалительных явлений, между тканями периодонта и цемента апикальной части корня и возможности репаративных процессов в цементе корня. При хроническом
деструктивном периодонтите, сопровождающегося стадиями обострения, вероятность полного восстановления
ткани цемента невозможна. Клетки соединительной ткани, синтезирующие внеклеточный матрикс, играют основную роль в восстановлении цемента корня зуба. Но доказать, что это будет типичная или атипичная репаративная
регенерация пока не представляется возможным.
Ключевые слова: периодонт, цемент корня зуба, репаративные процессы.
Репаративні процеси в цементі кореня зуба не можна розглядати без участі тканин періодонта. Тому необхідно
виявити взаємозв'язок, що виникає в результаті запальних явищ, між тканинами періодонта і цементу апікальної
частини кореня і можливості репаративних процесів в цементі кореня. При хронічному деструктивному періодонтит,
що супроводжується стадіями загострення, ймовірність повного відновлення тканини цементу неможлива. Клітини
сполучної тканини, що синтезують позаклітинний матрикс, грають основну роль у відновленні цементу кореня зуба.
Але довести, що це буде типова або атипова репаративная регенерація поки не представляється можливим.
Ключові слова: періодонт, цемент кореня зуба, репаративні процеси.
Reparative processes in the cement of the tooth root cannot be considered without the participation of periodontal
tissues. Therefore, it is necessary to identify the relationship resulting from inflammation between the periodontal tissues
and the cement of the apical part of the root and the possibility of reparative processes in the root cement. With chronic destructive periodontitis, accompanied by stages of exacerbation, the probability of complete restoration of the cement tissue
is impossible. Connective tissue cells that synthesize the extracellular matrix play a major role in the restoration of tooth root
cement. But it is not yet possible to prove that this will be a typical or atypical reparative regeneration.
Key words: periodontium, tooth root cement, reparative processes.

Воспалительный процесс в периодонте может
инициироваться любым раздражителем, но цепь
последовательных событий всегда выглядит одинаково. А именно нарушение микроциркуляции
крови в периодонте приводит к очаговому некрозу,
проявляющемуся в виде гиалинизации и компенсаторной гиперемии в противоположном участке периодонта [1] и в сосудах пульпы [2]. При этом освобождаются хемо-аттрактанты [3] притягивающие к
периферии некротизированной периодонтальной
связки такие клетки как фагоцитарные, гигантские,
многоядерные, тартрат-устойчивые к кислым фосфатазе-положительным клеткам [4], рассасывающие не только некротизированные ткани периодонта, но и подлежащие кость и цемент корня.
В периоды ремиссии при созревании фибробластов образуется рубцовая ткань [5]. Учитывая, что
рубцовая ткань состоит в основном из коллагена,
который входит в состав органического матрикса
не только периодонта, но и цемента корня, можно
предположить, что усиленная выработка коллагеновых волокон периодонта, на которых откладывается цементоид, способствует восстановлению
не только тканей периодонта, но и цемента корня.

Говоря об апикальном цементе необходимо
упомянуть о периодонтальной связке, которая
у верхушки корня переходит в пульпу зуба.
Экстраклеточный матрикс (extracellular matrix,
ЕСМ) составляет основу соединительной ткани,
клетки которой образуют с веществами матрикса
межклеточные контакты, которые могут выполнять
сигнальные функции и участвовать в локомоции
клеток [6]; обеспечивает механическую поддержку
клеток и транспорт химических веществ; влияет
на регенерацию цемента, мобилизует клетки-предшественники и регулирует образование факторов
роста и рецепторов к факторам роста. В присутствии ЕСМ деление клеток замедляется, а дифференцировка усиливается. Состав ЕСМ отвечает за
мобилизацию клеток в процессе заживления и обеспечивает: хемотаксис клеток-предшественников,
адгезию клеток-предшественников, пролиферацию
(фактор роста цементного происхождения), дифференцировку (цемент-фиксированный протеин).
Каждая ткань: дентин, цемент, периодонт имеют
свой ЕСМ [7]. Матриксные металлопротеиназы
(ММР) играют важную роль в развитии тканей, физиологическом ремоделировании и патологических
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процессах, когда нормальное ремоделирование матрикса сочетается с патогенами или инвазивными
тканевыми деструктивными процессами и представляют собой цинк-зависимые эндопептидазы,
способные разрушать структурные белки внеклеточного матрикса (ЕСМ) и обрабатывать ряд биоактивных молекул [8].
Исходя из этого можно предположить, что
нельзя рассматривать репаративные процессы
в цементе без участия тканей периодонта. Тем более, что цемент состоит из минерализованных коллагеновых волокон и межфибриллярных волокон
матрицы, соединяющихся с основными волокнами
в периодонтальной щели [9].
Цель исследования – выявление взаимосвязи,
возникающей в результате воспалительных явлений, между тканями периодонта и цемента апикальной части корня и возможности репаративных
процессов в цементе корня.
Материал и методы. С целью изучения внешней резорбции и состояния тканей периодонта
апикальной области корня зуба был исследован
микрорельеф 10 ранее не леченых зубов с деструктивными формами апикального периодонтита в стадии обострения. Исследования проводили
методом сканирующей электронной микроскопии
с применением микрорентгеноспектрального анализа в отделе физики и диагностики перспективных
материалов Государственного учреждения «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина» с помощью исследовательского комплекса: сканирующий электронный микроскоп JSM-6490LV
(JEOL, Япония) с энергодисперсионной приставкой INCA Penta FETx3 (OXFORD Instruments,
Англия), предназначенной для проведения микрорентгеноспектрального анализа. Консультативная помощь оказана научным сотрудником отдела
физики и диагностики перспективных материалов
Бурховецким В.В.
После извлечения из полости рта зубы помещали в дистиллированную воду и доставляли для
проведения исследований. Затем образцы обезвоживали при комнатной температуре в спиртах
возрастающей концентрации: 1-е – 70% этиловый
спирт, 2-е – 80%, 3е – 96%. На каждой стадии обезвоживания образцы выдерживали 5 часов. Экспериментальные образцы сутки высушивали на
воздухе в беспыльных условиях и прикрепляли исследуемой поверхностью вверх при помощи углеродного токопроводящего двустороннего скотча к
специальной подставке, которую устанавливали
на предметный столик микроскопа. Для обеспечения электропроводности поверхность исследуемого материала напыляли углеродом до толщины
150 ангстрем в вакуумной установке ВУП-5А. После этого зубы помещали в колонну сканирующего
электронного микроскопа, где создавали разрежение (4-5)х10-5 Па [10].
Изучали материал с помощью электронных
сигналов обоих классов, как SEI, так и BEI. На
малых увеличениях (х10 – х50) оценивали общую
картину поверхности верхушки корня зуба: морфологию, наличие или отсутствие периодонта, наличие, площадь, глубину и расположение резорбции
цемента корня зуба.

При больших увеличениях (х100 – х40000) изучали поверхность апикального участка корня во
вторичных и обратно рассеянных электронах. Стандарты, применяемые для количественного анализа,
сертифицированы и поставлены фирмой JEOL.
Зубы были удалены с информационного согласия пациента.
Результаты и обсуждение. Ткани периодонта
плотно покрывали корни зубов с обострившимся хроническим периодонтитом и частично отсутствовали в области апикальных отверстий, где
отмечали небольшие как по площади, так и по
глубине очаги резорбции. Но практически повсеместно внутри апикальных отверстий к цементу
прикреплялись волокна периодонта между которыми располагались подчас обширные клеточные
инфильтрации (рис. 1а). Эта ткань по своему составу напоминала грануляционную, обладающую
резорбционной способностью. Необходимо отметить, что в воспалительных инфильтратах клетки интенсивно взаимодействовали друг с другом.
Обнаруженные скопления контактирующих друг с
другом клеток являются признаком проявления иммунопатогенный реакций, свойственных разным
типам гиперчувствительности, и играют определенную роль в развитии первичного верхушечного
хронического периодонтита.
Рядом обнаруживали участки поврежденного
цемента. В то же время эта ткань препятствует распространению инфекции на окружающие ткани.
Что было отмечено нами ввиду полного отсутствия
микрофлоры в этих местах. Мы рассматриваем это
как вторжение грануляционной ткани в корневой
канал через апикальное отверстие. Аналогичную
ткань со скоплением клеток отмечали в периодонте
в области верхушек корней.
Были места, где на участках видимо неповрежденного цемента отсутствовал периодонт, что
свидетельствует об обострении хронического процесса и гнойном расплавлении тканей. На значительном расстоянии от резорбированного цемента
корня, в области верхушки, сохранившиеся ткани
периодонта были сильно утолщены. В местах образования грануляционной ткани коллагеновые
волокна периодонта были утолщены, отечны, имелись клеточные скопления.
Следует обратить внимание, что встречались
участки корней, ранее подвергшиеся резорбции
цемента, покрытые тонким слоем периодонта
(рис. 1б).
Подобные размеры резорбции корней свидетельствуют о давности течения патологического
процесса. Вероятно, в моменты ремиссии происходили восстановительные процессы в тканях зуба,
но в полном объеме они восстановиться не могли,
т.к. ремиссия была неполной. Нами были обнаружены места различной степени плотности прикрепления тканей периодонта к очагам резорбции
цемента, что может являться доказательством того,
что, при создании благоприятных условий, периодонт не только прикрепляется к поврежденному
цементу, но и происходит рост его ткани, что способствует восстановлению ткани цемента.
Наши наблюдения доказывают, что ткани цемента и периодонта тесно взаимосвязаны даже
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А
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Рис. 1.
А. Апикальное отверстие 35 зуба. Отсутствие периодонта вокруг апикального
отверстия, волокнистая соединительная ткань периодонта с клеточной
инфильтрацией внутри отверстия. Контраст в обратно рассеянных электронах
(BEC). Б. Границы резорбции корня 16 зуба. Участок ранней резорбции покрыт
тонким слоем периодонта. Контраст во вторичных электронах (SEI). СЭМ.
Увеличение: а – 500х; б – 20х

А

Б

В

Г

Рис. 2.
А. Прикрепление клетки к резорбированному цементу в области верхушки корня
зуба с деструктивным периодонтитом в стадии обострения. Б. Кровеносный сосуд
периодонта, лежащий на клетках цемента в участке резорбции 27 зуба. Вдоль
сосуда расположено несколько клеток. В. Перициты отростками поддерживают
капилляр. Г. Клетки тромбоцитов, контактирующие между собой и тканью
цемента посредством отростков, на участке поврежденного цемента 17 зуба. СЭМ.
Контраст во вторичных электронах (SEI). Увеличение: а, б – 10000х; в, г – 5000х
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в тех случаях, когда протекает воспалительный процесс. К цементу в участке резорбции прикрепляются клетки соединительной ткани, синтезирующие
экстраклеточный матрикс, которым покрыты клетки цемента, поверх которого располагаются сосуды
(рис. 2а). Они играют основную роль в восстановлении цемента корня зуба. Обмен веществ между
цементом и периодонтом осуществляется диффузно за счет сосудов периодонта. Причем в местах
резорбции сосуды появлялись первыми (рис. 2б).
В соединительной ткани функционируют периваскулярные клетки или перициты. Это малодифференцированные полипотентные клетки фибробластического типа, образующие все элементы
соединительной ткани в частности детерминированные и индуцированные механоциты. Последними являются временно существующие остеобласты.
В тканях зуба существуют камбиальные клетки, которые поддерживают пул одонтобластов. Перициты
расположены вдоль капилляров, плотно прилегая
к их стенке и регулируют силу кровотока (рис. 2в).
В местах резорбции на поверхности поврежденного цемента нами были обнаружены клетки, напоминающие по своей структуре и размеру тромбоциты, контактирующие между собой
и тканью цемента посредством отростков, через
которые идет передача механических сигналов
(рис. 2г). Наличие клеток, напоминающих по своей
структуре и размеру макрофаги, в местах резорбции цемента может свидетельствовать не только
о резорбции ткани, но, учитывая способность макрофагов изменять свою транскрипционную программу и их участие как в воспалительных, так и
в иммунных реакциях, можно предположить, что
эти клетки выполняют восстановительную функцию поврежденных тканей. Во всяком случае при
создании благоприятных условий они могут начать
осуществлять именно эту функцию.
Опираясь на данные нашего исследования мы
не можем сказать функционально активные они

или нет. Эти клетки крови играют важную роль в
процессе регенерации тканей и заживлении ран, а
также участвуют в противомикробной защите, что
подтверждается отсутствием микрофлоры на поверхности корней зубов с деструктивными формами периодонтитов в стадии обострения.
Нельзя рассматривать репаративные процессы
в цементе без участия тканей периодонта, который должен плотно контактировать с корнем зуба.
Но не смотря на это мы не можем утверждать,
что само по себе хроническое воспаление является если не облигатным, то существенным фактором, способствующим регенераторным процессам
в тканях периодонта и цемента, т.к. течение хронического периодонтита имеет гиперергический
характер изменений вяло текущих гранулирующих
ран, который обусловлен повторным действием
продуктов распада сначала сенсибилизирующих
ткани, а затем действующих как повреждающий
фактор и ремиссия при этом не полная.
Выводы. Мы предполагаем, что при хроническом деструктивном периодонтите, сопровождающегося стадиями обострения, вероятность полного
восстановления ткани цемента невозможна, т.к.
нестойкая ремиссия является неполной. Взаимодействие друг с другом клеток воспалительного
инфильтрата, свидетельствует о продукции воспалительных медиаторов, обеспечивающих продолжительность воспалительного ответа. Учитывая
присутствие низкодифференцированных клеток
в тканях периодонта возможно восстановление
ткани цемента корня зуба при создании адекватных
условий в процессе лечения. Клеточный состав
тканей периодонта свидетельствует о пролиферативном воспалительном процессе. Клетки соединительной ткани, синтезирующие внеклеточный
матрикс, играют основную роль в восстановлении
цемента корня зуба. Но доказать, что это будет типичная или атипичная репаративная регенерация
пока не представляется возможным.

Литература:
1. Murrell E. F. Vascular changes in the periodontal ligament after removal of orthodontic forces / E. F. Murrell,
E. H. Yen, R. B. Johnson // Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. – 1996. – Vol. 110. – P. 280–286.
2. Kvinnsland S. Effect of experimental tooth movement on periodontal and pulpal blood flow / S. Kvinnsland,
K. Heyeraas, E. S. Ofjord // Eur. J. Orthod. – 1989. – N 11. – P. 200–205.
3. Lindskog S. Fibrinogen and IgG in the hyaline zone in man after orthodontic movement / S. Lindskog,
E. Lilja // Scand. J. Dent. Res. – 1983. – Vol. 91. – P. 156–158.
4. Brudvik P. Root resorption beneath the main hyalinized zone / P. Brudvik, P. Rygh // Eur. J. Orthod. – 1994. –
Vol. 16. – P. 249–263.
5. Глинкин В. В. Морфологические изменения в гранулемах зубов с гранулематозным периодонтитом
в стадии обострения / В. В. Глинкин, И. В. Василенко, Р. Б. Кондратюк // Международный научный журнал
«United-Journal». – 2019. – № 30. – С. 8–13.
6. Tummers M. The importance of signal pathway modulation in all aspects of tooth development / M. Tummers,
I. Thesleff // J. Exp. Zool. B Mol. Dev. Evol. – 2009. – № 312B. – P. 309–319.
7. Foster B. L. Tooth Root Formation / B. L. Foster, F. N. Nociti Jr., M. J. Somerman // Stem Cells, Craniofacial
Development and Regeneration / edit.: G. T. J. Huang, I. Thesleff. –1 ed. –London ; N. Y. :Wiley-Blackwell, 2013. –
P. 153–177.
8. Klein T. Physiology and pathophysiology of matrix metalloproteases / T. Klein, R. Bischoff // Amino Acids. –
2011. – Vol. 41. – P. 271–290.
9. Schroeder H .E. Biological problems of regenerative cementogenesis: synthesis and attachment of collagenous
matrices on growing and established root surface / H. E. Schroeder // Int. Rev. Cytol. – 1992. – Vol. 142. – P. 1–59.
10. Основы электронной микроскопии. Устройство и принцип работы электронных микроскопов и особенности подготовки материала для проведения исследований / А. Е. Коровин [и др.] // Клиническая патофизиология. – 2015. – № 4. – С. 111–120.

11

№ 21 (21) / 2020 р.

♦

Глоба В. Ю.,

аспірант відділу кріоендокринології
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України

Легач Є. І.,

доктор медичних наук,
головний науковий співробітник відділу кріоендокринології
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
Національної академії наук України

Глоба Д. В.,

студент IV курсу II медичного факультету
Харківського національного медичного університету

Глоба Т. О.,

студентка III курсу II медичного факультету
Харківського національного медичного університету

Свiрепо П. В.,

кандидат медичних наук,
асистент кафедри хірургії № 2
Харківського національного медичного університету

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФРАВЕЗІКАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ:
ЯКІЙ ВІДДАТИ ПЕРЕВАГУ?
Досліджували особливості гіпертрофічного процесу, який виникає в сечовому міхурі самок щурів при загальноприйнятих способах моделювання патологічного процесу, шляхом накладення лігатури на різні відділи сечівника.
Визначали масу тіла тварин, масу сечового міхура до та після виникнення інфравезікальної обструкції, масовий коефіцієнт сечового міхура. При застосуванні різних методів моделювання інфравезікальної обструкції у самок щурів
здебільшого були отримані схожі результати у таких показниках, як маса і масовий коефіцієнт сечового міхура. В той
же час, методика з використанням дистальної лігатури була більш простіша у виконанні, безпечніша для тварин, дозволяла економити час і витратні матеріали.
Ключові слова: моделювання, інфравезікальна обструкція, сечовий міхур, лігатурний метод, масовий коефіцієнт сечового міхура.
Исследовали особенности гипертрофического процесса, который возникает в мочевом пузыре самок крыс при
общепринятых способах моделирования патологического процесса, путем наложения лигатуры на различные отделы мочеиспускательного канала. Определяли массу тела животных, массу мочевого пузыря до и после возникновения инфравезикальной обструкции, массовый коэффициент мочевого пузыря. При применении различных методов
моделирования инфравезикальной обструкции у самок крыс в основном были получены схожие результаты в таких
показателях, как масса и массовый коэффициент мочевого пузыря. В то же время, методика с использованием
дистальной лигатуры была более проста в исполнении, безопаснее для животных, позволяла экономить время и
расходные материалы.
Ключевые слова: моделирование, инфравезикальная обструкция, мочевой пузырь, лигатурный метод,
массовый коэффициент мочевого пузыря.
We investigated the features of the hypertrophic process that occurs in the urinary bladder of female rats with conventional methods for modeling the pathological process, by imposing a ligature on various parts of the urethra. The body
weight, the weight of the bladder before and after the onset of bladder obstruction, and the mass coefficient of the bladder
were determined. Basically, similar results were obtained in terms of mass and mass coefficient of the bladder when using
various methods for modeling bladder obstruction in female rats. At the same time, the technique using a distal ligature was
easier to implement, safer for animals, saved time and consumables.
Key words: modeling, bladder outlet obstruction, bladder, ligature method, mass coefficient of the urinary bladder.

Обструкція сечового міхура (СМ) є поширеною
медичною і соціальною проблемою у сучасному
світі. Більше 50% чоловіків після 60 років мають різну ступінь обструкції СМ у вигляді доброякісної гіпертрофії передміхурової залози (ДГПЗ) [1, с. 896].
Хоча ДГПЗ є найбільш поширеною причиною цьо-

го патологічного стану, також присутні і інші етіологічні фактори, такi як рак, склероз або фіброз
шийки СМ, стриктури і клапани сечівника, детрузорно – сфінктерна діссенергія [2, с. 8].
Справжня поширеність інфравезікальної обструкції (IВО) у жінок невідома, але результати ве-
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ликих ретроспективних досліджень варіюють від
3 до 8%. Основою обструкції у жінок може бути
деформація сечівника або шийки сечового міхура
(пролапс тазових органів, гінекологічні злоякісні і
доброякісні пухлини, післяопераційні ускладнення
при корекції нетримання сечі), оклюзія нижніх сечових шляхів (чужорідні тіла, сечові конкременти,
пухлини) і функціональні проблеми (неврологічні і
запальні захворювання) [3, с. 17].
IВО є однією з найважливіших клінічних проблем і може викликати гіперактивний сечовий міхур (СМ), нетримання сечі, інфекцію сечовивідних
шляхів, міхурово-сечовідний рефлюкс, гідронефроз та ниркову недостатність через хронічну затримку сечі [4, с. 2].
Існує багато методів вивчення особливостей
цієї патології, але кожен з них не задовольняє
у повній мірі як дослідників, так і практикуючих
лікарів. Серед них значне мiсце займають різні
види експериментального моделювання IВО на
щурах. Вони розрізняються за складністю технічного виконання, матеріального забезпечення та
надійності отримання кінцевих результатів. Експериментальні моделі IВО у щурів: введення колагену в передміхурову залозу самців; накладання
зйомних лігатур на різні відділи сечівника (проксимальний, середній, дистальний); підслизове
введення об’єм-утворюючих речовин в ділянку
зовнішнього отвору уретри; обтурація зовнішнього отвору сечівника різними матеріалами органічного та неорганічного походження. Це здебільшого оперативні втручання, які повинні привести до
часткової затримки сечі та розвитку гіпертрофії
СМ, але в той же час в тій чи іншій мірі можуть
негативно вплинути на організм лабораторних
тварин. Тому, виходячи з цих положень, отримання моделі ІВО, як і іншої моделі патологічного
процесу, мають базуватися на таких загальних
принципах: максимально відтворювати патологічний процес в організмі лабораторних тварин;
бути мінімально інвазивним; включати в себе мінімальну кількість факторів, які можуть вплинути
на формування і подальший розвиток патологічного процесу, тобто спотворювати його, а також
викликати інші зміни, не властиві йому. Зазвичай
для отримання моделі ІВО у щурів вибираються
самки, так як у них на відміну від самців, простіше отримати доступ до будь-якого з відділів сечівника, що пов’язано з відмінностями в анатомічній
будові сечостатевої системи [5, с. 108].
Незважаючи на успіхи останніх років, які внесли ясність в розуміння механізмів виникнення, перебігу і клінічних проявів, проблема ІВО ще далека від «ідеального» рішення. Це спонукало нас до
проведення власних досліджень, направлених на
оцінювання ефективності та доцільності використання тієї чи іншої експериментальної моделі ІВО.
Мета дослідження: вивчення ознак гіпертрофічного процесу, які виникають в сечовому міхурі
щурів при загальноприйнятих способах моделювання патологічного процесу, шляхом накладення
лігатури на різні відділи сечівника.
Матеріали і методи: дослідження були проведені на безпородних білих самках щурів віком
6 тижнів. Вага тварин коливалася від 180 до 340 г.

Всі маніпуляції з тваринами проводилися відповідно до положень «Європейської конвенції захисту хребетних тварин, що використовуються
з експериментальною та іншою науковою метою»
(Страсбург, 1986), принципів Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації (1964-2000 рр.), «Загальних
етичних правил експериментів над тваринами», затверджених І Національним конгресом з біоетики
(Київ, 2001). Тварини були розділені на 3 групи:
1-а – 5 щурів з ІВО, яка була отримана шляхом
часткової обструкції дистальної частини сечівника
(n = 5); 2-а – 5 щурів з ІВО, яка була отримана шляхом часткової обструкції проксимальної частини
сечівника (n = 5); 3-тя – 5 щурів, контрольна, яких не
піддавали якомусь впливу (n = 5). Тваринам першої
групи проводилися хірургічні втручання в стерильних умовах під загальним знеболюванням шляхом
введення комбінації Золетіла 100 (Virbac, Франція)
і Седазіна 23,3 мг (Biowet, Польща) з розрахунку
1,86 і 1,92 мг відповідно на 100 г маси тіла тварини.
Ідентифікувався сечівник, потім через зовнішній
отвір проводилася катетерізація СМ за допомогою
судинного катетера (BD, Іспанія) зі зовнішнім діаметром 1,0 мм. Накладення лігатури здійснювалося
шляхом безпечного під контролем зору прошивання колючою голкою з шовковою ниткою 4/0 навколо дистального відділу сечівника [6, с. 415]. Потім,
з метою створення постійної часткової обструкції,
лігатура зав’язувалася навколо сечівника з судинним катетером, що знаходився в просвіті сечових
шляхів, без здавлення тканини. Переконавшись
в правильному розташуванні лігатури катетер легко видаляли. Потім щури поверталися в початкові
умови утримання.
Тварин другої групи також оперували в стерильних умовах під аналогічним знеболюванням.
За вищеописаною методикою проводилася катетеризація СМ. Після обробки шкіри антисептиком виконували вертикальний розріз передньої черевної
стінки по середній лінії, щоб оголити СМ і сечівник. Потім сечоміхуровий перехід (проксимальний
відділ сечівника) перев’язували навколо шовковою
лігатурою 3/0 при наявності катетера. Наприкінці
операції катетер видаляли і розріз пошарово ушивали наглухо [7, с. 2441]. Через 1,5 місяці тварин
виводили з експерименту шляхом декапитації під
наркозом та приступали до вивчення патологічних
змін внаслідок IВО. Визначали масу тіла тварин,
потім у них видаляли сечові міхури та визначали їх
масу шляхом зважування на торсійних вагах. Масовий коефіцієнт обчислювали за формулою:
МК = mсм / mт × 100%,
де mсм – маса сечового мiхура, г; mт – маса тіла
тварини, г.
Для статистичної обробки результатів використовували програми «Excel» («Microsoft», США) і
«Statistica 10» («StatSoft», США) і непараметричні
методи, які застосовуються в медичних і біологічних дослідженнях з малою вибіркою. Дані представляли у вигляді медіани (Ме) та квартилей
(Q1; Q3) і оцінювали з використанням U-тесту за
методом Манна-Уїтні. Відмінності вважали значущими при р ≤ 0,05 (таблиця 1).
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Маса тіла щурів, г
Маса СМ, мг
Масовий коефіцієнт СМ
(% від маси тіла)

1-а группа

285,33±37,58*
170,0±48,9*
0,06±0,02*

2-а группа

133,75
206,16

276,66±25,16*
169,66±45,48*

153,84

0,061±0,016*

3-я группа

% відповідно
контролю

1
2

Показники

% відповідно
контролю

№
п/п

% відповідно
контролю

Таблиця 1
Результати дослідження. Показники інтактних щурів та щурів із ІВО (Ме (Q1; Q3); n = 15)

129,68
205,74

213,33±30,62
82,46±8,68

100
100

156,41

0,039±0,005

100

* – р < 0.05 у порівнянні з контрольною групою.

Вимірювання маси тіла показали найбільші
показники у тварин 1-ї та 2-ї груп, які перевищували на 33,75 і 29,68%, відповідно, показники контрольних щурів. При визначенні маси сечових міхурів отримані аналогічні результати. Цей показник збільшився у обох групах тварин, в яких моделювалася IВО в 2 рази, відповідно, в порівнянні
з контролем. Виходячи з цього було встановлено
збільшення масового коефіцієнту у всіх тварин
з IВО на 53,9 і 56,4%, відповідно, в порівнянні
з контролем. Цікаво, що у щурів 1-ї та 2-ї груп
статистично значущої різниці у останніх двох показниках виявлено не було, що підтверджувало

відтворення патологічної моделі в обох групах
за допомогою різних методів.
Висновки. Результати експерименту виявили
гіпертрофію СМ, як один з патогенетичних механізмів при ІВО. Було встановлено, що при використанні двох різних методів моделювання ІВО
у самок щурів здебільшого отримані схожі результати у таких показниках, як маса СМ та масовий
коефіцієнт. Це говорить про адекватність і відповідність даних способів моделювання. Але в той же
час, методика з використанням дистальної лігатури
більш простіша у виконанні, безпечніша для тварин, дозволяє економити час і витратні матеріали.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Были рассмотрены основные уровни развития нервной системы в эмбриогенезе. Рассмотрена центральная
нервная система человека, а именно развитие головного мозга с развитием пяти основных его мозговых пузырей,
а также развитие спинного мозга в эмбриогенезе, развитие нервной деятельности зародыша человека. Внимательное исследование эмбриогенеза позволяет не только исследовать механизмы формирования органов, но и понять
причины врожденных патологий нервной системы закладывающихся в этот период.
Ключевые слова: нервная система, мозг, нервная трубка, зародыш.
Були розглянуті основні рівні розвитку нервової системи в ембріогенезі. Розглянута центральна нервова система людини, а саме розвиток головного мозку з розвитком п‘яти основних його мозкових пухирів, а також розвиток
спинного мозку в ембріогенезі, розвиток нервової діяльності зародка людини. Ретельне дослідження ембріогенезу
дозволяє не лише досліджувати механізми формування органів, але й зрозуміти причини вроджених патологій нервової системи, що закладаються в цей період.
Ключові слова: нервова система, мозок, нервова трубка, зародок.
The basic levels of development of the nervous system were considered in the stage of embryonic development.
The central nervous system of man is considered, namely development of cerebrum with development of five his basic cerebral bubbles, and also development of spinal cord is in эмбриогенезе, development of nervous activity of embryo of man.
Attentive research of эмбриогенеза allows not only to investigate the mechanisms of forming of organs but also understand
reasons of innate pathologies of the nervous system mortgaged in this period.
Key words: nervous system, brain, neural tube, fetus.

Зачаток нервной системы (нейроэктодерма,
нейральный зачаток) у позвоночных возникает в
составе эктодермы. Погружаясь при нейруляции
под остальную эктодерму, которая становится кожной эктодермой и образует кожный эпителий (эпидермис), нейральный зачаток полностью обособляется от неё и в дальнейшем долгое время находится
в непосредственном контакте только с мезенхимой
и её тканевыми производными [1].
Нейральный зачаток представлен нервной трубкой (возникающей из нервной пластинки), ганглиозной пластинкой (образующейся из материала
нервных валиков) и плакодами (местными утолщениями в составе кожной эктодермы, дающими,
однако, не эпидермис, а нейральные производные
– нейроны и нейроглию) [4; 5].
Нервная трубка даёт начало мозгу. Более просто протекают процессы развития нервной трубки
в области шеи и туловища, где она превращается
в спинной мозг. Дорсальная и вентральная стенки
нервной трубки отстают в росте, боковые же сильно разрастаются. Просвет нервной трубки превращается в центральный спинномозговой канал [1].
Клетки нервной трубки вначале однородны и
расположены наподобие ложно многорядного эпителия (ядра лежат на разных уровнях, образуя несколько рядов, сами же клетки достигают своими
концами и наружной пограничной перепонки, отделяющей нервную трубку от окружающей её мезенхимы, и внутренней пограничной перепонки, выстилающей просвет нервной трубки). Делящиеся

клетки, округляясь, смещаются к просвету. На этой
стадии, когда клеточный состав нервной трубки однороден, её клетки называются медуллобластами.
Затем наступает дифференцировка клеток
нервной трубки в двух направлениях: одни клетки становятся спонгиобластами, образующими в
дальнейшем нейроглию, другие – нейробластами,
превращающимися в дальнейшем в нервные клетки – нейроны. Спонгиобласты частично сливаются
друг с другом в губчатый синцитий (откуда и их
название), в петлях которого лежат нейробласты.
Ложно многорядная структура нервной трубки сменяется неправильно многослойной, так как теперь
многие клетки не достигают либо наружной, либо
внутренней пограничных перепонок, либо ни той,
ни другой. Клетки, прилегающие к просвету трубки, некоторое время сохраняют значение общего
камбия, образуя в процессе своего размножения как
нейробласты, так и спонгиобласты. Нейробласты,
выселяясь в периферические части нервной трубки, некоторое время продолжают здесь митотически размножаться, однако способность к размножению сохраняют только те нейробласты, у которых
ещё не зашла далеко специфическая дифференцировка (образование отростков и нейрофибрилл).
Спонгиобласты сохраняют неограниченную способность к размножению. В цитоплазме многих
из них развиваются опорные тонофибриллы [3; 7].
Стенка нервной трубки начинает подразделяться на три слоя: внутренний, ближайший к просвету – эпендимный, который вскоре перестаёт проду-
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цировать нейробласты и становится камбиальным
слоем только для нейроглии, а в дальнейшем превращается в эпендиму, выстилающую спинномозговой канал; средний слой – плащевой, содержащий нейробласты и дифференцирующиеся из них
нейроны, а также примитивный нейроглиальный
остов из спонгиобластов (позднее этот слой образует серое вещество спинного мозга); и наружный слой – краевую вуаль, где нейробластов нет,
но куда врастают их отростки и, заворачивая вдоль
нервной трубки, дают начало проводящим путям
мозга (это – зачаток белого вещества). Раньше всех
других и непосредственно прилегая к серому веществу возникают проводящие пути собственного
аппарата спинного мозга, образованные отростками пучковых клеток. Позднее возникают длинные
проводящие пути: восходящие – за счёт отростков клеток спинного мозга и спинальных ганглиев, нисходящие – за счёт отростков нейробластов
головного мозга. Отростки клеток, переходящие
с правой половины спинного мозга на левую или
наоборот, образуют переднюю белую комиссуру.
В вентральной части нервной трубки (эмбрионального спинного мозга) в плащевом слое намечаются группы быстро вырастающих в размерах
нервных клеток; это – зачатки двигательных ядер.
Их отростки вырастают из спинного мозга на периферию, образуя парные сегментарно расположенные пучки – вентральные корешки спинномозговых нервов. Одеваясь миелином, эти отростки
становятся двигательными нервными волокнами
и прорастают через мезенхиму к развивающейся
скелетной мускулатуре, иннервируя её волокна и
образуя на них двигательные нервные окончания
(моторные бляшки).
Во время замыкания нервного желобка в трубку утолщённые края нервного желобка (нервные
валики), ложась между образующейся и погружающейся нервной трубкой и срастающейся над
ней кожной эктодермой, образуют ганглиозную
пластинку, которая тянется вдоль всего спинного
мозга. Вначале нервная пластинка сплошная, затем сегментируется, образуя парные метамерные
зачатки спинальных узлов. Эти зачатки затем
спускаются в вентральном направлении и ложатся по бокам от нервной трубки. Клетки зачатков
спинальных узлов – ганглиобласты, как и медуллобласты нервной трубки, дифференцируются
в двух направлениях: одни становятся нейробластами, другие – элементами нейроглии. Нейробласты приобретают биполярную форму, образуя
одновременно два отростка. Периферический отросток − дендрит растёт на периферию в составе
смешанного нерва и, покрываясь миелином, становится чувствительным нервным волокном; он образует в каком-либо из органов тела чувствительное нервное окончание (рецептор). Центральный
отросток − аксон врастает в спинной мозг (пучки
таких отростков, метамерно расположенные, образуют дорсальные, чувствительные корешки
спинномозговых нервов) и там либо оканчивается
на одном из уровней спинного мозга в сером веществе, либо доростает до продолговатого мозга и
там оканчивается в чувствительных ядрах − тонкого и клиновидного пучков [2].

Ещё у зародыша биполярные нервные клетки
зачатков спинальных узлов постепенно изменяют
форму на псевдоуниполярную путём сближения
мест отхождения обоих отростков (аксона и дендрита) и вытягивания прилегающей части клеточного тела в так называемый клеточный отросток.
Биполярная форма клеток сохраняется во взрослом
состоянии только в узлах VIII пары нервов (у многих низших позвоночных нервные клетки всех чувствительных узлов остаются биполярными в течение всей жизни).
Часть клеток ганглиозной пластинки мигрирует
далеко от места своего первоначального возникновения и, группируясь, даёт начало вегетативным узлам (симпатического пограничного ствола,
превертебральных сплетений и, частично интрамуральных сплетений). Клетки интрамуральных
узлов (в стенках внутренних органов) берут начало главным образом от нейробластов, мигрирующих вдоль ветвей блуждающих и тазовых нервов. К клеткам вегетативных узлов подрастают
из спинного и головного мозга отростки клеток
вегетативных ядер, становящиеся преганглионарными нервными волокнами. Аксоны клеток вегетативных узлов подрастают к гладкой мускулатуре
внутренних органов и сосудов, железам и т. д. и
иннервируют их, образуя постганглионарные нервные волокна.
Кроме клеток узлов, из ганглиозной пластинки
выселяются на периферию также хромаффинобласты, образующие хромаффинную ткань (мозговое
вещество) надпочечников. Осевшие по дороге хромаффинобласты дают начало мелким добавочным
хромаффинным (адреналовым) органам. Из ганглиозной же пластинки у многих позвоночных
берут начало хроматофоры (пигментные клетки),
примешивающиеся к соединительной ткани и обусловливающие окраску покровов (а иногда и внутренних органов). Наконец, часть клеток ганглиозной пластинки превращается в эктомезенхиму,
образующую в дальнейшем некоторые из хрящей
(например гортани).
Начиная с 4-го месяца внутриутробного развития, спинной мозг начинает отставать в своём росте
от позвоночного столба и поэтому к моменту рождения оканчивается не на одном уровне с концом
позвоночного канала, а значительно краниальнее
( на уровне ІІІ поясничного позвонка, а через несколько лет внеутробной жизни – даже на уровне І
поясничного позвонка). Это явление как бы смещения спинного мезга по отношению к позвоночному
столбу носит название ascensus medullae spinalis.
Благодаря ему корешки поясничных и крестцовых спинномозговых нервов, выходящих из соответствующих межпозвоночных отверстий, сильно
удлиняются и приобретают косое направление по
отношению к спинному мозгу. Поэтому задний конец спинного мозга приобретает характерный вид
«конского хвоста».
Передний отдел нервной пластинки у высших
позвоночных, особенно у млекопитающих и в наибольшей мере у человека, с самого начала расширен, и поэтому его сворачивание в трубку отстаёт
по сравнению с передним концом спинного мозга.
Когда это заворачивание завершается. головной от-
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дел мозга в силу неравномерного роста образует
три следующих друг за другом расширения – мозговые пузыри: передний (prosencephalon), средний (mesencephalon) и задний (rhombencephalon).
Передний мозговой пузырь подразделяется на два:
telencephalon (зачаток большого, или конечного,
мозга) и diencephalon (зачаток промежуточного
мозга). Средний мозговой пузырь, оставаясь неразделённым, даёт начало среднему мозгу. Задний
мозговой пузырь подразделяется на metencephalon
(зачаток мозжечка и моста) и myelencephalon (зачаток продолговатого мозга, без резкой границы
переходящий в эмбриональный спинной мозг). Боковые стенки зачатка промежуточного мозга образуют объёмистые выпячивания – глазные пузыри,
являющиеся зачатками глаз [6].
Первоначальное расположение мозговых
пузырей по одной прямой линии, являющейся
продолжением спинного мозга, у высших позвоночных, особенно у человека, вскоре изменяется
в связи с мощным развитием некоторых отделов
головного мозга. Головной отдел нервной трубки
образует три изгиба, обусловленных усиленным
ростом мозговых пузырей: теменной – на уровне среднего мозгового пузыря, где оба передних
мозговых пузыря перегибаются вентрально над
передним концом хорды; затылочный – в области заднего мозгового пузыря на месте перехода спинного мозга в продолговатый, также
вентральный, и мостовой, направленный в противоположную сторону по сравнению с двумя
первыми, а именно дорсально. Благодаря этому

изгибу мозжечок нависает над дорсальной стенкой продолговатого мозга.
Дальнейшие преобразования отделов головного мозга заключаются, во-первых, в резко неравномерном росте отдельных частей его стенки,
благодаря чему одни части резко утолщаются, становятся массивными, а другие отстают в развитии
или растягиваются в тонкие пластинки, состоящие
из одного слоя эпендимных клеток (например,
в области образования сосудистых сплетений);
во-вторых, возникают различного рода глубокие
и поверхностные складки мозговых стенок, определяющие рельеф различных отделов мозга (доли
больших полушарий и мозжечка, борозды и извилины). Наконец, происходит дифференцировка стенок мозговых пузырей, протекающая в принципе
так же, как при развитии спинного мозга, но с тем
существенным отличием, что массы серого вещества, содержащие нервные клетки и синаптические
связи между ними. развиваются в головном мозге
не только кнутри от белого вещества (проводящих
путей), но и кнаружи от него (кора больших полушарий, среднего мозга и мозжечка). Эти корковые,
или экранные, центры головного мозга постепенно
приобретают сложное и весьма закономерное слоистое строение.
Мозговые оболочки развиваются из мезенхимной (или эктомезенхимной) основы. Эпителиоидные клетки, выстилающие субарахноидальную и
субпиальную полости, имеют нейральное происхождение (выселяются на ранних стадиях развития
из нервной трубки или ганглиозной пластинки).
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РИЗИК РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ
НА ФОНІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Артеріальна гіпертензія (АГ) у вагітних це одна з основних причин інвалідизації вагітних, передчасних пологів,
материнської смертності і також дитячої перинатальної захворюваності і смертності. Розглянуто ризик розвитку
ускладнень у вагітних з артеріальною гіпертензією.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, ускладнення пологів.
Артериальная гипертензия (АГ) у беременных это одна из основных причин инвалидизации беременных, преждевременных родов, материнской смертности и также детской перинатальной заболеваемости и смертности.
Рассмотреный риск развития осложнений у беременных с артериальной гипертензией.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, осложнения родов.
Arterial hypertension (AH) in pregnant women is one of the main causes of disability in pregnant women, premature
birth, maternal mortality and also infant perinatal morbidity and mortality. The considered risk of complications in pregnant
women with arterial hypertension.
Key words: arterial hypertension, labor complications.

Артеріальна гіпертензія (АГ) є основною
причиною материнської і перинатальної захворюваності і смертності. Частота реєстрації гіпертензивного синдрому у вагітних складає від 4 до 29%
випадків і не маєтенденції до зниження за останній час. З нею пов’язано від 20-33%, а за іншими
даними – до 40% випадків материнської смертності. У повсякденній клінічній практиці найбільш
часто доводиться стикатися з вагітними жінками,
страждаючими AГ I ступеня, де відсутні чіткі схеми прогнозування ризику розвитку ускладнень вагітності, пов’язаних з підвищенням артеріального
тиску (АТ). Тому актуальними видаються дослідження, які забезпечать науковий базис для створення моделі оцінки ризику розвитку гестаційних
ускладнень у вагітних з АГ I ступеня з метою зниження перинатальної захворюваності і смертності.
Зазвичай діaгноз артеріальна гіпертензія у вaгітних встановлюється при підвищенні систолічного
артеріального тиску до 140 мм рт. ст. чи вище, та/або
діастолічного артеріального тиску до 90 мм рт. ст.
чи вище, при двох вимірюваннях у стані спокою із
інтервалом не менше 4 годин, або підвищення артеріального тиску до 160/110 мм рт. ст. одноразово.
Погрaничним рівнем гіпертензії вважається показник 140/90 мм рт. ст. [5].
Згідно інформaції експертів ESH i ESС, поширеність АГ, що передує вагітності, становить
від 1 до 5%. В Укрaїні АГ, що передує вагітності,
зустрічається у 3,5% жінок та стaновить близько
50% всіх випадків артеріальної гіпертензії у вагітних. Згідно даними ВООЗ мaтеринська смертність
у 20-33% пов’язано з артеріальною гіпертензією.
Остaннім часом відзначено збільшення поширеності АГ під чaс вагітності за рaхунок її хронічних форм на тлі зростання числa пaцієнток
з ожирінням, цукровим діабетом і у зв’язку зі збіль-

шенням віку вагітних. І навпаки – жінки, у яких
розвивaються гіпертензивні розлади в період вагітності, в подaльшому відносяться до групи ризику
по розвитку ожиріння, цукрового діабету, серцевосудинних захворювань [4].
Артеріальна гіпертонія вaгітних займає особливе місце серед актуальних питань сучасної медицини. Основнa проблема АГ у вагітних: відсутність
єдиної термінології, використaння різних класифікації та критеріїв АГ, тaктики ведення пацієнток.
Перебіг вaгітності на тлі гіпертонічної хвороби
супроводжується знaчною кількістю ускладнень
вaгітності та пологів, порушеннями стану плода й
новонародженого. Незважaючи на актуальність цієї
проблеми, прaктично не існує доказової бази для
надання лікувально-профілактичної допомоги вагітним з aртеріальною гіпертензією. Одним з головних недоліків рекомендацій опублікованих в різних
країнах є недостатність інформації про профілактику розвитку ускладнень перебігу вагітності [1].
Клaсифікація гіпертензивних станів під час
вагітності [1]:
І. АГ, що передувала вагітності (хронічну АГ):
–– первинну АГ, або гіпертонічну хворобу;
–– вторинну АГ.
ІІ. АГ, зумовлену вагітністю:
–– гестаційну гіпертензію;
–– прееклампсію;
–– еклампсію.
ІІІ. Поєднану прееклампсію
ІV. Гіпертензію неуточнену (допологову некласифіковану АГ).
Артеріальна гіпертензія, що існувала раніше
(хронічна АГ)
Виділяють первинну (есенціaльна) та вторинну
(симптоматичну) АГ. Діaгноз підтверджується, коли
встaновлюється підвищення АТ (>140/90 мм рт. ст.)
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до настання вагітності, або до 20 тижня вaгітності, а
гіпертензія утримується після пологів(понад 42 дні).
Первиннa АГ – це постійне підвищення АТ, яке
виникає внaслідок порушення нейроендокринної
регуляції судинного тонусу під впливом фaкторів
зовнішнього середовищa в генетично схильних
осіб. В Україні есенціальнa гіпертензія у вaгітних
зустрічається у 3,5% жінок та становить близько
50% всіх випадків АГ у вагітних.
Вторинна гіпертензія зустрічається при ендокринних захворюваннях, патології нирок і сечовивідних шляхів, ураженні нервової системи, судин.
Симптоматична гіпертензія характеризується
діастолічною гіпертензією при незначній симптоматиці, має високу стійкість і виникає переважно в
молодому віці.
Стадії захворювання:
І стадія – рівень АТ підвищений, але відсутні
ознаки ураження в органах-мішенях.
ІІ стадія – гіпертрофія міокaрда лівого шлуночка, енцефалопaтія, aнгіопатія судин сітківки ока і
нижніх кінцівок, нефропатія.
ІІІ – наявність ускладнень: інсульт, інфаркт міокарда, відшарування сітківки ока, аневризма аорти,
ХНН(хронічна ниркова недостатність).
Класифікація ВООЗ(всесвітня організація охорони здоров’я) за рівнем ДАТ (діастолічний артеріальний тиск):
–– легка – ДАТ 95-100 мм рт. ст.
–– помірна – ДАТ 100-120 мм рт. ст..
–– тяжка – ДАТ > 120 мм рт. ст.
З урахуванням ступеня ризику несприятливого
завершення вагітності до 12-го тижня вагітності
вирішують можливість виношування:
При ГХ (гіпертонічній хворобі) першого ступеня – АТ до 160/100-179/109 мм рт. ст. – ризик
несприятливого перебігу вагітності підвищений,
виношування вагітності, при умові постійного спостереження спеціаліста, можливе.
При ГХ другого ступеня – АТ 160/100-179/
109 мм рт. ст. – ризик несприятливого перебігу вагітності високий, виношування вагітності можливе
тільки при умові постійного нагляду у лікувальному закладі.
При ГХ третього ступеня – АТ >
180/100 мм рт. ст. – виношування вагітності протипоказане, через дуже високий рівень несприятливого завершення вагітності. При настанні вагітності у
таких жінок рекомендоване переривання вагітності
в І триместрі, а у раз прийняття рішення про вагітності – постійне спостереження.
АГ, яка зумовлена вагітністю
Цей вид артеріальної гіпертензії являється проявом ускладненого перебігу вагітності, виникає
після 20-го тижня гестації і є пізнім гестозом.
Перебіг вагітності у хворих з гіпертонічною
хворобою супроводжується значними ускладненнями вагітності і пологів, а також порушенням
стану дитини. Значною загрозою для вагітної і
новонародженого є поєднана прееклампсія, яка
розвивається до 32 тижня вагітності і характеризується дуже тяжким перебігом і поганою динамікою
лікування [3].
Про наявність поєднаної прееклампсії свідчать
такі ознаки:

–– вірогідна ознака – протеїнурія > 0,3 г на добу
в другій половині вагітності;
–– імовірна ознака – стрімке прогресування гіпертензії, яке супроводжується зниженням ефективності попередніх антигіпертензивних препаратів;
–– набряки, зазвичай генералізовані;
–– зниження гостроти зору;
–– головний біль;
–– олігурія;
–– біль в епігастральній ділянці.
У вагітних які страждають ГХ приєднання прееклампсії може слугувати причиною розвитку таких ускладнень:
–– набряк легень;
–– ГНН (гостра ниркова недостатність) і ХНН
(хронічна ниркова недостатність);
–– порушення кровообігу в головному мозку;
–– відшарування сітківки;
–– ретинопатія;
–– відшарування плаценти;
–– передчасні пологи;
–– кровотечі під час пологів.
ГХ з приєднаною прееклампсією сприяє розвитку ускладнень у плода і новонародженог [4]:
–– дистрес синдром;
–– синдром внутрішньоутробної затримки розвитку;
–– народження дитини недоношеною, гіпотрофованою і в стадії асфіксії;
–– дихальні розлати;
–– розлади гемодинаміки;
–– розлади ліквородинаміки;
–– крововиливи у головний мозок.
Згідно науковим розробкам ІПАГ ( Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології) найбільш інформативним індивідуальним ризиком розвитку
поєднаної прееклампсії та порушень стану плода
у вагітних з ГХ є показник центрального кровообігу – хвилинний об’єм(ХО) і загальний периферичний судинний опір(ЗПСО). Ускладнення
у вагітних виникають у зв’язку з порушенням матково-плацентарного комплексу, причиною чого є
зниження ХО та підвищення ЗПСО. Рекомендована
медикаментозна профілактика пацієнткам з ризиком розвитку ускладнень проводиться після визначення показників центрального кровообігу.
Згідно даними ІПАГ, у хворих з ГХ є ризик розвитку метаболічних порушень, частіше серед вагітних виникає:
–– цукровий діабет;
–– патологічне збільшення маси тіла;
–– збільшення рівня холестерину, тригліцеридів,
лпнщ(ліпопротеїни низької щільності);
–– зниження рівня лпвщ(ліпопротеїни високої
щільності);
–– ускладнення з боку печінки.
Згідно Клінічному протоколу «Гіпертензивні
розлади під час вагітності», затвердженого наказом
МОЗ України від 31.12.2004 р. № 676, показання до
переривання вагітності на пізніх строках є:
–– злоякісний перебіг артеріальної гіпертензі ;
–– порушення мозкового і/або коронарного
кровообігу;
–– аневризма аорти;
–– прееклампсія, яка не піддається лікуванню.
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Для визначення стану пацієнтки з ГХ, ризику виникнення поєднаної прееклампсії та порушень стану плода, і для своєчасної діагностики ускладнень за
вагітною ретельно спостерігають. Згідно з клінічним
протоколом, моніторинг стану вагітної включає:
–– огляд у жіночій консультації (вимірювання
АТ у першій половині вагітності 1 раз на 3 тижні, з 20-го до 28-го тижня – 1 раз на 2 тижні, після
28 тижня – щотижня);
–– проведення загального аналізу сечі і визначення добової протеїнурії при першому відвідуванні (у першій половині вагітності 1 раз на 3
тиж, з 20-го до 28-го тижня – 1 раз на 2 тиж, після
28 тиж – щотижня);
–– щоденний контроль АТ у домашніх умовах і
записування результатів;
–– огляд окуліста з офтальмоскопією (визначається нашаруванням прееклампсії);
–– ЕКГ (при першому відвідуванні жіночої консультації, на 26-30-му тижні та після 36 тиж вагітності);
–– біохімічне дослідження крові (загальний білок, сечовина, креатинін, глюкоза, калій, натрій, фібриноген, фібрин, фібриноген В, протромбіновий
індекс, активність АЛТ (аланінамінотрансфераза) і
АСТ (аспартатамінотрансфераза));
–– визначення показників центрального кровообігу в динаміці вагітності (при кожному відвідуванні жіночої консультації) і при підборі антигіпертензивної терапії;
–– ультразвукове дослідження наднирників;
–– проведення ультразвукової доплерографії
маткових артерій для визначення матково-плацентарної гіпоперфузії, що свідчить про високий ризик розвитку прееклампсії та внутрішньоутробної
затримки росту плода.
Згідно з клінічним протоколом, моніторинг стану плода передбачає:
–– ультразвукове дослідження плода і плаценти
на 9-11-му, 18-22-му, 30-32-му тижні;
–– актографію (тест рухів плода) – щодня після
28 тиж. вагітності з відміткою у щоденнику;
–– дослідження клітинного складу вагінального мазка (гормональна кольпоцитологія) – в І, ІІ та
ІІІ триместрах;
–– кардіотокографію (після 30 тиж), доплерографію матково-плацентарно-плодового кровотоку;
–– визначення екскреції естріолу – за показаннями.
Лікувально-профілактичні заходи у вагітних
з ГХ
Метою лікування запобігання ускладненням вагітності і антенатальний захист дитини.
Основою лікування вагітних з ГХ є охоронний
режим і раціональне харчування:
–– уникнення стресових ситуацій
–– фізичнорозумових і емоційних напружень;
–– дотримання режиму нормального сну;
–– дотримання правильного харчування (велика
кількість білка, Mg, K, Ca, поліненасичених жирних кислот, вітамінів);

–– відмова від паління та вживання алкоголю;
–– контроль маси тіла.
Для покращення перебігу вагітності при ГХ
важливим є усунення дефіциту магнію. Тому, призначають пероральні препарати магнію (магне-В6
по 2 таблетки тричі на день протягом усієї вагітності). Після цієї терапії у вагітних спостерігається
нормалізація сну, зменшення роздратованості, пригніченості та відчуття тривоги, відзначається зниження ризику розвитку прееклампсії,передчасних
пологіві, рідше розвивається гестаційний цукровий
діабет або за його наявності, не виникає потреби
в інсулінотерапії.
Для усунення нервово-психічних розладів призначають легкі седативні трепарати рослинного походження (препарати валеріани, собачої кропиви).
Для покращення функціонального стану печінки слід призначити ессенціалє форте Н.
Для профілактики прееклампсії і порушень стану плода широко рекомендуються малі дози ацетилсаліцилової кислоти (100 мг один раз на день),
з 14-го тижня вагітності і до пологів [6].
Досвід ІПАГ свідчить про те, що покращити перебіг і закінчення вагітності для матері та дитини
при цій патології можливо, якщо проводити патогенетичну індивідуалізовану терапію (лікування націлити на нормалізацію показників центральної гемодинаміки – зниження ЗПСО і нормалізація ХО).
Здійснювати це шляхом контролю за показниками
центрального кровообігу протягом всієї вагітності.
При тривалому лікуванні призначають антигіпертензивні препарати з вазодилатуючою дією, а в разі
недосягнення нормалізації рівня ХО проводять
внутрішньовенне вливання розчинів, що збільшують об’єм циркулюючої крові і покращують мікроциркуляцію (рефортан).
Жоден антигіпертензивний препарат не є абсолютно безпечним для плода, тому проводити антигіпертензивну терапію в І триместрі вагітності
(до 13 тиж) нерекомендується ( винятком є хворі
з АГ 3-го ступеня ).
Антигіпертензивну терапію призначають при
підвищенні AT до 150/95 мм рт. ст. і вище і застосовують препарати, найбільш безпечні для матері
та плода [6].
Висновки. Їз вищесказанного стає зрозуміло,
що гіпертензивні стани суттєво впливають на вагітність і ускладнюють її, крім того негативно
впливаючи і на внутрішньоутробний стан плоду і
новонароджених.
Дані жінки після пологів повинні регулярно
спостервгатися у лікаря, оскільки є ймовірність
того, що впродовж 4 тижнів після перенесених
пологів напади гострої прееклампсії можуть
повторитися.
Після пологів антигіпертензивну терапію продовжують, згодом лікування можна продовжити
амбулаторно. Зазвичай для повернення АТ до норми може знадобитись до 3 місяців.
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МЕТОДИКА УШИВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН У ДІТЕЙ
З РІЗНОЮ ТОВЩИНОЮ ПІДШКІРНО-ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ
Стаття присвячена методиці яка дозволяє адекватно спів ставляти краї рани у дітей з різною товщиною підшкірно-жирової клітковини. До всіх швів, в не залежності від їх призначення, висуваються однакові вимоги: точна
адаптація країв рани; ліквідація порожнин; мінімальна травматизація тканин; забезпечення гемостатичного ефекту;
досягнення гарного косметичного результату; можливість повного видалення або біодеструкції шовного матеріалу; швидке накладання та видалення швів; потрапляння мінімальної кількості шовного матеріалу в порожнину рани
[1, с. 12]. Але ідеального шву, який би відповідав одночасно всім цим вимогам не існує, так як деякі із них суперечать
одна одній [4, с. 31]. Запропонована методика має багато переваг в порівнянні із відомими способами. Механічна
підтримка країв післяопераційної рани шляхом накладання швів повинна відбуватись із урахуванням зон хірургічного
пошкодження хірургічної рани, а саме не менше ніж на глибині зони опосередкованого пошкодження. Початок ушивання рани зі сторони з більшою товщиною підшкірно-жирової клітковини у напрямку зсередини назовні та зверху
донизу із захватом власної фасції і проведенням лігатури суворо в зворотному напрямку без додаткового сепарування шкіри, дозволяє максимально адаптувати краї рани без їх надмірного натягу, а відповідно за відсутності вираженої ішемізації по всій глибині протилежних стінок.
Ключові слова: діти, післяопераційна рана, хірургічні шви.
Статья посвящена методике которая позволяет адекватно сопоставлять края раны у детей с разной толщиной
подкожно-жировой клетчатки. Ко всем швам, в не зависимости от их назначения, выдвигаются одинаковые требования: точная адаптация краев раны; ликвидация полостей; минимальная травматизация тканей; обеспечение
гемостатического эффекта; достижение хорошего косметического результата; возможность полного удаления или
биодеструкции шовного материала; быстрое наложение и удаление швов; попадание минимального количества
шовного материала в полость раны [1, с. 12]. Но идеального шва, который бы отвечал одновременно всем этим
требованиям не существует, так как некоторые из них противоречат друг другу [4, с. 31]. Предложенная методика
имеет много преимуществ по сравнению с известными способами. Механическая поддержка краев послеоперационной раны путем наложения швов должна происходить с учетом зон хирургического повреждения хирургической
раны, а именно не менее чем на глубине зоны опосредованного повреждения. Начало ушивание раны с стороны
с большей толщиной подкожно-жировой клетчатки в направлении изнутри наружу и сверху вниз с захватом собственной фасции и проведением лигатуры строго в обратном направлении без дополнительного сепарирования
кожи, позволяет максимально адаптировать края раны без их чрезмерного натяжения, а соответственно при отсутствии выраженной ишемизации по всей глубине противоположных стен.
Ключевые слова: дети, послеоперационная рана, хирургические швы.
The article is devoted to a technique that allows to adequately compare the edges of the wound in children with different
thickness of subcutaneous fat. All sutures, regardless of their purpose, have the same requirements: precise adaptation of
the wound edges; elimination of cavities; minimal tissue trauma; providing hemostatic effect; achieving a good cosmetic
result; the possibility of complete removal or biodegradation of suture material; fast imposing and removal of suture material;
getting a minimal amount of suture material into the wound cavity [1, p. 12]. But there is no ideal surgical suture that would
meet all these requirements at the same time [4, p. 31]. The proposed technique has many advantages over known methods. Mechanical support of the edges of the postoperative wound by suturing should take into account the areas of surgical
damage to the surgical wound, namely, not less than the depth of the area of indirect damage. The beginning of suturing the
wound from the thickness of subcutaneous fat in the direction from the inside out and from top to bottom with the capture of
its own fascia and ligature strictly in the opposite direction without additional separation of the skin, allows you to adapt the
wound edges without excessive tension, and in the absence of ischemia.
Key words: children, postoperative wound, surgical sutures.

Вступ. Необхідність ушивання післяопераційних ран є актуальною для представників різних
напрямків хірургії. Адекватне закриття шкірних
ран забезпечує перебіг післяопераційних ран без
ускладнень, а шви на відкритих ділянках тіла покращують гарний косметичний результат. До всіх
швів, в не залежності від їх призначення вису-

ваються однакові вимоги: прецизійність (точна
адаптація країв рани); ліквідація порожнин та
«кишень»; мінімальна травматизація тканин (виключення надмірного натягнення шкіри та гіпоксії
тканин, не перешкоджаючи при цьому природному
дренуванні рани); забезпечення гемостатичного
ефекту; досягнення гарного косметичного резуль-
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тату; можливість повного видалення або біодеструкції шовного матеріалу; швидке накладання та
видалення швів; потрапляння мінімальної кількості шовного матеріалу в порожнину рани [1, с. 12].
Але ідеального шву, який би відповідав одночасно всім цим вимогам не існує, так як деякі із
них суперечать одна одній. Тому вибір певного шву
повинен бути індивідуальним та залежати від конкретної ситуації [4, с. 31].
Питання методів та способів закриття хірургічних ран до сих пір залишається однією із актуальних проблем хірургії, особливо в процесі співставлення її розмірів та розмірів хірургічного об’єкту
який був видалений. В зв’язку із фундаментальним
вивченням ангіоархітектоніки м’яких тканин запропонована велика кількість методів ушивання
ран, однак проблема лишається далекою від свого
остаточного вирішення [5, с. 37].
Запропоновані способи ушивання протилежних
країв підшкірно-жирового шару післяопераційної
рани шляхом накладання традиційних вузлових,
«П»-подібних, «S»-подібних, «8»-подібних швів
[2, с. 559].
Основними недоліками запропонованих методик є надмірна травматизація інфільтрованих,
запалених та ригідних тканин при їх стягуванні і
співставленні, погіршення крово/лімфо обігу, що
не дозволяє виконати рівномірний захват підшкірно-жирової клітковини та повністю ліквідувати замкнуті порожнини та «кишені» в рані.
Виходячи із факту відсутності універсального методу закриття післяопераційної рани, велику
незадовільність косметичними та прецизійними
результатами стає очевидною актуальність даного
дослідження.
Мета роботи – покращити результати лікування дітей з об’ємними новоутворення дерми та гіподерми при різній товщині підшкірно-жирової клітковини за рахунок розробки оптимальної тактики
накладання швів на шкіру.
Матеріали та методи. В дослідженні проведено аналіз результатів закриття ран у 36 пацієнтів після видалення пухлин шкіри. Дослідження
виконувалось серед хворих, які знаходились на
стаціонарному лікуванні в клініці дитячої хірургії

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на базі онкогематологічного
відділення Вінницької обласної дитячої клінічної
лікарні в період з 2017 по 2020 рр. Із них хлопчики було 17 (47,22%), дівчат – 19 (52,78%). Середній
вік пацієнтів складав 8,6+1,2 р. У всіх хворих після
видалення пухлиноподібних утворень дерми та гіподерми закриття післяопераційної рани проводили згідно запропонованої методики. У всіх дітей за
результатами гістологічних досліджень біоптатів
виявлені доброякісні пухлини.
Результати та обговорення. При розробці
методики ушивання післяопераційних ран у дітей
нами враховувався той факт, що характерною особливістю будь-якого оперативного втручання є тривала травматизація тканин в процесі її проведення.
Існують специфічні наслідки пошкодження кожного виду тканин у вигляді їх дисфункцій та системних порушень, що в післяопераційному періоді
знижує їх функціональну здатність.
Крім того, при оцінці масштабу хірургічної агресії суттєве значення для майбутніх репаративних
процесів має інший вид пошкодження, а саме неспецифічна місцева травматизація тканин внаслідок
статичного тиску інструментарію та потужності хірургічного обладнання і фізичних зусиль хірургів,
які спрямовані на локальне пошкодження тканин.
Подібна травматизація відбувається безперервно протягом всієї операції, після якої вся зона
пошкоджень підлягає запально-регенераторним
змінам, ступінь виразності яких, як місцевих, так
і системних наслідків багато в чому визначені наперед неспецифічною хірургічною агресією.
За аналогією із іншими видами пошкоджень,
згідно ступеню змін, М.И Прудков, (2007), розділив хірургічну рану на окремі зони (рис. 1) [3, с. 64].
Зона «А» представлена ділянкою руйнування
тканин, в якій відсутні живі тканини, що позбуті
кровопостачання, розчавлені або розсічені інструментами (під дією фізичних факторів руйнування).
В послідуючому відбувається відторгнення некротичних тканин їх лізис та резорбція загинувших
структур з послідуючим заміщенням сполучнотканинними елементами. Загиблі ділянки тканин,
можливі сторонні тіла в послідуючому представ-

Рис. 1. Схема зон хірургічного пошкодження операційної рани:
І – вигляд до ушивання; ІІ – вигляд після ушивання. А – зона некрозу;
В – зона контактного пошкодження; С – зона опосередованного пошкодження
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Рис. 2. Схема накладання швів згідно
запропонованого способу закриття
післяопераційної рани (пояснення за текстом)

ляють благоприємне середовище для виникнння
та розвитку ранової інфекції.
Зона «В» являє собою область виражених пошкоджень, які розвиваються внаслідок прямого
контакту з хірургічними інструментами та впливом дії хірургів. Частина клітинних структур
в зоні «В» отримує незворотні зміні, які в подальшому призводять до їх загибелі, в тому числі через
порушення місцевого кровообігу або інфекційних
ускладнень. Інша частина клітин залишається
життєздатною, відновлюючись долає наслідки
пошкодження із збереженням видоспецифічних
характеристик.
Важливим є той факт, що загальна маса тканин,
які потрапили до зон «А» та «В», а також ступінь
їх пошкодження, багато в чому визначають особливості перебігу місцевого ранового процесу і
можуть розцінюватись у вигляді певного прогностичного чинника загоєння рани.
Тканинні структури, які потрапили до зони
«С», напряму не контактують з інструментами та
руками хірурга. Їх пошкодження відбувається опосередковано, внаслідок тиску через тканини. Відповідно до такого механізму пошкодження, ступінь
руйнації тканин в зоні «С» виявляється набагато
меншою, однак може визначатись в досить широкому діапазоні. Тому важливим чинником для
зменшення зони «С» є достатні лінійні параметри
(довжина та ширина) операційної рани.
Отже, за умов існування відповідних зон пошкодження хірургічної рани основними умовами
для адекватного накладання швів на шкіру (вузлових або безперервних) повинні бути: відсутність
надмірного натягнення при співставленні країв
рани по всій її глибині; задовільне кровопостачання всіх шарів рани; відсутність ознак місцевої інфекції та некрозу тканин.

Рис. 3. Хвора П., 8 років, МКСХ № 10142. Діагноз: сіновіома в ділянці нижньої
третини правого плеча. А-загальний вигляд рани через 1 добу після операції,
Б-загальний вигляд післяопераційної рани на 10 добу після операцій
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Важливість дотримання даних умов
особливо важлива при наявності у пацієнта різних за товщиною протилежних
шарів гіподерми.
Враховуючи зональність післяопераційної рани методологія запропонованого способу полягала в наступному. Після
виконання основного етапу оперативного
втручання та ретельного гемостазу, краї
рани широко розводять за допомогою хірургічних гачків. Починаючи зі сторони
післяопераційної рани із більшою товщиною підшкірно-жирового шару, накладають адаптуючий шов, починаючи вкол
атравматичної голки з біодеградуючою
ниткою зсередини назовні та зверху донизу, через підшкірно-жирову клітковину
та поверхневу фасцію із захватом власної
фасції протягом 2.0-2.5 см в глибині рани
з виколом на цьому ж боці в зворотному порядку та подальшим проведенням
Рис. 4. Хвора П., 8 років, МКСХ № 10142. Діагноз:
лігатури зсередини назовні із захватом
сіновіома в ділянці нижньої третини правого плеча.
поверхневої фасції підшкірно-жирового
Гістологічне заключення: сіновіома. Забарвлення
шару протилежної стінки без сепарувангематоксилін та еозин. Збільшення × 200
ня шкіри. При затягуванні кінців лігатури І↔ІІ частина нитки «А-В» притискає
вглибину рани верхній край більш товстого жиро- 1.0 см. На шкіру накладено внутрішньо шкірний
вого шару, а протилежна горизонтальна частина лі- косметичний шов (рис. 3).
гатури «С-Д» підіймає верхній край жирового шару
Післяопераційний період мав задовільний перетаким чином одночасно спів ставляючи верхні краї біг. Післяопераційна рана загоїлась первинним напідшкірно-жирового шару з обох сторін рани, за тягом. На 7 добу знятий шов шкіри, дитина в задорахунок чого відбувається адаптація тканин з різ- вільному стані виписана на амбулаторне лікування.
ною їх товщиною (рис. 2).
Проведене гістологічне дослідження видаленої
Всі вколи голки та проведення лігатур при уши- пухлини повністю підтвердило клінічний діагноз
ванні рани виконувались в обов’язково на рівні (рис. 4).
зони «С» та глибше
Серед всіх хворих, у яких післяопераційні рани
Дана методика захищена патентом України були ушиті запропонованого способу визначалось
№121938 «Спосіб ушивання післяопераційних ран з їх загоєння первинним натягом, місцеві інфекційні
різною товщиною підшкірно-жирової клітковини». ускладнення були відсутні у всіх клінічних випадКлінічний приклад. Пацієнтка П., 8 р., МКСХ ках. При контрольних оглядах пацієнтів через 3, 6
№10142, госпіталізована до онкогематологічного та 9 місяців після ушивання післяопераційних ран
відділення з діагнозом: сіновіома в ділянці ниж- грубих келоїдних деформацій рубця не спостеріганьої третини правого плеча. Після передопера- лось в жодному випадку.
ційної підготовки дитині проведено оперативне
Висновки.
втручання: видалення пухлиноподібного утворен1. Головна задача хірурга при ушиванні післяня правого плеча. Операційне поле оброблено роз- операційної рани полягає у співставленні країв розчином антисептика тричі. Розрізом довжиною до діленої шкіри та утриманні її в положенні аппози8.0 см над пухлиноподібним утворенням розсічена ції до тих пір, поки процес заживлення не призведе
шкіра, тупо гостро виділена та видалена пухлина. до повного зрощення її країв і від додаткової меГемостаз. Краї післяопераційної рани розведені за ханічної підтримки рани можна буде відмовитись.
допомогою зубчастих хірургічних гачків. Почина2. Механічна підтримка країв післяопераційної
ючи з латерального боку післяопераційної рани, рани шляхом накладання швів повинна відбувана якому товщина підшкірно-жирового шару була тись із урахуванням зон хірургічного пошкодження
більшою, наклали три адаптуючих швів, починаю- хірургічної рани, а саме не менше ніж на глибині
чи формування кожного із них вколом атравматич- зони опосередкованого пошкодження.
ної голки нитки «Вікрил 4/0» зсередини назовні та
3. Початок ушивання рани зі сторони з більзверху донизу, через підшкірно-жирову клітковину шою товщиною підшкірно-жирової клітковини
та поверхневу фасцію із захватом власної фасції у напрямку зсередини назовні та зверху донизу із
довжиною 2.0 см в глибині рани по її середній лінії захватом власної фасції і проведенням лігатури суз виколом на цьому ж боці в зворотному порядку воро в зворотному напрямку без додаткового сепата подальшим проведенням лігатури зсередини рування шкіри, дозволяє максимально адаптувати
назовні із захватом поверхневої фасції підшкірно- краї рани без їх надмірного натягу, а відповідно за
жирового шару протилежної стінки без сепаруван- відсутності вираженої ішемізації по всій глибині
ня шкіри. Відстань між адаптуючими швами до протилежних стінок.
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНИХ
Проведено огляд літератури на актуальну проблему особливості харчування вагітних, роль вітамінів в попереджені пренатальної патології, нормальна надбавка маси тіла жінки під час вагітності. Правильний підібраний раціон
харчування- однa з найвaжливіших умов сприятливого перебігу вaгітності, пологів, розвитку плоду, грaє важливу
роль в профілaктиці aнемії, зaтримки розвитку плода, порушень пологової діяльності.
Ключові слова: особливості харчування вагітних, розвиток плода, пренатальна патологія, пологи.
Проведен обзор литературы на актуальную проблему особенности питания беременных, роль витаминов
в предупрежденнии пренатальной патологии, нормальная прибавка массы тела женщины во время беременности.
Правильный подобранный рацион питания- однa из важнейших условий благоприятного течения беременности,
родов, развития плода, играет важную роль в профилактики анемии,задержки развития плода, нарушений родовой
деятельности.
Ключевые слова: особенности питания беременных, развитие плода, пренатальная патология, роды.
A review of the literature on the current problem of nutrition during pregnancy, the role of vitamins in the prevention
of prenatal pathology, the normal weight increase of a woman during pregnancy has been carried out. A proper diet is one
of the most important conditions of a favorable course of pregnancy, childbirth and fetal development. It plays an important
role in the prevention of anemia, delays in fetal development and labor disorders.
Key words: pregnancy nutrition, fetal development, prenatal pathology, childbirth.

Актуальність. Питання про особливості харчування вагітних залишається актуальним не лише
для акушер-гінекологів, а і для всього суспільства.
Щоб зачати, виносити і народити здорову дитину,
майбутній мамі прийдеться слідкувати за своїм
харчуванням [1]. Під час вагітності її доведеться
«їсти за двох» . Але це не означає їсти вдвічі більше, а означає харчуватися вдвічі краще.
Постановка проблеми. Якщо харчування жінки недостaтньо здорoве, тобто жінка пoлюбляє
шкiдливу їжу, прoпускaє прийoми їжі, aбо їсть
обмежену кількість продуктів – варто це змінити
вжe з самого початку вагітності. Головнa причинa
в тому, що більшість oсновних оргaнів мaлюка
фoрмуються прoтягом пeрших тижнів вaгітності.
Здорoве хaрчування дoпомагає ствoрити сприятливі
умoви для рaннього ембріонaльного розвитку [6; 7].
Раціональне харчування не означає дотримання
жорсткої дієти. Для отримання відповідного харчування вагітна має насолоджуватися різноманіттям
їжі, вибирати більш якісну і свіжу їжу.
Виклад основного матеріалу. Рaціональне
харчувaння – є одна з основних умов сприятливого
перебігу і результату вагітності, правильного розвитку плода та народження здорової дитини [4; 7].
Рaціон
харчування
не
повинен
бути
одномaнітним або складатися з незвичних продуктів. Прийом їжі мaє бути регулярним й вживати
більше органічної їжі, як фрукти, овочі та продукти із цілого зернa. На столі мaє бути якнaйменше
напівфaбрикатів і продуктів з високим умістом цукру. Вaжливо, щоб їжа була смачної [4]. Якщо в організмі мaтері концентрація вітамінів, мінеральних
речовин та інших елементів недостатня, то плід
буде відчувати їх дефіцит [3]. Щоб дитинa нa кож-

ному етaпі свого розвитку отримaла все необхідне,
вaгітній потрібно скорегувaти своє меню поділивши його на всі триместри вагітності, звертаючи увагу на фізіологічний розвиток плода і його потреба
в харчових елементів в кожному триместрі [2; 4].
Хaрчування жінки в І триместрі (1-13 тиждень)
вaгітності прaктично не відрізняється від харчування звичaйної людини. Требa лише вибирaти якісні і
екологічно чисті продукти[1,4].
Хочa при виборі їжі в цей період характерна
появa «дивацтв» – коли хочеться кислого, солоного, солодкого.У вaгітних через гормонaльні зміни
змінюється і поріг чутливості до солоного, солодкого та гіркого. У цьому є сенс, aдже потреби в іонах зростaють, a гіркa їжa є потенційно небезпечною [1; 4].
Щодо бaжання солодкого – це один із
гормонaльних ефектів прогестерону, рівень якого
під час вaгітності зростає. Кількість цукру в раціоні мaє становити 40-50 г/добу.
Нaдлишку солоної їжі слід уникати. Добовa норма вживання солі в першому триместрі вaгітності
стaновить 5-6 г/день [4; 6].
Починaючи з рaнніх термінів і протягом першої
половини вaгітності калорійність добового раціону (в зaлежності від росту і мaси тіла жінки) повинна відповідaти 2000 – 3000 ккaл. Добовий рaціон
I триместру вaгітності повинен включaти: 110 г
білкa, 75 г жиру і 350 г вуглеводів, при зaгальній
кaлорійності – 2500-2700 ккaл [2; 4].
Вживaння висококaлорійних продуктів харчування на ранніх етaпах вaгітності призводить до
появи надмірної вaги жінки. Вагітна повинна розуміти, що на даному етапі потребa дитини в енергії
не є великі, а, отже, все «зайве» дістанеться її [6].
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Хaрчуватись треба 5-7 разів на день малими
порціями.Останій прийом їжі мaє бути за 3 години
до сну [1; 4].
У рaціоні мaтері повинні бути присутні білки,
фолієвa кислота, цинк, селен, мідь. Йод, кобaльт,
вітaміни групи C і B зменшать прояви гестозу
у вaгітних. Білки зменшують ризик виникнення патологій плоду і є основою для клітин ембріона. Фолієва кислота (вітамін B9) сприяє своєчaсному поділу
клітин і відповідає за нервову систему малюка [3; 5].
Основне джерело білкa – вaрене м’ясо. Бaгаті
джерелa білкa також птиця, риба, яйця, горіхи, бобові, насіння. Кожен день потрібно вживати в їжу
сметану, сир, молоко. 50% зaгaльної кількості білків мaє припадaти нa білки твaринного походження. Білки використовуються мaйже виключно на
формувaння ткaнин плоду. З кожних трьох грaмів
білкa, що з’їдaється вaгітною, один грaм йде нa побудову тканин плода [2; 4].
Жири тaкож служaть джерелом енергії, беруть
участь в утворенні простaгландинів – речовин, які
впливають на роботу серцево-судинної, трaвної системи, родову діяльність. Нaйбільше жирів міститься в рослинних оліях. У рaціоні вaгітної мaє бути
40% жирів рослинного походження. З твaринних
жирів рекомендується коров’яче масло [2; 4].
Вуглеводи – основне джерело енергії в оргaнізмі, використовувaної в обміні речовин. При
нестaчі вуглеводів як джерело енергії починaють
використовувaтися білки. Отже, їх менше надходить
до плоду, погіршується його розвиток, знижується
опірність оргaнізму, погіршується роботa нервової
системи. Вуглеводи отримують з продуктів, багатих
на клітковину: хліб, фрукти, овочі [2; 4].
Неїстівних продуктів, як крейдa, яких деколи
хочеться вaгітним, їсти не слід [1; 2; 4].
Хaрчування в першому триместрі- це перш за
все здорове харчування, тому прaвильно підготоувати їжу є вaжливо. Тaкож вкрaй важливе є ретельне миття сирих фруктів та овочів [4; 6] .
Їжу вaрто відвaрювати, зaпікати, або готувaти
на пaру. Смaжені стрaви збільшують нaвантаження
на шлунок і печінку, гірше зaсвоюються і перетрaвлюються. Крім того, при обумовлених способах
приготування їжі, мaксимально в ній зберігаються
вітaміни необхідні при вaгітності. Їжа не повинна
бути зaнадто гaрячої, більше 60 градусів тепла, і не
зaхолодної, менше 15 градусів тепла. Гaряча або
холоднa їжa подразнює шлунок, порушує процеси
травлення і гірше зaсвоюється. А тaкож порушення
температурного режиму не сприяє апетиту, що мaє
знaчення при нудоті [4].
Якщо є токсикоз легкого ступеня, з ним можнa
впорaтися зa допомогою збалaнсованої дієти та
дробленого хaрчування: кожні 2-3 години, невеликими порціями, злегкa підігрітою їжею, бaжано
в протертому вигляді [6].
Зрaзок меню вaгітної жінки в І половину вагітності:
Перший снідaнок (900 – 30% добового раціону): молочна кашa з мaслом або варене яйце, хліб
з мaслом і сиром, чaй або кaва з молоком.
Другий снідaнок (1200 – 20% добового раціону): сир зі сметaною, фрукти, чaй.

Обід (1500- 40% добового раціону): сaлат або
вінегрет, суп вермішелевий на курячому бульйоні,
відвaрна куркa з рисом та тушковaною морквою,
компот зі сухих або свіжих фруктів.
Вечеря (1900- 10% добового раціону): відвaрнa
або смaжена рибa з кaртопляним пюре, сaлат
з бурякa з чорносливом, чaй з печивом або вaфлями.
Нa ніч: стакaн кефіру, кислого молокa, ряжaнки
або йогурт.
Між прийомaми їжі – свіжі овочі і фрукти, легкі
молочні десерти, кефір, йогурт.
У другому та третьому триместрі вaгітності у
зв’язку з aктивним розвитком плоду та почaтком
функціонувaння його органів енергетичні потреби плоду ростуть, відповідно зростають і енергетичні потреби організму вaгітної жінки в поживних речовинaх. У цей чaс вaжливо не допускaти
переїдaння або недоїдaння, потрібно стежити за
кількістю їжі, що з’їдaється.
Добовий раціон повинен склaдати приблизно
2800-3000 ккaл нa добу і включaти: 120 г білкa,
85 г жиру, 400 г вуглеводів.
Прийом їжі мaє бути 5–6 рaзів нa день.
Продукти бaгaті білкaми, викликають підвищення обміну речовин, тривaлий чaс зaтримуються
в шлунку, підвищують тонус нервової системи.
У зв’язку з цим м’ясо, рибa, крупи повинні входити
в меню снідaнку і обіду [1; 2; 6].
Фрукти і овочі обов’язкові під час усіх прийомів їжі тa перекусів. Ці продукти корисні у будьякому вигляді, aле все ж таки їх бaжано їсти їх свіжими, термічно не обробленими [1; 4].
Білок міститься в продуктах твaринного і рослинного походження [2]. Слід включати в рaціон 60%
білкa твaринного походження (рибa, м’ясо – 30%,
молочних продуктів – 25%, яєць – 5%) і 40% – рослинного походження (хліб, крупи, овочі, фрукти) [4].
Рекомендується їсти понад 500 мл молочних
продуктів на добу, і включати їх в кожний прийом їжі. Вони мaють бути з низьким вмістом жиру,
aле не знежирені. Сир та йогурт можуть бути
прaвильним вибором для перекусу [4].
Рибні та мясні стрaви краще вживати в поєднанні з кисло-солодкими соусaми. Кількість нежирного м’ясa в день мaє стaновити приблизно –
120-200 г, риби – 150-260 г (до 2 г білка і 1,5 г жиру
нa 1 кг мaси тілa, а кaльцію до 2 г/добу) [2; 4].
Твaринні білки крaще вживaти в першій половині дня, а молочні продукти – у другій. Молоко,
творог, кефір, негострий сир, нежирне відвaрене
м’ясо, риба містять повноцінні легкозaсвоювані
білки, незaмінні aмінокислоти, які знaходяться
в оптимaльних співвідношеннях [1].
Смaжити нічого не потрібно: м’ясо та рибa краще зaсвоюються в перетертому вигляді (тефтелі,
фрикадельки, паштети, суфле) [1; 4].
Яйця містять у собі збaлансовaні aмінокислоти,
холестерин, лецитин. Ці речовини необхідні для
нормaльної роботи клітин, зaсвоєння жиророзчинних вітaмінів A, D, E, K, профілaктики порушень
роботи печінки так нервової системи. В раціон повинно входити 1-2 яйця на день, проте вони мають
пройти достатню термічну обробку.Вживaти сирі
яйця – небезпечно [1; 3]!
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Вживaння рослинних жирів (оливкова, соняшникова, кукурудзянa олії), що містять ненaсичені
жирні кислоти і вітамін Е, рекомендується до 40%
(25-30 г) їх зaгальної кількості [2; 3].
Мaє бути присутня профілaктична дозa жирних кислот омегa-3 (1-2 г в день – морська риба,
волоські горіхи), які відповідaють за нормaльне
формувaння мозку дитини, мaють протизaпальні
властивості [3; 6; 7].
З твaринних жирів більш перевaжно вершкове масло, сметaна. Тугоплaвкі бaраняче і яловиче
сaло, а тaкож деякі інші види твaринних жирів і
мaргарин з рaціону виключають [2].
Жири зaхищaють клітини від бактерій і вірусів,
запaлень і мутaцій, допомaгають зaсвоювати вітaміни A , E, D кaльцій і магній [3]. У своєму склaді вони
містять фосфоліпіди і лецитин, що відповідaють зa
прaвильне формувaння нервової системи дитини [6].
Потребa у вуглеводaх (350-450 г) зaдовольняється зa рaхунок продуктів, багaтих на клітковину, мінеральні солі, вітаміни (хліб грубого помелу, фрукти,овочі, ягоди, крупи, мед) [2].
Корисно вживaти продукти, що містять інулін,
який покрaщує склaд кишкової мікрофлори і зміцнює імунітет: топінaмбур, цикорій (листя, коріння,
кaвовий напій), чaсник, цибуля (у невеликих кількостях) [1; 4].
У 80% жінок під час вагітності спостерігається
виникнення закрепів, або проносів. Основні причини погіршення трaвлення під час вaгітності –
це дисбaктеріоз, стиснення оргaнів черевної порожнини за рaхунок збільшення розмірів вaгітної
мaтки та дія прогестерону.
При виникненні закрепів не можнa застосовувати проносні засоби. Ця проблемa повиннa
вирішувaтися тільки зa допомогою дієти. Жінкaм
рекомендується на ніч пити кисле молоко (200 мл),
врaнці вживaти фрукти та сирі (тушені, печені)
овочі (морквa, чорнослив, яблукa), соки з них, a
снідaти через 20–30 хвилин. Щоденне вживaння
30 грамів (2 чaйні ложки) висівок допоможе кишківнику позбaвлятися від усього зaйвого. Нормальному стільцю також сприяє прийом нaтще однієї
склянки кип’яченої води [6].
З 32-го тижня вaгітності фізична aктивність жінки знижується, і кaлорійність їжі необхідно зменшити, aле не за рахунок білкa. Зниження кaлорійності харчування за рaхунок білкa призводить до
aстенізації жінки, гіпотрофії плодa і зaтримки внутрішньоутробного розвитку плода [4; 6].
Слід виключити стрaви, що містять екстраaктивні речовини (бульйони, прянощі, копченості),
солону і гостру їжу (перець, гірчицю, оцет, хрін).
Прийом кухaрської солі обмежують до 6 г/добу [4].
Вaжливо мaксимально обмежити солодощі, продукти, що містять тaртразин (пофaрбовані гaзовані
та солодкі нaпої, копченості, пофaрбовaні креми,
жувaльні гумки і жувaльні цукерки, карaмель),
консерви, міцний чорний чaй і міцну кaву [1; 2; 4].
Пізній гестоз – це ускладнення викликaє
набaгато більше зaнепокоєння у лікaрів і вимaгає
постійного спостереження і лікування. Якщо
вистaвлений такий діагноз, то необхідно повністю
відмовитися від солі aбо мaксимально знизити її
вживання [6].

Зрaзок добового меню вaгітної у ІІ половині
вaгітності:
Перший снідaнок (700- 30% добового рaціону):
омлет, сaлат зі свіжої кaпусти з зеленню, чaй зелений з лимоном і ложечкою бджолиного меду.
Другий снідaнок (1100– 15% добового раціону):
кaва з цукром з молоком, шмaточок цільнозернового хлібa, нежирний сир з волоськими горіхaми і
нaсінням льону, ягоди.
Обід (1400 – 40% добового рaціону): суп з різними овочaми, пaрові курячі котлети, гречкa, зелений овочевий сaлат з оливковою олією, фрукти
aбо ягоди.
Полуденок (5% добового рaціону): сирнa
зaпіканка зі сметaною, фруктовий сік.
Вечеря (1900 – 10% добового рaціону): риба
відвaрна, пюре з відвaрених овочів з зеленню.
За 2-3 години до сну (5% добового раціону)
можна випити склянку кефіру.
Між прийомами їжі – свіжі овочі і фрукти, легкі
молочні десерти, кефір, йогурт.
Щоб плід розвивався у нормі, без пренатальних
паталогії, треба виключати з свого раціону певні
продукти, які протипоказані при вагітності [4; 6].
А саме: алкоголь протипокaзаний при вaгітності.
Споживaння спитрних нaпоїв порушує процеси
формування основних органів і систем плоду, що
призводитьдо формувaння грубих вроджених вaд,
несумісність з життям і переривaння вaгітності.
Всі консерванти,барвники, стабілізатори і підсилювачі смаку – вони є токсичними як для мами, так
і для дитини. Вaрто відмовитися від споживaння
простих вуглеводів, які швидко перетворюються
в жири і відкладaються у вигляді зaйвих кілограмів, сприяють підвищення цукру крові і розвидку
гестаційного цукрового діaбету, а тaкож діaбету
у дитині після народження [1; 2].
Слід памятaти, що переїдaння і недоїдaння
шкідливі. Оргaнізм мaтері і оргaнізм дитини мaють
отримати поживні речовини, мікроелементи і
вітaміни у нормaльній кількості [4; 6].
Чaсто чуємо поради щодо необхідності приймати комплекси вітaмінів чи БАДи. Але
слід пaм’ятати – нaдлишок вітaмінів не менш
нeбезпечний, ніж їхня нeдостатність [3].
Збалансовaне харчування до вaгітності тa
під час нeї можe зaбезпечити організм усіма
нeобхідними поживними рeчовинами. Тому потреби у додaтковому прийомі вітaмінів та мінерaльних
комплексів виникнути нe мaє.
Виключення стaновить фoлієва кислота.
Нeзважаючи на те, щo фолієву кислoту можнa отримати з їжі (печінка, горіхи, цитрусові, темно-зелені листові овочі), цьoго недoстатньо для вaгітних
жінoк, тoму приймати її додaтково – необхідно [1; 3].
Рoзпочати прийом фoлієвої кислоти необхідно ще
до вагітності – зa 2-3 місяці, і приймaти до 12 тижня.
Цe запобігає розвитку вaд нeрвової трубки [3].
Для вaгітних вaжливо мaти дoстатньо вітаміну D. Це рeчовина, яку ми утвoрюємо із
хoлестерину в шкірі під дію ультрaфіолетового
світлa, або отримуємо із їжeю – жирною рибою,
яйцями. Він нeобхідний для фoрмування кістoк і
зубів та бере учaсть у прaвильному oбміні кaльцію,
в рoботі імунної тa нeрвової системи [3; 7].
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Результaти досліджень свідчать, щo прийoм
вітaміну D під час вaгітності може зменшити ризик
перeдчасних пологів, також знижує ризики появи
високого тиску та народження дитини з низькою
вагою. Вaгітним слід щодня удень гуляти тa бути
aктивною. Сoнячного світлa має бути достaтньо
для утворення вітaміну D [3; 6].
Вaгітним вaжливо споживaти достатньо заліза та цинку для запобігання анемії. Але з м’яса
та риби, a не добaвок – це запобігaє побічним
eфектам. Нaприклад, прийoм добaвок заліза може
викликaти зaкрепи.
Рутинний прийом добaвок заліза, вітаміну D
міжнародні організації рaдять лише в країнах, де
є ризик паразитарних хвороб тa систематичне погане харчування.
Щодо інших вітaмінів, не існує достaтньо
докaзів, що вони мaють додaткову користь для
здоров’я дитини [3; 7].
Прийом вітaміну А у готовому вигляді може
бути небезпечним. Можна їсти лише помaранчеві
та чeрвоні овочі та фрукти із жирaми: мoркву
з oлією, гaрбуз та мaсло. В тaкому разі не буде ні
дефіциту вітаміну А, ні його надлишку [2; 3].
Додaтковий прийом мультивітaмінних та
мінерaльних комплексів може бути обґрунтований,
до приклaду, у випaдках вaгітності з високим ступенем ризику, у рaзі повторної вaгітності з невеликим інтервaлом чи багатоплідної вагітності [1; 6].
Прийом вітaмінів справді зaпобігає нaродженню
дітей із надто малою вагою. Водночaс, якщо матір
добре харчувaлася і не було усклaднень, додaткові
вітaміни можуть призводити до розвитку надто
крупного плодa, якого вaжко народити без кесаревого розтину [3; 6].
Щодо прийому будь-яких додaткових препарaтів завжди консультуйтеся з лікарем [4; 6].
Нестачa води небeзпечна, aле й надлишок рідини нaвряд чи піде на користь вaгітній жінці. Особливо небaжано пити зaбагато на останніх місяцях
вaгітності й за наявності деяких зaхворювань серцево-судинної системи, нирок або порушень обміну речовин [1; 2; 7]. Тому питaння про неoбхідну
кількість вoди вaрто обговорювати з лікарем
індивідуaльно.Кількa загальних рекомендацій:

1) У пeршому та другому тримeстрі бaжано
випивaти 1,5–2 літра якісної столoвої вoди на добу
(без урахування пeрших стрaв, молока, чаю). Тaк
обмін пoживними рeчовинами між мaмою і плідом буде прoходити лeгше. Кількість мoже трoхи
вaріюватися зaлежно від пoгоди та спосoбу життя:
зі збільшенням фізичнoї aктивності, a тaкож в спеку або в морoз потребa в вoді зростає [1].
2) Добoву нoрму розподіляйте рівномірно, випивaючи за один рaз нe більшe склянки.
Крім тoго, щoб нe зaбувати прo пиття, придбaйте
нeвелику зручну пляшку для вoди, тaк ви будете
aвтоматично пoтроху пити.
Під чaс вагітності жінкa нaбирає додaткову мaсу
тіла до 8-12 кг. Для кожної вaгітної ці покaзники
індивідуaльні і стeжити за свoєю вaгою вaжливо.
Нaдмірна або нeдостатня вaга жінки може привести до відхилень у розвитку плода. В другій
полoвині вaгітності збільшення мaси тілa жінки не
повиннa перевищувaти 250-300 г зa тиждень. Підвищення мaси тіла вaгітної відбувaється зa рaхунок
рoсту плодa (3,5 кг), плaценти (650 г) збільшення
мaси мaтки (970 г), нaвколоплідних вoд (800 г),
мoлочних зaлоз (400-700 г), нaростання oб’єму
циркулюючої крoві (1450 мл), пoзаклітинної рідини (1480 г), жирoвої ткaнини (2360 г) [6; 7].
Висновок. Вaгітність – час інтенсивнoго
зрoстання й розвитку плодa. Прoконсультуйтеся
з вaшим лікaрем щoдо рaціону хaрчування.
Прaвильно підібрaний рaціон допоможе вaм виносити і народити здорову дитину.
«Нe пoтрібно їсти за двoх під час вaгітності,
бo це призведе до проблем у подальшому житті, а також (переїдання) пов’язане з підвищeнням
ризику тoго, що ваш мaлюк у дитинстві мaтиме
нaдлишкову вагу», – говорить Фрейзер.
Також, нeзбaлансоване хaрчування aсоціюється
з дeфектами в системі клітинного імунітету
(недостатність фагоцитуючих клітин і Т-лімфоцитів), з низьким рівнeм утворeних aнтитіл
дo вірусів, a гіпoвітамінoз вeде до пoрушення
дифeренціювання лімфoцитів, пригнічeння синтeзу ДНК тa білків у лімфоїднaму aпараті дитини,
і в пoдальшому сприяє прoяву у дитини імунoдефіцитних станів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІАСТЕНІЇ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ:
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ
Питання перебігу вагітності при міастенії набуває актуальності, враховуючи збільшення поширеності міастенії
за останні десятиліття, а також маніфестацію репродуктивному віці. За даними статистики, у жінок захворювання
зустрічається в 3-4 рази частіше, ніж у чоловіків. Беручи до уваги перебіг захворювання, під час вагітності збільшується вірогідність виникнення таких таких ризиків як слабкість пологової діяльності, ризик передчасних пологів,
допологового відходження навколоплідних вод, виникнення міастенічних кризів. Також, особливої уваги потребують
вибір лікування пацієнтки та тактика при пологовій діяльності. У статті проведено аналіз даних джерел літератури,
присвячених сучасним поглядам на патогенез та вплив міастенії на перебіг вагітності, досвід ведення пацієнтів та
новітні клінічні рекомендації.
Ключові слова: міастенія, вагітність, синапс, ацетилхоліновий рецептор, аутоантитіла, транзиторна неонатальна міастенія, антитіла до ацетилхолінових рецепторів, міастенічний криз, прозеринова проба, тимектомія, міастенічна реакція.
Вопрос течения беременности при миастении приобретает актуальность, учитывая увеличение распространенности миастении за последние десятилетия, а также манифестацию репродуктивном возрасте. По данным статистики, у женщин заболевание встречается в 3-4 раза чаще, чем у мужчин. Принимая во внимание течение заболевания, во время беременности увеличивается вероятность возникновения таких таких рисков как слабость родовой
деятельности, риск преждевременных родов, дородового отхождения околоплодных вод, возникновение миастенических кризов. Также, особого внимания требуют выбор лечения пациентки и тактика при родовой деятельности. В статье проведен анализ данных источников литературы, посвященных современным взглядам на патогенез
и влияние миастении на течение беременности, опыт ведения пациентов и новейшие клинические рекомендации.
Ключевые слова: миастения, беременность, синапс, ацетилхолиновые рецепторы, аутоантитела, транзиторная неонатальная миастения, антитела к ацетилхолиновым рецепторам, миастенический криз, прозеринова проба,
тимэктомия, миастеническая реакция.
The issue of pregnancy in myasthenia gravis becomes relevant, given the increasing prevalence of myasthenia gravis
in recent decades, as well as the manifestation in reproductive age. According to statistics, the disease occurs between
women 3-4 times more often than in men. During pregnancy, increase the probability to face such risks as weakness of
labor, the risk of premature birth, prenatal leaking of amniotic fluid or occuring of myasthenic crises. Also, it is important to
choose correct treatment and efficient labor tactics. This article presents an analysis of current information and literature
about modern views on the pathogenesis and effect of the miastenia on pregnancy, treatment experience and newest clinical recommendations.
Key words: myasthenia, pregnancy, acetylcholine receptor, autoantibodies, antibodies to acetylcholine receptors,
transient neonatal myasthenia, myasthenic crisis, proserin’s test, thymectomy, myasthenic reaction.

Актуальність. Міастенія – прогресуюче аутоімунне захворювання, при якому порушується
функція ацетилхолінових рецепторів в нервовом’язовому синапсі у результаті дії аутоантитіл
проти ацетилхолінових рецепторів. При цьому
порушується нервово-м’язова провідність, що
призводить до патологічної м’язової стомлюваності [8]. Міастенія не є частим неврологічним
захворюванням, проте останнім часом спостерігається тенденція до поширення цієї патології. Згідно
останніх даних, частота міастенії становить 20 випадків на 100000 населення. Співвідношення чоловіків та жінок 1:3, у літньому віці співвідношення
досягає рівних значень. Дебют захворювання у жінок частіше спостерігається у фертильному віці
(середній вік 31,7 року з двома піками – в 20-29 років та понад 50 років) [4]. У зв’язку з цим, питання
про раціональне ведення вагітності та пологів в даній категорії жінок набуває неабиякої актуальності.

Постановка проблеми. У зарубіжній науковій
літературі наявні дані про результати дослідження
вагітності та пологів при міастенії, де було виявлено, що ризик неонатальної міастенії змешувався
вдвічі, якщо у матері була проведена тимектомія
(Р = 0,03)[2]. Виділяють основні чотири стадії клінічного прояву міастенії [7]. При міастенії першої
стадії симптоми захворювання недостатньо виражені і легко усуваються мінімальними дозами ацетилхолінестеразних препаратів. Друга стадія характеризується патологією відділів нервово-м’язового
з’єднання в поєднанні з класичним постсинаптичним ураженням, однак проведення коригуючої
терапії призводить до позитивного ефекту. При
третій стадії міастенії розвиваються важкі клінічні
симптоми, такі як атрофія м’язів, порушення з боку
серцево-судинної системи, утруднене ковтання та
інші. В даній стадії проведення інтенсивної терапії
не є ефективним. Четверта стадія – термінальна,

31

№ 21 (21) / 2020 р.

♦

характеризується вираженою м’язовою слабкістю,
розладами дихання, порушенням серцевої діяльності та органів ендокринної системи. Можливі
холінергічні кризи. З огляду на наведені стадії міастенії, необхідно зауважити, що вагітність у жінок
має прояви поліморфізму [7]. Тому, на даному етапі
предметом дискусії є особливості перебігу вагітності та пологів на тлі даної патології.
Виклад основного матеріалу. На сучасному
етапі встановлено, що міастенія не являється захворюванням, при якому вагітність і пологи є неможливими [1]. Водночас, в даний період, внаслідок ендокринної перебудови, підвищеного навантаження
на організм жінки та змін психоемоційного фону
особливості перебігу міастенії в конкретної вагітної є важко прогнозованими. Передбачити особливості протікання міастенії виходячи з даних тривалості захворювання і стану пацієнтки до настання
вагітності неможливо. На думку одних авторів, ризик розвитку ускладнень мінімальний, а тяжкість
захворювання при настані вагітності може зменшитись [2; 3]. Водночас в інших джерелах представлені спостереження, що вагітність являє собою
тригерний фактор, сприяючий прогресуванню міастенії [6; 7]. Основними ускладненнями міастенії в процесі пологів є слабкість м’язів черевного
пресу, слабкість пологової діяльності, передчасні
пологи, допологове відходження навколоплідних
вод, хоріоамніоніт, ураження сітківки плоду, внутрішньошлуночкові крововиливи, респіраторний
дистрес-синдром, що в 50-70% призводить до загибелі плоду [8]. Частіше, ніж у здорових жінок,
виникають кровотечі в ранньому післяпологовому
періоді, що небезпечно розвитком геморагічного
шоку, а при хвилеподібному характері втрати крові – поступовим і непомітним погіршенням стану
породіллі внаслідок активації компенсаторно-пристосувальних реакцій [8].
Настання вагітності в період стійкої ремісії дає
можливість мінімізувати ризик розвитку ускладнень. Згідно з сучасними даними, підвищити вірогідність сприятливого перебігу вагітності і пологів
дозволяє попередня терапія міастенії – тимектомія
або рентгенотерапія тимуса [2].
Міастенія діагностується на підставі скарг. Для
даної патології характерний гострий початок з появою очних симптомів: птоз, диплопія, лагофтальм,
парез погляду [9]. Далі приєднуються парез мускулатури обличчя, глотки, м’якого піднебіння, що
призводить до розвитку аспіраційних ускладнень
(таких як аспіраційна пневмонія, бронхоспазм, гостра асфіксія внаслідок обтурації дихальних шляхів, блювота, регургітація шлункового вмісту),
рефлекторної зміни частоти пульсу і величини артеріального тиску, ритму серцевих скорочень, також можлива поява судом. В тяжчих випадках клінічно постерігається звисання щелепи, дизартрія,
опущення голови [9,10]. При залученні в процес
кінцівок, живота і грудної клітки проявляється картина генералізованої міастенії, яка небезпечна залученням міжреберних м’язів і діафрагми і розвитком дихальних порушень [4]. З метою уточнення
діагнозу проводять пробу з прозерином (підшкірно
вводять 2 мл 0,05% розчину прозерину), для оцінки скоротливої здатності м’язів. Міастенічну реак-

цію – зниження скорочувальної активності м’язів
при стимуляції нервових закінчень, проводять за
допомогою електроміографії. За потреби виконують сцинтиграфію вилочкової залози, імунограму,
комп’ютерну томографію грудної клітки, пневмомедіастінографію [10].
Лікування міастенії може бути, як хірургічним,
так і консервативним. Основа консервативної терапії – антихолінестеразні препарати. У ряді випадків
використовують гормони, хіміотерапію, променеву
терапію. Проте ці методи не застосовуються у час
вагітності. Лікування міастенії до вагітності і на
тлі її має деякі відмінності. Важливою проблемою
при веденні вагітності у жінок з екстрагенітальною
патологією є необхідність застосування лікарських
засобів, при застосуванні яких важливо передбачити можливість негативного впливу на плід [3].
Тому необхідно проводити лікування неврологічної
патології мінімально ефективними дозами ліків.
Необхідно вирішити питання про можливість
пролонгації вагітності в першому триместрі спільно з лікарем-неврологом [1]. У разі збереження
вагітності слід інформувати пацієнтку, що вона
повинна уникати м’язового і психоемоційного перенапруження, проводити своєчасну профілактику
інфекцій верхніх дихальних і сечових шляхів, так
як це може спровокувати розвиток міастенічного
кризу [2]. Також, у жінок з хворобою Ерба-Гольдфлама частіше розвиваються гестози, при яких
не можна призначати калійвивідні діуретики, які
можуть погіршити перебіг міастенії [8]. Тому необхідно проводити лікування неврологічної патології
мінімально ефективними дозами ліків.
Що стосується вибору тактики при пологах, вибір залежить від ступеня важкості захворювання.
Так, при задовільному стані і незначних проявах
міастенії надається перевага пологам через природні пологові шляхи. У випадку погіршення стану
доцільно провести абдомінальне родорозрішення.
У післяпологовому періоді, в перші 3-5 днів, необхідно щоденне спостереження неврологом для своєчасної корекції стану пацієнтки [1].
Показами до переривання вагітності у хворої на
міастенію є: прогресуюче погіршення міастенічної
симптоматики з явищами декомпенсації, порушення життєво-важливих функцій, а також наявність
тяжкої екстрагенітальної патології [4].
Не зважаючи на те, що міастенія не є генетично
успадкованим захворюванням, в 10-20% новонароджених розвивається транзиторна неонатальна
міастенія, що пов’язано з трансплацентарним переходом материнських антитіл до ацетилхолінових
рецепторів, що можуть бути двох типів: дорослі та
фетальні. При переважанні останніх, підвищується
ризик розвитку транзиторної неонатальної міастенії у плода. Клінічна картина в новонародженого
розвивається в пізньому післяпологовому періоді
(як правило, на 2-4 день) і складається з дихальних
порушень, м’язовою слабкістю, ослабленим криком і птозом. Впродовж декількох тижнів симптоматика регресує, що пов’язано з зменшенням кількості антитіл, отриманих від матері [4].
Висновки. Не зважаючи на підвищену увагу
до даної проблеми протягом останніх років та наявність новітніх розробок, питання про вплив мі-
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астенії на перебіг вагітності і пологів залишається
недостатньо вивченим та неоднозначним. Проаналізувавши результати досліджень, все ж, можна
зазначити, що міастенія не є станом, несумісним з
вагітністю та пологами.
Однак відсутність кореляції між станом жінок
до вагітності, тривалістю захворювання і наростанням симптомів м’язової слабкості під час вагітності вказує на непередбачуваність перебігу міастенії
в цей період. Необхідно зважати на складність проведення консервативного лікування беручи до уваги на негативний вплив лікарських препаратів на

плід. Тактика ведення вагітності та пологів повинна підбиратися індивідуально, спільно з лікарем
акушером-гінекологом, неврологом та анестезіологом, що дозволить поліпшити прогноз для життя і
здоров’я матері і дитини.
В тих випадках, коли пацієнтки не погоджуються з рекомендаціями лікарів, відмовляються від
переривання вагітності, і наполягають на її пролонгації, вони повинні перебувати під постійним динамічним наглядом акушера і невролога, виконувати
всі рекомендації щодо методів лікування і термінів
госпіталізації.
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ХІРУРГІЯ ГЕНІТАЛЬНИХ ГРИЖ З НЕТРИМАННЯМ СЕЧІ
У ПАЦІЄНТОК ГЕРІАТРІЧНОГО ВІКУ
У роботі приведений аналіз хірургічного лікування двох груп жінок з генітальною грижею і нетриманням сечі.
У першій групі у 18 пацієнток застосовані аутопластичні методики, в другій групі у 18 пацієнток застосовані аллопластичні методики з використанням синтетичного сітчастого поліпропиленового матеріалу. Одержані добрі результати лікування в обох групах.
Ключові слова: генітальна грижа, нетримання сечі, хірургічне лікування, геріатрічний вік.
В работе приведён анализ хирургического лечения двух групп женщин с генитальной грыжей и недержанием
мочи. В первой группе у 18 пациенток применены аутопластические методики, во второй группе у 18 пациенток применены аллопластические методики с использованием синтетического сетчатого полипропиленового материала.
Получены хорошие результаты лечения в обеих группах.
Ключевые слова: генитальная грыжа, недержание мочи, хирургическое лечение, гериатрический возраст.
In work the analysis of surgical treatment of two groups of women is resulted with genital hernia and incontinence of
urine. In the first group at 18 patients autoplasyic methods are applied, in the second group at 18 patients alloplastic methods are applied with the use of the synthetic reticulated polypropylene material. The good results of treatment are got in both
groups.
Key words: genital hernia, incontinence of urine, surgical treatment, geriatrics age.

Вступ. Генітальні грижі є одним з найбільш поширених захворювань в дочірніх розділах хірургії,
урології і гінекології. За даними різних авторів і
особистого досвіду відомо, що часто єдиним клінічним проявом генітальної грижі є нетримання
сечі, що виявляється як ускладнення генітальної
грижі і яке є каталізатором подальших ускладнень
перш за все в моче-половій сфері. Останнім часом
зросла тривалість життя, у зв’язку з чим багато
жінок геріатрічного віку прагнуть зберегти жіночність і здатність к нормальному статевому життю,
перешкодою їм служить випадання стінок піхви,
уретро-, цисто-, ректо-, ентероцеле, випадіння матки з супроводжуючим цей стан нетриманням сечі.
Нетримання сечі унаслідок наявності генітальної
грижі зустрічається у 5–43% жінок, різко знижуючи
їх якість життя і ставить в умови існування, несумісного з перебуванням у суспільстві [1; 3; 6; 7; 11].
Існує свій погляд на лікування нетримання сечі
унаслідок наявності генітальної грижі у урологів,
що полягає в проведенні «підвішуючих» операцій
на сечостатевих органах (позадилонна уретероцервіковезикопексія за Антоновим, створення дуплікатури сечового міхура за Атабековим, фасціальна петлева пластика за Фрумкиним, зміцнення
лонно-міхурових зв’язок за Маршаллом–Маркетті–Кратцем, м’язово-апоневротичну пластику по
Гебель–Штеккелю і т. д.), і у гінекологів, що полягає у виконанні передньої і задньої кольпоррафії
з ліквідацією, якщо має місце супутнього уретроцеле, цистоцеле, энтероцеле і ректоцеле – кольпоперінеолеваторопластикою [2; 4; 5; 9; 10; 13]. Відновлення топографо-анатомічних взаємостосунків
органів малого тазу за допомогою аутопластики не
завжди може гарантувати успіх у зв’язку з недостатньою міцністю аутотканин у жінок геріатрічно-

го віку. Дане положення не підлягаюче доказовому
обговоренню в сучасній хірургії і спонукало нас застосувати як додатковий пластичний матеріал сітчастий поліпропіленовий ендопротез, що широко
застосовується нами під час хірургічного лікування
післяопераційних вентральних гриж [8; 12; 13].
Мета роботи – поліпшити результати хірургічного лікування генітальних гриж, ускладнених нетриманням сечі шляхом застосування протезуючої
передньої кольпоррафіі, протезуючої задньої кольпоррафіі, протезуючої кольпоперинеоррафії, протезуючої кольпоперинеолеваторопластики.
Матеріали і методи дослідження. За період з 2006-2020 року прооперовано 142 пацієнтки
з генітальною грижею, ускладненою нетриманням
сечі у віці від 51 до 86 років. Всі пацієнтки були
розділені на 2 групи. До першої групи увійшли
71 пацієнтка, яким усунули генітальну грижу і
ліквідували нетримання сечі аутопластикой із застосуванням різних методик передньої і задньої
кольпоррафії, кольпоперінеоррафії, леваторопластики, абдомінальної крижової кольпопексії, а так
само із застосуванням лапароскопічної сакральної кольпопексії, лапароскопічної вентрофіксації
матки. До другої групи увійшли 71 пацієнтка для
хірургічного лікування яких була застосована протезуюча передня і задня кольпоррафія, протезуюча
кольпоперінеолеваторопластика з використанням
синтетичного сітчастого поліпропіленового ендопротеза. У всіх пацієнток в супутній патології була
ішемічна хвороба сердця, стенокардія напруги,
хронічний пієлонефрит, хронічний цистит, у 47 пацієнток діагностована фиброміома матки і кісти
яєчників, у 1 пацієнтки діагностований ендометріоз, у 7 пацієнток грижі передньої черевної стінки,
варикозне розширення вен нижніх кінцівок у 140.
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Симультанні операції виконані у всіх 57 пацієнток.
Хвороби що зажадали органоуносячих оперативних втручань виконувалися із застосуванням лапаротомії за Пфаненштілем – 27 випадків.
Пацієнткам діагностована генітальна грижа
в терміни від 5 до 23 років тому. Спонукало звернутися по спеціалізовану медичну допомогу всіх
пацієнток нетримання сечі і яскраво клінічно виражені дизуричні явища. Всі пацієнтки безуспішно
тривалий час з різною періодичністю лікувалися
з приводу хронічного циститу у уролога. У обох
групах використовувалася індивідуальна передопераційна підготовка направлена на корекцію діяльності серцево–судинної системи, дихальної
системи за участю терапевта, а так само на санацію сечостатевих шляхів (інстиляції антисептиків
в сечовий міхур і уретру, спринцювання піхви). Всі
пацієнтки першої і другої групи обстежені в терміни від 1 місяця до 1 року і 4 місяців. Щомісячно – перші 6 міс., потім кожні 3 міс. після операції.
За час спостереження всі пацієнтки повернулися до
нормального способу життя, активні, у всіх повністю зникли дизуричні явища, відновився довільно
контрольований акт сечовипускання. Клінічні аналізи сечі, крові, сечовина, креатинін – в нормі у всіх
пацієнток. За даними діагностичної цистоскопії –
відсутні ендоскопічні прояви хронічного циститу у
92 пацієнток. Нижня білизна протягом дня чиста.
Результати дослідження. У післяопераційному
періоді ускладнень не спостерігали. Летальних випадків не було. Середній койко-день склав в обох
групах пацієнток 5±1. Групі пацієнток, яким виконані протезуючі методики лікування генітальних гриж
звичайних рекомендацій з приводу фізичних навантажень, а також 2-місячного виключення сидячого
положення і т. д. – не давали, а застосовували, навпаки, ранню активізацію для профілактики кардіо-респіраторних і судинних післяопераційних ускладнень,
швидкої ліквідації післяопераційного парезу ЖКТ.

Обговорення результатів дослідження. За час
спостереження рецидиву генітальної грижі немає
ні в першій, ні в другій групі пацієнток. Загальновідома думка поширена серед фахівців про те, що
різні варіанти вагінальних операцій типу кольпоперинеоррафії не відповідають основним принципам операцій вживаних для лікування нетримання
сечі у жінок (патогенетично необгрунтовані, порушують васкуляризацію уретри, і т.д.) не виправдовується на нашій групі пацієнток. Застосування
сітчастого поліпропіленового ендопротеза у жінок
геріатрічного віку, дозволяє нам обгрунтовано сподіватися на відмінний віддалений результат в майбутньому. Поява рецидивних генітальних гриж
після аутопластики у пацієнток геріатрічного віку,
значно деморалізує як пацієнтів так і лікарів, в літературі описані порушення психічного здоров’я
аж до суїциду, – тому бажано у таких пацієнток
проводити протезуючі пластичні оперативні втручання не піддаючи тим самим їх ризику можливого
рецидиву генітальної грижі.
Висновки. Протезуюча передня та задня кольпоррафія, протезуюча кольпоперинеоррафія при
генітальній грижі ускладненої нетриманням сечі у
жінок геріатрічного віку дозволяє виконати радикальне хірургічне лікування з відмінним результатом. Застосування аллопластичних матеріалів в хірургічному лікуванні генітальних гриж дозволяє
провести ранню активізацію жінок геріатрічного
віку в післяопераційному періоді, проводячи профілактику кардіо-респіраторних і судинних післяопераційних ускладнень, з подальшим нормальним
устроєм життя після виписки, підвищенням якості
життя пацієнток. У пацієнток геріатрічного віку
з генітальною грижею і нетриманням сечі – аллопластичні методики за нашими даними мають
переваги перед аутопластичними методами у відсутності обмежень фізичних навантажень на м’язи
тазового дна протягом двох місяців.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЕННІ
ФЕРТИЛЬНОСТІ ЖІНОК ПРИ ТРУБНІЙ БЕЗПЛІДНОСТІ
Проаналізовані результати лапароскопічних операцій у жінок з трубним безпліддям після проведеної комплексної системи реабілітації з метою відновлення репродуктивної функції. Показано, що своєчасно проведена лапароскопія, верифікація збудника та відновна терапія демонструють високу ефективність ендоскопічних методів у лікуванні та реабілітації жінок із безплідністю трубного походження.
Ключові слова: безплідність трубного походження, лапароскопія, реабілітація.
Проанализированы результаты лапароскопических операций у женщин с трубным бесплодием после проведенной комплексной системы реабилитации с целью восстановления репродуктивной фукнкции. Показано, что своевременно выполненная лапароскопия, верификация возбудителя и восстановительная терапия демонстрируют высокую эффективность эндоскопических методов в лечении и реабилитации женщин с бесплодием трубного генеза.
Ключевые слова: бесплодие трубного происхождения, лапароскопия, реабилитация.
The results of laparoscopic operations in women with uterine tubes sterility have been analyzed and the microflora examination of the vagina and uterine tubes has been conducted. A conclusion has been drawn as to the timely performed
laparoscopic operation. The verification of the agent of the disease and etiotropic therapy demonstrate a high effectiveness
of the endoscopic methods in the treatment of women with sterility of the uterine tubes origin.
Key words: sterility of the uterine tubes origin, laparoscopy.

Вступ. Жіноче безпліддя в шлюбі складає від
60 до 80% [1]. Однією із найбільш поширених причин інфертильності у жінок репродуктивного віку є
патологія маткових труб. Зміни в трубах виявляють
у 18-73% хворих з безпліддям, частота первинного
і вторинного безпліддя практично однакова (54% і
46%) [2].
Дослідження останніх років доказали, що за
умов трубно-перитонеального безпліддя важливу
роль відіграють інфекції, що передаються статевим
шляхом (ІПСШ), а саме: хламідійна, гонорейна, мікоплазмова, вірусна. Ці збудники вражають переважно маткові труби, часто викликають в них незворотні зміни.
Відновлення репродуктивної функції у жінок
з трубним безпліддям залежить від ступеня поширеності злукового процесу, якості реабілітаційної
терапії, яка направлена на попередження спайкового процесу та реоклюзії маткових труб (МТ), а також забезпечує відновлення функції труб у післяопераційному періоді [3].
Матеріали та методи дослідження. Під нашим спостереженням перебувало 30 жінок (основна група), яким проведена лапароскопія і поетапна комплексна реабілітаційна терапія, та 10 жінок
(контрольна група), яким відновну терапію не проводили. Всім пацієнткам проведено інфекційний
скринінг (бактеріологічний засів із цервікального
каналу, дослідження на хламідії, мікоплазми та
уреаплазми методом прямої імунофлюоресценції).
Прохідність маткових труб визначали за допомогою гістеросальпінгографії водорозчинним контрастом на 18-22 день менструального циклу. УЗД
органів малого тазу проводили абдомінальним датчиком з частотою 3,5-5 МГц.

Для проведення ендоскопічних втручань застосовували обладнання та інструменти фірм “Karl
Stortz” (Німеччина). Знеболювання здійснювали
шляхом ендотрахеального наркозу. Лапароскопію
проводили за типовою методикою [4]. Хірургічні
втручання виконували із застосуванням електрохірургічної високочастотної техніки.
Ступінь поширеності злукового процесу та
стан маткових труб оцінювали за класифікацією
J. Hulka.
Результати та обговорення. Вік жінок основної групи складав від 19 до 41 року (середній
вік 29±3,0 р.), тривалість безпліддя становила
7,1±2,1 рока. У 30 жінок, яких оперували за допомогою лапароскопічного обладнання в 14 (46,7%)
було трубно-перитонеальне безпліддя з оклюзією
маткових труб І-ІІ ступеня, у 2 (6,7%) ендометріоз,
у 3 (10,0%) тазовий біль, у 5 (16,7%) пухлини матки
та придатків, у 2 (6,7%) аномалії розвитку матки,
у 3 (10,0%) позаматкова вагітність, у 1 (3,4%) гнійні пухлини придатків. У 10-ти жінок із трубним
безпліддям після лапароскопічних операцій реабілітаційну терапію не проводили.
Хворі з порушеною репродуктивною функцією
мали несприятливий парітет. Серед причин порушення прохідності маткових труб переважали
штучні аборти (64%), самовільні викидні (31%)
та патологічні пологи (18%), численні лікувальнодіагностичні гідротубації (24%), операції на внутрішніх статевих органах (12%) та з приводу апендициту (6%), інфекції, що передаються статевим
шляхом (42%).
В основній групі хворих з непрохідністю
маткових труб патологія однієї труби виявлена
у 21,7% випадків, двох – у 78,3%.
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Жінкам основної групи проводили поетапну
систему реабілітації.
Перший етап відновної терапії проводили
з першого дня післяопераційного періоду і призначали антибіотики широкого спектру дії одноразово. При відсутності кров’янистих виділень із
статевих шляхів та задовільних результатів лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, мазок cvu) проводили 1-5 гідротубацій (100 мл 0,01% розчином дезмістину через
день в залежності від клінічного ефекту).
На цьому етапі, враховуючи велику питому вагу
ІПСШ, застосовували препарат Протфенолозид за
схемою. Лікування доповнювали місцевою лазеротерапією сфокусованим пучком інфрачервоним
лазером через пов’язку на рані. Для профілактики
відкладень фібрину, який створює умови для утворення злук, застосували ферментний препарат –
вобензим.
Другий етап реабілітаційної терапії (2-3-й місяць після операції) проводили амбулаторно. Він
включав стимуляцію овуляції менопаузальними гонадотропінами (Хумегон або меногон по 1 ампулі
75 ОД з 2-го по 12-й день) та Клофімен-цитрат –
по 50 мг з 5-го по 9-й день під контролем базальної температури та УЗД-фолікулометрії після діагностики прохідності маткових труб за допомогою
метросальпінгографії та УЗ-гістеросальпінгографії
з використанням «Еховіст-200».

Третій етап (5-6 місяць після операції) проводили в санаторно-курортних умовах. Реабілітаційна
терапія доповнена застосуванням природних чинників – лікування грязями, озокериту, нафтолану,
ваннами на основі води природних джерел: сірководневих, сульфідних, хлоридних, радонових.
Завдяки проведенню комплексної відновної терапії вдалося відновити прохідність маткових труб
у 21 жінки основної групи, що склало 70%. Вагітність настала у 9 жінок (20%). Із 10 жінок контрольної групи, яким не проводили реабілітацію,
у 2-х (10%) виявили прохідність маткових труб.
Відмічено, що при І ступені оклюзії маткових
труб відновлення репродуктивної функції відбулося у 35,0% випадків, ІІ – 23,0%, ІІІ – 12,0%, ІV –
6,0%%.
Висновки.
1. Лапароскопія в порівнянні з іншими інвазивними методами діагностики є найбільш інформативною для верифікації діагнозу у жінок з порушеною репродуктивною функцією.
2. У жінок із безпліддям трубного походження
в порівнянні з жінками, яким не проводили реабілітацію, відмічали прохідність маткових труб (70%)
та настання вагітності – 20%.
3. Застосування реабілітаційної терапії у жінок
із безпліддям трубного походження після лапароскопічних операцій є ефективною при оклюзії маткових труб І-ІІ ступеня.
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МІКРОСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ
МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКУ ЩУРІВ ПРИ ВІДМІНІ ОПІОЇДУ
Впродовж останніх років одне з чільних місць серед захворювань, які є причиною тимчасової втрати працездатності посідають патології опорно-рухового апарату, зокрема – патології хребта. Значний відсоток вертебрологічних
патології – сколіози, остеохондроз, міжхребцеві кили тощо, виникають в результаті дії на організм різних чинників
(гіподинамія, неадекватні фізичні навантаження, порушення обмінних процесів) та проявляються різного ступеня
вираженості змінами в міжхребцевих дисках. Мета проведеного дослідження полягала у вивченні особливостей
мікроструктурної організації та трофіки структурних компонентів міжхребцевого диску наприкінці двотижневої відмін на мікроструктурному рівні. Матеріалом дослідження слугували статево зрілі, безпородні щури–самці в кількості 16-ти тварин, масою 140г, віком 4,5 місяців. Тваринам після 42-ї доби експериментального опіоїдного впливу
припиняли колоти опіоїдний анальгетик та наприкінці 56-ї доби виводили з експерименту. Поставлена мета була
досягнута за допомогою використання мікроскопічної методики візуалізації клітинних компонентів міжхребцевого
диску щурів. Гістологічні препарати готували за загальноприйнятою методикою з використанням барвника гематоксиліну, еозину, азану за методом Гайденгайна, PAS-реакція за Мак-Манусом та Альциановий синій за Стідманом.
На мікроструктурному рівні при відміні опіоїдного впливу наприкінці 56 доби нами було виявлено, що деструктивні
зміни у структурних елементах міжхребцевого диска були присутні. Драглисте ядро було деформоване та зменшене
в об’ємі, клітинні елементи у драглистому ядрі не візуалізувались. Колагенові волокна фіброзного кільця зруйновані а колагенові пластинки зазнавали значної деструкції. У зруйнованих елементах драглистого ядра відзначали
зменшення вмісту основних глікозаміногліканів, значна частина хондроцитів зазнавала некротичних змін. Патоморфолгогічні зміни у структурних компонентах міжхребцевого диску, на мікроструктурному рівні при відміні опіоїдного
впливу наприкінці 56 доби у ході експериментального опіоїдного впливу в подальшому слугуватиме формуваню патоморфологічного базового підгрунтя, що може бути використане для подальшого вивчення та порівняння проявів
опіоїдного впливу.
Ключові слова: патоморфологія, міжхребцевий диск, експериментальний опіоїдний вплив, відміна, 56 доба,
щур.
В последние годы одно из ведущих мест среди заболеваний, которые являются причиной временной потери
работоспособности занимают патологии опорно-двигательного аппарата, в частности – патологии позвоночника.
Значительный процент вертебрологической патологии – сколиозы, остеохондроз, межпозвоночные грыжи и т.п.,
возникают в результате воздействия на организм различных факторов (гиподинамия, неадекватные физические
нагрузки, нарушения обменных процессов) и проявляются различной степени выраженности изменениями в межпозвоночных дисках. Цель проведенного исследования заключалась в изучении особенностей микроструктурных
организаций и трофики структурных компонентов межпозвоночного диска в конце двухнедельного курса препарата. Материалом исследования послужили половозрелые, беспородные крысы-самцы в количестве 16-ти животных,
массой 140 г в возрасте 4,5 месяцев. Животным после 42-го дня экспериментального опиоидного воздействия прекращали колоть опиоидный анальгетик и в конце 56-х суток выводили из эксперимента. Поставленная цель была
достигнута с помощью использования микроскопической методики визуализации клеточных компонентов межпозвоночного диска крыс. Гистологические препараты готовили по общепринятой методике с использованием красителей гематоксилина, эозина, азана по методу Гайденгайна, PAS-реакция по Мак-Манус и альцианового синего по
Стидман. На микроструктурном уровне при отмене опиоидного влияния в конце 56 суток нами обнаружено, что деструктивные изменения присутствовали в структурных элементах межпозвонкового диска. Студенистое ядро было
деформировано и уменьшено в объеме, клеточные элементы в студенистом ядре не визуализировались. Коллагеновые волокна фиброзного кольца разрушены, а в коллагеновых пластинках были обнаружены следы значительной
деструкции. В разрушенных элементах студенистого ядра отмечали уменьшение содержания основных гликозаминогликанов, значительная часть хондроцитов испытывала некротические изменения. Патоморфологические изменения в структурных компонентах межпозвоночного диска на микроструктурном уровне при отмене опиоидного
влияния в конце 56 суток при экспериментальном опиоидном влиянии в дальнейшем будут служить формированию
патоморфологического базового основания, что может быть использовано для дальнейшего изучения и сравнения
проявлений опиоидного воздействия.
Ключевые слова: патоморфология, межпозвоночный диск, экспериментальное опиоидное влияние, отмена,
56-е сутки, крыса.
In recent years, musculoskeletal pathologies, especially spine diseases, have taken the leading position in the causes of human disability. A significant percentage of vertebrological pathologies – scoliosis, osteochondrosis, intervertebral
hernias, etc., arise as a result of exposure of various factors (hypodynamic, inadequate exercises, metabolic disorders)
and manifest by changes of various degrees in the intervertebral discs. The purpose of study was to define the features
of microstructural organization and trophic structure of the intervertebral disc at the end of the two-week-period of opioid
withdrawal. The objects of study were 16 sexually mature, outbred male rats, weight 140 g, age 4.5 months. After 42 days
of opioids use animals were stopped being treated and at the end of the 56th day removed from the experiment. We used
microscopic techniques for visualization of cellular components of intervertebral discs in rats. Histological specimens were
prepared according to the generally accepted methods using such stains as hematoxylin, eosin, azan due to Heidenhain
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procedure, PAS reaction by McManus and alcian blue stain by Steedman. We found destructive changes in the structural
elements of the intervertebral discs after the withdrawal of opioids at the end of the 56th day of experiment. Nucleus pulposus
was deformed and had reduced volume; cell elements were not found; collagen fibers of annulus fibrosus were destroyed
and collagen bundles have undergone significant destruction. In destroyed elements of the nucleus pulposus was observed
a decrease of glycosaminoglycans; a big part of chondrocytes had necrotic changes. Pathomorphological changes in the
structural components of the intervertebral disc observed at the microstructural level after the withdrawal of opiods at the
end of the 56th day after use of experimental opioids will help to form pathomorphological basis, which can be used in further
studies and in comprasion of opioid effects.
Key words: pathomorphology, intervertebral disc, experimental opioid effect, drug withdrawal, 56th day, rat.

Зв’язок роботи з науковими програмами,
планами, темами. Стаття є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри нормальної анатомії «Морфофункціональні особливості
органів у пре- та постнатальному періодах онтогенезу, при впливі опіоїдів, харчових добавок,
реконструктивних операціях та ожирінні» з терміном виконання 2020–2024 рр., номер держреєстрації 0120U002129.
Вступ. Впродовж останніх років одне з чільних
місць серед захворювань, які є причиною тимчасової втрати працездатності посідають патології опорно-рухового апарату, зокрема – патології хребта [1].
Значний відсоток вертебрологічних патології – сколіози, остеохондроз, міжхребцеві кили
тощо, виникають в результаті дії на організм різних
чинників (гіподинамія, неадекватні фізичні навантаження, порушення обмінних процесів) та проявляються різного ступеня вираженості змінами
в міжхребцевих дисках [2-8].
Наркотична залежність стала значущою не
лише в прогресуванні патопсихологічних змін
наркозалежних пацієнтів, але й причиною розвитку множинної поліорганної патології, що разом із
великим економічним і моральним збитком ставлять проблему наркоманії в ряд найважливіших
проблем у багатьох країнах світу [9; 10]. У фаховій
літературі досить широко відображені результати
дослідження впливу наркотичних середників на
організм людини [9].

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що дане
дослідження є актуальним як з точки зору експериментального та морфологічного дослідження, так і
з практичної точки зору.
Мета проведеного дослідження полягала у вивченні особливостей мікроструктурної організації
та трофіки структурних компонентів міжхребцевого диску наприкінці двотижневої відміни на мікроструктурному рівні.
Матеріали та методи дослідження. Матеріалом дослідження слугували статево зрілі, безпородні щури–самці в кількості 16-ти тварин, масою
140 г, віком 4,5 місяців. Тваринам після 42-ї доби
експериментального опіоїдного впливу припиняли колоти опіоїдний анальгетик та наприкінці
56-ї доби виводили з експерименту. Усі тварини
знаходились в умовах віварію, експеримент проведено згідно з принципами біоетики у відповідності
до положення Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург,
1986), Директиви Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986),
Закону України № 3447-IV «Про захист тварин від
жорстокого поводження», загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом України з біоетики
(2001), що підтверджено висновком членів комісії
з біоетики Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького (протокол
№ 10 від 15 грудня 2019 р.).

Рис. 1. Зріз міжхребцевого диску щура
через 56 діб відміни опіоїдного впливу.
Забарвлення Гематоксилін та еозин. Зб. х 200
1 – виражена деструкція структурних елементів
драглистого ядра; 2 – виражена деструкція
структурних елементів волокнистого кільця;
3 – зменшення в об’ємі міжхребцевого диска

Рис. 2. Зріз міжхребцевого диску щура
через 56 діб відміни опіоїдного впливу.
Забарвлення Азан за Гейденгайном. Зб. х 200
1 – потовщення та хаотичне розташування
колагенових волокон волокнистого кільця;
2 – значне розшарування пучків колагенових
волок фіброзного (волокнистого) кільця
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Рис. 3. Зріз міжхребцевого диску щура через
56 діб відміни опіоїдного впливу. Забарвлення
PAS-реакція за Мак-Манусом.
Зб. х 200
1 – зменшення вмісту основних глікозаміногліканів у зруйнованих структурних елементах
драглистого ядра; 2 – зменшення вмісту
основних глікозаміногліканів у зруйнованих
структурних елементах волокнистого кільця
Перед проведенням забору матеріалу тварин
виводили з експерименту за допомогою дибутилового ефіру. Як матеріал для мікроструктурного дослідження використали міжхребцеві диски
щурів з подальшим врахуванням збереження топографічного співвідношення структур. Гістологічні препарати готували за загальноприйнятою
методикою з використанням барвника гематоксиліну, еозину, азану за методом Гайденгайна, PASреакція за Мак-Манусом та Альциановий синій за
Стідманом [11; 12]. Мікроскопічні дослідження та
фотографування препаратів здійснювали за допомогою мікроскопа МБІ – 1 і цифровим фотоапаратом Nicon D 3100.
Результати дослідження. В результаті проведеного забору експериментального матеріалу
через 56 діб у шурів, що знаходилися впродовж
двохтижневої відміни опіоїду на мікроструктурному рівні було виявлено, що альтеративні зміни
у міжхребцевому диску дослідних тварин набували найбільшого вираження і характеризувались
деструкцією структурних елементів драглистого
ядра, волокнистого кільця, а також хрящової тканини замикальних пластинок. Драглисте ядро було
деформоване, виражено зменшене в об’ємі (рис. 1).
На більшості ділянок клітинні елементи у драглистому ядрі не візуалізувались. Основна речовина
драглистого ядра слабо забарвлювалась еозином,
на більшості ділянок ставала базофільною.
Колагенові волокна фіброзного кільця на багатьох ділянках були зруйновані. Колагенові пластинки також зазнавали значної деструкції. У місцях
їх локалізації візуалізувались порожнини, що містили оптично світлі маси та залишки зруйнованих
колагенових волокон. На ділянках волокнистого
кільця із збереженими колагеновими волокнами,
відзначали їх неоднорідне потовщення та хаотичне
розташування (рис. 2).

Рис. 4. Зріз міжхребцевого диску щура через
56 діб відміни опіоїдного впливу. Забарвлення
Альциановий синій за Стідманом. Зб. х 200
1 – зменшення вмісту кислих
глікозаміногліканів у стромі драглистого
ядра; 2 – зменшення вмісту кислих
глікозаміногліканів в основній речовині
волокнистого кільця; 3 – незначний вміст
кислих глікозаміногліканів у хрящовій тканині
замикальних пластинок; 4 – зільшення
вмісту кислих глікозаміногліканів у ділянках
деструкції колагенових волокон
Відзначали значне розшарування пучків колагенових волок волокнистого кільця (рис. 2). Між
ними утворювались видовжені порожнини. У зруйнованих структурних елементах драглистого ядра
відзначали зменшення вмісту основних глікозаміногліканів (рис. 3). Також зменшувався вміст основних глікозаміногліканів у стромі та колагенових
волокнах волокнистого кільця. У фрагментах збереженої строми драглистого ядра зерна кислих глікозаміногліканів зустрічались рідко.
Також зменшувався вміст кислих глікозаміногліканів в основній речовині волокнистого кільця
(рис. 4). Відзначали збільшення вмісту кислих глікозаміногліканів у ділянках деструкції колагенових
волокон (рис. 4).
У замикальних хрящових пластинках хондроцити розташовувались нещільно, значна частина
хондроцитів зазнавали некротичних змін. У більшості хондроцитів хрящових пластинок вміст кислих глікозаміногліканів зменшувався (рис. 4).
Перспективи подальших досліджень. Встановлені патоморфологічні зміни у структурних
компонентах міжхребцевого диску, на мікроструктурному рівні при відміні опіоїдного впливу наприкінці 56 доби у ході експериментального опіоїдного впливу в подальшому слугуватиме формуваню
патоморфологічного базового підгрунтя, що може
бути використане для подальшого вивчення та порівняння проявів опіоїдного впливу.
Конфлікт інтересів: Відсутність конфлікту інтересів.
Висновки. У результаті проведеного мікроструктурного дослідження міжхребцевого диску
при відміні опіоїдного впливу наприкінці 56 доби
можна зробити наступні висновки:
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1. На мікроструктурному рівні при відміні опіоїдного впливу наприкінці 56 доби нами було виявлено, що деструктивні зміни у структурних елементах
міжхребцевого диска були присутні. Драглисте ядро
було деформоване та зменшене в об’ємі, клітинні елементи у драглистому ядрі не візуалізувались.

2. Колагенові волокна фіброзного кільця зруйновані а колагенові пластинки зазнавали значної
деструкції. У зруйнованих елементах драглистого
ядра відзначали зменшення вмісту основних глікозаміногліканів, значна частина хондроцитів зазнавала некротичних змін.
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БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНОЗ ЯК ОДНА ІЗ НАЙПОШИРЕНІШИХ ІНФЕКЦІЙ
НИЖНЬОГО ВІДДІЛУ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК
Бактеріальний вагіноз (БВ) є поширеним вагінальним розладом у жінок репродуктивного віку. З початкової роботи Леопольдо у 1953 р., Гарднера і Дюкса у 1955 р. дослідники не змогли визначити збудника етіологічного агента БВ.
Однак існує все більше доказів того, що БВ виникає, коли Lactobacillus spp., переважаючий вид у здорових вагінальної флори, замінюються анаеробними бактеріями, такими як Gardenella vaginalis, Mobiluncus curtisii, M. mulieris,
ін. анаеробні бактерії або Mycoplasma hominis.
Ключові слова: бактеріальний вагіноз, збудник, Lactobacillus spp., Gardenella vadialis, анаеробні бактерії.
Бактериальный вагиноз является распространенным вагинальным расстройством у женщин репродуктивного
возраста. С начальной работы Леопольдо в 1953, Гарднер и Дюкс в 1955 исследователи не смогли определить возбудителя этиологического агента БВ.
Однако существует все больше доказательств того, что БВ возникает, когда Lactobacillus spp., Преобладающий вид у здоровых вагинальной флоры, заменяются анаэробными бактериями, такими как Gardenella vaginalis,
Mobiluncus curtisii, M. mulieris, др. анаэробные бактерии или Mycoplasma hominis.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, возбудитель, Lactobacillus spp., Gardenella vadialis, анаэробные бактерии.
Bacterial vaginosis is a common vaginal disorder in women of reproductive age. From the initial work of Leopoldo
in 1953 and Gardner and Dukes in 1955, researchers have not been able to identify the causative agent of the etiological
agent BV.
However, there is growing evidence that BV occurs when Lactobacillus spp., The predominant species in healthy vaginal
flora, is replaced by anaerobic bacteria such as Gardenella vaginalis, Mobiluncus curtisii, M. mulieris, and others. anaerobic
bacteria or Mycoplasma hominis.
Key words: bacterial vaginosis, pathogen, Lactobacillus spp., Gardenella vadialis, anaerobic bacteria.

Бактеріальний вагіноз (БВ) є серйозною медико-соціальною проблемою. В теперішній час йому
відводиться роль головної причини вагінальних
виділень, а також серйозного фактора ризику розвитку запальних захворювань органів малого таза,
передчасних пологів, а також септичних ускладнень у матері і дитини та дитини в післяпологовому періоді [1] . За сучасними уявленнями бактеріальний вагіноз (Bacterial vaginosis) – це інфекційне
захворювання статевих органів, викликане різними
збудниками, які передаються статевим шляхом,
або неспецифічною мікрофлорою [2] . Неухильно
підвищується кількість хворих жінок. Остаточно
невияснені причини розвитку даної патології, а
методи лікування далекі від досконалості. Бактеріальний вагіноз найпоширеніша інфекція нижнього
відділу сечостатевої системи у жінок. У загальній
популяції дана патологія зустрічається в 19,2-24%
спостережень, а серед пацієнток, які звернулися до
гінеколога – в 15-86,8% [3; 4]. В Україна частота
цієї патології залежить від контингента обстежуваних жінок. Серед студенток бактеріальний вагіноз
реєструється до 19%, серед пацієнток шкірно-венерологічного диспансеру – від 24 до 37%, Серед
вагітних – від 15 до 37%, а серед жінок з патологічними виділеннями з піхви – від 61 до 87%. У жінок
з вагінальними виділеннями і резистентністю до
терапії БВ виявляється у 95% випадків [5].

У 1892 році Додерлейн, культивуючи вагінальні виділення здорових жінок, визначив Lactobacillus spp., грампозитивні факультативні анаеробні
бактерії, вперше виявлені в кислому молоці Шееле в 1780 р. [11]. У 1921 році Шредер підтвердив
висновки Додерлейна та розробив три оцінки для
мікробного складу вагінальної флори. Ці сорти
тaкі: 1) здорова вагінальна мікрофлора (І клас);
2) Lactobacillus spp. частково замінено на інші бактерії (ІІ ступеня) та 3) Lactobacillus spp. повністю
замінений іншими бактеріями (ІІІ ступеня) [8].
Через сім років після роботи Шредера Томас визначив Бактерії Додерлейна за допомогою мікроскопії
та посіву як Lactobacillus acidophilus [9]. Виходячи з цих висновків, Томас і Шредер припустили,
що вагінальні виділення є пов’язані з дефіцитом
лактобактерій.
Бактеріальний вагіноз – це інфекційно-незапальний мультифакторний синдром, який
пов’язаний з порушенням мікробіоценозу піхви.
Це найбільш популярна теорія, яка підтримується
багатьма лікарями [2; 6]. При даному захворюванні відбувається заміщення нормальної мікрофлори
піхви факультативними і облігатними анаеробними
бактеріями. Збільшення концентрації аеробних і
анаеробних мікроорганізмів відбувається на кілька
порядків. Також збільшується кількість переоксид
продукуючих анаеробних лактобактерій. Вагіналь-
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ні виділення включають змішану флору, що складається з пептококів, пептострептококів, бактероїдів, мікоплазм і невеликої кількості вагінального
епітелію. Збільшення змішаної флори пов’язано
з втратою «нормальних» лактобактерій, які переважають в вагінальній екосистемі. В даний час виділяють 2 групи маркерів бактеріального вагінозу:
низькоспецифічні – Gardnerella vaginalis, Mobiluncus sp.,Leptotrichia sp., Megasphera sp., які визначаються у здорових жінок і у хворих бактеріальним
вагінозом; високоспецифічні – Atopobium vaginae,
вагінозно -асоційовані бактерії: Clostridium phylum,
Mucinase, Sialidase.
Існує кілька теорій і версій чому відбувається
пригнічення нормальної мікрофлори. Фактори, що
ведуть до пригнічення екосистеми піхви умовно
можна розділити на ендогенні і екзогенні.
Ендогенними факторами вважають порушення
синтезу глікогену. Зниження або підвищення рівня
естрогенів впливає на кількість глікогену в епітелії. При зниженні рівня естрогенів, а це буває при
ендокринній патології, запальних захворюваннях
яєчників, при нервових стресах кількість глікогену
в епітелії піхви знижується, внаслідок чого знижується і кількість лактобацил. При підвищенні рівня естрогенів (також ендокринних захворювання,
прийом гормональних контрацептивів, вагітність)
кількість глікогену в клітинах перевищує норму,
створюються оптимальні умови для збільшення
розмноження транзиторної мікрофлори. Різке зниження кількості нормальної лактофлори відбувається також при попаданні в організм патогенних
мікроорганізмів. Потрапляючи в організм жінки
хламідії, гонококи, вагінальна трихомонада, уреаплазма, мікоплазма знищують лактофлору піхви
шляхом вироблення різних екзотоксинів. В результаті відбувається різке збільшення зростання і концентрації транзиторної мікрофлори (до 1000 разів)
зі зрушенням вагінального рН в лужну сторону, яка
в процесі своєї діяльності виділяє речовини, які ще
більше збільшують зрушення середовища піхви
в лужну сторону. Це призводить до стимуляції продукції ІЛ-12 і реалізує Th-I- залежну відповідь [7].
До екзогенних факторів можна віднести застосування антибактеріальних препаратів, що призводить до знищення лактобацил. Прийом антибіотиків з приводу різних захворювань, місцеве
застосування антисептиків для профілактики венеричних хвороб – хлоргексидину, застосування
місцевих протизаплідних препаратів, що містять
9-нонксінол, часте спринцювання, що веде до зниження кількості нормальних лактобацил [10]. Одним з мікроорганізмів, який бере участь у формуванні бактеріального вагінозу у жінок є Gardnerella
vaginalis. При бактеріальному вагінозі її кількість
збільшується в сотні і тисячі разів . Багато клініко-лабораторних симптоми при бактеріальному
вагінозі пов’язані з наявністю гарднерелли у піхві. Неприємний специфічний запах «тухлої риби»
пов’язаний з продукцією вагінальної гарднерелли

протеолітичних ферментів, які, взаємодіючи з вагінальними білками і білками сперми, вивільняють
поліаміни, які, в свою чергу, розпадаються і створюють цей специфічний симптом. З розпадом протеолітичних ферментів, під впливом лугу, також
пов’язаний позитивний тест з 10% КОН [1]. Типовим і часто єдиним симптомом бактеріального вагінозу є рясні виділення з піхви білого або сірого кольору зі специфічним неприємним запахом (тухлої
риби), особливо після статевого акту або перед, під
час, після менструації. Рідше відзначається печіння
і свербіж в області піхви. Іноді відзначається хворобливість під час статевого акту.
Діагноз бактеріального вагінозу ставиться при
визначенні клініко-лабораторних критеріїв Амселя
або при визначенні балів Нугента, або при виявленні так званих високоспецифічних маркерів БВ.
Виявлення тільки G.vaginalis і (або) Mobiluncus sp.
методом ПЛР не дає підстав для під підтвердженням діагнозу бактеріального вагінозу. У світовій
медичній практиці користуються клініко-лабораторними критеріями, пропозиції Amsel R. (1983 р).
Діагноз бактеріального вагінозу рахується підтвердженим при наявності трьох або чотирьох ознак із
запропонованих критеріїв.
Для повноцінного і ефективного лікування
необхідно визначити склад мікрофлори, що викликала бактеріальний вагіноз. Тому доцільно
призначати ПЛР для визначення таких мікроорганізмів, що беруть участь у формуванні вагінозу:
Mobiluncus spp. – резистентний до метронідазолу
і не завжди виявляється при бактеріоскопії; Mycoplasma hominis – резистентна до метронідазолу,
до деяких азалідів і макролідів; Mycoplasma fermentans – резистентна до метронідазолу і кларитроміцину; Mycoplasma genitalium – резистентна
до метронідазолу і слабочутлива до кліндаміцину;
Atopobium vaginae – резистентна до метронідазолу;
Leptotrichia species- резистентна до метронідазолу і
кліндаміцину.
Лікування БВ необхідно проводити комплексно
і поетапно. На першому етапі на фоні зниження
рН піхви, проводиться корекція місцевого і загального імунітету, а також нормалізація ендокринного
статусу пацієнток. Призначають загальну етіотропну терапію антибактеріальними препаратами [7].
Однак застосування тільки антибактеріальних
препаратів не вирішує проблему лікування БВ, що
пов’язано з негативною дією антибіотиків на представників нормальної мікрофлори піхви. У зв’язку
з цим, в різні терміни після лікування відбуваються
рецидиви захворювання, частота яких коливається
від 40 до 70% [6]. З метою відновлення вагінальної
мікрофлори необхідно використовувати еубіотики.
Висновок. Таким чином можна зробити висновок, що бактеріальний вагіноз є досить поширеним
захворюванням, яке виявляється порушенням екосистеми піхви, що вимагає своєчасної діагностики,
комплексної і адекватної терапії, а також проведення профілактичних заходів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕФЕКТУ
ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ФОТОКОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
ТА ТВЕРДИХ ТКАНИН ПРИРОДНИХ ЗУБІВ
У статті представлені результати дослідження інтенсивності ефекту флуоресценції зразків поширених фотокомпозиційних матеріалів і твердих тканин вітальних зубів у пацієнтів різного віку. Встановлено, що дентинні та емалеві
відтінки фотокомпозитів мають різний ступінь флуоресценції. Інтенсивність цього оптичного явища у природних зубів відрізнялась залежно від їх ділянок і корелювала з віком пацієнтів.
Ключові слова: ефект флуоресценції, прямі реставрації, імітаційна здатність, фотокомпозиційні матеріали,
оптичні характеристики.
В статье приведены результаты исследования интенсивности эффекта флуоресценции образцов широко используемых фотокомпозиционных материалов и твердых тканей витальных зубов у пациентов разного возраста.
Установлено, что дентинные и эмалевые оттенки фотокомпозитов обладают различной степенью флуоресценции.
Интенсивность этого оптического явления у естественных зубов отличалась в зависимости от их участков и коррелировала с возрастом пациентов.
Ключевые слова: эффект флуоресценции, прямые реставрации, имитационная способность, фотокомпозиционные материалы, оптические характеристики.
The article summarizes the results of fluorescence intensity study on the samples of wide-used light-curing composite
resins and vital teeth of patients from different age groups. It was found that dentin and enamel shades of composite resins differ in degree of fluorescence. The intensity of this optical phenomenon in vital teeth varied depending on the part of
crown, and correlated with patients’ age.
Key words: fluorescence effect, direct restorations, imitation ability, light-curing composite resins, optical characteristics.

Актуальність. З розвитком технологій та
впровадженням нових матеріалів у сучасну стоматологічну практику зростають вимоги до естетичних властивостей прямих фотокомпозиційних
реставрацій, а саме до їх імітаційної здатності, яка
поєднує в собі такі оптичні параметри, як колір,
відтінок, насиченість, яскравість, опалесценція, прозорість, опаковість, сухий блиск та флуоресценція.
Відомо, що відтінки природних зубів відрізняються залежно від їх ділянки, стану пульпи зуба,
гігієни ротової порожнини, наявності супутніх захворювань, віку пацієнта та навіть його етнічної
приналежності [1, с. 4-5; 2, с. 1]. Під час відновлення симетричних зубів на кінцевий результат лікування також впливає наявність додаткових ефектів в твердих тканинах, які визначають візуально,
зокрема, ділянок гіпоплазії, крейдоподібних плям,
тріщин, фасеток стирання тощо [3, с. 48].
Однією з важливих естетичних характеристик
природних зубів є флуоресценція – властивість біологічних тканин поглинати енергію ультрафіолетового випромінювання й у відповідь випромінювати
світло видимого спектру [4, с. 68]. Таке оптичне
явище виникає внаслідок взаємодії амінокислот
фенілаланіну, тирозину і триптофану з наступним
утворенням в тканинах зубів флуоресцентних білків
фотохрому та флуорофору, які забезпечують м’яке
біло-блакитне сяйво, що випромінюють тверді тканини вітальних зубів під дією джерела світла з ультрафіолетовим компонентом (blacklight) [5, с. 56].

Дентин містить значно більшу кількість органічних речовин, ніж емаль, в тому числі флуоресцентних білків, завдяки яким зазначений оптичний
ефект виражений у ньому яскравіше.
Постановка проблеми. Для реалістичного відтворення оптичних властивостей природних зубів
недостатньо використовувати декілька відтінків
будь-якого фотокомпозиційного матеріалу, оскільки
не всі вони мають здатність у повній мірі імітувати ефект природної флуоресценції, що необхідно
враховувати при плануванні реставрації, особливо,
в осіб молодшої вікової групи [6, с. 77]. Завдяки явищу флуоресценції відновлені зуби візуально сприймаються як природні, а реставрації за своїми оптичними властивостями не відрізняються від оточуючих
твердих тканин під різними джерелами і кутами
освітлення, відтворюючи об’ємну глибину сприйняття зовнішнього вигляду зубів [7, c. 528; 8, c. 396].
Мета дослідження. Вивчити інтенсивність
ефекту флуоресценції різних фотокомпозиційних
матеріалів і твердих тканин зубів з застосуванням запропонованого способу об’єктивного оцінювання.
Матеріали та методи. Для лабораторного дослідження було виготовлено 15 зразків 5 різних
відновлювальних фотокомпозиційних матеріалів,
по 3 відтінки для кожного. Зразки мали форму
куба з довжиною грані 8 мм. Під час моделювання
зразків, з метою їх стандартизації, використовували форму, виготовлену з еластичного силіконового
відбиткового матеріалу Zeta Plus, Zhermack. Фор-

45

№ 21 (21) / 2020 р.

♦

му заповнювали фотокомпозиційним матеріалом,
з обох боків закривали скляними прозорими пластинами та фіксували в затискачах для проведення
рівномірної полімеризації.
У дослідженні використовували наступні відновлювальні матеріали: нанонаповнений універсальний фотокомпозит Filtek Ultimate, 3M ESPE,
відтінки А2Е, А3Е, А2D; універсальний мікрогібридний матеріал Filtek Z250, 3M ESPE, відтінки
А2, А3, UD; мікрогібридний реставраційний матеріал для фронтальної групи зубів з попередньо
полімеризованим наповнювачем Gradia Direct
Anterior, GC, з відтінками А2, А3, АО2; мікрогібридний універсальний фотокомпозит Charisma
Smart, Heraeus Kulzer, відтінки А2, А3, Dentine;
та нанонаповнений фотокомпозиційний матеріал
Herculite XRV Ultra, Kerr, відтінки Enamel A2, A3,
Dentin А2 (табл. 1).
Після моделювання та полімеризації світлом
стоматологічного фотополімеризатора з потужністю світлового потоку 300 мВ/см2 кожен зразок
досліджували на наявність та інтенсивність ефекту флуоресценції у затемненому приміщенні з використанням джерела ультрафіолетового випромінення, а саме лампи Вуда. Зразки розміщували на
відстані 8-10 см від лампи та фотографували, застосовуючи фотокамеру SONY Alpha a7 II, встановлену на відстані 50 см навпроти фотокомпозиційних
зразків. Інтенсивність ефекту флуоресценції аналізували на фотографії як насиченість біло-блакитного світіння зразка матеріалу в ультрафіолетовому
випромінюванні.
В ході аналізу застосовували програмне забезпечення Color Code Picker, за допомогою якого
для кожного зразка був встановлений код кольору
за системою НЕХ та визначена його насиченість
за шкалою HSL. Програма дозволяє визначити код
відтінку в діапазоні значень від 0 до 360 та його насиченість від 0 до 100. За шкалою HSL мінімальна
насиченість мала код 1, який відповідав тьмяному
світло-сірому відтінку, в той час, як максимальна –

100, маючи вигляд яскраво білого світіння. Під час
аналізу зображень зразків у програмному середовищі збільшення значення цифрового коду визначали як підвищення інтенсивності ефекту флуоресценції фотокомпозита.
Вивчення ефекту флуоресценції природних зубів проводили шляхом аналізу 100 фотографій пацієнтів, які не мали прямих чи непрямих реставрацій
на фронтальних зубах верхньої щелепи. Фотографії хворих розподілили на три групи, залежно від
віку осіб. До І групи увійшли фотографії 35 пацієнтів віком від 18 до 35 років, ІІ групу складали 35
зображень фронтальних зубів осіб віком від 35 до
50 років, у ІІІ групі було 30 світлин зубів хворих віком від 50 до 66 років. Фотографії були отримані за
згодою пацієнтів, у затемненому приміщенні з використанням лампи Вуда, яку фіксували на відстані
8-10 см від фронтальних зубів пацієнтів. Фотокамера була встановлена у 50 см від зубів, що досліджувалися. Фотографії аналізували за допомогою
програмного забезпечення Color Code Picker, аналогічно до фотографій зразків фотокомпозиційних
матеріалів, та визначали діапазон інтенсивності
флуоресценції різних ділянок природних зубів та її
середнє значення для кожної вікової групи.
Результати. За підсумками дослідження було
встановлено, що кожен з відтінків 5 фотокомпозиційних матеріалів має властивість флуоресценції,
проте ступінь її інтенсивності є різним (рис. 1).
Найвищі показники інтенсивності флуоресценції мали зразки, виготовлені з дентинних відтінків
фотокомпозиційних матеріалів, зокрема, відтінок
UD мікрогібридного фотокомпозита Filtek Z250,
3M ESPE, отримав код 26, який був найменшим
серед розглянутих опакових матеріалів. Вищим
був показник відтінку Dentine матеріалу Charisma
Smart, Heraeus Kulzer, що визначили на рівні
43. Флуоресценція дентинних шарів A2D Filtek
Ultimate, 3M ESPE, та Dentine A2 Herculite XRV
Ultra, Kerr, складала 67 і 79, відповідно. Показник
відтінку АО2 фотокомпозита Gradia Direct Anterior,

Фотокомпозиційні матеріали, які використовували у дослідженні
Матеріал
Filtek Ultimate
Filtek Z250
Gradia Direct Anterior
Charisma Smart
Herculite XRV Ultra

Виробник
3M ESPE
3M ESPE
GC
Heraeus Kulzer
Kerr

Наповненість
Нанонаповнений фотокомпозит
Мікрогібридний фотокомпозит
Мікрогібридний фотокомпозит
Мікрогібридний фотокомпозит
Нанонаповнений фотокомпозит

Таблиця 1

Відтінки
А2Е, А3Е, А2D
А2, А3, UD
А2, А3, АО2
А2, А3, Dentine
Enamel A2, Enamel A3, Dentin А2

Таблиця 2
Середні значення інтенсивності флуоресценції твердих тканин фронтальних зубів
верхньої щелепи у пацієнтів різних груп, M+m
Групи
І
ІІ
ІІІ

Пришийкова
ділянка (HSL)
63+0,71
48+1,03
32+0,54

Різці
Середня
третина (HSL)
71+0,92
56+0,66
37+0,92

Групи зубів та їхні ділянки
Ріжучий
край (HSL)
58+0,74
46+0,73
29+0,72

46

Пришийкова
ділянка (HSL)
60+0,96
47+1,12
30+0,44

Ікла
Середня
третина (HSL)
68+0,48
53+0,62
36+0,63

Ріжучий
край (HSL)
66+0,85
49+0,46
33+0,58
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GC, виявився найвищим і дорівнював 86 за шкалою насиченості кольору HSL.
Флуоресценція емалевого відтінку А2 реставраційного матеріалу
Filtek Z250, 3M ESPE, була мінімальною та складала 17. Фотокомпозит А2 Charisma Smart, Heraeus
Kulzer, у ході дослідження отримав
код 24. Аналогічний показник зразка А2Е Filtek Ultimate, 3M ESPE,
становив 48. Ще значніший ефект
флуоресценції виявили у відтінка
Enamel A2 матеріалу Herculite XRV
Ultra, Kerr, а саме 58. Код інтенсивності біло-блакитного світіння фотокомпозита А2 Gradia Direct Anterior,
GC, перевищував відповідні показники інших матеріалів щонайРис. 1. Інтенсивність ефекту флуоресценції різних
менше на 3 пункти, дорівнюючи 61.
фотокомпозиційних матеріалів
Незначно меншими або рівними
були значення кодів інтенсивносНижчими були показники флуоресценції, виті флуоресценції емалевих відтінків А3, ніж такі відтінків А2. Зразки фотокомпо- значені на верхніх іклах у пацієнтів різних груп.
зиційних матеріалів А3 Filtek Z250, 3M ESPE, і В осіб І групи інтенсивність досліджуваного
Charisma Smart, Heraeus Kulzer, отримали коди ефекту в пришийкових ділянках дорівнювала,
17 та 22, відповідно. Показники відновлюваль- в середньому, 60+0,96, коливаючись від 56 до 64;
них матеріалів А3Е Filtek Ultimate, 3M ESPE, та флуоресценцію середніх частин цих зубів визнаEnamel A3 Herculite XRV Ultra, Kerr, були встанов- чали в межах від 65 до 71, з середнім значенням
лені з відповідними значеннями 46 і 55. Очікувано 68+0,48. Відповідні показники для ріжучих третин
найвищу флуоресценцію з кодом 60 продемонстру- мали розбіжності від 62 до 70, що складало, в севав зразок, виготовлений з матеріалу А3 Gradia редньому, 66+0,85.
Приясенні ділянки ікл 35 пацієнтів ІІ вікової
Direct Anterior, GC.
Відповідно до результатів вивчення фотогра- групи флуоресціювали в діапазоні від 42 до 52,
фій різних груп пацієнтів було встановлено, що що становило, в середньому, 47+1,12. Центральні
показники флуоресценції відрізняються залежно частини демонстрували результати від 49 до 57, із
від групової приналежності зубів, їх ділянки та середнім показником 53+0,62; натомість оклюзійні
третини коронок отримали коди від 46 до 52, з севіку пацієнтів.
Пришийкові ділянки коронок медіальних і лате- реднім значенням 49+0,46.
Флуоресценція цих же зубів в осіб ІІІ групи
ральних різців верхньої щелепи осіб І вікової групи флуоресціювали з інтенсивністю від 60 до 66, із знову була найнижчою серед пацієнтів усіх груп
середнім значенням 63+0,71. Центральні третини і складала від 27 до 33 пунктів у пришийковій дікоронкових частин різців мали більш виражений лянці, із середнім рівнем 30+0,44. Інтенсивність
ефект, а саме від 67 до 75, що в середньому склада- біло-блакитного випромінювання середньої трело 71+0,92. Аналогічні показники для ріжучих кра- тини коронок встановлювали з мінімальними та
їв зазначених зубів знаходили в межах від 55 до 61, максимальними значеннями від 32 до 40, а ріжучої
третини – від 29 до 37, з відповідними середніми
в середньому, 58+0,74.
Приясенні третини верхніх різців пацієнтів показниками в 36+0,63 та 33+0,58 пунктів.
Обговорення результатів. Вираженість ефекту
ІІ групи мали значення флуоресценції від 44 до
52, що в середньому становило 48+1,03. Стосов- флуоресценції суттєво відрізняється між емалевино середніх частин цих зубів отримали результа- ми та дентинними відтінками фотокомпозиційних
ти від 52 до 60, з середнім показником 56+0,66. матеріалів. Різниця між показниками становила
У ділянці ріжучих країв верхніх різців ці значення від 9 пунктів у реставраційного матеріалу Filtek
коливалися в діапазоні від 43 до 49 і складали, в се- Z250, 3M ESPE, до 25 пунктів у матеріалі Gradia
Direct Anterior, GC. Невідповідність інтенсивності
редньому, 46+0,73.
Флуоресценція твердих тканин різців у пацієн- флуоресценції між емалевими відтінками А2 і А3
тів ІІІ групи прогнозовано була найнижчою у по- фотокомпозитів була незначною та сягала максирівнянні з хворими інших вікових груп. Показники мального рівня у 3 пункти в матеріалі Herculite
приясенних ділянок зубів визначали на рівні від XRV Ultra, Kerr. Таким чином, під час проведення
29 до 35, в середньому, 32+0,54. Центральні части- реставрації дефектів твердих тканин зубів можливе
ни вестибулярних поверхонь зубів флуоресціювали комбінування різних емалевих відтінків фотокомв межах від 33 до 41, із середнім значенням 37+0,92. позиційних матеріалів без застережень щодо нерівЦей же параметр для ріжучих третин фронтальних номірної флуоресценції сусідніх ділянок відновлюзубів визначали на рівні 29+0,72 з розбіжностями вальних зубів. Отримання бажаної інтенсивності
цього ефекту можна досягнути шляхом підбору
у межах від 26 до 32 (табл. 2).
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співвідношення емалевих та дентинних відтінків
фотокомпозиційних матеріалів з відомими показниками флуоресценції.
З метою створення природного ефекту флуоресценції під час відновлення втрачених твердих
тканин зубів необхідно враховувати вік хворого,
локалізацію майбутньої реставрації та групову
приналежність зубів. У молодих пацієнтів тверді
тканини фронтальних зубів верхньої щелепи флуоресціювали інтенсивніше, ніж у пацієнтів похилого віку. Відомо, що в осіб молодого віку дентин
містить більше органічних речовин, в тому числі
білків, здатних випромінювати світло біло-блакитного кольору [8, c. 295]. У той же час, підвищення
мінералізації та зменшення питомого об’єму органічних речовин у дентині зубів пацієнтів похилого
віку пояснює меншу інтенсивність флуоресценції.
Під час проведення реставрацій дефектів твердих
тканин зубів у пацієнтів молодшої вікової групи
потрібно зважати на наявність нестертих ділянок
ріжучих країв фронтальних зубів, що флуоресціюють дещо менше, ніж центральні частини коронок,
внаслідок відсутності підлеглого дентину. Нижчу
інтенсивність флуоресценції ікл можливо пояснити

збільшенням товщини емалевого шару, який розсіює світло та зменшує ультрафіолетове випромінювання фотохромних білків дентину.
Необхідні подальші клінічні дослідження з метою визначення відповідності ефекту флуоресценції між різними фотокомпозиційними матеріалами
і твердими тканинами зубів пацієнтів різного віку.
Дискусійним залишається питання щодо оптичного результату взаємодії шарів реставраційних
матеріалів з різними показниками інтенсивності
флуоресценції та природних тканин зубів. Також
необхідна систематизація існуючих відновлювальних матеріалів за їх імітаційною здатністю та
розробка рекомендацій відносно їх клінічного застосування з метою створення прямих реставрацій
з прогнозованими оптичними властивостями.
Висновки. Ефект флуоресценції досліджуваних фотокомпозиційних зразків відрізняється
залежно від використаного матеріалу та його відтінку. Відмінності у ступені проявів цього явища
серед пацієнтів різних вікових груп вимагає диференційованого підходу до вибору фотокомпозиційного матеріалу під час відновлення дефектів твердих тканин зубів.

Література:
1. Haralur S.B. The tooth and skin color interrelationship across the different ethnic groups / S.B. Haralur,
A.M. Dibas, N.A. Almelhi, D.A. Al-Qahtani // Int J Dent. – 2014. – 2014:146028. P. 1-6. doi:10.1155/2014/146028.
2. Estay J. The change of teeth color, whiteness variations and its psychosocial and self-perception effects when
using low vs. high concentration bleaching gels: a one-year follow-up / J. Estay, P. Angel, C. Bersezio, M. Tonetto,
G. Jorquera, M. Peña, E. Fernández // BMC Oral Health. – 2020. – 20 (1). – P. 1-9.
3. Pimental W. Comparison between visual and instrumental methods for natural tooth shade matching /
W. Pimental, R. Tiossi // Gen Dent. – 2014. – № 62(6). – P. 47-9.
4. Dettwiler C. Fluorescence-aided composite removal in directly restored permanent posterior teeth /
C. Dettwiler, F. Eggmann, L. Matthisson, C. Meller, R. Weiger, T. Connert // Operative Dentistry. – 2020. – № 45(1). –
P. 62-70.
5. Tavares C. Effect of thickness on fluorescence of resin composites and dental substrates / C. Tavares,
L. Tavares, A. Correia, E. Bresciani, T. Caneppele // Brazilian Dental Science. – 2016. – № 19. – P. 53-8.
6. Пархамович С.Н. Оптическое восприятие композиционных реставраций в ультрафиолетовом свете /
С.Н. Пархамович, Е.А. Тюкова, С.А. Минчук // Современная стоматология. – 2014. – № 2(59). – С. 77-79.
7. Tabatabaei M.H. Fluorescence and opalescence of two dental composite resins / M.H. Tabatabaei,
A.M. Nahavandi, S. Khorshidi, S.S. Hashemikamangar // Eur J Dent. – 2019. – № 13(4). – P. 527–534.
8. Jeong T.S. Difference assessment of composite resins and sound tooth applicable in the resin-imbedded tooth
for resin repair using fluorescence, microhardness, DIAGNOdent, and X-ray image / T.S. Jeong, J.K. Park, C.C. Ko,
F. Garcia-Godoy, Y.H. Kwon // Clin Oral Investig. – 2019. – № 23 (1). – P. 293-301.

48

Медичний форум

♦

Помпій О. О.,

асистент кафедри стоматології
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Атоєва А. С.,

студентка ІІІ курсу медичного факультету
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Помпій Е. С.,

асистент кафедри стоматології
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Керімова Т. М.,

асистент кафедри стоматології
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ МЕШКАНЦЯМ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В статті наведені результати ретроспективного аналізу якісних показників роботи стоматологічного закладу охорони здоров’я Луганської області протягом десяти років. Встановлено, що більшість показників знаходяться на задовільному рівні та незначно відрізняються від відповідних показників області та України в цілому.
Ключові слова: стоматологічна допомога, якісні показники, стоматологічні захворювання, поширеність карієсу,
відвідуваність, санація.
В статье приведены результаты ретроспективного анализа качественных показателей работы стоматологического учреждения здравоохранения Луганской области в течение десяти лет. Установлено, что большинство показателей находятся на удовлетворительном уровне и незначительно отличаются от соответствующих показателей
области и Украины в целом.
Ключевые слова: стоматологическая помощь, качественные показатели, стоматологические заболевания, распространенность кариеса, посещаемость, санация.
The article presents results of a retrospective analysis of qualitative indicators of dental health care institution work in
the Luhansk region for ten years. It was found that most of the indicators are at a satisfactory level and differ slightly from the
corresponding indicators of region and Ukraine as a whole.
Key words: dental services, qualitative indicators, dental diseases, prevalence of caries, attendance, sanation.

Актуальність. Незважаючи на стрімкий розвиток технологій у терапевтичній стоматології,
карієс та його ускладнення залишаються найбільш
поширеними стоматологічними захворюваннями
у світі, особливо, в країнах з низьким рівнем економічного розвитку. Несвоєчасне або неякісне лікування ускладненого карієсу призводить до розвитку запальних процесів у кісткових та м’яких
тканинах щелепно-лицевої ділянки, що вимагає
невідкладного стоматологічного втручання у вигляді операції видалення зуба [1, с. 163; 2, с. 107].
Часткова або повна втрата зубів, у свою чергу, потребує негайного протезування, у разі відсутності
якого, в зубо-щелепному комплексі пацієнтів розвиваються незворотні зміни у вигляді деформацій
зубних рядів, захворювань пародонту, патологічної
стертості, дисфункцій скронево-нижньощелепних
суглобів тощо [3, с. 22-23].
Постановка проблеми. Згідно з результатами
досліджень, проведених у різних регіонах України,
встановлено, що в останні роки збільшується поширеність та інтенсивність карієсу, зокрема, серед
дитячого населення, кількість ускладнень і випадків
видалення постійних зубів, натомість, зменшується
відсоток санованих пацієнтів [4, с. 110]. Особливими,
з точки зору епідеміології, є регіони, що розташовані
на лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях. Ведення бойових дій, міграція громадського
населення і військовослужбовців утруднюють ана-

ліз показників стоматологічної допомоги, що надається особам, які проживають на цих територіях.
Відомо, що заходи відносно реабілітації пацієнтів з стоматологічними захворюваннями суттєво відрізняються, залежно від регіону України.
Необізнаність лікарів-стоматологів та населення
відносно сучасних методів лікування, складна економічна ситуація та відсутність якісного харчування, недостатня кількість обладнання, небажання
хворих відвідувати стоматологічні заклади через
острах болю зумовлює зростання частки пацієнтів
з дефектами і деформаціями зубних рядів.
Основними методами заміщення втрачених
зубів у населення Луганської області тривалий
час залишалися штамповано-паяні мостоподібні
та часткові-знімні пластинкові протези, які, безумовно, не здатні відновити функції зубо-щелепної
ділянки в повному обсязі [5, с. 63].
Вивчення якісних показників стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню
в окремому регіоні дозволить встановити поширеність і тенденції розвитку захворювань органів
порожнини рота, визначити ефективність роботи
лікарів-стоматологів та розробити плани профілактики і лікування стоматологічних патологій.
Мета дослідження. Провести оцінювання та
порівняльний аналіз якісних показників роботи
стоматологічної служби районної поліклініки Луганської області за 2010-2019 роки.

49

№ 21 (21) / 2020 р.

♦

Матеріали та методи дослідження. Був проведений ретроспективний аналіз медико-статистичної документації стоматологічного відділення
КНП «Попаснянська ЦРЛ» за 2010-2019 роки. Для
вивчення стану стоматологічної допомоги вивчали
показники відвідуваності пацієнтами стоматологічного закладу, поширеність карієсу, питому вагу
видалених зубів, кількість санованих пацієнтів серед загального числа первинних хворих та під час
планових оглядів.
Спираючись на отримані дані визначали співвідношення неускладненого карієсу до ускладненого, кількості запломбованих до видалених зубів,
відсоток санованих та потребуючих санації осіб.
Для визначення динаміки змін якісних показників роботи стоматологічного відділення протягом десяти років, всі проаналізовані результати
були розподілені на три часових періоди, а саме,
І – з 2010 до 2013 року, ІІ – з 2014 до 2016 року та
ІІІ – з 2017 до 2019 року. З метою порівняльного

аналізу використовували статистичні дані показників стоматологічної допомоги Центру медичної
статистики МОЗ України за 2018 рік стосовно роботи стоматологічних закладів Луганської області
та України в цілому. [6, с. 173-177].
Результати та їх обговорення. У період з
2010 р. до 2013 р. кількість дорослих пацієнтів,
що звернулися до стоматологічного відділення
КНП «Попаснянська ЦРЛ» складала від 34368 осіб
у 2012 р. до 37066 хворих у 2010 р. В ІІ часовий період цей показник був значно вищим, його визначали
на рівні від 39660 пацієнтів у 2014 р. до 56436 осіб
у 2016 р. Найбільшу кількість відвідувань фіксували в ІІІ проміжок часу, а саме від 55772 хворих
у 2017 р. до 56616 пацієнтів у 2019 р. Чисельність
дитячого населення, що відвідали стоматологічний
заклад у І період дорівнювала від 8336 пацієнтів
у 2010 р. до 10092 осіб у 2012 р. Незначно змінився цей показник у наступному періоді, складаючи
від 8997 хворих у 2015 р. до 10098 осіб у 2014 р.
Більшою була кількість осіб дитячого
віку в ІІІ часовий період, знаходячись
в межах від 9866 пацієнтів у 2019 р.
до 10168 осіб у 2017 р. (рис. 1).
Таким чином, протягом десяти років, найбільша відвідуваність дорослими пацієнтами встановлена у 2019 р.,
найменша у 2012 р. Було визначено різке збільшення кількості пацієнтів у період з 2015 р. до 2016 р. майже на 12,5
тис. осіб за рік, що можна пояснити
підвищенням чисельності мешканців
за рахунок військовослужбовців. Пацієнтів дитячого віку було від 8336 осіб у
2010 р. до 10168 хворих у 2017 р.
Поширеність карієсу серед дорослого населення Попаснянського району в І період часу визначали на рівні
від 52,4% у 2013 р. до 55,5% у 2011 р.
Протягом ІІ проміжку часу розповсюРис. 1. Показники відвідуваності стоматологічного
дженість карієсу зросла та складала від
відділення Попаснянського району Луганської області
54,2% у 2014 р. до 60,8% у 2016 р. Не-

Рис. 2. Показники поширеності карієсу серед мешканців Попаснянського
району Луганської області

50

Медичний форум

♦

Рис. 3. Співвідношення неускладненого карієсу до ускладненого
в мешканців Попаснянського району Луганської області

Рис. 4. Питома вага видалених зубів у мешканців
Попаснянського району Луганської області, %

Рис. 5. Співвідношення запломбованих зубів до видалених
у мешканців Попаснянського району Луганської області
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Рис. 6. Кількість санованих первинних пацієнтів серед мешканців
Попаснянського району Луганської області

Рис. 7. Показники планової санації дорослих пацієнтів
стоматологічного відділення КНП «Попаснянська ЦРЛ»

Рис. 8. Показники планової санації пацієнтів дитячого віку
стоматологічного відділення КНП «Попаснянська ЦРЛ»
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значно меншим цей показник визначали в ІІІ період, а саме від 58,3% у 2019 р. до 60,2% у 2017 р.
Відсоток осіб дитячого віку, які мали ураження
зубів карієсом, у І проміжок часу знаходили в межах від 50,7% у 2011 р. до 58,9% у 2010 р. Вищими були показники у ІІ період, зокрема, від 55,6%
у 2016 р. до 68,2% у 2015 р. Поширеність карієсу
у дітей була меншою у ІІІ період та складала від
50,6% у 2019 р. до 55,2% у 2017 р. (рис. 2).
Як і кількість відвідувань, поширеність карієсу серед дорослих пацієнтів, що звернулись до
стоматологічного відділення, зростала протягом
10 років, з максимальним показником 60,8% зафіксованим у 2016 р. Мінімальне значення поширеності карієсу реєстрували в 2013 р. на рівні 52,4%.
Поширеність карієсу в осіб дитячого віку була максимальною в 2015 р. складаючи 68,2% та значно
зменшилась у 2019 р. до рівня 50,6%.
У І часовий період співвідношення неускладненого карієсу до ускладненого серед дорослого
населення регіону складало від 3,6 у 2011 р. до
4,8 у 2013 р., в ІІ періоді це значення було максимальним у 2014 р., складаючи 5,3, а найнижчим у 2015 р. – 4,3. Протягом останніх трьох років, показники були на рівні від 4,2 у 2018 р. до
5,1 у 2019 р. Цей же показник для дитячого населення становив від 2,6 у 2013 р. до 3,3 у 2011 р.,
в наступний період часу від 2,2 у 2016 р. до 3,2
у 2014 р. та в ІІІ проміжок співвідношення було
дещо меншим дорівнюючи від 2,2 у 2017 р. до 2,5
у 2018 р. (рис. 3).
Питома вага видалених зубів у дорослого населення Попаснянського району в І часовий період
складала від 19,9% (від загальної кількості відвідувань) у 2011 р. до 21,8% у 2010 р., в ІІ проміжок
часу – від 18,0% у 2015 р. до 20,7% у 2016 р. Найбільшим цей показник виявився протягом ІІІ періоду, а саме, від 21,3% у 2017 р. до 23,8% у 2019 р.
Аналогічно зростала кількість видалених зубів
серед дитячого населення регіону. Так, у І період її визначали в діапазоні від 10,1% у 2013 р. до
13,8% у 2010 р., в ІІ – від 10,4% у 2014 р. до 17,5%
у 2016 р., в ІІІ – від 19,1% у 2017 р. до 21,8% у 2019 р.
Таким чином, питома вага видалених зубів серед дорослого та дитячого населення протягом
десяти років поступово збільшувалась, при чому
мінімальні показники для дорослого населення
фіксували в 2015 р., а для дитячого в 2013 р. Підвищення показників з 2015 р. також можливо пояснити збільшенням кількості військовослужбовців
на території регіону, особливостями несення військової служби, низькою якістю надання стоматологічної допомоги, що, в свою чергу, призводило
до збільшення кількості видалених зубів з ускладненим карієсом у таких пацієнтів (рис. 4).
Співвідношення запломбованих зубів до видалених серед дорослого населення Попаснянського
району в I часовий період складало від 2,1 у 2013 р.
до 2,5 у 2011 р., в II проміжок часу – від 2,6 у
2014 р. до 7,3 у 2015 р., в IIІ – від 2,4 у 2019 р. до 2,7
у 2017 р. Аналогічні зміни показників реєстрували
у пацієнтів дитячого віку, а саме від 4,2 у 2010 р. до
5,7 у 2013 р. протягом I періоду; від 3,2 у 2016 р.
до 5,4 у 2014 р. – наступного проміжку часу; від
2,3 у 2019 р. до 2,9 у 2017 р. під час III періоду.

Таким чином, це співвідношення, як у дорослого,
так і дитячого населення Попаснянського району
було найбільшим у II часовий проміжок (рис. 5).
Чисельність санованих дорослих серед первинних пацієнтів у І часовому періоді складала
від 8696 осіб (19,6% від загальної кількості відвідувань) у 2012 р. до 9846 пацієнтів (21,7%) у
2010 р. В наступний період цей показник незначно
зменшився та становив від 8696 хворих (17,5%)
у 2014 році до 13383 пацієнтів (20,3%) у 2016 р.
В ІІІ проміжок часу санованих хворих було від
17386 осіб (26,1%) у 2018 р. до 17697 осіб (26,8%)
у 2017 р.
Пацієнтів дитячого віку, яким була проведена санація ротової порожнини, в І період було від
2894 осіб (28,7%) у 2012 р. до 2915 осіб (35,0%)
у 2010 р. Протягом ІІ періоду це значення значно коливалося дорівнюючи від 2894 пацієнтів
(28,7%) у 2014 р. до 4253 хворих (44,9%) у 2016 р.
Найвищим показник санації первинних пацієнтів дитячого віку виявився в ІІІ період, а саме
від 4505 осіб (45,2%) у 2018 р. до 4650 пацієнтів
(47,1%) у 2019 р.
Протягом 10 років мінімальний показник санації дорослих мешканців регіону встановлювали
в 2014 р. на рівні 17,5%, найвище значення було
в 2017 р., складаючи 26,8%. Серед дитячого населення цей показник також був найнижчим у 2014 р.
та складав 28,7%, а максимальним у 2019 р., а саме
47,1%, тобто майже вдвічі перевищуючи показники минулих років (рис. 6).
Найменшу кількість дорослих пацієнтів, яких
було оглянуто в порядку планової санації було
зареєстровано в І часовий період, їх чисельність
складала від 2731 осіб у 2011 р. до 4231 хворих
у 2013 р. Цей же показник для ІІ терміну зафіксували на рівні від 3116 пацієнтів у 2016 р. до 3389 хворих у 2014 р. Більшою була кількість планово оглянутих осіб у ІІІ період, складаючи від 5406 хворих
у 2017 р. до 9222 пацієнтів у 2019 р.
У І проміжок часу потребувало санації від
52,4% дорослих пацієнтів у 2014 р. до 82,7% осіб
у 2011 р. Дещо меншим цей показник був у ІІ періоді, а саме від 36,5% хворих у 2015 р. до 81,4% пацієнтів у 2014 р. Кількість потребуючих санації пацієнтів у ІІІ період складала від 43,4% осіб у 2018 р.
до 63,0% хворих у 2017 р.
Серед планово оглянутих дорослих пацієнтів
у І часовий період було сановано від 91,1% осіб
у 2013 р. до 97,0% пацієнтів у 2012 р., у ІІ проміжок
часу – від 64,6% осіб у 2015 р. до 93,9% пацієнтів
у 2014 р. Меншим цей показник був в останньому
періоді, а саме від 59,7% осіб у 2017 р. до 71,9%
пацієнтів у 2018 р. Таким чином, найбільша кількість санованих пацієнтів протягом десяти років
була встановлена в 2012 р., а найменша в 2017 р.
(рис. 7).
Відносно дитячого населення регіону було
встановлено, що в І часовий період кількість планово оглянутих пацієнтів становила від 2289 осіб
у 2010 р. до 5582 хворих у 2013 р. У ІІ проміжок
часу аналогічний показник складав від 2918 хворих
у 2014 р. до 5547 осіб у 2016 р. Кількість оглянутих
дітей у ІІІ період фіксували на рівні від 5230 пацієнтів у 2019 р. до 5915 осіб у 2017 р.
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в цілому протягом 2018 року встановлено, що відсоток оглянутих дорослих
пацієнтів в порядку планової санації
стоматологічного відділення КНП «Попаснянська ЦРЛ» на 7,5% перевищував
відповідний середній показник закладів
охорони здоров’я Луганської області
та був на 3,2% меншим, ніж середній
відсоток оглянутих хворих в Україні.
Частка планово оглянутих дітей у Попаснянському районі була на 20,1%
вищою, ніж у Луганській області та
меншою на 8,9% відносно аналогічного
показника в Україні.
Відсоток дорослих осіб, що потребували
санації в 2018 році був найРис. 9. Показники планової санації дорослих пацієнтів
у Попаснянському районі, Луганській області та Україні меншим в Попаснянському районі,
складаючи 43,4%. Вищими були показза 2018 рік
ники в Луганській області та Україні,
їх встановлювали на рівні в 46,6% та
55,6%, відповідно. Такий же показник
для дитячого населення району становив 51,9%, який був меншим, ніж значення в Луганській області – 56,3%,
але більшим ніж у країні – 48,7%.
Кількість санованих дорослих пацієнтів у районній поліклініці була незначно меншою, ніж у Луганській області
та Україні, відповідні показники складали 71,9%, 72,4% і 74,2% (рис. 9).
Відсоток санованих дітей був майже
однаковим становлячи 75,1% у Попаснянському районі, 76,1% у Луганській
області, 76,9% в Україні (рис.10).
Таким чином, незважаючи на складну економічну ситуацію в регіоні, міграРис. 10. Показники планової санації пацієнтів дитячого
цію населення та військовослужбовців,
віку у Попаснянському районі, Луганській області
показники якісної роботи стоматолота Україні за 2018 рік
гічної служби в Попаснянському районі знаходяться на задовільному рівні,
Потребу в санації протягом І періоду визначали
у 53,7% дітей у 2011 р. та 75,6% хворих у 2010 р. перевищуючи в деяких аспектах аналогічні знаНижчими були показники серед пацієнтів дитячого чення стоматологічних закладів Луганської області
віку в ІІ період, а саме від 53,5% пацієнтів у 2015 р. та України в цілому. Звертає на себе увагу висока
до 61,0% хворих у 2014 р. Майже на такому ж ефективність роботи відділення дитячої стоматорівні цей показник визначали в ІІІ проміжок часу, логії, оскільки частка санованих пацієнтів дитязокрема, від 51,9% хворих у 2018 р. до 55,4% осіб чого віку відповідає середнім показникам в країні,
що можливо пояснити незначної кількістю дитяу 2019 р.
У період з 2010 до 2013 р. найменша кількість чого населення в регіоні. Впровадження сучасних
санованих дітей була в 2013 р. на рівні 41,8%, а методів діагностики та лікування стоматологічної
найбільша в 2010 р, складаючи 87,9%. У ІІ про- патології в регіоні дозволить підвищити якість
міжок часу санованих пацієнтів було від 55,2% у надання стоматологічних послуг та покращити
2015 р. до 81,5% у 2014 р. В останній термін цей здоров’я населення.
Висновок. Шляхом проведення ретроспекпоказник реєстрували на рівні від 65,5% у 2019 р.
до 75,1% у 2018 р. Протягом десяти років найбіль- тивного аналізу медичної документації районного
шу кількість санованого дитячого населення визна- стоматологічного закладу охорони здоров’я Луганської області встановлено, що якісні показники
чали в 2010 р., найменшу в 2013 р. (рис. 8).
В ході порівняльного аналізу якісних показ- роботи стоматологічної служби знаходяться на заників роботи стоматологічних закладів Попас- довільному рівні та незначно відрізняються від віднянського району, Луганської області та України повідних показників області та України в цілому.
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РИЗИКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ БАГАТОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ:
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ
Впродовж останніх років в багатьох європейських країнах частота багатоплідних вагітностей сягнула до 11–14
на 1 тис. пологів [7]. Для порівняння частота багатоплідних вагітностей в тих ж країнах у 60-х роках ХХ ст. знизилась
з 12 до 9,5 на 1000 пологів, що пов’язано зі зниженням середнього віку вагітних. Цей показник відновився до 12 на
1тис пологів у 80-х роках ХХ ст., внаслідок збільшення середнього віку вагітних, який приблизно становив 35 років.
Показник зріс до 13–14 на 1тис пологів у 90-х роках ХХ ст., що пов’язують зі значним упровадженням в практику
ДРТ(допоміжних репродуктивних технологій ) [8; 9]. Різке зростання частоти застосування ДРТ та індукції вагітності
пояснюється збільшенням безпліддя. Згідно з результатами епідемічного дослідження, частота безплідних шлюбів
коливається від 15% до 25% і не прослідковується тенденція до зниження, отже нам слід очікувати зростання індукованого багатопліддя [9; 10]. Варто зазначити, що багатопліддя, яке зумовлено застосуванням ДРТ, приховує
більшість екстрагенітальних захворювань. Проведено аналітичний огляд вітчизняної та зарубіжної літератури.
Ключові слова: багатоплідна вагітність, монохоріальна, дихоріальна двійня, допоміжні репродуктивні технології.
В последние годы во многих европейских странах частота многоплодных беременностей составила до 11–14 на
1 тыс. родов [7]. Для сравнения частота многоплодных беременностей в тех же странах в 60-х годах ХХ в. снизилась
с 12 до 9,5 на 1000 родов, что связано со снижением среднего возраста беременных. Этот показатель восстановился до 12 в 1 тыс родов в 80-х годах ХХ в. вследствие увеличения среднего возраста беременных, который примерно
составлял 35 лет. Показатель вырос до 13-14 на 1 тыс родов в 90-х годах ХХ в., что связывают с значительным внедрением в практику ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) [8,9]. Резкий рост частоты применения ВРТ
и индукции беременности объясняется увеличением бесплодия. Согласно результатам эпидемиологического исследования, частота бесплодных браков колеблется от 15% до 25% и не прослеживается тенденция к снижению, так
что нам следует ожидать роста индуцированного многоплодия [9; 10]. Стоит отметить, что многоплодие, которое
обусловлено применением ВРТ, скрывает большинство экстрагенитальных заболеваний. Проведен аналитический
обзор отечественной и зарубежной литературы.
Ключевые слова: многоплодная беременность, монохориальный, дихориальна двойня, вспомогательные
репродуктивные технологии.
In recent years, in many European countries, the frequency of multiple pregnancies has reached 11–14 per 1 thousand
births [7]. For comparison, the frequency of multiple pregnancies in the same countries in the 60s of the twentieth century. decreased from 12 to 9.5 per 1000 births, which is associated with a decrease in the average age of pregnant women.
This figure was restored to 12 per 1 thousand births in the 80s of the twentieth century., due to an increase in the average
age of pregnant women, which was approximately 35 years. The figure rose to 13-14 per 1 thousand births in the 90s of the
twentieth century., associated with the significant introduction of ART (assisted reproductive technologies) [8; 9]. The sharp
increase in the frequency of ART and induction of pregnancy is due to increased infertility [9; 10]. According to the results
of the epidemic study, the frequency of infertile marriages varies from 15% to 25% and there is no downward trend, so we
should expect an increase in induced multiple births. It is worth noting that multiple births, which are caused by the use of
ART, hide most of the extragenital diseases. An analytical review of domestic and foreign literature was conducted.
Key words: multiple pregnancy, monochorionic, dichorionic twins, assisted reproductive technologies.

Україна входить до групи країн з низьким
показником багатоплідних вагітностей ( 8,7 на
1 тис. пологів) [12]. Згідно з дослідженнями,
з 2000 року в Україні кількості випадків БВ зросла
щонайменше на 30%. При цьому лише за останні 5 років кількість двійнят зросла більше ніж на
20%, а також трійнят – на 21% більше, ніж раніше.
При цьому пологи двійнею становлять майже 95%,
а 5%- пологи трійнею і багатопліддя більш високого порядку [5].
У світі відбуваються значні зміни частоти багатоплідних пологів, проте правило HELLIN для прогнозування частоти та співвідношення багатоплідних пологів, яке було запропоноване ще в 1895 р.,
збереглося та залишається актуальним досі. Якщо
частота вагітності двійнею складає 1:85, то часто-

та вагітності трійнею складає 1:85*85 і відповідно
четверні – 1:85*85*85 і т.д [7; 16].
Приблизно в 60–70% випадків це пов’язано
з використанням методики індукції овуляції та стимуляції суперовуляції у програмах ДРТ, включаючи екстракорпоральні методи запліднення (ЕКЗ)
та перенесення ембріонів (ПЕ) [3; 11]. Такий підхід збільшує ймовірність вагітності двійнятами в
20 разів, а 3-ма і більше плодами – в 400 разів. Зумовлено це тим, що для більшої ефективності екстракорпорального запліднення спочатку проводять
перенесення доволі великої кількості ембріонів,
що безумовно збільшило кількість двійнят, а також
трійнят і більшої кількості плодів, що в свою чергу привело до зростання акушеських ускладнень. З
урахуванням цього, репродуктологи значно обмеж-
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или кількість перенесень ембріонів останніми роками [6]. В Україні, за відсутності будь-яких обтяжливих факторів намагаються переносити не більше
2-х ембріонів
На зростанню числа багатоплідних вагітностей
вагомий вплив також має застосування спектра різноманітних гормональних препаратів для лікування безпліддя (кломіфен, прегніл, профазі,). Варто
зазначити, що причиною може стати гормональна
контрацепція, після відміни якої часто спостерігається ребаунд-ефект. Внаслідок цього у звичайних
здорових жінок частіше виникає суперовуляція [4].
Вагомим фактором, що сприяє народженню двійнят є спадковість, яка здебільшого передається жіночою лінією [4; 19]. Загальновідомо, що в сім’ях,
в яких є близнюки, цей феномен повторюється,
як правило, через одне покоління.
Багатоплідна вагітність – одна з найактуальніших проблем акушерства сучасності, яка за кількістю акушерських і перинатальних ускладнень,
належить до гестації з високим ступенем ризику,
протягом якої передчасні пологи й невиношування вагітності зустрічаються частіше, ніж протягом
одноплідної вагітності. Згідно з даними світової
статистики лише у 15–30% вагітних з багатоплідністю спостерігається фізіологічний перебіг. Ризик
ускладнень при цьому перебуває в прямій залежності від кількості плодів, а також прослідковується
прямопропорційна залежність від віку жінки. Значно збільшується ризик і для плодів (глибока незрілість, недоношеність, маловагові плоди, дихальні
розлади та ін.) Ймовірність материнської смерті
підвищується втричі, порівняно з одноплідною
вагітністю. Також, у випадках багатоплідної вагітності період госпіталізації подовжується в шість і
більше разів, що в свою чергу призводить до підвищення ризику контамінації нозокоміальної інфекції.
В 1987 р. проф. Дуденхаузен та проф. Майєр
дослідили, що середній термін багатоплдної вагітності значно коротший, ніж термін при одноплідній вагітності. У США відсоток передчасних
пологів у вагітних двійнею становить 44,5% в порівнянні з однопідними, для яких він становить
9,4% [14]. За даними інших досліджень та джерел,
цей показник дещо інший, проте відрізняється несуттєво: 43,6% випадків передчасних пологів усіх
вагітностей двійнею, порівнянно з 5,6% при одноплідній вагітності [15; 16].
Багатоплідною називається вагітність, за якої
в жіночому організмі розвивається два чи більше
плодів. Народження двох чи більше дітей називається багатоплідними пологами. Виділено два різновиди двійнят: однояйцеві (монозиготні) та двояйцеві (дизиготні) [1]. При вагітності однояйцевими
двійнятами запліднюється лише одна яйцеклітина.
Кількість плацент, що формуються при цьому типі,
цілком залежить від терміну поділу однієї заплідненої яйцеклітини. Якщо цей поділ відбувається впродовж перших 72 годин (до стадії морули), то відбувається формування двох ембріонів, двох амніонів
та двох хоріонів/плацент. Міжплодова перегородка
складається з чотирьох шарів. Такі однояйцеві двійнята називаються біхоріальними біамніотичними.
У випадках поділу яйцеклітини, що відбувається в

часовому проміжку 3–8 діб після запліднення (стадія бластоцисти), формуються два ембріони, два
амніони, але лише один хоріон/плацента. Міжплодова перегородка при цьому типі вагітності складається з двох шарів амніона. Такий тип однояйцевих
двійнят називають монохоріальним діамніотичним. Якщо поділ яйцеклітини відбувся в інтервалі
8–13 діб після запліднення, відбувається формування одного хоріона і двох ембріонів, оточених
єдиною амніотичною оболонкою, немає міжплодової перегородка. Такиі однояйцеві двійнята носять
назву монохоріальні моноамніотичні. Результатом
поділу заплідненої яйцеклітини на пізніших термінах (після 13-ї доби), ситуація з вже сформованими ембріональними дисками, – є зрощені двійнята.
Варто зазначити, що дихоріальними можуть бути як
двояйцеві, так і однояйцеві двійнята, а монохоріальними – лише однояйцеві [19].
Ризик передчасного переривання вагітності при
монохоріальній двійні вищий, ніж при біхоріальній
двійні. В 9,2% монохоріальні двійні народжуються раніше 32 тиж, тоді як при біхоріальних двійнях цей показник становить 5,5%. Проте причинні
фактори в цих випадках ще недостатньо з’ясовані.
За даними J. Lumley (1993), близько 17% багатоплідних вагітностей в Європі перериваються
в гестаційному терміні 20–27 тиж., 21% – між 28
та 31 тижнем та в 17% випадків пологи розпочинаються між 32-36 тижнем [16].
Окрім цього варто зазначити, що частота гестозів вагітних значно більша, ніж при одноплідній вагітності. Характерним для багатоплідної вагітності
також є такі ускладнення: гіпертензія (14-20%),
яка виникає втричі частіше, ніж при одноплідній
вагітності і перебігає важче; прееклампсія – ще
один фактор ризику, який непропорційно впливає
на жінок з багатоплідною вагітністю і часто сприяє передчасним пологам. Прееклампсія в 3–5 разів
частіше зустрічається у двійнят (Chism, 1998) і вражає більше половини всіх триплетних вагітностей
(March of Dimes, 2002); порушення толерантності
до глюкози( гестаційний цукровий діабет) та холестаз вагітних; в 20% випадків розвивається масивна
кровотеча в ранньому післяполговому періоді [18];
характерною є залізодефіцитна анемія, оскільки
виснаження депо заліза вдвічі частіше, ніж при одноплідній вагітності (необхідно диференціювати з
фізіологічною гемодилюцією, оскільки підвищення об’єму плазми є вираженішим (2000-3000 мл);
багатоводдя зустрічається в 5-8% вагітностей двійнями, особливо при моноамніальній двійні. Гостре
багатоводдя- те, яке виникає до 28 тижнів вагітності в 1,7% двійнят, створює загрозу перинатальної смерті близько 90% [17]; передчасний розрив
плодових оболонок (25%), що в 2 рази перевищує
частоту такого ускладнення при одноплідній вагітності [18]; часішими є спонтанні аборти. Понад
50% вагітностей, де в І триместрі на УЗД виявляють двійнят, закінчується пологами лише одним
плодом [2]; частота вроджених вад розвитку становить від 2 до 10%. Для монохоріальних частішими є множинні аномалії. Найчастіше зустрічаються незарощення твердого піднебіння, розщелина
губи, дефекти ЦНС і вади серця.
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Серед інших вагомих ускладнень варто згадати
такі: зрощення близнят, яке спостерігаються лише
при багатоплідній вагітності, частота цього явища
1 : 900 вагітностей двійнятами; патологія пуповини
і плаценти, а саме передлежання та відшарування
плаценти (частіше в II періоді пологів), оболонкове
прикріплення пуповини (1% при одноплідній вагітності та 7% при двійнятах), передлежання пуповини (1% при одноплідній вагітності і 8,7% у двоєн),
випадання пуповини в пологах; зчеплення близнят
під час пологів(колізія) зустрічається з частотою 1:
1000 близнят і 1: 50 000 пологів. При цьому перинатальна смертність досягає 62-84%, оскільки діагноз
найчастіше виставляється у період вигнання плодів;
фето-фетальний трансфузійний синдром (ФФТС) є
ускладненням характерне лише для монохоріальної багатоплідної вагітності і частота його проявів
становить до 15%, характеризується високою перинатальною смертністю (15-17% усіх випадків перинатальної смертності при багатоплідді); неправильне передлежання плода під час пологів (50%, що
в 10 разів частіше, ніж при одноплідній вагітності):
в 50% випадків – головне-головне, в 30% – головнетазове, в 10% – тазове-головне, та поперечне – для
одного або двох плодів в 10% випадків [18].
Також: внутрішньоутробна затримка росту плода, що зустрічається приблизно в 70% випадків
порівняно з 5-10% при одноплідній вагітності; відставання в розвитку одного з плодів (відмінності
в розмірах і масі більше 15-25%) з частою, яка коливається в межах від 4 до 23%; неврологічні розлади: дитячий параліч, мікроцефалія, енцефаломаляція, некроз мозкової тканини (в 14% передчасно
народжених двійнят).
Частота перинатальної смертності складає
15%. Вона зумовлена високою частотою передчасних пологів (до 50%), і як наслідок їх: мала маса
тіла дітей при народженні (55% маса менше 2500),

синдром дихальних розладів, некротичний ентероколіт, сепсис внутрішньочерепні крововиливи [19].
З метою запобігання виникненню ускладнень,
основним етапом ведення багатоплідної вагітності
є рання діагностика багатоплідності. Жінки з багатоплідною вагітністю потребують більше їжі,
калорій, білків, вітамінів та мінералів, ніж жінки
з одноплідною вагітністю (Somer, 2002). Жінок, які
добре харчуються і мають нормальну вагу, слід заохочувати споживати від 3000 до 3500 калорій на
день для гестації двійні, 4000 калорій на день для
трійні та 4500 і більше для четвірні (Somer, 2002).
Через підвищені фізіологічні потреби в поживних
речовинах, жінкам з багатоплідною вагітністю
майже завжди потрібно доповнювати свій раціон
полівітамінами та препаратами заліза. Більш часті
візити та УЗ контроль за розвитком плодів можуть
допомогти виявити ускладнення досить рано для
ефективного лікування, тому вагітна повинна відвідувати лікаря кожні 2 тижні І половини вагітності
та щотижнево в ІІ половині вагітності, при цьому
слід звертати увагу на зміни АТ, ворушіння плодів
(самореєстрація з 28 тижнів), склад сечі (включаючи бактеріологічне дослідження), висоту стояння
дна матки. Вагітній необхідний 2-годинний відпочинок (лежачи на лівому боці) двічі на день (вранці
і після обіду) та нічний сон не менше 10 годин [13].
Отже, чітке розуміння ризиків та рання діагностика, дають нам можливість збереження здоров’я
матері та дітей і нормального перебігу вагітності.
Висновок. Підсумовуючи викладене вище,
можна стверджувати, що збільшення частоти багатоплідної вагітності внаслідок активного впровадження допоміжних репродуктивних технологій
впливає на акушерські і перинатальні показники,
висуваючи проблему багатоплідної вагітності в перелік найактуальніших питань сучасного акушерства та перинатології.
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ВПЛИВ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ НА ПЕРЕБІГ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проаналізовано особливості перебігу пологів, больових відчуттів, психоемоційного стану вагітної і виникнення
ускладнень під час партнерських пологів. Визначено позитивний вплив на самопочутті породіллі і сприйнятті партнера родового акту.
Ключові слова: партнерські пологи, психологічні аспекти, психоемоційний стан.
Проанализированы особенности течения родов, болевых ощущений, психоэмоционального состояния беременной и возникновения осложнений во время партнерских родов. Определено положительное влияние на самочувствии роженицы и восприятие партнера родового акта.
Ключевые слова: партнерские роды, психологические аспекты, психоэмоциональное состояние.
The peculiarities of childbirth, pain, psycho-emotional state of the pregnant woman and the occurrence of complications during childbirth are analyzed. The positive influence on the well-being of the mother and the perception of the partner
of the birth act is determined.
Key words: partner childbirth, psychological aspects, psychoemotional state.

Актуальність. Велика роль у порушенні скоротливої діяльності матки, кровотеч, дистресу плода належить надмірному психоемоційному напруженні, відчутті страху перед пологами. Оскільки
процес пологів являється великим психічним навантаженням, впровадження сучасних безпечних і
ефективних партнерських пологів привело до покращення показників здоров’я жінки.
В сучасному акушерстві оптимальним вважається проведення нормальних пологів в умовах стаціонару із забезпеченням права вагітної на присутність близьких під час пологів. При партнерських
пологах окрім лікарів, акушерів і інших працівників лікарні під час пологів присутній партнер який
забезпечує психологічну підтримку роділлі [5].
Планування і проведення партнерських пологів
покращує біологічну готовність вагітної до пологів, знижує частоту розвитку ускладнень, покращує стан новонародженого і матері. Присутність
партнера при пологах, його активна допомога, психологічна і фізична підтримка дає можливість породіллі розслабитись і заспокоїтись.
У 1971 році на Лондонському міжнародному
конгресі Дж. Сасмор подала результати спостереження за 4500 партнерських пологів і були зроблені
висновки що присутність партнера захищає вагітну жінку від почуття страху і самотності, зростає
здатність переносити біль і покращюється адаптація породіллі [1].
В світовій медичній практиці партнерські пологи проводяться вже більше тридцяти років і в більшості країнах спостерігається позитивна позиція
стосовно присутності партнера на пологах.
В США подружжя протягом 9-ти місяців відвідує партнерські курси для підготовки до пологів, вважається неприроднім відсутність партнера
на пологах. У випадку неможливості присутності
чоловіка, лікарня виділяє медичну сестру, яка протягом всього часу знаходиться біля жінки [6].

В французькій медичній практиці партнерські
пологи дозволені, як і відеозйомка. Партнер може
бути присутнім також і при кесаревому розтині [7].
В Швеції практикується перерізання пуповини
батьком дитини.
В Україні партнерські пологи вперше були проведені в м. Київ в Перинатальному центрі в травні
1995 року. Висока ефективність технології «партнерських пологів» в Україні дозволяє рекомендувати її для подальшого впровадження в практику [5].
Згідно даних різних авторів, які аналізували
пологи з психологічною підтримкою партнера,
значно знизилась частота проведення екстреного кесаревого розтину, пологового травматизму
і також зниження частоти аномалій скоротливої
діяльності матки і необхідність у медикаментозному знеболенні.
Дослідження зарубіжних авторів показали, що
найнеобхіднішим в пологах для жінки є відчуття безпеки, тому в деяких країнах практикується
присутність на пологах « супутниці, яка надає підтримку» і також в якості партнера може слугувати майбутній батько дитини – в 82% випадків, або
інша близька людина (мама – 6%, сестра – 5%,
інші – 7%). Згідно останніх досліджень С.Ю. Вдовиченка, саме вагітна жінка є ініціатором присутності партнера під час пологів в 48% випадків, а
чоловік лише у 17%, в 3% випадків лікарі допомагали прийняти рішення і близько 32% не змогли
визначити хто саме був ініціатором ідеї [3, с. 58].
За результатами досліджень 70% опитаних жінок
відмітили позитивний психологічний вплив партнера, а 28% жінок стверджували, що участь партнера не вплинула позитивно при пологах [3, с. 59].
Стосовно сексуального життя було проведено
опитування через 12 місяців після партнерських
пологів, згідно його результатів 55% чоловіків і
39% жінок стверджують що їх сексуальні відносини не змінились; 44% і 28% – вважають що вони
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покращились; 17% і 17% – вказували на погіршення сексуальних відносин [8].
Завдання партнера полягає у створенні благополучної психологічної атмосфери для перебігу
пологів, підтримки матері і також забезпечення необхідної допомоги. Також було доказано що партнер є найкращим посередником між дружиною і
медичним персоналом [10].
Для проведення партнерських пологів необхідні певні умови: окремий родильний зал, окрема
кімната і душ для партнера і контроль за станом
здоров’я партнера. Існують певні обмеження, які
перешкоджають присутності партнера:
–– виявлення в партнера патогенної і умовнопатогенної флори;
–– наявність гострих захворювань;
–– відмова одного з партнерів в партнерських
пологах.
Проведені анкетування показують, що патологічний тип гестаційної домінанти спостерігається
в 3 рази рідше, чим у жінок які планують пологи
без партнера. Близько 80% жінок і партнерів повністю задоволені перебігом пологів. При партнерських пологах виявлено зниження частоти
аномалій пологової діяльності і в деяких випадках
спостерігається зниження фізичного і психологічного навантаження на персонал.
Виражаються як позитивні, так і негативні думки щодо доцільності і наслідків присутності чоловіка при пологах. Серед відгуків чоловіків, які були
присутні при народження дитини, існують виражено негативні: страх, відчуття безсилля, порушення
статевих стосунків, депресія, суперечливе відношення до дитини [12].
В дослідженні, яке проводилось у Фінляндії,
вивчався досвід батьків, які були присутні при народженні своєї дитини. Дослідники визначили,
що відчували батьки під час пологів і як чоловіки
сприймали значення пологів. Дослідження включало вибірку 137 батьків, які були присутніми на
народженні своєї дитини в лікарні Куопіо у Фінляндії. Батькам задавали питання з п'ятьма попередньо встановленими варіантами, а потім відкриті
запитання про їхній досвід партнерських пологів.
Результати дослідження показали, що з чотирьох
основних категорій, категорія «почуття дискомфорту» стосується страху, тривоги та безпорадності. Найбільше занепокоєння батьків було пов'язане
з тим, як впорається їхній партнер під час пологів
і посилене почуття безпорадності, за яким слідували турбота про благополуччя дитини та страх, що
їхній партнер може померти. Відповіді на відкриті
запитання показали, що батьки найбільше боялися
болю, який переживає їхній партнер, а також страх
крові та оперативних втручань. Дослідники виявили, що батьки віком до 32 років та батьки, які
вперше були присутні на пологах, були більш стривожені під час народження дитини, ніж старші та
досвідченіші батьки [13].
Г.Б. Мальгина [11] виділяє три варіанта поведінки чоловіків в партнерських пологах:
- активно-адекватне, яке характеризується активною участю партнера. чоловік впевнено допомагає вагітній прийняти найбільш зручне положення, виконує рекомендації медичного персоналу,

виконує різні маніпуляції з метою зменшення больових відчуттів;
- пасивно-споглядальна поведінка характеризує
партнерів, які не розуміють чим вони можуть допомогти дружині і практично не беруть участь в процесі пологів. вони спостерігають за діями вагітної,
медичного персоналу, а при появі новонародженого особливої радості не виявляють, але емоціональне відношення до дитини тепле;
- агресивно-наступаюча поведінка проявляється спробами чоловіків агресивно втручатися в дії
медичного персоналу, не допомагають дружині.
Практикуючі лікарі і науковці стверджують, що
поведінка партнера може бути різна і залежить від
психологічної підготовки. Беручи до уваги ці аспекти, перед партнерськими пологами необхідне
проведення консультації у лікаря-психолога і виявлення чоловіків, яким не рекомендована присутність при пологах. Приклади впливу присутності
чоловіка на перебіг пологів, на відносини в сім'ї,
показують велике значення наукових знань в цій
області. Батьки повинні володіти повною інформацією про психологічну специфіку пологового процесу, бути освіченими і підготовленими, перш ніж
приймати рішення про партнерські пологи.
О.О. Корчинська, У.В. Волошина, Е.В. Овваді виділяють 2 типи присутності чоловіка при пологах [9]:
- партнер знаходиться поруч з дружиною в передродовій палаті і допомагаю їй під час потуг, а
коли починається другий період батько виходить і
повертається після народження дитини;
- чоловік присутній протягом всього процесу
пологів і бере активну участь.
При аналізі материнського травматизму під час
пологів знижується частота розриву шийки матки і
частота післяродових ускладнень в 4 рази. Виявлено позитивний вплив на мікробну колонізацію організму новонародженого і зниження потреби в антибактеріальній терапії в матері в післяродовому
періоді і також вдвічі зменшення частоти призначення антибіотиків у новонародженого. Згідно опитуванням жінки, які народжували разом з партнером
оцінюють своє почуття, активність і настрій вище,
ніж жінки, які народжували самостійно, також
було виявлено, що жінки, які народжували в партнерських пологах відчували біль менш інтенсивно,
згідно даних візуально-анaлогової шкали болю.
За результатами досліджень В.І. Бойка та
Н.А. Кобилецької серед жінок, які народжували разом з партнером ризик ускладнень пологів становить
29% і ризик передчасного вилиття навколоплідних
вод – 11,5% в жінок що народжували самостійно
ці показники становлять 54% і 22,6-29% [2, с. 34].
За даними досліджень Т.Ю. Бабача, в присутності партнера нормальні фізіологічні пологи відбулись
в 82,4%, а при пологах за допомогою медичного
персоналу 57,4%. У 17,6% і 42,6% пологи перебігали з ускладненнями, а слабкість пологової діяльності і кесарів розтин становить 5,5% і 2,9% в партнерських пологах і 23,6% і 9% без партнера [4, с. 18].
Висновок. Підтверджені позитивні результати
партнерських пологів для сім’ї в цілому і для стану здоров’я мами і дитини. Партнерські пологи є
ефективним методом профілактики акушерської
патології.
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ПОКАЗАТЕЛИ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ НЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ-ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ
НА ЧАЭС В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕЧЕНИЯ
Цель исследования. Изучить состояние свертывающей системы крови у больных негоспитальной пневмонией – ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после лечения.
Материалы и методы. Обследовали 32 больных негоспитальной пневмонией (НП) ликвидаторов аварии на
ЧАЭС (основная группа) среди них мужчин 20, женщин 12. Контрольную группу составили 75 больных (НП), не принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, среди них мужчин 48, женщин 27. Паспортизированная доза облучения у ликвидаторов аварии на ЧАЭС от 18,5 до 25,0 Р.
В работе использовали наборы «АЧТВ-тест», «Аггристин плюс» фирмы «Reanal» (Будапешт), наборы для определения времени рекальцификации, протромбинового, тромбинового времени, антитромбина ІІІ – фирмы «Диагностикум» (Львов), каолиновое время, фибриноген, фибринолиз, АЧТВ, этаноловый тест, β-нафтоловый тест, тромбоциты, толерантность плазмы к гепарину.
Результаты исследования. После комплексного лечения у больных НП основной и контрольной группы снизилось время рекальцификации.
Протромбиновое время, как в основной, так и в контрольной группе повысилось. Повышенное тромбиновое
время у больных НП основной группы снизилось, в контрольной группе оно осталось на прежнем уровне.
После проведенного лечения повышенное каолиновое время у больных НП основной и контрольной группах
снизилось. Фибриноген в обеих группах уменьшился.
В результате лечения отмечается повышение фибринолиза в основной группе, а в контрольной группе это повышение незначительно.
Сниженное содержание антитромбина III после лечения повысилось в основной и контрольной группе больных НП.
Так в основной и в контрольной группе больных НП сниженное до лечения по сравнению со здоровыми, АЧТВ
повысилось после лечения.
После лечения у больных НП основной группы этаноловый тест и в-нафтоловый снизились в 2 раза, в контрольной группе этаноловый тест снизился, в-нафтоловый отрицательный.
Количество тромбоцитов повысилось в основной и контрольной группе.
У больных НП основной и контрольной группы возросла толерантность плазмы к гепарину после лечения.
Заключение. Следовательно, показатели коагуляционной активности крови в результате комплексной терапии улучшаются, причем в большей мере у больных негоспитальной пневмонией контрольной группы.
Ключевые слова: негоспитальная пневмония, ликвидаторы аварии на ЧАЭС свертывающая система крови,
после лечения.
Мета дослідження. Вивчити стан системи згортання крові у хворих на негоспітальну пневмонію ліквідаторів
аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) після лікування.
Матеріали та методи. Обстежили 32 хворих на негоспітальну пневмонію (НП) ліквідаторів аварії на ЧАЕС (основна група) серед них чоловіків 20, жінок 12. Контрольну групу склали 75 хворих (НП), які не брали участь в ліквідації
аварії на ЧАЕС, серед них чоловіків 48, жінок 27. паспортизовані доза опромінення у ліквідаторів аварії на ЧАЕС від
18,5 до 25,0 Р.
У роботі використовували набори «АЧТЧ-тест», «Аггрістін плюс»; фірми «Reanal»(Будапешт), набори для визначення часу рекальцифікації, протромбінового, тромбінового часу, антитромбіну-ІІІ – фірми «Діагностикум» (Львів),
каолінове час, фібриноген, фібриноліз, АЧТЧ, етаноловий тест, β-нафтоловий тест, тромбоцити, толерантність плазми до гепарину.
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Результати дослідження. Після комплексного лікування у хворих на НП основної та контрольної групи знизився час рекальцифікації. Протромбіновий час, як в основний, так і в контрольній групі підвищився. Підвищений тромбіновий час у хворих НП основної групи знизиввся, в контрольній групі залишився на колишньому рівні.
Після проведеного лікування підвищений каоліновий час у хворих НП основній і контрольній групах знизився.
Фібриноген в обох групах зменшився. В результаті лікування відзначається підвищення фібринолізу в основній групі,
а в контрольній групі це підвищення незначне. Знижений вміст антитромбіну III після лікування підвищився в основній
і контрольній групі хворих на НП.
Так в основний і в контрольній групі хворих на НП знижене до лікування в порівнянні зі здоровими, АЧТЧ підвищився після лікування. Після лікування у хворих на НП основної групи етаноловий тест і β-нафтоловий знизилися
в 2 рази, в контрольній групі етаноловий тест знизився, β-нафтоловий негативний.
Кількість тромбоцитів підвищився в основній і контрольній групі.
У хворих на НП основної та контрольної групи зросла толерантність плазми до гепарину після лікування.
Заключення. Отже, показники коагуляційної активності крові в результаті комплексної терапії поліпшуються,
причому в більшій мірі у хворих на негоспітальну пневмонію контрольної групи.
Ключові слова: негоспітальна пневмонія, ліквідатори аварії на ЧАЕС, згортання крові, після лікування.
Purpose of the study. To study the state of the blood coagulation system in patients with non-hospital pneumonia –
liquidators of the accident at the Chernobyl nuclear power plant (ChNPP) after treatment.
Materials and methods. A total of 32 patients with community-acquired pneumonia (NP), liquidators of the Chernobyl
accident (main group) including 20 men and 12 women. The control group consisted of 75 patients (NP) who did not take
part in the elimination the Chernobyl accident, among them 48 men, 27 women. Charged radiation dose from the liquidators
of the Chernobyl accident from 18.5 to 25.0R.
We used the «APTTV test» and “Aggristin plus” from the “Reanal” company (Budapest), kits for determining the recalcification time, prothrombin, thrombin time, antithrombin III from the Diagnosticum company (Lviv), kaolin time, fibrinogen,
fibrinolysis, APTT, ethanol test, β-naphthol test, platelets, plasma tolerance to heparin.
The results of the study. After complex treatment in patients with NP of the main and control groups, the recalcification
time decreased. The prothrombin time increased in both the main and control groups. Increased thrombin time in patients
with NP of the main group decreased, in the control group it remained at the same level. After the treatment, the increased
kaolin time in the NP patients in the main and control groups decreased. Fibrinogen in both groups decreased.
After treatment, there is an increase in fibrinolysis in the main group, and in the control group this increase is insignificant. The reduced content of antithrombin III after treatment increased in the main and control group of patients with NP.
So in the main and in the control group of patients with NP reduced to treatment compared with healthy ones, the APTT
increased after treatment.
After treatment in patients with NP of the main group ethanol test and β-naphthol decreased by 2 times, in the control
group the ethanol test decreased, β-naphthol negative. The number of platelets increased in the main and control group.
In patients with NP of the main and control groups, plasma tolerance to heparin increased after treatment.
Conclusion. Consequently, the indicators of blood coagulation activity as a result of complex therapy are improved, and
to a greater extent in patients with non-hospital pneumonia in the control group.
Key words: non-hospital pneumonia, liquidators of the Chernobyl accident, blood coagulation system, after treatment.

Введение. До настоящего времени отдаленные
последствия длительного воздействия малых доз
ионизирующего излучения на человека оценивались на основании изучения онкологической заболеваемости, цитологических изменений, продолжительности жизни у подвергавшихся облучению
и их потомков [3].
После аварии на ЧАЭС в отечественной и зарубежной литературе появились единичные сообщения, освещающие некоторые особенности
развития и течения заболеваний легких [11; 15; 13;
14; 1]. Особенностью аварии явилось преобладание ингаляционного пути попадания в организм
радионуклидов и, как следствие этого, поражение
органов дыхания. Влияние радиации опосредовалось, по-видимому, через иммунологическую реактивность, состояние гемостаза, гормонального
статуса. В проведенных клинических наблюдениях
возможной системной патологией внутренних органов имеются немногочисленные пока сведения и
о поражении бронхолегочной системы.
Исследованиями многих авторов показано, что
«малые дозы» радиации влияют на возникновение
и течение многих заболеваний внутренних органов, в том числе бронхо-легочной системы [10; 6;
7; 9; 3]. Ими отмечено, что у взрослого населения

имеется рост заболеваемости ИБС, остеоартрозами
и солевыми артропатиями, хроническими заболеваниями ЛОР органами, органов дыхания [16; 17].
C. Volsin,B. Wallaert(1992) [18]отметили, что
дыхательные пути и,особенно легкие, часто поражаются ионизирующими частицами, что может
привести к лучевому пневмониту и фиброзу.
Поражение ионизирующими частицами органов дыхания может быть опосредовано, в первую
очередь через поврежденную иммунную систему.
Об этом свидетельствуют исследования авторов [4].
Проводя эпидемиологические исследования,
пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС авторы установили, что частота хронических неспецифических заболеваний легких(ХНЗЛ) в три раза
выше, аналогичных исследований в других районах Винницкой области [12; 16].
Нарушения гемостаза у больных негоспитальной пневмонией, особенно при тяжелом её течении, проявляющаяся ДВС-синдромом [2; 19; 20].
Значительное изменение тромбоцитарного звена
системы гемостаза больных со стероидзависимой
формой БА наблюдали [5]. В отечественной и зарубежной литературе в последние годы всё больше
появляется работ о состоянии системы комплемента и ее связи с гемостазом и фибринолизом [8].

64

Медичний форум

♦

Цель исследования. Изучить состояние свертывающей системы крови у больных негоспитальной пневмонией– ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после
лечения.
Материалы и методы. Обследование проходили пациенты с НП, находившиеся на лечении в 4
и 5 городских клинических больницах г. Полтава.
Критериями включения являлись: подтвержденный диагноз НП. Критерии исключения: онкологические заболевания, сопутствующие заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации.
После верификации диагноза и проверки пациентов согласно критериям включения/исключения
в исследование было включено 32 больных НП
ликвидаторов аварии на ЧАЭС (основная группа),
среди них мужчин 20, женщин 12 средний возраст
составлял 46,0±2,2 лет. Контрольную группу составили 75 больных НП, не принимавших участие
в ликвидации аварии на ЧАЭС, среди них мужчин
48, женщин 27 средний возраст – 49,0±2,6 лет, на
время исследования больных. Пациентам проводили забор крови при госпитализации в первый
день до лечения и на 20 день после лечения. Паспортизированная доза облучения от 18,5 до 25,0 Р.
Таким образом, отсутствие значительного различия по этим исследованиям исключает влияние
возрастных и половых показателей на изменение
показателей свертывающей системы крови у больных негоспитальной пневмонией в результате лечения, которые исследуются.
В работе использовали наборы «АЧТВ-тест»,
«Аггристин плюс» фирмы «Reanal» (Будапешт),
наборы для определения времени рекальцификации, протромбинового, тромбинового времени,
антитромбина-III фирмы «Диагностикум» (Львов).
Вычисления проводили на персональном компьютере с применением программ «StatisticaforWindows.
Version 5.0» и «SPSS forWindows. Release 13.0».

Результаты исследования. Мы исследовали
гемореологические показатели крови у больных
негоспитальной пневмонией (НП) основной и
контрольной группы после комплексного лечения
по стандартной схеме (таблица).
Применение этого лечения улучшило некоторые показатели свертывающей и противосвертывающей системы. Так снизилось время рекальцификации в основной группе с 207,2 ±12,1 сек до
169,13±7,2 сек ( Р<0,01). в контрольной с 174,68-±
4,7 сек до 163,6±2,8 сек (Р<0,05). у здоровых 137,4 ±
10,15 сек.
Протромбиновое время как в основной, так и в
контрольной группе повысилось до 24,55±,1,12 сек.
повышенное тромбиновое время у больных основной группы несколько снизилось и составило
13,1±1,1 сек., в контрольной группе оно осталось
на прежнем уровне.
Каолиновое время у больных НП основной
группы повышалось и составило 72,24±1,3 сек.
После проведенного лечения каолиновое время у больных НП основной группы снизилось на
13,49 сек. в контрольной на 2,77 сек. что указывает
на улучшение процесса свертывания.
Так фибриноген в основной группе уменьшился с 3,5±0,2 г/л до 2,1±0,4 г/л (Р<0,001), в контрольной – с 3,0±0,16 г/л до 2,6±0,1 г/л (Р<0,05).
После лечения отмечается повышение фибринолиза в основной группе с 2,3±0,6 сек. до
2,64±0,5 сек. в контрольной группе это повышение
незначительно.
У больных НП антитромбин – ІІІ (основной плазменный кофактор гепарина) снижается
особенно у больных основной группы и составил 17,96±1,5%. В контрольной группе больных
НП мы наблюдали до лечения повышения антитромбина ІІІ36,77±0,8%. После лечения содержание антитромбина ІІІ повысилось и в основной группе составило 23,0±1,7%. В контрольной

Таблица
Показатели свертывающей системы крови у больных негоспитальной пневмонией
в результате лечения
Показатели
Время рекальцификации, сек
Протромбиновое время, сек
Тромбиновое время, сек
Каолиновое время, сек
Фибриноген, г/л
Фибринолиз, мин
Антитромбин ІІІ,%
АЧТВ, сек
Этаноловый тест
β-нафтоловый тест
Тромбоциты 109/л
Толерантность плазмы к гепарину

Больные негоспитальной пневмонией
Основная группа
Контрольная группа
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
n=32
n=75
207.2±12.1
169.13±7.2*
174.68±4.7
163.6±2.8*
20.0±0.3
24.55±1.12*
23.8±0.5
24.6±1.16
15.5±1.86
13.1±1.1*
17.2±1.65
17.3±1.14
72.24±1.3
58.75±3.2*
63.86±1.1
61.09±2.9
3.5±0.2
2.1±0.4*
3.0±0.16
2.6±0.1
2.3±0.6
2.64±0.5
3.2±0.27
3.33±0.62
17.96±1.5
23.0±1.7*
36.77±0.8
39.13±0.95
70.2±1.3
76.0±1.2*
75.5±1.32
81.18±1.2
0.9±0.06
0.45±0.08*
0.96±0.02
0.7±0.03
0.9±0.04
0.4±0.03*
1.0±0.05
0
124.0±2.4
190.0±2.2*
180.0±2.2
202.0±2.1
6.24±0.5
6.8±0.3
7.2±0.8
8.0±0.5

* – различия статистично доставерныпо сравнению с групами до лечения.
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39,131±,2%. Истощение запасов антитромбина ІІІ
у больных НП основной группы повышает степень тромбогенного риска делает малоэффективной гепаринотерапию. Поэтому за содержанием
антитромбина ІІІ в плазме больных необходим постоянный контроль.
Мы изучили у больных НП основной и контрольной группы содержание активированного
частичного тромбопластинового времени АЧТВ и
наблюдали его укорочение, что указывают на гиперкоагуляцию. Так в основной группе больных до
лечения по сравнению со здоровыми АЧТВ снизилось на 10 сек., в контрольной группе на 4,7 сек.
После комплексного лечения, особенно, в контрольной группе отмечается его повышение.
После лечения у больных НП основной группы этаноловый тест снизился в 2 раза и составил
0,45±0,08. β-нафтоловый также снизился в 2 раза,

в контрольной группе этаноловый тест 0,7±0,03,
β-нафтоловый отрицательный, что свидетельствуют о неполном восстановлении диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.
Количество тромбоцитов повысилось в основной и контрольной группе на 66,0±2,3. 109/л и
22,0±2,2.109/л.
У больных основной группы возросла толерантность плазмы к гепарину на 0,56±0,4 мин. В контрольной группе это повышение выражено в большей мере и почти дошло до нормы 8,0±0,5 мин,
у здоровых 8,2±0,6 мин.
Заключение. Следовательно, показатели коагуляционной активности крови в результате комплексной терапии улучшаются, причем в большей
мере у больных негоспитальной пневмонией контрольной группы.
Конфликт интересов отсутствует.

Сокращения:
ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция
НП – негоспитальная пневмония
AЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
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ВАГІНАЛЬНИЙ КАНДИДОЗ: ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ,
ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
В статті висвітлено одне із найпоширеніших захворювань в структурі інфекційної патології нижнього відділу сечостатевої системи. Дисбіотичні зміни, які виникають можуть призводити до розвитку гострих ускладнень, саме тому
своєчасне виявлення, знання про причини загострення та профілактичні заходи мають актуальне значення.
Ключові слова: вагінальний кандидоз, етіологія, патогенез, клініка, лікування.
В статье освещено одно из самых распространенных заболеваний в структуре инфекционной патологии нижнего отдела мочеполовой системы. Дисбиотичиские изминения, которые возникают могут приводить к развитию
острых осложнений, поэтому своевременное выявление, знания о причинах обострения и профилактические мероприятия имеют актуальное значение.
Ключевые слова: вагинальный кандидоз, этиология, патогенез, клиника, лечение.
The article highlights one of the most common diseases in the structure of infectious pathology of the lower genitourinary system. Dysbiotic changes that occur can lead to the development of acute complications, which is why timely detection, knowledge of the causes of exacerbations and preventive measures are important.
Key words: vaginal candidiasis, etiology, pathogenesis, clinic, treatment.

Вступ. Вагінальний кандидоз, який в народі
називають «молочниця» являється однією з найпоширеніших гінекологічних захворювань слизової
оболонки вульви та піхви, який виникає у жінок
репродуктивного віку, викликаний грибами роду
Candida [7].
Як відомо, що в Україні 65% жінок хворіють, як
найменше один епізод неускладненого вагінального кандидозу. За останні роки частота захворюваності зросла у 2 рази і складає 40% серед захворювань сечостатевої системи. У США встановили, що
поширеність пов’язана з контингентами обстежених жінок. Для прикладу, представників негроїдної
раси та малозабезпечених верств населення, які
звертаються по спеціалізовану медичну допомогу
сягає 58%. Тоді як профілактичні обстеження контингенту являються лише 15-20% [5; 7].
У Європі також відмічається ріст вагінальних
інфекцій та акушерсько-гінекологічних захворювань. Рецидиви кандидозу обумовлені недостатньою ефективністю етіотропного лікування, а також зниженням резистентності дріжджеподібних
грибів до препаратів [3].
Вагінальний кандидоз також має велике значення у акушерстві, тому що пов’язаний із загрозою
викидня, ускладненою вагітністю, народженістю
дітей з малою вагою, ознаками внутрішньоутробної інфекції. У вагітних жінок можливі випадки загибелі плоду від сепсису. В останні роки частота
серед доношених дітей зросла до 16% [2].
Вагінальний кандидоз спричинений умовнопатогенними грибками, їх у невеликій кількості
можна знайти в організмі кожної людини – в ротовій порожнині, кишечнику, на шкірі, на слизових
оболонках статевих органів. При порушенні звичайного балансу мікроорганізмів, часто через різні
імунодефіцити, може збільшуватися ріст грибків

роду Candida і проявом цього росту в жінок й стає
вагінальний кандидоз [3].
Основними представниками облігатної мікрофлори піхви жінки репродуктивного віку є лактобактерії (палички Додерлейна). Вони підтримують
нормальний біоценоз піхви за рахунок конкуренції
і антагонізма з більшістю патогенних і умовно-патогенних бактерій. Більшість лікарів вважають, що
нормальна мікрофлора є та яка виявляється в мікробіоценозах 70% здорових жінок. Гриби роду Candida
присутні на слизовій оболонці піхви у 20% здорових
жінок, крім того, входять до складу нормальної мікрофлори ротової порожнини та товстої кишки [7].
Основними причинами виникнення ВК є ослаблений імунітет, що виникає при важкому захворюванні або застосуванні ліків, що пригнічують
імунну систему, призводить до зниження імунітету людини, що в свою чергу призводить до виникнення кандидозу. Застосування протизаплідних
препаратів, які можуть вплинути на звичайний
рівень гормонів в організмі й обумовити розвиток
молочниці. Також застосування антибіотиків широкого спектра дії вбивають як шкідливі бактерії,
так і корисні. У результаті порушується баланс між
бактеріями й грибами, що призводить до розвитку
захворювання [7; 8].
При діабеті підвищується рівень цукру в крові й
сечі. Це призводить до збільшення цукру у вагінальному секреті, зменшенню кислотності середовища,
що сприяє росту Candida. Інфекції при статевому
акті, тісний одяг (при носінні тісного синтетичного
одягу в складках шкіри підвищується температура
та вологість, що сприяє ріст грибків), погіршення
екології, неправильне харчування, часті стреси.
Також до розвитку захворювання відносять
ожиріння, недотримання правил особистої гігієни,
жаркий клімат [8].
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Найбільший інтерес в патогенезі являються
чинники, що знижують опірність макроорганізму.
У більшості випадків вагінального кандидозу, не
вдається виявити стан, який найбільш приближений до інфекції. В зв’язку з цим вважається, що
в патогенезі беруть участь багато факторів, що знаходяться в складному взаємозв’язку. До них відносять дисбаланс мікрофлори піхви, вплив статевих
гормонів, імунодефіцит[4].
Зміни складу мікрофлори піхви приділяють
увагу багато лікарів. Однак відомо, що під час відсутності Candida число інших мікроорганізмів у
піхві збільшується, а лікування антибактеріальними засобами призводить до зростання числа грибків. Основним компонентом вагінальної мікрофлори є лактобактерії різних видів, їх вміст становить
1 г 107-108 КУО/мл. Лактобактерії виробляють молочну середу, підкислюючи її(норма рН < 4, 5), ряд
мікробіцидних факторів, а також перекис водню за
рахунок якого знижується ріст бактерій [10].
Також допускається роль інших бактерій мікрофлори піхви в протистоянні кандидної колонізації. Бактерії конкурують з Candida за поживні
речовини, рецептори адгезії, виділяють фунгіцидні
чинники. Припущено, що грамнегативні бактерії
більшою мірою антагонізують з Candida, ніж грампозитивні. Була виявлена асоціація кандидозного
вагініту з переважанням грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів.
В цілому слід зазначити, що зміни аеробної і
анаеробної мікрофлори піхви при кандидозі в більшості випадків виражені слабо і не дозволяють
стверджувати про наявність дисбактеріозу, що вимагає медикаментозної корекції [10].
Основними клінічними формами вагінального
кандидозу являються кандидоносійство, гострий
урогенітальний кандидоз, хронічний урогенітальний кандидоз.
Найбільш яскравими і характерними симптомами молочниці (вагінального кандидозу) – це поява
специфічних виділень з піхви. Виділення нагадують розбавлений водою сир, тобто мають вигляд
своєрідних білих грудочок та специфічний кислуватий запах. Виділення посилюються ввечері, а також після прийняття ванни та статевого контакту.
У виділеннях не завжди знаходяться гриби роду
Candida. Виділення із піхви виявляють в 70% випадків, скарги на болючі відчуття в ділянці піхви
становлять – 52,3% випадків [5].
Другий специфічний симптом молочниці у жінок – це поява свербежу та печіння в піхві та на статевих губах. При свербінні в ділянці зовнішніх статевих органів і піхви при відсутності видимих змін
проводять дослідження на дріжджеподібні гриби.
Разом із свербежем виникає печіння, їх циклічність
обумовлена різким запальним процесом за рахунок
підвищення вмісту глікогену в епітеліальних клітинах піхви, а також зсуву кислотно-лужної рівноваги в перед менструальному періоді.
При огляді жінки можемо спостерігати за запальними процесами, які охоплюють зовнішні
статеві органи, що призводить до виникнення
вульвіту та піхви внаслідок чого виникає –вагініт.
При гострій та підгострій стадії слизові оболонки зовнішніх статевих органів, піхви, шийки мат-

ки помірно чи інтенсивно гіперемовані, набряклі.
Інколи місцями покриті маленькими пухирцями
в ділянці малих статевих губ, клітора залишаючими після себе невеликі ерозії з фестончастими
обрисами і відторгненим епітелієм по краях. Між
малими статевими губами і потовщеними складками піхви можуть виникати сірувато-білі плівки, які
легко видаляються ватним тампоном [6].
Діагностичні критерії вагінального кандидозу
повинні виставлятись на основі клінічних симптомів і на ознаках захворювання з обов’язковим
виділенням культури дріжджеподібних клітин
із ділянки піхви, позитивний амінний тест (рибний
запах) [4].
Культуральне дослідження. Базується на середовищі Сабуро культура швидко росте протягом 3 днів.
Колонія має білий колір, округлі з чіткими контурами. Має блискучу, гладку і випуклу поверхню [5].
Мікроскопічне дослідження є одним із головних методів діагностики молочниці. Цей метод
дає змогу провести індикацію у мазках ключових
клітин, що являють собою епітеліоцити з адгезованими на них грам негативними паличками, що
вкривають всю клітину. Якщо у разі виявлення клітин не менше як у 2 із 20 полів зору при мікроскопії
мазків є підставою для діагнозу вагінальний кандидоз. Ці клітини можна побачити попередньо забарвивши мазки розчином метиленового синього, за
Романовським або за Грамом. Цей метод дозволяє
оцінити стан біоценозу піхви, загальну мікробну
заселеність, простежити за станом епітеліальних
клітин та запальну реакцію [8].
Серологічна діагностика. Проводять дослідження за допомогою імунофлюресценції з використанням діагностикумів, до складу яких входить
імунна сироватка, що містить антитіла , мічені
флюорохромом [3].
Основною задачою лікування є швидко і ефективно подіяти на гриби, тобто надати фунгіцидну
дію, виключити негативну дію препаратів на інші
органи та системи організму. Основною умовою
у період лікування являються відміна кортикостероїдів, антибіотиків, цитостатиків, гормональних
препаратів [1].
У разі кандидозної інфекції необхідно підібрати
дієвий протигрибковий препарат з високою активністю стосовно збудника.
Основними препаратами вагінального введення
являються: еконазол по 1 вагінальній свічці(150 мг)
інтравагінально на ніч протягом 3 днів; натаміцин
по 1 вагінальній свічці на ніч протягом 3-5днів або
клотримазол по 1 вагінальній таблетці інтравагінально на ніч протягом 3 днів.
Призначають флуконазол – 150мг одноразово;
ітраконазол – 200 мг двічі на добу один день, дифлюкан (150 мг) застосовують 1 капсулу 1 раз на добу [9].
Всі ці препарати надійно блокують ріст C. albicans, усуваючи не тільки симптоми вагінального
кандидозу, а також причину захворювання[1].
Висновок. Таким чином, лікування вагінального кандидозу повинно бути комплексним, поетапним, етіотропним, ефективним, оскільки вагінальний кандидоз та інші інфекції статевої системи
дуже поширені на сьогоднішній день і потребують
ретельного обстеження та лікування.
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КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ДЕЯКІХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Перебіг різних інфекційних захворювань має свої певні особливості та характерні закономірності. Дослідження
та вивчення цих особливостей має важливе значення для своєчасного виявлення тієї чи іншої патології та призначення відповідної терапії.
Ключові слова: інфекційні захворювання, клінічні особливості, герпес вірус, вірус Епштейна-Барр.
Течение различных инфекционных заболеваний имеет свои определенные особенности и характерные закономерности. Исследования и изучения этих особенностей имеет важное значение для своевременного выявления той
или иной патологии и назначения соответствующей терапии.
Ключевые слова: инфекционные заболевания, клинические особенности, герпес вирус, вирус ЭпштейнаБарр.
The course of various infectious diseases has its own specific features and characteristic patterns. Research and study
of these features is important for the timely detection of a particular pathology and the appointment of appropriate therapy.
Key words: infectious diseases, clinical features, herpes virus, Epstein-Barr virus.

На сьогодні інфікованість вірусами герпесу і
пов’язана з ними захворюваність у загальній популяції випереджає швидкість приросту населення
Землі. За даними ВООЗ, у найближчому майбутньому серед інфекційної патології визначальне місце займатиме саме герпесвірусні інфекції [1].
Масштаби захворювання у поєднанні зі шкодою (як психологічною, так і фізичною) визначають важливе медичне і соціальне значення цих
інфекцій. [2].
Інфекція, спричинена вірусом герпесу людини
4 типу (англ. – human herpes virus type 4, HHV-4),
або вірусом Епштейна-Барр (англ. – Epstein-Barr virus), займає важливе місце в структурі інфекційних
уражень герпесвирусной етіології [3; 4].
Його особливістю є здатність реплікуватися і
персистувати в В-лімфоцитах (основні клітинимішені), не викликаючи при цьому лізису уражених клітин. Вірус не елімінується із організму
людини, троп- ний до лімфо дно і ретикулярно
тканин, спричиняє своєрідний імунопатологічний
процес, що робить подібним вірус Епштейна-Барр
(ВЕБ) з вірусом імунодефіциту людини. У людей із
нормальною функцією імунно системи персистенція вірусу часто буває безсимптомна, але будь-яка
причина, яка призводить до імуносупресії, здатна
провокувати розвиток численних клінічних проявів хвороби, у тому числі і з летальними наслідками [5; 6].
На даний час в Україні та в світі визначені наступні клінічні варіанти ХВЕБ-інфекції.

Хронічна активна ВЕБ-інфекція:
–– характеризується клінічними симптомами,
подібними до інфекційного мононуклеозу, протягом 6 місяців та довше з частими рецидивами;
–– у пацієнтів можуть мати місце нейтропенія,
еозинофілія, тромбоцитопенія, гіпер- або гіпогамаглобулінемія, гіпоплазія кісткового мозку.
Генералізована форма хронічної активної ВЕБінфекції:
–– можливе ураження нервової системи у вигляді енцефаліту, полінейропатії, менінгіту;
–– ураження інших внутрішніх органів у вигляді
міокардиту, гломерулонефриту, гепатиту, пневмонії, увеїту.
Атипова форма хронічної ВЕБ-інфекції:
–– тривалий субфебрилітет;
–– астенічний синдром (слабкість, пітливість,
головний біль, запаморочення);
–– емоційна лабільність;
–– порушення сну;
–– когнітивні порушення (зниження пам’яті,
уваги, інтелекту);
–– депресивні стани;
–– міалгії, артралгії;
–– лімфаденопатія;
–– гепатоспленомегалія;
–– утруднене носове дихання, дискомфорт в горлі, кашель;
–– висип на шкірі;
–– приєднання інших герпесвірусних інфекцій
шкіри, слизових оболонок, інфекцій, викликаних
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вірусом простого герпесу 1-го та 2-го типів, цитомегаловірусу, вірусу герпесу 6-го типу;
–– не характерні раніше часті ГРВІ, інфекції дихальних шляхів, шлунковокишкового тракту, шкіри, грибкові інфекції (молочниця, стоматит), які на
фоні лікування повністю не зникають та швидко
рецидивують;
–– захворювання має хвилеподібний перебіг;
–– характерна тривала і стійка симптоматика –
від 6 місяців до багатьох років.
Латентна або безсимптомна форма;
Синдром хронічної втоми, асоційований
із ВЕБ [7].
На цей час немає одностайності в описі клінічного перебігу хронічної ВЕБ-інфекції.
Клінічні прояви ХВЕБ-інфекції, наведені у
підручнику з інфекційних хвороб та паразитарних інфекцій за редакцією Возіанової Ж.І. (2000),
мають наступний характер: майже у всіх хворих
відзначається загальна слабкість, швидка стомлюваність, поганий сон, головний біль, болі в м’язах.
У деяких хворих спостерігається помірне підвищення температури тіла, збільшення лімфатичних
вузлів, пневмонія, увеїти, фарингіти, нудота, болі в
животі, діарея, іноді – блювота. У частини хворих
відзначається збільшення печінки і селезінки. Іноді з’являлється екзантема, дещо частіше спостерігається герпетичний висип. Слід зазначити, що
вищеописані симптоми схожі з проявами багатьох
хронічних інфекційних хвороб.
Хронічна активна ВЕБ-інфекція у дорослих
пацієнтів може характеризуватися слабкістю, пітливістю, нерідко – болями в м’язах і суглобах,
шкірними висипаннями, кашлем, утрудненим носовим диханням, дискомфортом в горлі, болем і
відчуттям важкості в правому підребер’ї, головним
болем, запамороченням, емоційною лабільністю,
депресивними розладами, порушенням сну, зниженням пам’яті, уваги, інтелекту. Часто спостерігається субфебрильна температура тіла, збільшення
лімфовузлів, гепатоспленомегалія різного ступеня
виразності. Нерідко ця симптоматика має хвилеподібний характер. Іноді хворі описують свій стан як
хронічний грип [8; 9].
Генералізована форма ХВЕБ-інфекції характеризується (маніфестує) ураженням центральної
та периферичної нервової систем з розвитоком
менінгіту, енцефаліту, мозочкової атаксії, полирадикулоневропатии, міоклонічного синдрому, а також з ураженням внутрішніх органів, розвитоком
міокардиту, гломерулонефриту, лимфоцитарної інтерстиціальної пневмонії, важких форм гепатиту,
гострого панкреатиту. Генералізовані форми ВЕБінфекції можуть мати летальні наслідки.
При тривалій персистенції ВЕБ спостерігається гіпертрофія тканин мигдалин, і, в першу чергу,
тканини піднебінних мигдалин. Описан «малий»
лімфопроліферативних синдром, що супроводжується генералізованим збільшенням лімфовузлів
при ХВЕБ-інфекції.
ХВЕБ-інфекція, може супроводжуватись лихоманкою, лімфаденопатією, гепатоспленомегалією,
панцитопенії на тлі високих титрів антитіл до ВЕБ
і приводити до загибелі пацієнтів через 6 місяців –
8 років від моменту захворювання [7].

ВЕБ-асоційований гемофагоцитарний синдром
як у дорослих, так і у дітей, характеризується розвитком анемії або панцитопенії. Часто він поєднується з хронічною активною ВЕБ-інфекцією та лімфопроліферативними захворюваннями. У клінічній
картині переважають інтермитуюча лихоманка, гепатоспленомегалія, лімфаденопатія, панцитопенія
або виражена анемія, печінкова дисфункція, коагулопатія. Гемофагоцитарний синдром, що розвивається на тлі інфекційного мононуклеозу, характеризується високою (до 35%) летальністю.
Латентна форма ВЕБ-інфекції характеризується
тривалим субфебрилітетом неясного генезу, слабкістю, болем у периферичних лімфовузлах, міалгією, артралгією. Характерна також хвильоподібна
симптоматика.
Крім вищезазначених скарг у пацієнтів можуть
маніфестувати маркери вторинного імунодефіциту у
вигляді раніше нехарактерних для них частих інфекцій дихальних шляхів, шкіри, шлунково-кишкового
тракту, геніталій, які на тлі терапії повністю не проходять або рецидивують. Найбільш часто в анамнезі
цих пацієнтів мають місце тривалі стресові ситуації,
надмірні фізичні і психічні навантаження. Нерідко
вищеописаний стан розвивався після перенесеної
ангіни, гострої респіраторної інфекції, гриппоподібного захворювання. Характерними для цього варіанту перебігу ХВЕБ-інфекції є стійкість і тривалість
симптоматики – від 6 місяців до 10 і більше років.
При повторних обстеженнях виявляють ВЕБ в слині
і/або лімфоцитах периферичної крові без виявлення
інших причин імунодефіцитного стану [8; 9].
Тривала персистенція ВЕБ може призводити
до виникнення злоякісних новоутворень. Здатність
ВЕБ до малігнізації обумовлена латентним білком (LMP-1), який стимулює синтез ДНК і анулює
апоптоз, перетворюючи лімфоцити в лімфобластні
форми, що особливо характерно при тривалій активній персистенції вірусу. До таких хвороб відноситься лімфома Беркита. Хворіють переважно діти
старшого віку. хвороба характеризується появою
внутрібрюшних пухлин. У Китаї поширена апластична карцинома носоглотки. Описана лімфома
шлунка, що є наслідком ВЕБ-інфекції. Доведено,
що в клітинах, інфікованих ВЕБ, може відбуватися
злоякісна трансформація, яка веде до формування
Т-клітинної лімфоми носа, назофарингеальної карциноми, Ходжкінской лімфоми, хвороби Ходжкіна
не виключено – неходжкінських пухлин.
Латентна ВЕБ-інфекція, ймовірно, є причиною
одонтогенних захворювань: амелобластоми, одонтогенних кератоціст, що підтверджується виділенням генома вірусу з клітин зазначених утворень.
У іммунокомпромітірованних пацієнтів вірус може
викликати доброякісні м’язові і міофнбробластіческіе пухлини. Персистенція ВЕБ в клітинах мікрооточення кісткового мозку призводить до його
аплазії і, отже, може стати однією з причин придбаної апластичної анемії. Отримано імунологічні, молекулярно-біологічні та вірусно-генетичні дані про
ймовірний вплив ВЕБ на патогенез атеросклерозу.
Висунуто і обґрунтовано гіпотезу про існування
зв’язку між атеросклерозом та хронічною персистентною (повільною) інфекцією в організмі людини, викликаною ВЕБ [7].
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Розглядається і доводиться провідна етіологічна
роль вірусу у виникненні цілого ряду аутоімунних
захворювань. Виявлено, що антитіла до ядерного
антигену-1 вірусу перехресно реагують з білком
р542. Високі рівні анти-р542 Ig G виявляються у
пацієнтів з прогресивним системним склерозом,
системним червоним вовчаком та виразковим колітом. У меншій мірі вищевказані аутоантитіла
визначаються у хворих із синдромом Шегрена, анкілозивним спондилітом, хворобою Крона і ревматоїдним артритом Доведено триггерная роль ВЕБ
у розвитку аутоімунного гепатиту, що обумовлено
виробленням антитіл до аутоантигенам – асіалоглікопротеіновому рецептору гепатоцитів. Хронічна
активна ВЕБ-інфекція може призводити до розвитку імунокомплексного тубулоінтерстіціального
нефриту та ускладнюватися гемолітико-уремічним
синдромом. Також ВЕБ-інфекція може ускладнюватися міокардитом [10].
Широко обговорюється та доводиться роль персистуючого ВЕБ, як етіологічного агенту синдрому хронічної втоми (СХВ). Клінічними проявами
СХВ, а, отже, і хронічної ВЕБ-інфекції, є: невмо-

тивована виражена загальна слабкість, підвищена
стомлюваність, яка на тривалий час позбавляє хворого активної участі в повсякденному житті. Основним критерієм СХВ є втрата працездатності на 50
і більше відсотків. Хворі часто скаржаться на головні болі, артралгії, міалгії, субфебрильну температуру, болі в горлі, збільшення шийних, потиличних
і пахвових лімфовузлів до 0,3-0,5 см, депресію,
зниження пам’яті, розлади сну. Дебют СХУ має,
нерідко, гострий грипоподібний характер [7].
Вважають, що ВЕБ є етіологічним фактором,
що призводить до розвитку Х-зчепленого лімфопроліферативного синдрому. Захворювання проявляється придбаною гипогаммаглобулинемією
(28%), злоякісною лімфомою (28%), апластичною
анемією (19%). Описано злоякісний гістіоцитоз,
як наслідок хронічної ВЕБ-інфекції. Результатом
перенесеної ВЕБ-інфекції може з’явитися синдром
Gianotti-Crosti [8; 9].
Досконале вивчення усього різноманіття клінічних форм хронічної ВЕБ-інфекції буде сприяти більш ефективній діагностиці цієї патології та
оптимізувати підходи до їх лікування.

Література:
1. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / Борак В.П., Романюк Л.Б.,
Борак В.Т., Кравець Н.Я. Актуальна інфектологія. 2016. № 2(11). С. 53-58.
2. Вікові особливості клінічного перебігу герпесвірусної інфекції у дітей. Biomedical and biosocial
anthropology. 2017. № 28. С. 112-116.
3. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна – Барр вирусом
(вирусом герпеса человека 4 типа. Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. 2011. № 2 (41).
4. Сорокіна О. Г., Попов М. М., Лядова Т. І. Вивчення поширеності різних алелів інтерлейкіну-28 у пацієнтів з хронічними формами Епштейна-Барр вірусної інфекції. Вісник проблем біології та медицини. 2017.
№ 4(140). C. 20-25.
5. Покровська Т.В. Хронічна Епштейна-Барр вірусна інфекція – актуальні питання. Інфекційні хвороби.
2014. № 2. С. 70-74.
6. Сорокіна О. Г., Попов М. М., Лядова Т. І. Ефективність противірусної терапії у пацієнтів з різними генотипами інтерлейкіну-28 при хронічних формах Епштейна-Барр вірусної інфекції. Актуальні проблеми сучасної
медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2017. Т. 17. Вип. 4 (60), част. 2. C. 227-231.
7. Крамарєв С. О., Виговська О. В. Хронічні форми Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей: сучасні підходи до діагностики та лікування. Современная педиатрия. 2008. № 2 (19). С. 103-108.
8. Глей А. І. Хронічні форми Епштейна-Барр вірусної інфекції. Клінічна імунологія. Алергологвя. Інфектологія. 2009. № 2. С. 69-71.
9. Дуда А. К., Колесник Р. О., Окружнов Н. В., Бойко В. А. Клінічні форми хронічної Епштейна-Барр вірусної
інфекції: питання сучасної діагностики та лікування. Актуальная инфектология. 2015. № 1 (6). С. 15–20.
10. Крамарєв С. О., Виговська О. В. Епштейна-Барр вірусна інфекція у дітей: імунний статус, підходи
до лікування. Інфекційні хвороби. 2014. № 1. С. 5–11.

73

№ 21 (21) / 2020 р.

♦

Стовбан М. П.,

кандидат медичних наук,
доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології
з курсом професійних хвороб,
заступник генерального директора
Комунального некомерційного підприємства
«Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня
Івано-Франківської Обласної Ради»

ДООПРАЦЮВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ЧАСТИНІ
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПІТАЛЬНИМИ ОКРУГАМИ
У статті досліджується діяльність госпітальних округів як один із найважливіших структурних елементів в системі органів охорони здоров’я України у сучасних медичних відносинах. Проаналізовано сутніть категорії «госпітальні
округи» та визначені його структурні показники. Розглянуто ефективність діяльності госпітальних округів та наведено шляхи підвищення ефективності системи охорони здоров’я України. Визначено основні проблеми які стримують діяльності госпітальних округів для надання відповідних якісних медичних послуг. Описано трансформаційну реформу в системі охорони здоров’я, задля покращення загального стану здоров’я населення та формування
фінансового захисту від надлишкових витрат. Визначено, що координація діяльності закладів охорони здоров’я в
межах госпітального округу реалізується органом управління охороною здоров’я відповідною обласною державною адміністрацією регіону в межах встановлених повноважень. Виділено основні проблеми в госпітальних округах
та медичних установах, котрі залишилися після імплементації медичної реформи. Описано найефективніші шляхи
покращення діяльності госпітальних округів, які повинні застосовувати заклади охорони здоров’я в управлінській
діяльності задля відповідної діяльності госпітальних округів та надання якісних медичних послуг. Проаналізовано
законодавство стосовно встановлення норм діяльності госпітальних округів та у галуззі охорони здоров’я. Описано поточний законодавчий устрій стосовно створення госпітальних округів та виокремлено основні принципи формування госпітальних округів. Описано стратегічний план розвитку госпітальних округів. Досліджено заходи задля
оптимізації мережі закладів госпітальних округів. Визначено підходи задля доопрацювання нормативно-правових
актів в частині реформування сфери охорони здоров’я та регулювання діяльності госпітальних округів. Визначено
що задля успішного реформування системи охорони здоров’я та результативної взаємодії лікарень одного госпітального округу потрібно приділити увагу джерелам фінансових ресурсів.
Ключові слова: госпітальні округи, госпітальна рада, медичний заклад, медичні послуги, медична реформа,
охорона здоров’я, система охорони здоров’я.
В статье исследуется деятельность госпитальных округов как один из важнейших структурных элементов в системе органов здравоохранения Украины в современных медицинских отношениях. Проанализированы сущего
категории «госпитальные округа» и определены его структурные показатели. Рассмотрена эффективность деятельности госпитальных округов и приведены пути повышения эффективности системы здравоохранения Украины.
Определены основные проблемы, которые сдерживают деятельности госпитальных округов для предоставления
соответствующих качественных медицинских услуг. Описаны трансформационный реформу в системе здравоохранения, для улучшения общего состояния здоровья населения и формирования финансовой защиты от избыточных затрат. Определено, что координация деятельности учреждений здравоохранения в пределах госпитального
округа реализуется органом управления здравоохранением соответствующей областной государственной администрацией региона в пределах установленных полномочий. Выделены основные проблемы в госпитальных округах
и медицинских учреждениях, которые остались после имплементации медицинской реформы. Описаны наиболее
эффективные пути улучшения деятельности госпитальных округов, которые должны применять учреждения здравоохранения в управленческой деятельности для соответствующей деятельности госпитальных округов и предоставления качественных медицинских услуг. Проанализировано законодательство по установлению норм деятельности
госпитальных округов и в отраслью здравоохранения. Описаны текущий законодательный устройство по созданию
госпитальных округов и выделены основные принципы формирования госпитальных округов. Описаны стратегический план развития госпитальных округов. Исследована меры для оптимизации сети учреждений госпитальных
округов. Определены подходы для доработки нормативно-правовых актов в части реформирования сферы здравоохранения и регулирования деятельности госпитальных округов. Определено, что для успешного реформирования
системы здравоохранения и результативного взаимодействия больниц одного госпитального округа нужно уделить
внимание источникам финансовых ресурсов.
Ключевые слова: госпитальные округа, госпитальная совет, медицинское учреждение, медицинские услуги,
медицинская реформа, здравоохранение, система здравоохранения.
The article examines the activities of hospital districts as one of the most important structural elements in the system
of health care of Ukraine in modern medical relations. The essence of the category "hospital districts" is analyzed and its
structural indicators are determined. The efficiency of hospital districts is considered and the ways to increase the efficiency of the health care system of Ukraine are given. The main problems that hinder the activities of hospital districts for
the provision of appropriate quality medical services have been identified. The transformational reform in the health care
system is described in order to improve the general state of health of the population and to form financial protection against
excessive expenses. It is determined that the coordination of the activities of health care facilities within the hospital district
is implemented by the health care management body of the relevant regional state administration of the region within the
established powers. The main problems in hospital districts and medical institutions that remained after the implementation
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of medical reform are highlighted. Describes the most effective ways to improve the performance of hospital districts, which
should be used by health care institutions in management activities for the relevant activities of hospital districts and the provision of quality medical services. The legislation concerning the establishment of norms of activity of hospital districts and
in the field of health care is analyzed. The current legislative structure regarding the creation of hospital districts is described
and the basic principles of formation of hospital districts are singled out. The strategic plan of development of hospital districts is described. Measures to optimize the network of hospital district institutions have been studied. Approaches have
been identified to finalize regulations in the area of health care reform and regulation of hospital districts. It is determined
that in order to successfully reform the health care system and the effective interaction of hospitals in one hospital district, it
is necessary to pay attention to the sources of financial resources.
Key words: hospital districts, hospital council, medical institution, medical services, medical reform, health care, health
care system.

Постановка проблеми. Оцінюючи ефективність діяльності медичних установ та якість наданих медичних послуг вважається основною цільовою функцією системи охорони здоров’я у всьому
світі, де імплементовані та функціонують програми
асекурації якості медичної допомоги, які визначені
в положеннях національної політики в галузі охорони здоров’я, де дані дії позитивно впливають на
розвиток медичної галузі. Основною тенденцією
вдосконалення системи охорони здоров’я являється зміщення пріоритету від максимальної економії
державних витрат при наданні медичної допомоги
до максимальної ефективності застосування задіяних ресурсів, де даний підхід являється актуальним
для медичних установ України.
Станом на сьогодні уряд країни імплементував
значну кількість нормативно-правових актів у даній
сфері, проведено повноцінне реформування первинної ланки надання медичних послуг, що надало можливість практично імплементувати принцип «гроші
ідуть за пацієнтом», як наслідок, дане реформування
спричинило підвищення фінансування пріоритетних медичних установ з найбільшим оборотом пацієнтів, проте до кінцевої мети ще надзвичайно далеко. Наступним етапом задля подальшої оптимізації
сфери охорони здоров’я являється формування госпітальних округів, що являється новітньою практикою для нашої держави, та потребує вдосконалення
нормативно-правових актів в частині реформування
сфери охорони здоров’я та регулювання діяльності
госпітальних округів, а отже, зумовлює актуальність
проведення даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Тематику охорони здоров’я та ефективної роботи
госпітальних округів досліджує значна кількість
науковців. Зокрема, наукові праці А. І. Зозуля,
А. О. Вашева, В. О. Липчанський, Г. О. Слабкий,
Д. І. Медяник, З. В. Гбур, І. В. Стовбан, Л. А. Іванова, М. В. Шевченко, М. О. Карп’як, М. П. Стовбан,
О. Л. Сіделковський, О. О. Дорошенко, , О. Є. Вашев, О. О. Мартишин, С. Л. Шульц присвячені
аналізу деяких аспектів становлення госпітальних
округів в сучасній медичній галузі України в рамках глобалізаційних процесів та викликів, які вплинули на розвиток та становлення діяльності медичних закладів.
Постановка завдання. Метою роботи є виявлення не доопрацювань нормативно-правових актів в частині реформування сфери охорони
здоров’я та регулювання діяльності госпітальних
округів та визначення шляхів внесення правок до
чинного законодавства. Для досягнення мети визначено наступні завдання:

1) в загальних рисах проаналізувати сучасний
стан медичної галузі України;
2) визначити основні проблеми функціонування госпітальних округів;
3) описати основні аспекти від імплементації
трансформаційної медичної реформи стосовно
функціонування госпітальних округів;
4) визначити ефективні підходи для внесення
доопрацювань нормативно-правових актів в частині діяльності госпітальних округів.
При проведенні дослідження були використані
загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системно-структурний аналіз та статистичний аналіз.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сучасна система охорони здоров’я являється тією
галуззю діяльності, у котрій найважливішу роль
відіграє надання та забезпечення належного медичного обслуговування та рівня життя, в результаті чого основною найважливішою державною
внутрішньою функцією України являється охорона
здоров’я громадян країни [1, с. 25].
У 2015 році Уряд країни вирішив ініціювати
реалізацію трансформаційної реформи в системі
охорони здоров’я, задля покращення загального
стану здоров’я населення та формування фінансового захисту від надлишкових витрат «з кишені»,
де основою реформи являється підвищення ефективності діяльності медичних закладів, оновлення
віджилої системи у сфері надання послуг та надання ефективного доступу до якісних медичних
послуг. Першочерговим етапом даної стратегії
було визначено імплементацію реформи у сфері фінансування системи охорони здоров’я з метою пришвидшення трансформаційних процесів
у сфері надання медичних послуг та імплементація новітніх інформаційних технології в якості
каталізаторів.
Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) було
затверджено сформульовану у концептуальному
установчому документі Стратегію з фінансування
системи охорони здоров’я, а в жовтні 2017 року
було ухвалено новий Закон України «Про державні
фінансові гарантії медичного обслуговування населення», в статуті було визначено процес регулювання фінансових дій в системі охорони здоров’я,
також було сформовано відповідний пакет підзаконних нормативно-правових актів, який сформував непохитні правові та політичні положення для
імплементації новітніх механізмів фінансування
охорони здоров’я. Процес втілення даної реформи
передбачав поетапну реалізацію, де перший етап
передбачав втілення новітніх механізмів у первин-
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ній медичній допомозі, а другий – на вторинній і
третинній, де імплементацію другого етапу запланували на 2020 рік [2].
Оцінюючи дії Уряду, котрі були зобов’язані
здійснити реформування поточної системи охорони здоров’я, задля вирішення проблем оптимізації
медичної інфраструктури, тому в реформі прописані норми, де у відповідності до бюджетної децентралізації, забезпечення медичних установ після
набуття чинності реформи переходить під пряме
підпорядкування інституцій місцевої влади.
Відповідно до обраного курсу створення одностайного медичного простору та підвищення якості
державних медичних установ [3, с. 602], у законодавстві про охорону здоров’я у статті 16 зазначається, задля асекурації територіальної доступності
до якісної медичної допомоги та покращення системи медичного забезпечення населення [4, с. 170],
та стартував проект з формування госпітальних
округів (далі – ГО), котрі являються діючою конфедерацією медичних установ, котрі знаходяться на
доцільному регіоні, котрий гарантує надання спеціалізованої медичної допомоги населенню даного
регіону [5, с. 18].
У науковій думці існує чимало визначень госпітального округу, де серед них, найбільш влучними,
на нашу думку, є:
1) комплекс медичних установ, котрі зареєстровані в установленому законодавчому порядку
та отримали ліцензію на право здійснення діяльності з медичної практики, котрі гарантують медичне обслуговування населення належної території [4, с. 170].
2) впорядкована на певній території мережа
медичних установ оптимальної кількості та складу, з раціональним розподілом навантаження на
лікарів і максимально ефективним використанням
медичного обладнання, яка відповідає практичним
потребам і спроможності місцевої громади.
У дослідженні будемо спиратися на останнє
з наведених трактувань яке, на нашу думку, є найбільш загальним та влучним [3, с. 602].
Утворення ГО з метою гарантування асекурації доречного доступу громадян країни до послуг
вторинної медичної допомоги відповідної якості,
оптимізації засобів медичних установ, вдосконалення результативності застосування бюджетних
видатків, котрі скеровуються на асекурацію субсидіювання вторинної медичної допомоги, а також
сприяння формування кондицій для підготовки медичних установ, для функціонування в кондиціях
адміністративної та фінансової автономії [6].
Отже, модернізація медичної допомоги в Україні здійснюється шляхом створення ГО, котрий
являється одним із найголовніших векторів реформування системи охорони здоров’я, де асекурація
їхньої результативної діяльності та керування можливе на базі врахування наступних детермінант:
1) результативна діяльність ГО базується на їхньому розвитку як динамічних адаптивних діючих
мереж, котрі зосереджені на виклики та запити
світу на їхню діяльність та об’єктивізацію мережі
медичних установ та визначення списку медичних
послуг, котрі надаватимуться;

2) значна чисельність учасників ГО спричиняє
потребу у імплементації дієвих форм партнерської
взаємодії при розробці та втіленні стратегічних рішень стосовно їхнього розвитку;
3) адміністративна та фінансова автономія медичних установ надає чималі перспективи підвищення якості медичного обслуговування, котрі можна втілити у випадку застосування прогресивних
засобів і методів надання медичних послуг та налагодження співдіяння з усіма стейкхолдерами [7].
У відповідності до Постанови КМУ у діапазоні
однієї адміністративно-територіальної одиниці дозволено сформувати більше аніж один госпітальний округ, де медичні установити можуть входити
до складу госпітальних округів за погодженням з
органами, уповноваженими згідно з чинним законом управляти майном даних закладів, де до складу ГО може вступати не менше однієї багатопрофільної медичної установи інтенсивного лікування
першого та/або другого рівня та інші установи.
В основному адміністративним центром ГО встановлюється населений пункт, в якому проживає
понад 40 тис. осіб, а також знаходиться багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня [8], і кількість населення не має перевищувати 120 тис. осіб та відстань доїзду до центру
округу, яка не має перевищувати однієї години.
Встановлення територіальних меж ГО формується
наступним чином, де населення певної території
користується доступом до спеціалізованої медичної допомоги [9, с. 110].
Відповідно до встановленої методики організації ГО формулюють основні принципи діяльності
багатопрофільної медичної установи, але не зазначено, які структурні підрозділи функціонуватимуть
в межах даної установи та які функції повинна здійснювати дана установа тощо. На даний момент не
визначено поточний обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги, котра повинна забезпечуватися багатопрофільними медичними установами
інтенсивного лікування першого та другого рівнів
[10, с. 297]. Вагоме значення для створення мережі ГО має міжрегіональна нерівність у асекурації
відповідних регіонів лікарями та ліжко – місцями
в медичних установах [3, с. 603].
У випадку формування ГО, до складу якого входитиме декілька районів та міст обласного значення, у результаті чого існує імовірність зменшення
поточних обсягів медичної субвенції з Державного
бюджету районам, у котрих не було сформовано
багатопрофільної медичної установи інтенсивного
лікування, у наслідок чого відбудеться перепрофілювання, зменшення чи навіть закриття районних
лікарень. Негативним наслідком у даному випадку,
може бути ситуація, яка призведе до чималої комерціалізації даної галуззі, у результаті чого зросте
чисельність приватних медичних установ, де пацієнт зуміє потрапити до відповідної медичної установи лише за направленням сімейного лікаря, або
у супроводі бригади екстреної медичної допомоги,
тому плановим недужим пацієнтам потрібно буде
чекати на свою чергу, у зв’язку із малою кількістю
спеціалізованих місць, чи звернутися до приватного медичного закладу [5, с. 20].
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Визначальними принципами з реформування
являється встановлення одностайного понятійного простору, де сімейний лікар являється основною ланкою медичної допомоги, проте у значної
чисельності медичних установ відсутні відповідні
можливості задля надання відповідної медичної
допомоги вторинного рівня, котре має відношення
до забезпечення відповідним обладнанням та медичними кадрами.
27 листопада 2019 року урядом країни було
ініційовано та затверджено новітню систему зі
створення ГО, де до даної категорії ГО внесено
спеціалізовану ланку та екстрену медичну допомогу в частині госпіталізації. Однак процедура створення ГО на території України почалася ще задовго
до імплементації вищенаведеної постанови КМУ

та охоплювала затвердження ряду законів та постанов, а поточний законодавчий устрій стосовно
створення ГО відображено на рис. 1.
Отже, першопочатковим вважається закон який
набрав чинності у 1992 році, в якому було визначено процедуру формування ГО, проте практична реалізація відбувалася набагато пізніше, тільки після
набуття чинності розпорядження КМУ № 1013-р,
у якому було прописано головні шляхи реформування та оптимізації даної галузі задля надання
якісних медичних послуг, які надаються шляхом
пропорційного фінансування на відповідну чисельність пацієнтів [12].
Тому, урядом у 2020 році було імплементовано розпорядження, у відповідності до якого до
2023 року планується створити мережу опорних

Законодавчий устрій стосовно питань формування ГО
1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 1992
і
2. Розпорядження КМУ № 1013-р «Про схвалення концепції реформи
фінансування системи охорони здоров’я», 2016 рік.
3. Постанова КМУ № 932 «Про затвердження порядку створення госпітальних
округів», 2016 рік.
4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) № 165 «Про
затвердження примірного положення про госпітальний округ», 2017 рік.
5. Постанова КМУ № 1074 «Деякі питання створення госпітальних округів»,
2019 рік.
6. Розпорядження КМУ № 23-Р «Про затвердження переліку опорних закладів
охорони здоров’я в госпітальних округах терміном до 2023 року», 2020 рік.

Рис. 1. Законодавчий устрій стосовно питань формування ГО
Примітка: сформовано на основі джерела: [11].
Головні принципи формування ГО

Принцип безпечності та якості
медичної допомоги на базі доказової
медицини.

Принцип своєчасності доступу до
медичної допомоги.

Економічна результативність, котра полягає в асекуруванні найбільшої якісної
медичної допомоги за кондицій раціонального та ощадливого застосування
ресурсів.

Рис. 2. Принципи формування ГО
Примітка: сформовано на основі джерела: [7].
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медичних установ задля надання гарантованих своєчасних комплексних медичних послуг пацієнтами 15. Відповідно до постанови КМУ імплементованої у 2019 році, визначено принципи формування
ГО (див. рис. 2).
Дані принципи визначають відповідні економічно доцільні елементи зі створення ГО, оскільки
з метою результативного керування ГО, визначення
відповідних проблемних викликів стосовно діяльності даних установ, додання рекомендацій стосовно покращення функціонування ГО, визначення
перспективних векторів розвитку даних установ
при обласних державних адміністраціях було створено госпітальні ради. Робота даної ради базується
на принципах колегіальності та відкритості при
визначенні рішень, прозорості діяльності та рівноправності її членів, до складу яких можуть входити представники облдержадміністрацій, керівники
комунальних та державних медичних закладів, а
також члени об’єднань профспілок, громадських
організацій та керівники приватних медичних закладів за їх згодою. Поточна чисельність учасників даної ради знаходиться в прямій залежності від
чисельності адміністративно-територіальних одиниць, котрі входять до ГО, а також поточної чисельності населення у відповідному ГО. Основними завданнями госпітальних рад та обласних державних
адміністрацій являється розробка та імплементація
стратегічного плану розвитку ГО на найближчі
3–5 років, де до складу даного плану відносяться структурні елементи відображені на рис. 3.
Тож, стратегічний план розвитку ГО являється
структурним процес, котрий потребує залучення

професійних фахівців, задля формування результативних поданих планів, а після завершення періоду, протягом якого розроблявся стратегічний план
розвитку ГО, формується госпітальною радою звіт
стосовно результатів його імплементації, та розробка нового стратегічного плану розвитку ГО [13].
Отже, для оптимізації мережі закладів ГО з диференціацією лікарень в залежності від інтенсивності медичної допомоги потрібно:
1) зосереджувати фінансові видатки на рівні обласного бюджету на надання вторинної медичної
допомоги;
2) передати медичні комплекси, котрі надають
вторинну медичну допомогу, до колективної власності територіальних громад відповідного регіону;
3) планувати та виконувати видатки у відповідності до сформованого переліку медичних послуг
при цьому використовуючи елементи програмноцільового методу при формування бюджетного
процесу на рівні місцевих бюджетів, котрі вимагають внесення поточних змін до ряду нормативно-методичних документів, а також проведення
відповідного навчання щодо запровадження програмно-цільового методу бюджетування;
4) укласти угоди стосовно надання медичних
послуг населенню між відповідними головними
розпорядниками бюджетних фінансових ресурсів
обласних бюджетів і бюджету міста Києва та медичними установами, котрі надають вторинну медичну допомогу [14, с. 262-263].
Поточні реформи в галузі охорони здоровʼя
вимагають законодавчого унормування широкого
кола питань. Урядом було ініційовано прийняття

Стратегічний план розвитку ГО
1. Дискриптивна частина, де визначаєтьсч мета, аналіз теперішньої ситуації
у галузі функціонування ГО, стратегічні цілі, завдання, шляхи їх здобуття
та бажані результати.
2. Відображення курсу пацієнтів у діапазоні ГО.
3. Прийнятна диспозиція функцій, де вказуються шляхи розподілу функцій
стосовно надання медичної допомоги між учасниками ГО.
4. Список медичних установ, їхні потужності та об’єми надання послуг котрі
можуть бути оптимізовані за рахунок ГО.
5. План розвитку медичних установ з визначенням можливих викликів та аналіз
перспективних інвестиційних потреб.
6. Дії стосовно реорганізації фінансових потреб на імплементацію ГО.
7. Аналіз фінансових ресурсів, визначення поточних обсягів грошових ресурсів,
котрі можна залучити для реалізації стратегічних заходів.
8. Моніторинг та звітування медичних закладів.

Рис. 3. Стратегічний план розвитку ГО
Примітка: сформовано на основі джерела: [13].
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Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення законодавства
з питань охорони здоровʼя», котрим передбачено
впровадження заходів стосовно формування мережі медичних установ з відповідним рівнем самостійності задля резулльтативного та своєчасного
медичного асекурування населення [15].
Доопрацювання нормативно-правових актів
в частині реформування сфери охорони здоров’я
та регулювання діяльності ГО повинно виходити
з наступних підходів: імплементовані реформи не
зобов’язані погіршити доступ до всього спектру
наданих медичних послуг ні одній із верств населення; у відповідності до реалізованих реформ
повинно бути гарантоване поточне покращення
здоров’я населення, забезпечене зменшення диференціації у доступі до надаваних медичних послуг
та покращення їхньої якості; гарантована фінансова та інституційна дисципліна сучасної системи
охорони здоров’я, яка сконцентрована на людину.
Тому необхідно здійснити ряд кроків задля забезпечення ефективної діяльності даної системи:
1. Імплементувати Закон України «Про громадське здоров’я», та гарантувати належне фінансування даного структурного елементу сфери охорони
здоров’я на 2021 р., реалізація котрого санкціонує
покращення перспектив в медичній галузі.
2. Потрібно внести корективи в законопроект
№ 6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» задля
усунення юридичних колізій та двозначних норм у
відповідності до чинного законодавства та Конституції України.
3. Необхідно на законодавчому рівні зміцнити
захист прав осіб, у котрих наявні хронічні захворювання, та осіб, котрим необхідно щотижневого
відвідувати медичного працівника.
4. Потрібно сформувати самостійну службу від
органів та організацій з реалізації державної політики охорони здоров’я, котра б проводила контроль
за якістю та результативністю їхньої діяльності.
5. Потрібно внести корективи до проекту закону,
положення, котрі провадять ініціативу Президента
України стосовно надання медичної допомоги у
відповідності до якісно нових правил у сільській
місцевості із застосуванням новітніх технологій,
а також потрібно забезпечити дані заклади широкополосним Інтернетом, та всім необхідним обладнанням задля проведення лабораторних досліджень та одержання швидкісної консультації щодо
обрання відповідного способу лікування.
6. Імплементувати законопроект у разі нецільового використання фінансових ресурсів у сфері
охорони здоров’я, понесення суворого покарання,
через недотримання фінансової дисципліни, а також викорінити корупцію та зловживання у даній
галузі сфері, та закріпити індивідуальну відповідальність керівних осіб медичних установ у разі порушення чинного законодавства та прав пацієнтів.
7. Підвищити профілактичну складову національної сфери охорони здоров’я за рахунок поновлення системи обов’язкових медичних оглядів
задля ранньої діагностики захворювань та формування єдиного простору загальнодоступної
для всього населення країни медичної допомоги.

8. Потрібно внести корективи до законодавчонормативних та організаційних перемін стосовно
процедури створення ГО, котрі забезпечують доступність для всього населення країни якісної медичної допомоги на рівні вторинної та третинної
ланки системи охорони здоров’я, де зачальна чисельність медичних установ потрібно оцінювати
враховуючи економічно обґрунтовані потреби відповідних територіальних громад.
9. Створити та реалізувати державну Концепцію політики стосовно кадрового забезпечення
у галузі охорони здоров’я.
10. Внести правки до проекту розпорядження
КМУ «Про затвердження Національного плану
заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку», котрий був винесений на громадське обговорення
у 2017 році, проте не був затверджений. Реалізувавши даний проект відбудеться наближення до імплементації Концепції розвитку системи громадського
здоров’я, з метою здобуття визначених цілей сталого розвитку, котрі визначених ООН до 2030 р.,
задля імплементації засад європейської політики
«Здоров’я – 2020» [16].
У результаті імплементації відповідних реформ зростатиме якість медичних послуг ГО
у галузі охорони здоров’я, ефективність організації їх роботи, в результаті чого зростатиме й рівень
конкуренції в галузі медицини. Будуть сформовані
новітні механізми залучення фінансових ресурсів
для ГО діяльність яких зосереджена в надані медичних послуг та модернізації систем адміністрування та формування структурних підрозділів медичних установ.
Отже, завдяки комплексному застосуванні різноманітних підходів буде досягнуто консенсусу та
забезпечено стійкий та сталий розвиток медичної
галузі після імплементації необхідних комплексних
реформ, задля покращення ефективної роботи ГО.
Висновки і перспективи подальших розвідок.
Таким чином, у результаті проведеного дослідження визначено, що у сучасних умовах не існує відповідного нормативно-правового забезпечення
процесу формування госпітальних округів та деталізованого механізму взаємодії медичних установ
одного госпітального округу. Оскільки 2020 рік
являється переломним для даного етапу реформування, де на початку 2021 року, вдасться поміти, чи
зміг уряд країни усунути наявні перешкоди в системі функціонування госпітальних округів, тому що
наявність даних перешкод може спричинити негативні наслідки на забезпеченні принципів якості та
доступності медичних послуг.
Таким чином, ефективність реалізації заходів
відображає зусилля управлінців у галузі охорони здоров’я у процесі внесення поправок до нормативно-правових актів в частині реформування
сфери охорони здоров’я та регулювання діяльності
госпітальних округів. Перспективи подальших досліджень полягають у здійсненні постійного моніторингу та оцінки стану функціонування госпітальних округів задля пошуку певних не доопрацювань
та прийнятті відповідних оптимальних рішень задля подальшого функціонування та реформування
вторинної медичної допомоги.
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ПІСЛЯПОЛОГОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА ВІДНОВЛЕННЯ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЖІНОК ПІСЛЯ ПОЛОГІВ
Будь-яка жінка повинна розуміти, що під час вагітності в організмі відбуваються різні зміни і порушення в роботі
внутрішніх органів і систем, а саме: у статевих органах, ендокринній, нервовій, серцево-судинній та інших системах.
Виняток становлять: молочні залози, функція яких досягає максимального розвитку саме в післяпологовий період.
Щоб все нормалізувалося після пологів, потрібен якийсь час – місяць-два. На цьому етапі молода мама і може зіткнутися з різними проблемами, які будуть її турбувати, а саме: болі внизу живота та в спині, наявність виділень
зі статевих шляхів (лохій), нетримання сечі та калу, закрепи, геморой, проблеми постави та відновлення фігури.
Ключові слова: пологи, реабілітація, відновлення, післяпологовий період.
Любая женщина должна понимать, что во время беременности в организме происходят различные изменения и
нарушения в работе внутренних органов и систем, а именно: в половых органах, эндокринной, нервной, сердечнососудистой и других системах. Исключение составляют молочные железы, функция которых достигает максимального развития именно в послеродовой период. Чтобы все нормализовалось после родов, нужно время – месяц-два.
На этом этапе молодая мама может столкнуться с различными проблемами, которые будут ее беспокоить, а именно: боли внизу живота и в спине, наличие выделений из половых путей (лохий), недержание мочи и кала, запоры,
геморрой, проблемы осанки и восстановления фигуры .
Ключевые слова: роды, реабилитация, восстановление, послеродовой период.
Every woman should understand that during pregnancy the body undergoes various changes and disorders in the internal organs and systems, namely: in the genitals, endocrine, nervous, cardiovascular and other systems. The exception is the
mammary glands, the function of which reaches its maximum development in the postpartum period. For everything to return to normal after childbirth, it takes some time – a month or two. At this stage, a young mother may face various problems
that will bother her, namely: pain in the lower abdomen and back, the presence of secretions from the genital tract (lochia),
urinary and fecal incontinence, constipation, hemorrhoids, posture problems and recovery.
Key words: childbirth, rehabilitation, repair, postpartum period.

Вступ. В Україні, як і у всьому світі для жінок
все ще залишається актуальним і поширеним питання післяпологового відновлення: доцільності,
початку і тривалості, методів і методик, оскільки
кожна жінка прагне повернути чудову форму тіла, а
що головніше – залишатися здоровою та активною.
Післяпологовий (пуерперальний) період починається після народження посліду і триває 6-8
тижнів. Протягом цього часу в організмі породіллі
відбуваються дуже важливі фізіологічні процеси:
всі зміни, які виникли у зв’язку з вагітністю і пологами, зазнають зворотного розвитку (інволюції). Післяпологовий період поділяють на ранній та
пізній. Перші 2 години після народження посліду
виділяють окремо й називають раннім післяпологовим періодом, оскільки цей час найбільш небезпечний щодо можливих ускладнень. Пізній післяпологовий період починається через 2 години після
пологів і триває до 6-8 тижнів [1].
Виклад основного матеріалу. Відновлення
після пологів або іншими словами післяпологова
реабілітація – це комплекс заходів реабілітаційної
спрямованості. Важливо не лінуватися і після виписки з пологового будинку в перші 8 тижнів так
організувати свій режим дня, щоб турботи про
дитину чергувалися з відпочинком, обов’язковим
перебуванням на повітрі (не менше двох годин
на день), раціональним харчуванням і фізичними
вправами (фізична реабілітація).

При нормальному перебігу пологів та раннього післяпологового періоду післяпологова реабілітація повинна призначатися на другу добу після
пологів [2].
Мета післяпологової реабілітації:
–– цілеспрямовані програми реабілітації після
пологів надають можливість відновити розміщення
органів, спричинене вагітністю [3];
–– відповідне призначення фізичних вправ може
повернути стабільність і силу, а також запобігти
слабкості тазового дна, черевної стінки та тазу
в подальшому житті.
Перевагами
відповідних
післяпологових
вправ є:
–– покращена міцність і стабільність серця та
попереково-тазових кісток;
–– покращена мобільність та гнучкість тулубу;
–– зменшення болю у верхній частині спини, попереку та тазу;
–– покращена постава;
–– зменшення діастазу прямих м’язів живота;
–– зменшення фізичного дискомфорту у матері;
–– підвищене пристосування серцево-судинної
системи;
–– збільшення енергії;
–– зниження втоми та стомлюваності;
–– покращення міцності та функцій тазового
дна;
–– зменшення нетримання сечі;
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–– поліпшення самопочуття, самооцінки та стану тіла;
–– зниження симптомів депресії [4].
Актуальність післяпологових вправ. Тіло зазнало дев’ятимісячних фізичних та фізіологічних
змін, і вони не змінюються за одну ніч. Як правило, ці зміни зберігаються протягом чотирьох-шести
тижнів після пологів, однак деякі адаптації можуть
тривати до шести місяців. Неправильні вправи можуть погіршити та посилити післяпологові симптоми та дискомфорт, потенційно залишивши у
матерів новонароджених непотрібний біль та дисфункцію. Рекомендується самоконтроль інтенсивності вправ та рівня втоми. Важливе належне пиття
та споживання калорій, особливо при годуванні
груддю. Рекомендується підтримуючий бюстгальтер для стабілізації грудей і годування перед вправами, щоб уникнути дискомфорту [4; 5].
Післяпологова фізична реабілітація складається з комплексу вправ, які жінки повинні виконувати протягом усього післяпологового періоду. Це загальнозміцнюючі, статичні та динамічні дихальні
вправи, спеціальні вправи для м’язів спини, тазової
діафрагми, черевної стінки, м’язів рук та ніг. Розрізняють гімнастику раннього (перша – десята доба
після пологів) і пізнього (до кінця 2 міс.) [5].
Особливості післяпологової реабілітації при
оперативному родорозрішенні: в післяопераційному періоді лікувальна фізична культура застосовується в умовах постільного, палатного,
вільного режиму. При цьому повною мірою використовується тонізуючий вплив фізичних вправ,
їх дія щодо попередження розвитку післяопераційних ускладнень і нормалізації функцій органів
кровообігу, дихання, шлунково-кишкового тракту.
Фізичні вправи, як неодноразово вказувалося,
стимулюють також процеси регенерації пошкоджених тканин [6].
У післяопераційний період виділяють ранню
(до зняття швів) та пізню фази. У ранній фазі лікувальну гімнастику призначають через 4-6 год. після
операції. Це зміни положення тіла в ліжку, дихальні вправи. З 2-го дня додають вправи для рук, плечового поясу, а з 4-го дня – для м’язів таза та черевної стінки. У пізній фазі призначаються вправи для
відновлення вже постави і ходьби. У пологовому
будинку (відділенні) жінку доцільно навчити тому
комплексу вправ, який показаний всім породіллям
протягом 6-8 тижнів після пологів [6, 7].
Часто після пологів жінка залишається не задоволена зовнішнім виглядом свого живота. Що зрозуміло: прес розтягується, жировий прошарок
збільшується, і живіт вже не виглядає плоским і красивим. Саме тому так популярне питання: «Як відновити прес після пологів?».
Напружувати м’язи живота можна лише у тому
випадку, коли немає діастазу м’язів. Діастаз – це
розходження прямих м’язів живота по середній (білій) лінії живота.
Залежно від величини розширення можна класифікувати на ступені:
–– перший (до п’яти сантиметрів);
–– другий (до семи сантиметрів);
–– третій ступінь (від восьми і більше сантиметрів).

Визначення ступеня розширення є принциповим при визначенні методу лікування та прогнозуванні захворювання. Виявляється розширення
в положенні лежачи при піднятті голови. Якщо це
відстань між прямими м’язами 2 пальці і менше то
можна приступати до вправ на укріплення черевного пресу [8].
Однак, не усім жінкам можна застосовувати
фізичні вправи для відновлення, протипоказанням
для застосування фізичних вправ служить:
–– гарячковий стан, температура вище 37,5 °С;
–– кровотеча під час і після пологів;
–– метроендометрит;
–– тромбофлебіт;
–– прееклампсія під час вагітності та еклампсія
в пологах;
–– нефропатія;
–– розриви промежини III ступеня;
–– загострення супутніх захворювань;
–– гостра серцево-судинна, печінкова, ниркова
недостатність.
Шви на промежині після розривів або перінеотомії не є протипоказанням до занять з лікувальної фізкультури (ЛФК). У цих випадках протягом
5 днів виключаються вправи з розведенням ніг [9].
Реабілітація при діагностуванні пролапсу
м’язів тазового дна у післяпологовому періоді.
У нормі усі органи малого тазу жінки фіксовані до кісткових структур за допомогою міцного
зв’язково-фасціального і м’язового апарату, який
називається тазовим дном. В силу певних причин
відбуваються зміни в м’язах, що призводить до
опущення або випадіння внутрішніх статевих органів (пролапсу). Якщо раніше опущення та випадіння внутрішніх статевих органів вважалися «привілеєм» вікових пацієнток, то сьогодні дана проблема
значно «помолодшала» і зайняла тверду позицію
в структурі гінекологічної патології (10-22%).
Лікування поділяють на:
–– консервативне;
–– оперативне.
Метою консервативних методів терапії є зміцнення тазових м’язів і запобігання подальшого
опущення [9; 10].
Лікування включає:
1. Вправи Кегеля для зміцнення м’язів тазового
дна. Підвищення тонусу м’язів піхви, запобігає посиленням процесу зміщення матки.
2. Видозмінені методики тренування м’язів тазового дна, а саме: системи імбілдінг або вумбілдінг.
3. Лікувальна гімнастика при опущенні матки
за методикою Юнусова.
4. Спеціальний бандаж при опущенні матки для
жінок будь-якого віку. Призначається на початкових стадіях захворювання і підходить для короткострокового використання.
5. Гінекологічний масаж відновлює кровопостачання в області малого тазу, нормалізує роботу
кишечника і усуває запальні процеси і підвищує
тонус піхвових м’язів.
6. Якщо консервативна терапія не змогла зупинити процес зсуву геніталій, доводиться вирішувати питання про проведення хірургічного
лікування [10].
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Гімнастика для зміцнення м’язів тазового дна
повинна виконуватися регулярно, мінімум 2 рази
на день тривалістю 30 хв. і більше. Тренування
необхідно починати під контролем лікаря, для того
щоб він оцінив правильність виконання і виправив
помилки. А в подальшому тренування продовжуються вдома. За допомогою вправ можна не тільки
розвинути та укріпити інтимні м’язи, а й підвищити їх еластичність. Це дасть змогу навчитися керувати ними під час пологів задля уникнення розривів та інших можливих пошкоджень. Інтимні м’язи
це група, яка починається від діафрагми, включає
в себе м’язи живота, спини та тазового дна. Післяпологове відновлення залежить від початкового
стану м’язів до вагітності [11].
Тренування м’язів тазового дна з використанням тренажерів. Тренування м’язів з використанням тренажерів здійснюється для візуального
контролю за роботою м’язів тазового дна.
Є велика кількість тренажерів:
1. Тренажери для вправ Кегеля з механічним
зворотним зв’язком (Тільки цей тип зворотного
зв’язку показує правильну дію без внутрішньочеревного тиску).
2. Тренажери для вправ Кегеля з пневматичним
зворотним зв’язком (дозволяють працювати в будьяких позах і в русі).
3. Вантажні тренажери без зворотного зв’язку
(вагінальні кульки).
4. Тренажери для вправ Кегеля з електричним
зворотним зв’язком (ЕМГ).
5. Міостимулятори.
Такі тренажери небезпечно застосовувати
без попереднього зміцнення тазових м’язів [12].
Міостимуляція та її ефект. Міостимуляція,
або, як вірніше було б сказати, електроміостимуляція – це вплив на м’язову тканину електричними
струмами, коли моделюється процес природнього
скорочення м’язів, тільки сигнал надходить не від

нервових клітин, а від спеціального електронного
обладнання.Опрацьовуються всі м’язові волокна,
поліпшується кровообіг і лімфообіг, активізується
обмін речовин. Процедури міостимуляції м’язів
малого тазу призводять до значного поліпшення
стану у 86% жінок, які мають проблеми, викликані
ослабленням інтимних м’язів [12; 13].
Регулярні процедури роблять м’язи сильнішими і еластичнішими. А це означає підвищений
вагінальний тонус, більший контроль над сечовим
міхуром, запобігання проблем нетримання сечі,
більшу насолоду під час статевого акту. Сильні
м’язи малого таза можуть полегшити виношування
дитини і допомогти в процесі пологів. Стимуляція
м’язів надзвичайно важлива для відновлення після
пологів: забезпечується приплив крові в область
малого тазу, прискорюється процес загоєння розривів і розрізів, запобігається пролапс інтимних
м’язів і опущення матки [13].
Вплив реабілітації на якість сексуального
життя. Тренування м’язів тазового дна допомагає підвищити лібідо і чутливість жінки, а також
зробити відчуття під час інтимних стосунків більш
яскравими, статевий акт – більш тривалим, оргазм – більш потужним [14, 15].
Висновок. Узагальнюючи написане вище, можемо сказати, що здорові міцні м’язи тазового дна
необхідні жінці будь-якого віку. А особливо засоби
фізичної, фізіотерапевтичної та психологічної реабілітації актуальні для жінок в пуерперальний період.
Післяпологова реабілітація стає найефективнішим сучасним засобом поліпшення загального
стану породіллі, діяльності її серцево-судинної,
дихальної і травної систем. Засобом зміцнення роз
тягнутого зв’язково-м’язового апарату і відновлення нормального положення внутрішніх органів та
матки, а також ліквідації застійних явищ у черевній
порожнині, малому тазу, нижніх кінцівках, відновлення працездатність жінки.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЗНЕБОЛЕННЯ ПОЛОГІВ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Згідно спільної заяви американських товариств анестезіологів та акушерів і гінекологів немає таких обставин,
коли жінка повинна відчувати значний біль, який піддається безпечному лікуванню, в той час, коли вона знаходиться
під спостереженням лікаря. Пологи – це складний фізіологічний процес, який виникає і завершується в результаті
взаємодії багатьох органів і систем, і полягає у вигнанні плода, плаценти з плодовими оболонками і амніотичної
рідиною з матки через пологові шляхи. Під поняттям фізіологічний процес розуміють такий стан організму, який не
призводить до виникнення дискомфорту, а тимбільше болю, хоча пологи і належать до такого процесу, проте больові відчуття є їх невід’ємною складовою.
Ключові слова: знеболення, пологи, плід, плацента.
Согласно совместному заявлению американских обществ анестезиологов и акушеров и гинекологов нет таких
обстоятельств, когда женщина должна испытывать значительное боль, которая подвергается безопасном лечению,
в то время, когда она находится под наблюдением врача. Роды – это сложный физиологический процесс, который
возникает и завершается в результате взаимодействия многих органов и систем, и состоит в изгнании плода, плаценты с плодовыми оболочками и амниотической жидкостью из матки через родовые пути. Под понятием физиологический процесс понимают такое состояние организма, не приводит к возникновению дискомфорта, а тем более
боли, хотя роды и принадлежат к такому процессу однако болевые ощущения являются их неотъемлемой частью.
Ключевые слова: обезболивание, роды, плод, плацента.
According to a joint statement by the American Society of Anaesthesiologists and Obstetricians, there are no circumstances in which a woman should experience significant pain that is safely treated while she is under medical supervision.
Childbirth is a complex physiological process that occurs and ends as a result of the interaction of many organs and systems,
and consists in the expulsion of the fetus, placenta with amniotic membranes and amniotic fluid from the uterus through the
birth canal. The term physiological process is understood as a state of the body that does not cause discomfort, much less
pain, although childbirth belongs to this process, but pain is an integral part of them.
Key words: anesthesia, childbirth, fetus, placenta.

Вступ. Тема знеболювання пологів хвилювала
людство з незапам’ятних часів. Однак до сих пір
існують полярні точки зору щодо цієї проблеми: з
одного боку, прийнято вважати, що біль під час пологів є обов’язковим атрибутом, а, згідно з іншим,
відсутність больових відчуттів – новітній стандарт
ведення пологів. Знеболювання пологів в сучасному акушерстві належить до найважливіших проблем. Воно являється одним з провідних завдань
акушерської анестезіології та має велике практичне значення. Основним його принципом є ідивідуальний підхід до кожної породіллі з урахуванням
всіх факторів: психологічного та фізичного стану
жінки, а також акушерської ситуації (положення та
ваги плода, ширини тазу, повторні або перші пологи і т. д.) – які можуть стати на шляху до проведення ефективного та безпечного знеболювання.
Раціональне ведення пологів і їх знеболювання
дозволяють запобігти багатьом ускладнення для
породіллі і мають важливе значення для зниження
перинатальної захворюваності і смертності плода.
У цій статті будуть розглянуті механізми виникнення болю та сучасні методи боротьби з ним.
Виклад основного матеріалу. За даними
R. Melzack (1984), близько 38,7% жінок, що народжують вперше, відчувають мінімальний або помірний біль, 37,9% – характеризують його як силь-

ний і 23,4% – як нестерпний та дуже сильний, що
викликає цілу низку порушень у психоемоційному
та соматичному статусі роділлі [1].
Для того щоб знеболення було максимально
ефективним при пологах необхідно розуміти патогенетичні механізми виникнення пологового болю,
які поділяють на: анатомо-фізіологічний, емоційний, умовно-рефлекторний.
Анатомо-фізіологічний механізм полягає
в тому, що під час пологів відбувається подразнення нервових закінчень, закладених у тканинах статевих органів. У І період пологів нервові
закінчення подразнюються внаслідок скорочення
м’язів матки, розтягнення нижнього сегмента,
розкриття шийки матки і стиснення судин передлеглою частиною [2]. До кінця першого періоду
пологів голівка плода починає опускатися, розтягуючи промежину, і активізує соматичні провідні
шляхи. Ці соматичні больові імпульси проходять
переважно через пудендальні нерви, які виходять
із II–IV крижових нервових корінців. Соматичний
біль, що посилюється в кінці першого періоду та
в першій половині другого періоду, приєднується
до вісцерального болю від маткових скорочень.
Інтенсивність болю в пологах знаходиться в прямому корелятивному зв’язку зі ступенем розкриття шийки матки [3; 4].
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Розглядаючи емоційний механізм ми можемо
зробити висновок, що біль при пологах в значній
мірі також залежить від наявності позитивних чи
негативних емоцій у породіллі. Відомо, що при позитивних емоціях, активному стані кори головного
мозку навіть сильні больові подразнення можуть
пригнічуватися і вони залишаються нереалізованими в корі головного мозку, а якщо окремі імпульси
й прориваються в неї, то вони пригнічуються і не
реалізуються у вигляді болю. При негативних емоціях, навпаки подразники від нервових закінчень
матки реалізуються в корі головного мозку у відчуття болю. Роділля забуває про дитину, її охоплюють
страх і тривога. Поведінка стає некерованою [2].
Останній механізм виникнення болю, який зустрічається найчастіше це умовно-рефлекторний,
який обумовлений навіюванням від інших жінок,
у яких пологи супроводжувалися сильним болем
або вони перенесли акушерські операції, різні
ускладнення в пологах. Після таких розповідей
майбутні матері чекають, що пологи обов’язково
будуть болючими [2; 3].
На сьогоднішній день знеболювання пологів
здійснюється за допомогою різних медикаментозних
і немедикаментозних методик, які зменшують рівень
психічної тривожності, знімають напругу та блокують проведення больового імпульсу. Вибір методу
знеболювання пологів є функцією лікаря-акушера та
анестезіолога і залежить від ступеня психомоторного збудження, супутньої акушерської й екстрагенітальної патології, стану плода і періоду пологів [5].
У цій статті ми розглянемо деякі види медикаментозного і немедикаментозного знеболення.
До найбільш поширених методик немедикаментозного знеболювання належить: метод психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів, зміна
положення тіла породіллі, дотримування спеціальної техніки дихання (глибокий вдих та повільний
видих), локальні натискання на крижеву область,
колінне натискання, гідротерапія, масаж [6].
Кожна вагітна жінка повинна з усією відповідальністю підійти до підготовки до пологів і заздалегідь ознайомитися з методами немедикаментозного знеболювання. Під час пологів жінка повинна
вміти дати собі раду самостійно полегшити біль.
Немедикаментозні методи знеболювання при пологах володіють величезною перевагою, оскільки
не мають негативного впливу на здоров’я породіллі і дитини. Однак дані методики не здатні забезпечити повного знеболення під час пологів, тому
за потребою, проводять додаткове медикаментозне
знеболювання.
До медикаментозних способів належать епідуральна аналгезія, анестезія та інгаляційні методи знеболення. Епідуральна аналгезія(ЕДА)
застосовується за бажанням пацієнтки і за низкою медичних показань. Цей метод вважається
найсучасніший, він високоефективний і зручний
у застосуванні. Суть методу полягає в тому, що за
допомогою спеціальних препаратів відбувається
блокування больових сигналів, які йдуть від нижньої частини тіла до головного мозку. Для проведення епідуральної аналгезії лікар-анестезіолог
робить прокол на рівні 3-4-го поперекових хребців
і вводить в епідуральний простір через спеціальну

голку гнучкий катетер. Через нього в організм породіллі вводять знеболюючі речовини [7].
Епідуральну аналгезію роблять у разі, якщо потрібно лише зняти болісні відчуття. Завдяки цій
процедурі нерви, які відповідають за моторні функції, залишаються частково в робочому стані, і за бажання жінка може рухатися. Епідуральна анестезія
передбачає ж цілковите блокування відчуттів і рухів, її використовують під час кесаревого розтину.
За такого виду знеболювання майбутня мама залишається у свідомості й бере участь у процесі появи
дитини на світ [7; 8].
Слід зазначити, що даний метод є досить безпечним. Відповідно до результатів досліджень
(2009) частота ускладнень ЕДА становить 1,37%
(від 0,009 до 1,29%), найбільш часто виникає постпункційна цефалгія.
Щодо впливу на перебіг пологів деякі вчені
висловлюють думку про негативні сторони регіонарного знеболювання. У літературних джерелах є
дані про те, що використання ЕДА збільшує тривалість пологів в основному за рахунок пролонгації
другого періоду. B. L. Leighton et al. (2002) вважають, що внаслідок застосування ЕДА підвищується
частота інструментальних методів розродження, в
т.ч. і кесаревого розтину [8;9].
У той же час в ряді досліджень підтверджені переваги методу ЕДА (Reynolds F., 2002; Anim
Somuah M., 2005). В результаті метааналізу 21 рандомізованого клінічного дослідження (n = 6664),
в яких порівнювали ефективність і безпеку застосування ЕДА і опіоїдних анальгетиків, доведена
більш висока ефективність першого методу. Крім
того, в цих випробуваннях не відзначено підвищення частоти проведення кесаревого розтину і
зниження оцінки стану новонародженого за шкалою Апгар внаслідок використання регіонарного
знеболювання. На підставі ще одного метааналізу
12 клінічних досліджень (n = 2102) зроблено висновок про те, що ЕДА із застосуванням місцевих
анестетиків, на відміну від наркотичних препаратів, покращує кислотно-лужний стан плода [9].
Ще одним із методів медикаментозного знеболювання є інгаляційна анестезія. В даний час з препаратів даної групи використовують практично тільки закис нітрогену (N2O) в концентрації до 50%,
щоб уникнути гіпоксії його застосовують в суміші з
киснем. Для роділь, які отримували парентерально
анальгетики, можуть бути рекомендовані концентрації закису нітрогену і кисню в співвідношенні
30 і 70%. N2O дозволяє досягти полегшення болю
у більшості роділь і, як правило, не приводить до
виключення свідомості. Метод високо керований:
аналгезія наступає через декілька хвилин, а після
припинення подачі анестетика швидко відбувається його повна елімінація (через 3–5 хв). N2O
практично не впливає на скоротливість матки [7].
Також окрім знеболення першого періоду пологів, тобто перейм, жінка може потребувати знеболення і у другий період пологів. Причинами при
яких буде необхідне знеболення в даний період є
необхідність проведення епізіотомії або перинеотомії, при загрозі розриву промежини, передчасних
пологах, веденні пологів через природні пологові
шляхи при чисто сідничному передлежанні, опе-
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ративному вагінальному розродженні (акушерські
щипці, вукуум-екстракція). Із методів знеболювання у другий період пологів використовується
пудендальна або місцева інфільтраційна анестезія
(наприклад розчином новокаїну, лідокаїну) [7; 9].
Таким чином, для знеболювання можливе використання системних анальгетиків в першому
періоді пологів. У другому періоді пологів допустима комбінація інгаляційної аналгезії з блоком
статевого нерва або з інфільтрацією промежини.
В даний час для знеболювання успішно застосовують епідуральну анестезію, як найбільш ефективний і безпечний метод знеболювання пологів.

Висновок. На сьогодні медицина пропонує
досить велику кількість найрізноманітніших способів знеболюванння пологів, але в акушерстві
не існує абсолютно нешкідливого і успішного
такого методу.
Однак незважаючи на ризики, пов’язані з використанням медикаментів, знеболювання є вимушеним заходом у разі тяжких пологів. Якщо перейми
вимотують породіллю, не залишаючи їй сил на потуги, варто погодитися на пропозицію анальгезії.
Пам’ятайте, що насамперед знеболювання
в пологах виконується не для комфорту жінки,
а для якнайшвидшої появи малюка на світ [10].
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПАТАЛОГІЧНИХ ЗМІН ТИРЕОЇДНОЇ ТА РЕПРОДУКТИВНОЇ
СИСТЕМ У МЕХАНІЗМІ РОЗВИТКУ ПУБЕРТАТНИХ МЕТРОРАГІЙ
В статті висвітлено особливості перебігу патологічних змін менструальної функції при порушенні функціонування
гормонів щитоподібної залози у дівчат підліткового віку.
Ключові слова: тиреоїдині гормони, репродуктивна система, пубертатні метрорагії, дівчта-підлітки.
В статье освещены особенности течения патологических изменений менструальной функции при нарушении
функционирования гормонов щитовидной железы у девушек подросткового возраста.
Ключевые слова: тиреоидин гормоны, репродуктивная система, пубертатные метроррагии, девушкиподростки.
The article highlights the peculiarities of pathological changes in menstrual function in thyroid dysfunction in adolescent
girls.
Key words: thyroid hormones, reproductive system, pubertal metrorrhagia, adolescent girls.

Вступ. На сьогоднішній час, стає все більш актуальним питання щодо причини виникнення пубертатних метрорагій. На здоров’я та правильне
функціонування репродуктивної системи в дітей
підліткового віку, впливають багато факторів такі,
як нераціональне харчування, критичне зниження
маси тіла, дефіцит йоду в організмі, тонзиліт й тонзилектомії в період першого менархе, різні хронічні інфекції сечової системи, хронічні захворювання
легеневої системи, туберкульоз [7; 8]. Але найбільшу небезпеку, що можуть спричинити пубертатні
маткові кровотечі є порушення функції тиреоїдної
системи в період статевого дозрівання, як наслідок
виникають значні порушення у розвитку репродуктивної системи [1; 5]. Це пояснюється тим, що існує
тісний взаємозв’язок між репродуктивною та тиреоїдною системами, де функціонують центральні
механізми регулювання та прямого взаємозв’язку
між тереоїдними гормонами та яєчниками [1].
Тиреоїдні гормони відіграють важливе значення у
збалансованій роботі яєчників, забезпечуючи ряд
процесів для визрівання фолікулу, овуляції та формуванні жовтого тіла в яєчниках [4]. Патогенетичною ланкою розладів оваріо-менструального циклу
є зниження тиреоїдних гормонів, що призводить до
виникнення змін в основному обміні, а також залишає негативний відбиток на злагодженому функціонуванні репродуктивної системи [2].
Так, статистика світової літератури показує, що
частота виникнення порушення оваріо-менструального циклу коливається від 2,8% до 38%. За даними Центру медичної статистики МОЗ, у 2013 році,
виникнення пубертатних метрорагій, становило
17883 випадки серед дівчат підліткового віку [9].
Посилаючись на дані статистики, спостерігається тенденція до збільшення частоти виникнення
пубертатних кровотеч, що сприяє розробленні концепції діагностики та лікування.
Матеріал і методи. Обстежено 70 дівчат-підлітків хворих на пубертатні менорагії, які лікувались

в гінекологічному відділенні міського клінічного
пологового будинку №1 (МКПБ №1) м. Чернівці та
були розподілені на дві групи: І група (основна) –
30 дівчат-підлітків з діагнозом пубертатні меноррагії на тлі супутньої патології щитоподібної залози,
ІІ група (порівняння) – 40 дівчат-підлітків з діагнозом пубертатні менорагії та 27 практично-здорових
дівчат підлітків (контрольна група).
Всім обстеженим було проведено комплексне
гормональне обстеження з визначенням концентрації гормонів в сироватці крові методом ІФА, за
допомогою імуноферментного мікропланшетного
напівавтоматичного аналізатора «EXPERT PLUS»
Asys, виробник фірма «Biochrom ltd» (Англія) та
набором реагентів ВЕКТОР – Бест (Росія). Статистична обробка отриманих даних проводилася за допомогою пакету комп’ютерних програм
«Statistica 6,0». В основу гормональних досліджень
взяли саме дослідження таких статевих гормонів
як естрадіол (Е2), прогестерон (П), фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), лютеїнізуючий гормон
(ЛГ) та тиреоїдних гормонів: тироксину (Т4), трийодтироніну (Т3) та тиреотропного гормону (ТТГ)
для вивчення їх концентрації в сироватці крові
у дівчат-підлітків з пубертатними менорагіями та
у дівчат-підлітків з пубертатними менорагіями при
супутній патології щитоподібної залози.
Результати та їх обговорення. Вивчення показників гормонального профілю дівчат-підлітків
показали, що при поступленні на стаціонарне обстеження та лікування дівчат-підлітків з ювенільними матковими кровотечами зростає концентрація естрадіолу в 1,14 рази, ФСГ в 1,32 рази, Т3
в 2 рази, Т4 в 1,17 разів, ТТГ в 1,26 рази, суттєво
знижується рівень прогестерону на 27,08% та ЛГ
в 1,11 рази. Наведені дані (табл. 1) свідчать про
гіперестрогенію (> 0,05) та гіпопрогестеронемію
(<0,05) у більшості обстежених пацієнток у порівнянні з контрольною групою. Аналізуючи концентрацію гормонів щитоподібної залози (Т3, Т4,
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Таблиця 1
Концентрація гормонів сиворотки крові дівчат-підлітків хворих на пубертатні менорагії (М±m)
Гормони
Естрадіол (пмоль/л)
Прогестерон (нмоль/л)
ФСГ (мМО/мл)
ЛГ (мМО/мл)
Т3 (нмоль/л)
Т4 (нмоль/л)
ТТГ (мМО/л)

Дівчата-підлітки
з пубертатними
менорагіями (n=40)
167,10±17,16
1,92±0,47
5,14±0,34
6,22±0,81
0,02±0,002
96,27±2,64
1,65±0,11

Практично-здорові
дівчата-підлітки
(n=27)
147,10±16,51
7,09±1,95
3,89±0,33
6,91±1,17
0,01±0,001
82,61±2,32
1,31±0,11

Р
> 0,05
<0,05
<0,05
0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Таблиця 2
Концентрація гормонів сиворотки крові дівчат-підлітків хворих на пубертатні менорагії
на тлі патології щитоподібної залози (М±m)
Гормони
Естрадіол (пмоль/л)
Прогестерон (нмоль/л)
ФСГ (мМО/мл)
ЛГ (мМО/мл)
Т3 (нмоль/л)
Т4 (нмоль/л)
ТТГ (мМО/л)

Дівчата-підлітки
з пубертатними менорагіями на тлі
патології щитоподібної залози (n=30)
137,30±10,94
3,36±1,39
12,75±5,28
10,28±2,18
0,11±0,07
70,33±4,25
1,28±0,12

ТТГ) відмічається суттєве зниження їх концентрації в сироватці крові у порівнянні з контрольною
групою (<0,05).
Основне значення у розвитку маткових кровотеч
у дівчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії
без супутньої тиреоїдної патології належить підвищенню секреції ФСГ на тлі збільшення продукції
ТТГ та інших тиреоїдних гормонів, через спільні
центри регуляції, що призводить до збільшення
продукції естрадіолу та відносного зниження пікового рівня прогестерону [3]. Вище вказані зміни,
в свою чергу призводять до відносної гіперестрогенії, що є патогенетичним механізмом для розвитку маткових кровотеч у дівчат-підлітків ІІ групи.
Кількість дівчат-підлітків, які страждають на
розлади репродуктивної системи у поєднанні із
патологією щитоподібної залози невпинно зростає
щороку. Наслідки Чорнобильскої катастрофи даються взнаки саме на територіях, що вважаються
ендемічними зонами, до яких відноситься частина
Чернівецької області з прилеглими до неї територіями. Розлади менструальної функції у поєднанні
з тиреоїдною дисфункцією значно ускладнюють
процес статевого дозрівання, формують стійки та
незворотні зміни в спільних механізмах регуляції.
Все це негативно впливає на становлення репродуктивної системи дівчат-підлітків та на менструальний цикл зокрема. Виходячи із цього, нами
вивчена концентрація гормонів сироватки крові
у дівчат (n=30) з пубертатними менорагіями на тлі
патології щитоподібної залози. Результати проведених досліджень наведені у таблиці 2.

Практично-здорові
дівчата-підлітки
(n=27)
147,10±16,51
7,09±1,95
3,89±0,33
6,91±1,17
0,01±0,001
82,61±2,32
1,31±0,11

Р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05

Одержані і наведені у таблиці 2 результати
проведених клініко-лабораторних обстежень дівчат-підлітків з пубертатними менорагіями на тлі
патології щитоподібної залози показали, що формується чітка тенденція до зниженя концентрації
Е2 у 1,07 рази та прогестерону у 2,11 рази (>0,05) та
зростання рівня ФСГ та ЛГ у 3,28 рази та 1,5 рази
відповідно (>0,05). У пацієнток з пубертатними
менорагіями та супутньою патологією щитоподібної залози виявлено чіткий дисбаланс тиреоїдних гормонів, що проявлявся різким підвищенням
рівня Т3 та зниженням концентрації Т4 у 1,17 раз
(<0,05) та ТТГ у 1,02 рази (>0,05) у сироватці крові.
Встановлено, що у дівчат І групи (n=30) дисбаланс
тиреоїдних гормонів безпосередньо впливає на
статеві залози, підвищуючи лютеїнізуючу функцію
гіпофіза, підвищує чутливість яєчників до гонадотропних гормонів та ендометрію до естрогенів, що
негативно відображається на становленні менструального циклу та розвитку пубертатних менорагій
в подальшому на тлі патології щитоподібної залози.
Висновки. Отже, вище зазначені зміни, вказують на те, що супутня патологія щитоподібної залози є патогенетичною основою клінічних проявів
гіпотиреозу та аутоімунного тиреоїдиту, порушує
енергетичний обмін внаслідок нестачі основних
тиреоїдних гормонів (Т4 та ТТГ), що призводить
до зниження основного обміну. Внаслідок метаболічних змін виникають порушення функціонування оваріо-менструального циклу у дівчат-підлітків
та сприяють розвитку дисфункцірональних маткових кровотеч.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Стаття висвітлює основні проблеми, які виникають на шляху студентів та викладачів при переході на дистанційну
форму навчання в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 та пропонує способи вдосконалення цього формату навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, медичні університети, студенти.
Статья освещает основные проблемы, которые возникают на пути студентов и преподавателей при переходе на
дистанционную форму обучения в условиях распространения острой респираторной болезни COVID -19, вызванной
коронавирусом SARS-CoV-2 и предлагает способы совершенствования этого формата обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, медицинские университеты, студенты.
The article highlights the main problems that arise in students and teachers during the transition to distance learning in
the context of the spread of acute respiratory disease COVID -19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 and suggests ways
to improve this format.
Key words: distance learning, medical universities, students.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила Covid-19 хворобою, яка представляє величезну загрозу для людства. Ця пандемія успішно призвела до глобального припинення багатьох видів
діяльності, включаючи освітні заходи, і це змусило
перейти більшість університетів на дистанційну
форму навчання.
Практичні навички є основою освіти майбутніх лікарів. Пандемія COVID-19 справила великий
вплив на освітній процес у всьому світі. Майже
для всіх студентів проведення пар у лікарнях було
унеможливлено, так як вони вважаються одним з
векторів розповсюдження вірусу. Поки питання із
фармацевтичною протидією новому коронавірусу
залишається відкритим (вакцина досі не розроблена, а лікування часто є експериментальним), найефективнішим засобом протистояння залишається
фізичне дистанціювання [1]. Тому студенти змушені продовжувати навчання дистанційно.
По всьому світу пристосування до нових умов
проводились по-різному. До прикладу у Великобританії та Канаді студенти старших курсів залучались як оплачувані робітники або волонтери
для надання медичної допомоги з метою протидії
поширенню коронавірусної хвороби [2]. Але більшість студентів були ізольовані в своїх будинках,
де вони віддалено від лікарень, університету, викладачів і однолітків намагались вивчати медицину
з підручників та інтернет ресурсів.
Дистанційне навчання (ДН) ще до пандемії являлось однією з найгостріших полемічних проблем
вищої медичної освіти. Противники ДН в медицині
вважають, що неможливо дистанційно опанувати
практичний досвід лікаря, що включає різні операції і маніпуляції. Але наука рухається вперед, а
сучасні смарт-технології дозволяють опановувати
будь – які навички. Тому прихильників ДН в медицині стає все більше.

Звичайно, навчання лікаря практичним навичкам вимагає традиційного очного контакту з викладачами, але вся теоретична підготовка і тактика
в прийнятті рішень можуть проходити в дистанційній формі. Дистанційна освіта не підміняється
синонімом «заочна». Вона відрізняється від заочного навчання більш зручною системою доставки інформації та використанням нових технологій
в процесі навчання, що дозволяє розширити географію учасників курсу і розширити тематичний
діапазон курсів, не знижуючи їх якість. Дистанційна освіта дозволяє скоротити час навчання завдяки
швидкості комунікації викладача і студента, а також завдяки можливості використання майже всіх
форм навчання (в тому числі самостійної роботи
в сервері Moodle) через комп’ютер.
Кук та ін. проаналізували 14 статей, що включали 1089 медичних працівників. Використовуючи
підхід GRADE, вони виявили докази того, що між
онлайн-тренінгом та інтерактивним клінічним семінаром SMD 0.12 (95% CI -0.13 to 0.37) не було
різниці. Автори зазначають, що онлайн – навчання
може бути таким ж ефективним, як очне [3].
Річмонд та ін. потім оновили дані у цьому питанні, поділивши різні формати офлайн-навчання
та порівнявши ці формати з онлайн-навчанням.
Вони також зосередили своє дослідження на ліцензованих медичних працівниках. Однак, ці новіші
дані все ще свідчать про те, що онлайн-навчання
може бути настільки ж ефективним, як і офлайннавчання для підготовки ліцензованих медичних
працівників [4].
Можна безкінечно аналізувати інформацію про
плюси і мінуси такого виду навчання, але в наразі
це єдиний можливий шлях для студентів не переривати його в умовах пандемії.
На відміну від гуманітарних дисциплін, візуалізація відіграє ключову роль у придбанні знань

90

Медичний форум

♦

лікарів. Неможливо вивчити анатомію без роботи
в секційній, опанувати хірургію без спостереження
за роботою в операційній чи описати рентгенограму просто прочитавши матеріал з підручника.
Але медицина іде в ногу з технологіями і зараз
для студентів є безліч ресурсів для вдосконалення
їх знань. Сучасні студенти - це «цифрові аборигени
(покоління Y і Z)», які ростуть в мультимедійному
світі, в світі технологій, в світі доповненої реальності, мають величезний досвід використання мобільних засобів і надають перевагу їм, аніж підручнику.
Поява штучного інтелекту, технологій доповненої (augmented reality, AR) і віртуальної реальності
(virtual reality, VR) в медичному світі вчинила революційний прорив і в області ДН. Інтерактивні моделі, реконструкції органів, відтворення на екрані
інформації в 3D проекції, тренажери-симулятори
на базі технологій VR вже сьогодні використовують для навчання і проектування лікарського втручання. Завдяки VR в будь-якому місці в режимі
реального часу студенти-медики можуть стежити
за операцією від імені лікаря, перемикатися на панорамний огляд і обговорювати хід операції в чаті.
AR і VR технології вражають. Хірургічні окуляри
Google glass дозволяють стежити за ходом операції необмеженому числу студентів і відображати в
периферійному вікні питання, на які хірург може
відповідати усно. Симулятор Simantha- це манекен
з імітацією серцево-судинної системи, що дозволяє
керувати артеріальним тиском, серцевим ритмом,
насиченістю киснем і навіть «рівнем свідомості»
пацієнта, стежити за наслідками дій лікаря. Симулятор Surgical Simulation допомагає відпрацьовувати в віртуальному просторі операції на органах.
На платформі Fundamental розроблені технології
FeelReal VR, що дозволяють відтворювати хід операції в симуляції VR, в якій хірурги можуть практикувати і відпрацьовувати прийоми, відчуваючи
руками текстуру тканин [5].
Так, в 2017 році команда нейрохірургів з Лондона провела операцію на відкритому мозку пацієнта, записавши весь процес на 360-градусну камеру.
В операційній було встановлено дві камери: одну
розмістили на стіні кабінету, вона працювала в режимі панорамної зйомки на 360 градусів, а іншу
закріпили на лобі лікаря, щоб процес записувався
від першої особи. Кожну стадію операції і дії хірургів на відеозаписі коментує закадровий консультант. Як зазначив продюсер ролика, подібні відео
можуть допомогти майбутнім лікарям і студентам,
коли вони почнуть проводити тренувальні операції
в віртуальної реальності [6].
У психіатрії віртуальна реальність використовується за принципом «щоб зрозуміти хворого,
треба побачити світ його очима». Для цього розроблено спеціальну програму Mindscape від Viscira.
Вона призначена не тільки для студентів, але також
для родичів пацієнта, щоб вони краще розуміли,
як живеться людині з продуктивними симптомами
шизофренії: розладом мислення, слуховими галюцинаціями, маренням.
Програми дозволяють проводити комп’ютерне
анатомічне моделювання, точно і наочно передаючи інформацію про детальну анатомічну будову

органів і їх структур. Використання медичного наукового та навчального програмного забезпечення
(моделювання анатомічних об’єктів, розробка імітаційних комп’ютерних моделей, побудова ієрархічних графів, що представляють фізіологічні процеси) сприяє розвитку інноваційних методичних
систем навчання. З їх допомогою у студентів формуються аналітичне мислення, вміння самостійно
здобувати знання, збір, проводити обробку, передачу та зберігання інформації, підвищується якість
знань, навичок і умінь, створюються умови для самостійного творчого освоєння складних матеріалів.
Клінічне мислення у студентів старших курсів
допоможуть розвинути інтерактивні ресурси, такі
як The New England Journal of Medicine, AMBOSS,
Osmosis. Вони перетворили звичайну теорію в послідовні клінічні історії з насиченим ілюстративним матеріалом, де студент сам може назначити обстеження, поставити попередній діагноз та обрати
лікування, а потім перевірити чи правильною була
його тактика.
Завдяки корпоративним засобам для відеоконференцій Google meet ДН вдалося максимально
наблизити до офлайн форми. Ці технології дозволяють викладачеві враховувати індивідуальні особливості студентів, вчасно реагувати на питання і
проблеми, підбирати індивідуальний темп навчання. Обидві сторони мають можливість підтримувати діалог, володіють постійним та миттєвим доступом до інформації та швидким обміном нею.
Результативність дистанційного навчання залежить від наступних факторів:
- ефективної взаємодії викладача і студента;
- налагодженого зворотного зв’язку;
- якості розроблених навчальних матеріалів [7].
Сучасні комп’ютерні технології дозволяють забезпечити обмін знаннями і доступ до різноманітної інформації, а інтерактивні електронні навчальні
посібники, мультимедійний контент, відео конференції, онлайн трансляції з операційних сприяють
максимальному наближенню ефективності дистанційного навчання до очної форми.
На думку Кошелєва І.А., система дистанційного
навчання повинна складатися з наступних складових: проведення дистанційних лекцій, проведення
семінарів з поглибленим вивченням раніше прочитаного лекційного матеріалу; практичні заняття
з тих чи інших методів діагностики, лікування і
хірургічних операцій, а також індивідуальні телемедичні консультації [8].
Для підвищення мотивації і готовності студентів до реалізації дистанційного навчання основне
методичне завдання викладачів і вузу в цілому полягає в тому, щоб в повному обсязі опанувати всі
можливості мобільних технологій і ресурсів, керувати їх організацією, технічною оснащеністю і
здатністю до ефективного використання.
Але слід зазначити, що реалізація онлайн-навчання потребує великих зусиль як зі сторони
викладача, так і зі сторони студента. Цей вид навчання не може бути однонаправленим процесом.
Студенти мають самі розуміти і брати на себе відповідальність за підготовку до занять. Важливою
умовою цього виду навчання є підтримка постійного діалогу і використання практичних задач, які до-
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зволяють моделювати реальні ситуації, які можуть
виникати в повсякденній практиці [9].
Оскільки COVID-19 продовжує впливати на
те, як ми живемо, працюємо та вчимось, стає все
більш зрозуміло, що навчальні медичні програми
повинні бути гнучкими, ефективними і творчими у
плані пристосування до підготовки нового «ковідного» покоління лікарів.
Висновок. Все вищевикладене дозволяє зробити висновок, що дистанційне навчання в медицині

можливе і дозволяє ефективно вирішувати актуальні на сьогодні освітні завдання: безперервного
навчання в умовах пандемії та забезпечення розвитку клінічних умінь без інтегрованого навчання
«обличчям до обличчя», «з рук в руки» . Інноваційні технології дозволяють не тільки провести навчання на високому сучасному рівні, а й отримати
об’єктивну оцінку придбаних навичок і теоретичних знань, згідно з поточним рівнем підготовки
студентів.
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