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ЗМІНИ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ПРИ АНДРОГЕННОМУ ДЕФІЦИТІ
У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Діагностика та надання лікарської допомоги при статевих розладах набуває в останні роки все більшої актуальності у зв’язку зі зростанням статевої патології серед населення. Це обумовлено систематичними психоемоційними
перевантаженнями, погіршенням екологічних умов, шкідливими чинниками виробництва, безконтрольним використанням медичних препаратів, запальними процесами статевих органів, зростанням соматичних захворювань,
зокрема серцево-судинних.
Мета роботи – дослідити стан пенільного судинного кровотоку у чоловіків, хворих на артеріальну гіпертензію з
сексуальним розладом шляхом кольорової доплерографії з фармакологічною індукцією ерекції, оцінювання параметрів добового профілю артеріального тиску та жорсткості артерій у чоловіків із гіпертонічною хворобою ІІ стадії на
тлі андрогенного дефіциту або за нормального рівня тестостерону та шляхи корекції еректильної дисфункції у даних
пацієнтів.
Ключові слова: еректильна дисфункція, кольорова доплерографія, андрогенний дефіцит, артеріальна
гіпертензія.
Диагностика и оказания врачебной помощи при половых расстройствах приобретает в последние годы все
большую актуальность в связи с ростом половой патологии среди населения. Это обусловлено систематическими
психоэмоциональными перегрузками, ухудшением экологических условий, вредными факторами производства,
бесконтрольным использованием медицинских препаратов, воспалительными процессами половых органов, ростом соматических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. Цель работы - исследовать состояние пенильного сосудистого кровотока у мужчин, больных артериальной гипертензией с сексуальным расстройством путем
цветной допплерографии с фармакологической индукцией эрекции, оценки параметров суточного профиля артериального давления и жесткости артерий у мужчин с гипертонической болезнью II стадии на фоне андрогенного
дефицита или при нормальном уровне тестостерона и пути корекции еректильной дисфункции у етих пациентов.
Ключевые слова: эректильная дисфункция, цветная допплерография, андрогенный дефицит, артериальная
гипертензия.
Diagnosis and provision of medical aid for sexual disorders becomes more and more relevant in recent years in connection with the increase of sexual pathology among the population. This is due to systematic psycho-emotional overload,
deterioration of environmental conditions, harmful factors of production, uncontrolled use of medical drugs, inflammatory
processes of the genital organs, and the growth of somatic diseases, in particular cardiovascular. The purpose of the work
was to investigate the state of penile vascular blood flow in men with arterial hypertension with sexual disorder by color
doplerography with pharmacological induction of erection, evaluation of parameters of the daily profile of arterial pressure
and rigidity of arteries in men with hypertonic disease of the II stage against the background of androgen deficiency or at the
normal level testosterone and ways to correct erectile dysfunction in these patients..
Key words: erectile dysfunction, color dopplerography, androgen deficiency, arterial hypertension.

Вступ. Чоловіча стать розглядається як незалежний фактор ризику розвитку артеріальної гіпертензії. Існує тісний взаємозв’язок між старінням
чоловічого організму і такими захворюваннями, як
серцево-судинні, артеріальна гіпертензія. Клімактеричні розлади не лише перебігають на тлі перерахованих захворювань, а й самі створюють преморбідну ситуацію [7].
Переважна більшість робіт стосовно «чоловічого клімаксу» зводиться до ефективності замісної гормональної терапії при еректильній дисфункціії, тоді як вивченню зв’язку соматичної
патології з андрогенною недостатністю присвячені поодинокі дослідження. Про чоловічий «перехідний період» відомо стільки ж, скільки було
відомо про жіночий 30 років тому. Відмічається
від’ємний кореляційний зв’язок між концентрацією загального тестостерону та систолічним
артеріальним тиском, а також масою міокарда
лівого шлуночка [1].
ЕД можна розглядати як клінічний прояв
дисфункції ендотелію та структурних розладів
кровопостачання статевого члена як частину генералізованого судинного ураження [5]. Отже,

ЕД вважається ранньою ознакою системного
ураження судин.
Згідно зі статистикою, 49% пацієнтів вперше
звертаються з проблемою ЕФ не до уролога, а до
спеціалістів терапевтичного профілю[4].
ЕД, викликаючи психологічний стрес у чоловіка, може не тільки погіршити перебіг АГ, але й
суттєво порушити міжособистісні відносини між
статевими партнерами, закриваючи патологічне
коло в патогенезі захворювання.
Згідно наказу МОЗ України від 03.07.2006
№ 431 діагностична програма виявлення ЕД
включає:
1. Опитування та анкетування за анкетами
МІЕФ (Міжнародний Індекс Еректильної Функції); 2. Огляд; 3. Лабораторні обстеження: рівень
глюкози крові; ліпідограма; рівень тестостерону,
пролактину, естрадіолу, фолікулостимулюючого та
лютеінізуючого гормонів; 4. Тест з локальним негативним тиском (ЛНТ); 5. Реофалографія в стані
спокою; 6. Доплерографія кавернозних судин в стані спокою та після фармакологічного навантаження
(інтракавернозне введення 2,5 мл 2% р-ну папаверину гідрохлориду).
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З усіх причин сексульних розладів, судинна ЕД
становить 70% [3, 5]. Після виключення ендокринної та психогенної природи захворювання, на основі загальноприйнятих тестів, з метою діагностики
артеріальної ЕД проводять тест з медикаментозною стимуляцією ерекції і візуальною еректильною
стимуляцією під час УЗД пенільного кровотоку [2].
Мета роботи – дослідити стан пенільного судинного кровотоку у чоловіків, хворих на артеріальну гіпертензію з сексуальним розладом шляхом
кольорової доплерографії з фармакологічною індукцією ерекції, оцінювання параметрів добового
профілю артеріального тиску та жорсткості артерій
у чоловіків із гіпертонічною хворобою ІІ стадії, а
також ліпідного профілю на тлі андрогенного дефіциту або за нормального рівня тестостерону та
щляхи корекції еректильної дисфункції у даних
пацієнтів.
Матеріали і методи дослідження. Нами проведена кольорова доплерографія судин статевого
члена з фармакологічною індукцією ерекції чоловікам з сексуальними розладами на фоні артеріальної гіпертензії (АГ). Пацієнти, загальна кількість
балів яких, згідно з опитувальником, відповідала
наявності симптомів зниження тестостерону, були
включені в дослідження для дальшого визначення
загального тестостерону (ЗТ). Усім досліджуваним
здійснили добове моніторування артеріального
тиску (ДМАТ) та оцінювання жорсткості артерій
за допомогою системи BPLab Vasotens (осцилометричним методом) [3].
Методи дослідження: загальноклінічні, анамнестичний, біохімічні, спеціальні сексологічні,
ультразвукові, соціологічний та статистичний.
В роботі використано бібліосемантичний, аналітикосинтетичний, компоративний аналізи.
Обстежено 100 пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Пацієнти були у віці від 45-54 роки, маса
тіла становила в середньому 78, 3 ± 5.2 кг; індекс
маси тіла – 25.6 ± 2,3 кг/м2. Контрольна група складалася з 20 практично здорових чоловіків.
Клінічну картину визначали за допомогою різних опитувальників для визначення андрогенного
статусу чоловіків: шкала оцінки зниження рівня
андрогену (за Morley), міжнародний індекс еректильної функції (IIEF), опитувальник виявлення
андрогенного дефіциту.
Концентрацію загального тестостерону визначали імуноферментним методом (система Хема, Іспанія).
Вивчаючи стан ліпідного обміну визначали
рівень загального холестерину, тригліцеридів,
холестерину-ЛПВЩ та b-ліпопротеідів в сироватці крові за А.М. Клімовим. Коефіцієнт атерогенності визначали за формулою: Коефіцієнт атерогенності = = загальний холестерин – ХСЛПВЩ :
ХСЛПВЩ. Всі одержані результати порівнювали
з відповідними віковими нормами зазначених
показників.
Доплерографію здійснювали в повздовжній
і поперечній площині на рівні проксимальної, середньої третини статевого члена. Доплерографія
статевого члена дала можливості у поздовжньому
перетині візуалізувати глибоку статеву артерію статевого члена, візуалізуватп поверхневу і глибоку

дорсальну вену на поверхні статевого члена у вигляді трубчастої структури, що легко змінюється
в діаметрі при компресії датчиком, отримати доплерівський спектр кровотоку з кавернозних артерій
в спокої та при фармаколгічній індукції ерекції [4].
При досліджені визначали основні доплерівські
показники - максимальну систолічну швидкість
(PSV), кінцеву діастолічну швидкість (EDV) та індекс резистентності (RI) [5].
Перший етап проводився без стимуляції ерекції
і визначався як базовий. Базова максимальна систолічна швидкість менше 25 см/с розцінювалась як
знижена (в фазі набухання). Після першого етапу
переходили до другого – сканування через 10-15 хв
після інтракавернозного введення 2% р-ну папаверину гідрохлориду у дозі 2,5 мл.
Результати дослідження та їх обговорення.
Відмічається від’ємний кореляційний зв’язок
між концентрацією загального тестостерону та систолічним артеріальним тиском. 43% (n=42) пацієнтів мали біохімічно підтверджений низький рівень
тестостерону. Загальний бал MASSQ у цій групі виявився значно вищим порівняно з досліджуваними
з нормальним рівнем тестостерону. Група хворих
із низьким рівнем ЗТ характеризувалася значно вищими значеннями систолічного артеріального тиску (САТ) і пульсового артеріального тиску (ПАТ) за
даними ДМАТ. Добовий профіль АТ у групі андрогенного дефіциту характеризувався переважанням
«non-dipper» [6]. Результати множинного регресійного аналізу показали взаємозв’язок між рівнем
тестостерону та значеннями САТ в обох групах,
водночас як зв’язок між тестостероном і значеннями діастолічного АТ не був статистично значущим.
Сильним виявився зв’язок у кожній групі між ЗT
і швидкістю поширення пульсової хвилі.
За результатами дослідження у осіб, що страждають артеріальною гіпертензією виявлена гіпертригліцеридемія: рівень тригліцеридів становив 1,92±0,05
ммоль/л, та 1,26±0,06 ммоль/л у контрольній підгрупі. Показники b-ліпопротеідів у пацієнтів з АГ становили 3,82±0,65 ммоль/л. У контрольних підгрупах
ці показники становили 2,04±0,44 ммоль/л. Коефіцієнт атерогенності визначався достовірно вищим у
чоловіків, що страдали АГ проти контрольної групи
3,04±0,84 ммоль/л і 1.81±0,64 відповідно.
Отже, за результатами даного дослідження
встановлено, що ліпідний обмін стає підгрунтям до
виникнення атеросклерозу, облітеруючого ендартериїту та АГ.
Під час дослідження було виявлене зниження загального тестостерону у хворих на
АГ -10,40±3,49 нмоль/л, тоді я у контрольній групі
ці показники становили 21,37±4,01 нмоль/л тієї ж
вікової категорії.
Враховуючи результати нашого дослідження
не можна виключити вплив атеросклеротичним
ураження інтими судин на секрецію тестостерону
клітинами Лейдига.
При проведенні кольорової доплерографії,
в якості норми нами прийняті показники: PSV
25 см/с і більше, EDV до 5 см/с і менше, RI 0,85
і більше.
Показники базової PSV у практично здорових
чоловіків становили в межах 43±0,90 см/с. Базове
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Таблиця 1
Характеристика основних доплерівських показників до медикаментозної стимуляції
Показники
кольорової
доплерографії
PSV(пікова
ситсолічна
швидкість), см/с
EDV(пікова
діастолічна
швидкість), см/с
RI(індекс
резистентності)

конрольна група
(n=20)

артеріальний компонент
(n=72)

венозний
компонент
(n=19)

43±0,90

15,5±0,26

19,1±0,26

4.8±2,82

4,2±0,26

6,5±1,38

0,88±1,38

0,72±3,29

0,65±3,29

Характеристика доплерівських показників
з медикаментозною стимуляцією 2.5 мл 2% папаверину гідрохлориду,15 хв

Таблиця 2

Показники
кольорової доплерографії

конрольна група
(n=5)

артеріальний компонент
(n=72)

венозний
компонент
(n=19)

PSV(пікова систолічна
швидкість), см/с

43±0,90

24,5±0,54

20,1±0,54

EDV(пікова діастолічна
швидкість), см/с
RI(індекс резистентності)

4.8±2,82
0,88±1,38

3,2±0,26
0,86±2,82

6,5±1,38
0,67±2,82

обстеження у пацієнтів з ЕД на фоні артеріальної
гіпертензії нормальні показники PSV спостерігали
тільки у 9 пацієнтів з 100 обстежених. Дані пацієнти хворіють нейроциркуляторною дистонією за
гіпертонічним типом. Подальша фармакологічна
індукція ерекції даним пацієнтам не проводилась.
У 72 пацієнтів відмічався нижчий показник
PSV за 25 см/с (табл. 1): значення 20-24 см/с у 21
пацієнта, значення 15-19 см/с у 24 пацієнтів, значення 10-15 см/с - у 20 пацієнтів і значення менше
за 10 см/с у 7 пацієнтів.
Фармакологічна індукція ерекції 2% р-ну папаверином гідрохлориду у дозі 2.5 мл з групи практично здорових вводилась тільки п’ятьом пацієнтам (табл. 2). У них повноцінна ерекція появлялась
на 10-15 хвилині після стимуляції при високих показниках кровотоку і повному розширенні кавернозних артерій з двох сторін.
Серед пацієнтів, у яких після індукції ерекції
не наступила ерекція (25 чоловіків), у 19 з них виражена венозна недостатність, EDV більше 5 см/с.
Це розглядалося, як змішана судинна ЕД.
В 6 інших випадках венозної недостатності
не спостерігалось, однак відмічався значний кавернозний фіброз і пошкодження артерій. У 63
чоловік після індукції ерекції отримана повноцінна ерекція, однак лише після 20 хвилини (табл.
2). Нормальні показники IR (більше 0.85) та EDV
менше 5 см/с після введення препарату свідчать
про артеріальний тип ЕД [7].

Дослідження артеріальної системи при індукованій 2% р-ом папаверином 2,5мл ерекції
за допомогою кольорової доплерографії засвідчило, що у чоловіків без АГ пікова систолічна
швидкість кровотоку дорівнювала 27-59 см/с
для правої і лівої печеристої артерії, відповідно.
У сексуально активних чоловіків з супутньою
АГ пікова систолічна швидкість кровотоку становила 24-7 см/с для правої і лівої печеристої
артерії відповідно.
За рзультатами дослідження встановлено прямий кореляційний зв’язок між показниками PSV
та рівнем ЗТ у чоловіків з АГ та у пацієнтів контрольної групи.
Висновки.
1. Дослідження пенільного кровотоку при індукованій 2% папаверином (в дозі 2,5 мл) ерекції
за допомогою кольорової допплерографії дозволяє
визначити судинні причини еректильної дисфункції; дає змогу віддиференціювати артеріальний чи
венозний типи порушення.
2. Серед 100 обстежених чоловіків хворих
на АГ з сексуальним розладом у 72 пацієнтів
виявлено артеріальний тип еректильної дисфункції, що підтвердило роль стану ендотелію судин
статевого члена в механізмі ерекції.
3. Однією з причин зниження загального тестостерону у хворих на АГ, можливо,
є погіршення кровопостачання тестикулярної тканини внаслідок ангіопатії. Тому, при
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лікуванні
андрогенного дефіциту у осіб,
хворих на АГ, показане використання препаратів,
які покращують мікроциркуляцію.
4. Кольорова доплерографія – малоінвазивний метод, що дозволяє діагностувати
у пацієнтів з ЕД на фоні АГ артеріальний
тип ЕД і, таким чином, обрати правильний,
ефективний терапевтичний підхід до лікування
даних пацієнтів.

5. Дослідження продемонструвало високу поширеність андрогенного дефіциту серед чоловіків віком 49-54 роки з гіпертонічною хворобою
ІІ стадії. Ці пацієнти характеризуються вищими
значеннями АТ порівняно з такими тієї самої вікової групи, але з нормальним рівнем ЗТ.
6. Зниження рівня ЗТ може розглядатися як
один із факторів підвищеної жорсткості артерій за
наявності гіпертонічної хвороби.
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ТРОМБОТИЧНІ ПРОЯВИ ПРИ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ НЕОПЛАЗІЯХ
Виникнення артеріального або венозного тромбозу є основним ризиком під час мієлопроліферативних захворювань. Саме тромботичні ускладення є причиною летальності у значної частини таких пацієнтів. В роботі розглянуто фактори, що сприяють розвитку тромбозів.
Ключові слова: мієлопроліферативні неоплазії, мутації генів, мутація JAK2, тромбози, прозапальні цитокіни.
Возникновение артериального или венозного тромбозов является основным риском при миелопролиферативных
заболеваниях. Именно тромботические осложнения являются причиной летальности в значительной части людей.
В работе рассматриваются факторы, способствующие развитию тромбозов.
Ключевые слова: миелопролиферативные неоплазии, мутации генов, мутация JAK2, тромбозы,
провоспалительные цитокины.
The occurrence of arterial or venous thrombosis is a major risk in myeloproliferative diseases. Thrombotic confinement
is the cause of mortality in a significant proportion of such people. The factors contributing to the development of thrombosis
are considered in the work.
Key words: myeloproliferative neoplasms, gene mutations, JAK2 mutation, thrombosis, proinflammatory cytokines.

Мієлопроліферативні неоплазії (МПН) – це
група гематологічних захворювань з подібними
патоморфологічними, патофізіологічними, гематологічними та клінічними проявами. Порушення
діяльності стовбурових клітин характеризується
автономною проліферацією одного або більше паростків гемопоезу (еритроїдного, мієлоїдного, мегакаріоцитарного) в кістковому мозку, результатом
чого є надмірна кількість клітин периферичної
крові і, в деяких випадках, у печінці і селезінці.
Найчастіше серед них зустрічаються: істинна поліцитемія (ІП), первинний мієлофіброз (ПМФ),
есенціальна тромбоцитемія (ЕТ), хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ). Згідно з сучасною класифікацією ВООЗ (2016 р.) до цієї групи захворювань
відносять і більш рідкісні патології мієлопоезу:
хронічну нейтрофільну лейкемію, хронічну еозинофільну лейкемію, а також некласифіковані мієлопроліферативні синдроми (до яких відносять
поодинокі випадки важко діагностованих станів,
при яких мають місце різні порушення мієлопоезу)
[1; 2, с. 2]. Їх клінічний перебіг характеризується
як тромботичними, так і геморагічними ускладненнями та схильністю до трансформації мієлофіброзу
в гостру лейкемію. Діагностика МПН та розуміння їх патофізіології значно покращилися після виявлення молекулярних аномалій. А саме, - мутації V617F в 14 екзоні гену JAK2, що виявляється
у 95 % пацієнтів з ІП та від 60 до 70 % хворих на
ЕТ та ПМФ. Пізніше були відкриті й інші мутації, що ініціюють виникнення МПН: мутації JAK2
в 12 екзоні при ІП, мутації кальретикуліну (CALR)
та гену, що кодує рецептор тромбопоетину (білок
мієлопроліферативної лейкемії, MPL) при ЕТ та
ПМФ [ 2, с. 2; 3, с. 651; 4, с. 113–114].
Поширеними ускладненнями у пацієнтів з такою патологією є тромбози, часто на незвичних
ділянках, включаючи тромбоз вен і артеріальний
тромбоз, тробоз в мікроциркуляторному руслі, а
також геморагічні явища [2, с. 1–9; 5, с. 605]. Вони

можуть зустрічатися як у венозній або артеріальній системах, так і, особливо в незвичних місцях,
таких як церебральний венозний тромбоз та тромбоз шлуночкових вен, що включає портальну вену,
брижу та селезінку та синдром Будда-Кіарі. Хоча
зрозуміло, що є сильний зв’язок між МПН і тромбозом як венозної, так і артеріальної систем, природа цього не зовсім зрозуміла. Коли вони присутні
без явної локальної патології, їх слід досліджувати
на молекулярні відхилення, пов’язані з МПН. У деяких пацієнтів розвивається тромбоз, пов’язаний із
мутацією JAK2, але з цілком нормальним повним
показником крові. Мутації JAK2 зустрічаються
приблизно у 0,1-2,2 % осіб від загального населення, і мієлопроліферативний фенотип може розвинутися у людей, що мають цю алель, протягом
4 - 5 років [5, с. 604–605].
Частота тромботичних подій коливається від
10 до 29 % при ЕТ та у 34 - 39 % випадків при ІП.
У хворих на мієлофіброз, скоригована частота
тромботичних явищ становить 2,2 % пацієнтів
в рік, що наближається до показника, що спостерігається в ЕТ пацієнтів (2–4 % пацієнта в рік).
В рамках проекту «Європейська співпраця щодо
дослідження низьких доз аспірину при справжній
поліцитемії» (The European collaboration on lowdose aspirin in polycythemia vera, ECLAP) проведені дослідження показали, що тромбоз є суттєвою
причиною серцево-судинної смертності у хворих
на ІП, (41 % від усіх смертей), в основному, через
ішемічну хворобу серця (25 %) та застійну серцеву
недостатність (13 %), а також негеморагічний інсульт (13 %) та легеневу емболію (6 %). Це є набагато вищим, ніж у решту населення [2, с. 2–8;
5, с. 605; 6, с.161].
У багатьох пацієнтів з попереднім тромбозом в
анамнезі було виявлено аномальний аналіз формули крові, що говорить про те, що може бути запізнілість діагностики МПН через нерозпізнавання
зв’язку між МПН і тромбозом. Майже у всіх ви-
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падках артеріальні тромбози були більш поширеними, ніж венозні, а тромбози трапляються значно
частіше, ніж великі кровотечі. Артеріальні тромбози, на частку яких припадає від 60 до 70 % тромботичних подій, пов’язаних з МПН, включають
ішемічний інсульт, транзиторні ішемічні приступи,
стенокардію, гострий інфаркт міокарду та оклюзії
периферичних артерій, які можуть проявлятись як
ішемією так/або гангреною кінцівок. Дослідження
також виявили підвищену частоту тромбоемболії
у молодих пацієнтів та вагітних жінок з МПН. Венозні тромбози зустрічаються як на звичайних ділянках, так і на незвичних, такі як тромбози спланхнічних вен (синдром СВТ – Бадда – Кіарі, тромбоз
ворітної вени та мезентеріальний тромбоз). Інші
важливі локалізації включають тромбоз глибоких
вен (ТГВ), легеневу емболію та тромбоз мозкових
венозних синусів [2, с.2; 5, с. 605; 7, с. 517–526].
Виявлення симптомів тромбозу дрібних судин при МПН може включати порушення психічної концентрації, супроводжуватися пульсуючими головними болями, нудотою, блювотою,
судомами, або втратою свідомості. Крім того,
мікроваскулярно=ішемічні та тромботичні ускладнення, такі як еритромегалія, мігренеподібний головний біль, періодичні ішемічні атаки та тимчасові дефекти зору або слуху домінують у клінічній
картині при МПН.
На даний час визнаними основними факторами
ризику є вік понад 60 років та тромбоз в анамнезі.
Однак механізми, що сприяють цьому підвищеному протромботичному ризику, є множинними та
складними, в яких задіяні всі клітини крові, фактори плазми та ендотелію. [3, C. 651].
Згідно з діагностичними критеріїями ВООЗ
від 2016 року, пацієнти з тромбозом глибоких вен
та легеневою емболією або артеріальним тромбозом, та змінами в клінічному аналізі крові, а саме:
підвищений гемоглобін (Hb) > 165 г/л у чоловіків і > 160 г/л у жінок, гематокрит (Hct) > 0,49
у чоловіків і > 0,48 у жінок, або кількість тромбоцитів > 450*109 /л) повинні обстежуватись на
предмет МПН. Також при підозрі на МПН рекомендовано обстежувати пацієнтів з тромбозами
незрозумілого походження або аномальним кровотечами [8 с. 2–8; 5, с. 605].
Патогенез тромбозу у хворих на МПН є складним і багатофакторним. Фактори, пов’язані із захворюваннями, такі як збільшення кількості клітин
крові (тобто лейкоцитоз, еритроцитоз та тромбоцитоз), наявність мутації JAK2, можуть взаємодіяти з факторами, що не стосуються безпосередньо
МПН, такими як вік, тромботичні події в анамнезі,
ожиріння, гіпертонія, гіперліпідемія та наявність
тромбофільних дефектів. Загальна частота рецидивуючого тромбозу після венозної тромбоемболії (ВТЕ) становить 6,0 - 6,5 на 100 випадків/
рік у пацієнтів з МПН порівняно з 2,7 до 3,7 на
100 випадків/рік у пацієнтів без МПН, а антитромботична терапія з антагоністами вітаміну К зменшує частоту рецидивів на 48 - 69 %. Пероральна
терапія малими дозами аспірину протягом усього
життя є основою антитромботичного лікування
тромбозу шлункових вен. Пацієнтам з мозковими
тромбозами, пов’язаними з МПН також рекомен-

довано тривале лікувння низькими дозами аспірину. Дані про роль пероральних антикоагулянтів
прямої дії у пацієнтів з тромбозом при МПН відсутні. Призначення цих антикоагулянтів слід розглядати індивідуально відповідно до ризику рецидиву
тромбозів та кровотечі. Важливу роль в патогенезі
тромбозу при МПН відіграють генетичні мутації
фактора Лейдена (F5), мутації в гені протромбіну
(F2), а також використання комбінованих таблеток
для оральної контрацепції або естроген, що
містять гормональну замісну терапію, внаслідок
чого підвищується ризик виникнення тромбозу
[5, с. 605–606; 9, с.71–75].
У дослідженні ECLAP було встановлено, що вік
понад 65 років та тромбози в анамнезі - найважливіші фактори прогнозування розвитку серцевосудинних ускладнень. Підрахунок базового рівня
лейкоцитів крові (WBC) > 15*109 /л) є важливим
предиктором тромбозу, особливо, підвищеного ризику інфаркту міокарда. Після лікування ІП, серцево-судинні події частіше трапляються в пацієнтів з високим Hct та підвищеною кількістю WBC
(> 11*109 /л). Зв’язок між кількістю тромбоцитів та тромботичними ризиками не встановлений
при ІП, але важкий тромбоцитоз (>1500*109 / л),
пов’язаний з підвищеним ризиком кровотечі через
набутий синдром фон Віллебранда повинен вважатися показанням до циторедуктивної терапії.
Активація тромбоцитів призводить до підвищеної експресії деяких біомаркерів, що виявляються при тромбозі, пов’язаному з МПН. Наприклад, активація тромбоцитів призводить до
підвищеної експресії Р-селектину, тромбосподину
та активації рецептора фібриногену (GPIIb/IIIa),
що, як було встановлено, корелює з тромбозом.
Посилена активація тромбоцитів була виявлена
у пацієнтів із ІП та ЕТ. Взаємодія тромбоцитів
з іншими компонентами крові здатна провокувати активацію та/або пошкодження ендотелію.
Маркером активації лейкоцитів, тромбоцитів та
ендотеліальних клітин є родина молекул адгезії,
відома як селектини. У пацієнтів ІП та ЕТ спостерігєься підвищений рівень селектинів у плазмі. Тромбоцити та ендотеліальні клітини судин
виробляють мікрокоагулянтні мікрочастинки. Це
може привести до стану гіперкоагуляції, що проявляється при МПН. При обстеженні групи пацієнтів з МПН (92 хворих) виявлено, що рівень
мікрочастинок у них значно вищий порівняно з
контролем. Крім того, рівень мікрочастинок у цієї
досліджуваної групи значно вищий порівняно з
контрольною [6, С. 168]. Збільшення загальної
генерації тромбіну за рахунок набутої стійкості
до активованого білка С (АРС) також може спричиняти
підвишення активності системи згортання крові. Зміна коагуляційних білків індукує
АРС-стійкий фенотип у пацієнтів з цією патологією. За допомогою моделювання генерування
тромбіну виявлено стійкий до АСР фенотип у пацієнтів з ЕТ та ІП, особливо у носіїв JAK2 V617F.
Спостерігалася кореляція аллельного навантаження із вищим рівнем тромбіну. Роль цих біомаркерів ще не підтверджена та потребує подальших
наукових досліджень, перш ніж бути викорисовуватись в клінічній практиці [6, с. 168].
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Характерна ознака пацієнтів, які мають тромбоз, пов’язаний з МПН, - наявність мутації JAK2
V617F, що корелює з тромбозом як у венозній, так
і в артеріальній системах. Мутація JAK2 (V617F)
виявляється у 95 % пацієнтів з ІП та близько у
60 % пацієнтів з ЕТ або ПМФ. Соматичні мутації в 12 екзоні гену JAK2 зустрічаються у решти
5 % пацієнтів з ІП. Мутації в 10 екзоні гену MPL
визначаються приблизно у 5 % пацієнтів, з ET та
ПМФ. Серед JAK2- або MPL- негативних пацієнтів, у 67-71 % хворих на ET та 56 - 88 % пацієнтів з ПМФ, виявлено мутації гена каретикуліну
(CALR ). У дослідженні з участю 1235 пацієнтів з
діагнозом ЕТ або ІП, частота тромбозів пов’язана
з мутованим JAK2 була аналогічною; 7,1 та 10,5 %
відповідно, і була удвічі більшою, ніж у CALR позитивних пацієнтів із ET (2,8 %) [10, с. 1544–1551].
Частоту тромбозів, пов’язаних з мутаціями JAK2
в 12 екзоні та MPL недостатньо добре зафіксовано через малу кількість пацієнтів з такими мутації
[5, с. 605–607].
Показано, що мутація JAK2 може призвести до
структурних і функціональних порушеннь у всіх
трьох гематопоетичних клітинних лініях (еритроцити, лейкоцити та тромбоцити), а також в ендотеліальних клітинах. Це призводить до збільшення
агрегації клітин та активацію ендотелію, що сприяє підвищеному ризику тромбозу [11, с. 161–165].
Експресія ендотеліальних клітин під впливом
JAK2V617F призводить до тромбозу шляхом індукції ендотеліального Р-селектину, що може бути
купіроване гідроксисечовиною [12, с. 70–81].
Крім того, активовані клітини крові експресують прокоагулянт і протеолітичні сполуки, виділяють запальні цитокіни та експресують молекули
адгезії, що в сукупності сприяє розвитку тромбозу.
Активовані тромбоцити експресують Р-селектин
і тканинний фактор (ТФ) з вивільненням мікрочастинок.
В останні роки все більше фактів підкреслюють ключову роль лейкоцитів у протромботичному
стані, і лейкоцитоз є незалежним фактором ризику
виникнення тромбозу. Підвищена експресія молекули CD11b на поверхні нейтрофілів активує їх
адгезію до ендотеліальних клітин і тромбоцитів.
Аномалії в еритроцитах, включаючи біохімічні
зміни клітинної мембрани та вмісту клітини, погіршують кровоплин через утворення агрегатів еритроцитів [2. с. 2; 11, с. 161–165]. Також агрегація
еритроцитів сприяє взаємодії тромбоцитів та лейкоцитів із судинною стінкою. Тромбоз може бути
пов’язаний з реологічними факторами. Реологічні
характеристики крові визначаються насамперед
Hct, властивостями еритроцитів, їх взаємодією між
собою, а також з оточуючими структурами, включаючи фібриноген. У великих судинах в’язкість
збільшується експоненціально при збільшенні Hct,
що може пояснити зростання серцево-судинного ризику при порівняно невеликому збільшенні
Hct. Спостереження, що Hct корелює з випадка-

ми оклюзії судин, призвели до розробки сучасних
клінічних рекомендацій щодо супроводу пацієнтів із ІП при Hct <0,45. Відповідно, дослідження
CYTO-PV (циторедуктивна терапія при ІП) показали, що терапевтична флеботомія для підтримки
Hct <0,45 пов’язана з ризиком тромбоутворення
майже в чотири рази нижчим, ніж у пацієнтів з Hct
від 0,45 до 0,50. Пацієнтам із вторинними еритроцитозом, або з Hct > 0,56, слід розглянути можливість
веносекції для зниження гематокриту до 0,50 - 0,52
[11, с. 161–165]. Ризик розвитку тромбозу у пацієнтів з мутацією JAK2 V617F щонайменше вдвічі
вищий порівняно з пацієнтами з мутацією CALR.
Відмінності тромботичного ризику у CALR-позитивних пацієнтів та пацієнтів з мутацією JAK2, швидше за все, пояснюється тим фактом, що у пацієнтів
з мутацією CALR раніше спостерігалося захворювання, з вищою кількістю тромбоцитів, але нижчою кількістю лейкоцитів та рівнем гемоглобіну
в порівнянні з JAK2. Крім цього, здатність JAK2
V617F викликати функціональні та структурні зміни всіх трьох клітинних ліній та ендотеліальних
клітин, порівняно з пацієнтами з CALR мутацією,
також може збільшити ризик тромбозу [5, С. 605].
На даний час встановлено, що при МПН активуються запальні процеси, що відображається підвищеним рівнем широкого спектру прозапальних
цитокінів, таких як IL-1, IL-6, IL-8, TNFα. Запалення
та гемостаз – це тісно пов’язані між собою процеси.
Отримані дані про зв’язок імунної системи та процесів коагуляції, як стратегії захисту господаря проти
патогенних мікроорганізмів призвело до виникнення концепції імунотромбозу. Порушення регуляції
цього механізму може спричинити захворювання
судин та сприяти виникненню тромбозів. Медіатори
запалення сприяють активації як злоякісних, так і
незлоякісних клітин крові та ендотелію, викликають
утворення мікрочастинок та пошкодження судин,
активуючи цим тромботичні процеси [2, С.2].
На сьогоднішній день тромботичні ускладнення є найважливішою клінічною проблемою у
пацієнтів з МПН. Виникає питання про необхідність профілактичного лікування цих тромбозів
у пацієнтів з низьким ризиком їх появи. В останні роки отримані дані про важливу роль ендотеліальних клітин та нейтрофілів в тромбогенезі.
Численні фактори в сукупності збільшують тромботичні ризики при МПН, хоча відносна роль
кожного чинника може різнитися у кожного конкретного пацієнта.
Не зважаючи на значний прогрес в розумінні
ролі різних факторів у розвитку тромбозів, механізм виникнення тромбогенезу у хворих з МПН
остаточно не встановлений і потребує подальших досліджень. Впровадження нових методів
лікування та розробка нових підходів до терапії
коагулопатій при МПН сприятиме профілактиці тромбозів і приведе до покращення результатів лікування пацієнтів з цією патологією [2, с. 6;
4, с. 118–119; 11, с. 657].
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ДИТЯЧИЙ ВИПАДОК АТИПОВОЇ ФОРМИ СИНДРОМУ «РУКА-НОГА-РОТ»
Проаналізовано випадок атипового протікання синдрому «рука-нога-рот» у дівчинки, яка попередньо була здоровою. Захворювання проявилося атиповими везикуло-бульозними висипаннями, що розташовувалися переважно
на сідницях, тильній поверхні ступнів, гомілках, колінах, незначна кількість – на тильній поверхні кистей та ліктях та
одиничними елементами в ротовій порожнині з нашаруванням вторинної стрептококової інфекції. Своєчасна госпіталізація та адекватне лікування дівчинки спричинило її швидке одужання та довело ефективність проведеної терапії.
Ключові слова: ентеровірусні інфекції, синдром «рука-нога-рот», атипове протікання, діти.
Проанализирован случай нетипичного протекания синдрома «рука-нога-рот» у ранее здоровой девочки. Заболевание проявлялось атипичной везикуло-булезной сыпью, расположенной в основном на ягодицах, задней поверхности ног, колен, в небольшом количестве - на тыльной поверхности кистей и локтей и отдельными элементами
в полости рта с наслоениями вторичной стретококковой инфекции. Своевременная госпитализация и адекватное
лечение девочки привели к ее скорейшему выздоровлению и доказали эффективность проведенной терапии.
Ключевые слова: энтеровирусные инфекции, синдром «рука-нога-рот», атипичное протекание, дети.
А clinical case of atypical hand-foot-and-mouth disease in previously healthy girl was analyzed. The disease had atypical
course with vesiculobulous lesions, located mainly on buttocks, dorsal surfaces of feet, shins, knees, lesser on elbows and
dorsal surfaces of hands; purpuric lesions on feet, palms and soles; minimal oral lesions; secondary Streptococcal infection.
Timely hospitalization and adequate treatment of the patient led to her fast complete recovery and showed effectiveness of
prescribed therapy.
Key words: Enterovirus infections, atypical hand, foot, and mouth disease, children.

Вступ. Впродовж останніх років відмічається
значне зростання захворюваності ентеровірусними інфекціями. Ентеровірусні інфекції (ЕВІ) – це
група захворювань, зумовлена численими ентеровірусами та пареховірусами людини, що характеризуються інтоксикаційним синдромом та поліморфізмом інших клінічних проявів [1].
Всі ентеровіруси є гетерогенними за своєю антигенною структурою та широко розповсюджені в
усьому світі. Випадки ЕВІ реєструються серед всіх
вікових груп, але частіше у немовлят. За даними
ВООЗ 70% хворих на ЕВІ – діти до 10-ти річного
віку. Загалом, ЕВІ належать до сезонних інфекцій,
пік захворюваності припадає на літо-осінь, але в
тропічних широтах захворюваність цілорічно залишається високою. В зв’язку із виникненням нових
серотипів вірусів (Коксакі A6, Ентеровірус D68,
Ентеровірус 71), що 3-4 роки виникають чергові
епідемічні спалахи ЕВІ [1,2].
ЕВІ – типові антропонози, джерелом інфекції
хворі люди або вірусоносії. Характерні фекальнооральний, краплинний та трансплацентарний механізми передачі [1, 3, 4]. Інфікування відбувається
внаслідок контакту із контамінованим секретом
верхніх дихальних шляхів, ротової порожнини,
шлунково-кишкового тракту та вмістом пухирців.
Після потрапляння в організм, вірус розмножується

в лімфоїдній тканини тонкого кишківника та глотки і поширюється в регіонарні лімфатичні вузли,
звідки гематогенним шляхом розповсюджується
до центральної нервової системи, серця, печінки
та шкіри [5]. Впродовж декількох тижнів після інфікування віруси виділяються з калом та секретом
дихальних шляхів [6].
ЕВІ характеризуються великою різноманітністю клінічних проявів: від легкої форми ураження
респіраторного чи шлунково-кишкового тракту,
герпангіни, геморагічного кон’юнктивіту та екзантеми (синдром «рука-нога-рот» – один з її варіантів), до більш важких захворювань, таких як
плевродинія, гепатит, міоперикардит, панкреатит,
асептичний менінгіт, енцефаліт, мляві паралічі та
неонатальний сепсис, що можуть завершуватись
летально [1,2].
Мета дослідження: провести аналіз протікання атипової форми синдром «рука-нога-рот»
у попередньо здорової дитини молодшого
шкільного віку.
Матеріали та методи. Проведено клініколабораторне спостереження за дитиною 6 років
4 місяці, яка надійшла на лікування з приводу атипової форми синдрому «рука-нога-рот», протягом 16 діб стаціонарного етапу та амбулаторного
огляду (через 1 місяць після виписки). Дівчинка
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В. отримувала стаціонарне лікування в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої
клінічної лікарні. Об’єм лабораторних обстежень
включав загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз калу на яйця глистів, зскрібок на
ентеробіоз, біохімічний аналіз крові, виконані за
загальноприйнятими методиками, виявлення РНК
ентеровірусів в калі методом ПЛР та виявлення
специфічних антитіл до вірусу Varicella zoster методом імуноферментного аналізу (ІФА). Стаціонарна
документація, а також фото взяті та досліджені за
згоди батьків дитини.
Результати дослідження та їх обговорення
Пацієнтка госпіталізована на 6-ту добу захворювання зі скаргами на наявність бульозного та
плямисто-папульозного висипу на нижніх кінцівках (переважно тильній поверхні ступнів, гомілках
та колінах), сідницях, ліктях, одиничні елементи на
тильній поверхні рук, вухах, що супроводжувались
відчуттям болю і свербежу, утруднювали ходу, а також кволість, знижений апетит.
З анамнезу захворювання: захворіла гостро
за 6 днів до госпіталізації з помірної фебрильної температури, покашлювання. На 3-тю добу
температура внормувалася, наприкінці доби
з’явилися 3 елементи яскраво-червоного плямистого висипу на сідницях, що на 4-ту добу перетворились на везикули, плямисто-папульозний
висип поширився по сідницях, ногах, ліктях,
окремі елементи з’явились на вухах та кистях.
Оглянута дерматологом, отримувала мазь з гідрокортизоном. Наступної доби майже всі елементи перетворились на везикуло-бульозні, окремі
з них злилися. Висип супроводжувався болем і
свербежем, утруднював ходу, дівчинка стала млявою, капризною. Госпіталізована в ЦРЛ, звідки
на 6-ту добу переведена до інфекційного відділення ТМДКЛ.

Анамнез життя без особливостей. Вакцинована згідно календаря щеплень.
Епідеміологічний анамнез: на контакт із хворим
на подібне захворювання вказати не можуть.
Загальний стан дитини при госпіталізації
середньо-тяжкий за рахунок шкірного, інтоксикаційного синдрому. Свідомість ясна. Положення вимушене: на спині з напівзігнутими ногами.
Шкіра бліда, вкрита на сідницях, нижніх кінцівках
(переважно на колінах і гомілках, на тилу стоп),
папульозно-везикульозно-бульозним висипом з
серозно-геморагічним вмістом розміром 0,4-6 см.
Поодинокі плямисто-папульозні висипання на
правій вушній раковині та на ліктях. Петехіальний
висип на тильній поверхні обох стоп. Висипання
відсутні на голові, шиї, тулубі (Рис. 1-4). Слизова
кон’юнктив гіперемована. Язик вологий, помірно
обкладений білою осугою. На язиці афта діаметром 3-4 мм. М’яке піднебіння, мигдалики, задня
стінка глотки не гіперемовані, без висипань (Рис.
5-6). Пальпуються підщелепові, підкрильцеві, пахові лімфовузли розміром 0,5-0,7 см, не злучені
між собою і з навколишніми тканинами, еластичні,
рухомі, неболючі. Менінгеальні симптоми від’ємні.
Дихання везикулярне, 22 за хв. Межі серцевої тупості вікові. ЧСС 124 за хв. Тони серця гучні,
ритмічні. Живіт м’який, неболючий при глибокій
пальпації. Печінка +2 см, еластична, неболюча, с-м
Ортнера від’ємний. Селезінка не виступає з-під реберної дуги. Сечопуск регулярний, без відхилень.
Випорожнень не було 3 доби.
Рисунок
1.
Атипова
форма
синдрому
«рука-нога-рот»:
локалізація
висипань
в день госпіталізації (6-й день захворювання);
Рисунок 2. Атипова форма синдрому «рука-ногарот»: везикули та булли на нижніх кінцівках
в день госпіталізації (6-й день захворювання);
Рисунок 3. Атипова форма синдрому «рука-нога-
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Рис. 9

Рис. 10
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Час
згортання
4’10’’4’40’’
3’30’’4’00’’

AСT
AЛT
ГГT
Амілаза
Загальний білірубін

16.04
14 ОД/л
7 ОД/л
10 ОД/л
24 ОД/л
11.1 мкмоль/л

24.04
30 ОД/л
15 ОД/л
6 ОД/л
44 ОД/л
7.7 мкмоль/л

Прямий білірубін

----------

----------

----------

Загальний білок
Альбумін
Глюкоза
Креатинін
Сечовина
Лужна фосфатаза
Антистрептолізин О
Ca2+
P–
Na+
K+
Mg2+

84 г/л
46г/л
2.47 ммоль/л
46.4 мкмоль/л
6.88 ммоль/л
105 ОД/л
1818 IU/ml
2.51 ммоль/л
1.43 ммоль/л
133.1 ммоль/л
5.18 ммоль/л
0.76 ммоль/л

65 г/л
--------3.74 ммоль/л
35.9 мкмоль/л
6.69 ммоль/л
72 ОД/л
-------------------------------------------------------

53-89 г/л
38-50 г/л
4.20-6.10 ммоль/л
26.5-97.0 мкмоль/л
1.70-8.30 ммоль/л
42-378 ОД/л
< 150 IU/ml
2.10-2.60 ммоль/л
0.87-2.15 ммоль/л
130-150 ммоль/л
3.5-5.1 ммоль/л
0.7-1.2 ммоль/л

рот»: папули та везикули на сідницях в день госпіталізації (6-й день захворювання);
Рисунок 4. Атипова форма синдрому «руканога-рот»: везикули та петехії на ступні в день госпіталізації (6-й день захворювання).
Рисунок 5-6. Атипова форма синдрому «руканога-рот»: одиничний елемент в ротовій порожнині, хейліт в день госпіталізації (6-й день захворювання);

Час
кровотечі
1’10’’
50’’

Норма
< 40 ОД/л
< 37 ОД/л
7-50 ОД/л
< 80 ОД/л
<21.0 мкмоль/л

Рисунок 7-8. Атипова форма синдрому «руканога-рот»: геморагічні висипання на 6-ту добу
стаціонарного лікування (12-й день захворювання).
В загальному аналізі крові на момент госпіталізації мав місце лімфоцитоз та прискорена ШОЕ.
При виписці – лейкоцитоз та помірний лімфоцитоз:
В біохімічному аналізі крові Антистрептолізин О (АСЛ-О) перевищував допустимі значення
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в 12 разів, гіпоглікемія та незначна гіпокалійемія
при вступі.
Показники коагулограми та інших загальноклінічних досліджень були в межах норми. Виявлення специфічних антитіл методом ІФА до вірусу
Варицелла-Зостер дало негативний результат. При
дослідженні випорожнень методом ПЛР було виявлено РНК ентеровірусів.
Клінічний діагноз: Ентеровірусна інфекція, атипова бульозна форма, тяжкого ступеня.
Лікування включало: патогенетичну терапію
довенним введенням 10% р-ну полівалентного імуноглобуліну 100 мл в/в краплинно 2 доби поспіль
та дезінтоксикаційну терапію; симптоматичну терапію антигістамінними засобами, щоб зменшити
свербіж; локальні антисептики. В зв’язку із стептококовим ураженням (хейліт) та значним підвищенням АСЛ-О, з метою попередження бактеріальної
контамінації дівчинка отримала 14 денний курс
цефазоліну в дозі 100 мг/кг/добу. Місцеве лікування включало гігієнічні ванни з обробкою уражених
поверхонь розчином діамантового-зеленого, мірамістину, спреєм «Цинк-купрум».
В динаміці: впродовж 2 діб утримувалися попередні скарги, не температурила, свіжих елементів висипу не було, затримка випорожнень до
4-х діб. На 3-5-ту добу перебування в стаціонарі
(9-11-та доба захворювання) скаржилась на виражений біль в животі. Пальпаторно живіт м’який,
чутливий в обох здухвинних ділянках, бурчить в ділянці сліпої та сигмоподібної кишок. Консультована хірургом. Даних за гостру хірургічну патологію
не було. Нових висипань не було, везикули почали підсихати, перетворились на кірочки, що почали злущуватися. Афта загоїлася на 5-ту добу. На
6-ту добу (12-та доба захворювання) з’явились свіжі
елементи дрібного петехіально-папульозного висипу (1-1,5 мм) на тильній поверхні стоп і підошвах,
одужання пацієнтки.

кистях. Наступного дня їх кількість збільшилась
(Рис. 7-8). Консультована дерматологом. В лікуванні додано преднізолон у дозі 2 мг/кг/добу
в 2 прийоми впродовж 5 діб. З 8-ї доби стаціонарного лікування (14-та доба захворювання) – свіжих висипань не було, петехії пігментувалися, на
місці бул утворилися кірки, які поступово злущилися, епідерміс під ними епітелізувався (Рис. 9).
Виписана на 16-ту добу стаціонарного лікування
(22-га доба захворювання) в задовільному стані.
Катамнез: повторно оглянута через місяць, соматично - здорова, шкіра звичайного забарвлення,
без пігментації чи рубців, на 2-му і 4-му пальцях
лівої кисті відмічалось злущення нігтів (оніхомадезис) (Рисунок 10).
Рисунок 9. Атипова форма синдрому «руканога-рот»: утворення кірочок та десквамація в місцях бульозних висипань;
Рисунок 10. Атипова форма синдрому «руканога-рот»: оніхомадезис 2-го і 4-го пальця лівої
кисті.
Висновок.
Атипова форма синдрому «рука-нога-рот» зумовлена новими штамами вірусу Коксакі A6. В
продемонстрованому клінічному випадку вона
мала тяжке протікання з рясними та великими
за розмірами елементами у вигляді булл, а також
геморагічними елементами на тлі макулопапулозних та везикульозних уражень шкіри, характерною була їх відцентрова локалізація, тоді як
зміни в ротовій порожнині були мінімальними.
Відмічались віддалені наслідки захворювання
(оніхомадезис). Супутня стрептококова інфекція
сприяла тяжкому перебігу захворювання. Вчасно
розпочате адекватне лікування з використанням
полівалентного імуноглобуліну, глюкокортикоїдів, системної та місцевої антибактерійної, детоксикаційної, симптоматичної терапій зумовило
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНАТОМІЧНИХ ЗНАНЬ
В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ
Період епохи Відродження, що почався в XIV столітті й тривав майже 200 років, був одним з найбільш революційних і плідних в історії людства. Для медицини епохи Відродження характерне твердження дослідного методу. Представники природознавства відмовилися від колишнього сліпого підпорядкування авторитету і прагнули перевірити
всі положення природи дослідним шляхом. У споріднених дисциплінах, фізіології та анатомії, що складають основу
наукової медицини, відбулися воістину грандіозні зміни.
Ключові слова: епоха Відродження, медицина, анатомія, дослідження, дослід.
Период эпохи Возрождения, начавшийся в XIV веке и продолжавшийся почти 200 лет, был одним из самых
революционных и плодотворных в истории человечества. Для медицины эпохи Возрождения характерно утверждение опытного метода. Представители естествознания отказались от прежнего слепого подчинения авторитету и
стремились проверить все положения природы опытным путем. В родственных дисциплинах, физиологии и анатомии, составляющих основу научной медицины, произошли поистине грандиозные изменения.
Ключевые слова: эпоха Возрождения, медицина, анатомия, исследование, опыт.
The Renaissance period, which began in the 14th century and lasted for almost 200 years, was one of the most
revolutionary and fruitful in the history of mankind. Renaissance medicine is characterized by the adoption of an experimental
method. Representatives of natural science abandoned the previous blind submission to authority and sought to test all the
provisions of nature by experience. In the related disciplines, physiology and anatomy, which form the basis of scientific
medicine, truly grandiose changes have taken place.
Key words: Renaissance, medicine, anatomy, research, experience.

Відродження, розпочате 1453 р., послужило
сигналом становлення медицини і дбайливого
ставлення до хворої людини. Життя людини не обмежувалося лише монастирями і університетами.
У часи епохи Відродження (Ренесансу) у центрі
уваги стає людина − з її силою і слабкістю, любов’ю
та ненавистю. Вогнища інквізиції у Європі ще полихали, проте нові соціально-економічні відносини
сприяли розвитку наук, серед яких домінувала математика. Критерієм істини у природознавстві був
дослідний метод.
Значний вплив на розвиток медицини здійснило
відновлення у колі прогресивних шарів суспільства
метафізичного мислення. Для метафізики визначення причини хвороби це насамперед з’ясування
внутрішніх джерел нездужання, що сигналізують
про розлад між особистістю та навколишнім світом, зокрема про неправильний, нездоровий спосіб
життя людини [3, 5, 7].
Першим співаком Ренесансу, хто спромігся повстати проти середньовічного безправ’я здорового
глузду, став Франсуа Рабле (рис. 1). Він був одним
з перших лікарів у світі, хто серйозно взявся за
письменницьку справу. Будучи одним з піонерів
анатомії у своєму романі «Гаргантюа та Пантагрюель», він навів достатню кількість фактів щодо то-

пографічної, пластичної та описової анатомії, які й
сьогодні вражають своєю точністю.
Без сорому, що був властивий його сучасникам,
Рабле підняв питання про венеричні хвороби. До
нього подібні теми у суспільстві вважались низькими та недостойними уваги. Як вчений Франсуа Рабле обґрунтував теорію про транспортну функцію
крові, приділяв багато уваги психологічним методам роботи з хворими.
Золотий вік анатомії розпочався з робіт Андрія
Везалія (рис. 2). Систематично розтинаючи людські трупи Везалій виявив у працях Галена більш
понад двохсот помилок. Свої наукові погляди Везалій виклав у праці «Про будову людського тіла».
Везалій уперше ці знання систематизував та створив з анатомії науку [4, 6, 11, 12].
У подальшому Шарль-Етьєн (рис. 3) надрукував чудово оформлений підручник з анатомії «Про
розсічення частин тіла людини» з багатьма малюнками органів черевної порожнини, грудної клітки,
голови та кінцівок. Іспанський лікар Мігель Сервет
(рис. 4) вперше описав мале коло кровообігу. Імена
вчених доби Відродження міцно закріпились в анатомічній термінології. На честь Бартоломео Євстахія (рис. 5) названа слухова труба. Маткові труби
названі на честь Габріеля Фалопія (рис. 6).
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Рис. 2.

Рис. 1.

Рис. 3.

Рис. 4.

Успіхи у розвитку анатомії не забарилися позначитися в області фізіології. Образно кажучи, фізіологія − наука про те, чим займається наш організм,
доки ми живемо. ЇЇ становлення пов’язано з іменем
видатного англійського лікаря Вільяма Гарвея (рис.
7). У своїй праці «Анатомічне дослідження рухів
серця та крові у тварин» він вперше в історії виходячи з експериментальних доказів сформулював
теорію кровообігу.

Гарвей заперечив ствердження Галена щодо
надходження до серця все нових і нових потоків
крові від органів, що її виробляють, та довів, що
кров повертається до серця замкненим циклом.
Погляди вчених того часу на живий організм з
позиції точних наук призвели до появи таких напрямків у природознавстві та медицині як ятрофізика та ятромеханіка. Типовим представником
ятромеханіки є філософ, фізик та математик Рене

18

Медичний форум

♦

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 8

Декарт (рис. 8). У своєму трактаті «Описання тіла
людини» він зіставляв життя організму з роботою годинника та інших механізмів. Декарт розповсюдив

принцип механістичного руху на нервову
систему тварин, завдяки чому зміг зробити
у найпростішому вигляді рефлекторну дугу [2].
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Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

20

Медичний форум

♦

Прообраз термометра − термоскоп − сконструював італійський фізик Галілео Галілей (рис. 9).
Друг Галілея, лікар із Падуї Санторіо (рис. 10) у
своїй праці «Коментарі щодо лікарського мистецтва Галена» описав схему роботи ртутного термометра. Той же Галілей сконструювавши довгу
підзорну трубу навів її на вікно, однак замість зірок побачив величезну голову чудовиська із чорними очима по боках. Ним виявилась звичайна
муха. Згодом Галілей вставив у свою трубу більш
виступаючі − короткофокусні лінзи, завдяки чому
труба стала коротшою. Так з’явився перший мікроскоп. Наступна сторінка в історії його створення
пов’язана з іменем Роберта Гука (рис. 11). Для поліпшення якості зображення Гук між об’єктивом й
окуляром вставив третю лінзу і зображення стало
більш чітким. Прилад мав тридцятикратне збільшення. Гук став першим вченим, хто побачив та
описав клітини. Саме він дав їм цю назву, що закріпилася за ним назавжди [10].
На кожного, хто вивчає історію світової медицини, справить враження глибина знань, якими

володіли античні лікарі. Однак протягом тисячі
років ці широкі медичні знання були недоступні
європейцям в період Середньовіччя. Те, що зараз
нам відомо як західна наукова медицина, виникло
тільки після епохи Відродження. Медицина в епоху Відродження пройшла складний шлях від схоластичного, закутого в релігійні догмати вчення, до
практичної експериментальної сфери діяльності, і
впритул наблизилась до статусу науки. Поворот до
останньої знаменує собою епоху Нового Часу.
Отже, багато дослідників-реформаторів того
часу, усвідомлюючи важливість знання будови тіла
для лікувальної справи, перевіряли на трупах людей анатомічні описи стародавніх греків, римлян,
арабів, персів і відзначали грубі помилки, які в них
траплялися. Саме з періоду епохи Відродження аж
до ХХІ ст., відкриття в морфології почали йти одне
за одним, і анатоми − вони ж лікарі − стали виконувати величезну роботу, описуючи нові, ще невідомі
анатомічні утворення, виправляючи застарілі дані,
входячи дедалі глибше в опис деталей будови систем і окремих органів [1].
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MAKE IT NEW: СОЦІАЛЬНО-ЕМАНСИПАТИВНА ПРОБЛЕМАТИКА
РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КСЕНОФЕМІНІСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Євгенічні ідеї та практики кінця ХІХ – першої половини ХХ століття, не зважаючи на свою наукову необґрунтованість, стали тією необхідної основою, від котрої відштовхуються сучасні політико-філософські дискусії щодо репродукції та прийнятності генетичної модифікації людини. Євгеніка почалася як наукова дисципліна, згодом перетворилася на соціальну філософію, озброєну ідеєю просування еволюції за допомогою селективної репродукції.
Вона – підґрунтя, на котрому вибудовується сучасний філософський, консервативний, протестний дискурс щодо
репродукції: як опір тим ідеям, з котрими євгеніка асоціюється, чи навпаки – на підтримку їх. У статті аналізуються уявлення стосовно ліберальної євгеніки та репродуктивних технологій, що представлені в одному з напрямків
сучасної феміністичної думки – ксенофемінізмі – філософському проєкті, що інвестує свої сили в «конструювання
незнаного майбутнього».
Прибічниці ксенофемінізму наполягають на необхідності вільно орієнтуватися в минулому колоніального насильства, щоб попередні невдалі/трагічні євгенічні практики контролю над народжуваністю, расистські практики
стерилізації служили в якості попереджувальних оповідей. Євгенізм, як стверджують, – не лише «різновид біополітичного прикордонного контролю, що відбраковує небажані життя громадян», а й знецінення репродуктивної праці
частини людства. Одне з далекосяжних завдань ксенофемінізму – знайти можливість підтримати тих, чия репродуктивна праця є невизнаною, має мізерну соціальну вартість. Нерівний доступ до репродуктивних технологій, репрогенетичних медичних втручань, за характером своїм, – євгенічний. Пошук шляхів зміни ситуації, переосмислення
ідеї спорідненості – наступне із завдань. Охорона репродуктивного здоров’я – один із тематичних пріоритетів ксенофемінізму, як і деколонізація гінекологічних практик, пошук технологій «боротьби з нерівністю у доступі до репродуктивних та фармакологічних інструментів». Для цього важливо залишатися на зв’язку з тривалою традицією
феміністичної самодопомоги/медичної допомоги.
Ключові слова: ксенофемінізм, ліберальна євгеніка, репродуктивний футуризм, репродуктивні технології, репродуктивна солідарність, феміністична філософія техніки.
Евгенические идеи и практики конца ХІХ – первой половины ХХ века, несмотря на научную необоснованность,
стали той необходимой основой, от которой отталкиваются современные политико-философские дискуссии о
репродукции и приемлемости генетической модификации человека. Евгеника началась как научная дисциплина,
впоследствии превратилась в социальную философию, вооруженную идеей продвижения эволюции с помощью
селективной репродукции. Она – основание, на котором строится современный философский, консервативный,
протестный дискурс относительно репродукции: как сопротивление идеям, с которыми евгеника ассоциируется,
или наоборот – в поддержку их. В статье анализируются представления о либеральной евгенике и репродуктивных
технологиях, которые характерны для одного из направлений современной феминистической мысли – ксенофеминизма – философского проекта, инвестирующего свои усилия в «конструирование неизвестного будущего».
Сторонницы ксенофеминизма настаивают на необходимости свободно ориентироваться в прошлом колониального насилия, чтобы предыдущие неудачные/трагические евгенические практики контроля над рождаемостью,
расистские практики стерилизации служили в качестве предупредительных повествований. Евгенизм, как утверждают, – это не только «разновидность биополитического пограничного контроля, который отбраковывает
нежелательные жизни граждан», но и обесценивание репродуктивного труда части человечества. Одна из далеко идущих задач ксенофеминизма – найти возможность поддержать тех, чей репродуктивный труд является
непризнанным, имеет мизерную социальную значимость. Неравный доступ к репродуктивным технологиям, репрогенетическим медицинским вмешательствам, по характеру своему, – евгенический. Поиск путей изменения
ситуации – следующая из задач. Охрана репродуктивного здоровья – один из тематических приоритетов ксенофеминизма, как и деколонизация гинекологических практик, поиск технологий «борьбы с неравенством в доступе к
репродуктивным и фармакологическим инструментам». Для этого важно оставаться на связи с длительной традицией феминистской самопомощи/медицинской помощи.
Ключевые слова: ксенофеминизм, либеральная евгеника, репродуктивный футуризм, репродуктивные технологии, репродуктивная солидарность, феминистская философия техники.
Eugenic ideas and practices of the 20th century, despite their scientific groundlessness, have become the necessary
foundation that fuels contemporary political and philosophical debate on reproduction and acceptability of genetic modification of human being.
Eugenics began as a scientific discipline, and eventually evolved into social philosophy that pursues advancement of
evolution by means of selective reproduction. Eugenics is the foundation of contemporary philosophical, conservative and
protest discourse on reproduction, either in opposition to ideas associated with it, or vice versa – in support of these. This
article analyses ideas concerning liberal eugenics and reproductive technologies represented in xenofeminism (XF) – one
of the strands of contemporary feminist thought, and a philosophical project that «invests in construction of an alien future».
Supporters of XF insist on the necessity to freely navigate in colonial violence of the past, and suggest that erroneous eugenic practice of birth control, racist practices of sterilisation should serve as cautionary tales. Eugenism, as often
discussed, is not just «a kind of biopolitical border control, and a means of culling unwanted lives from society», but also
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depreciation of reproductive labour of a sizeable part of humanity. One of the far-reaching ambitions of XF is to find a way to
support those whose reproductive work is unrecognised or has marginal social value. Unequal access to reproductive and
reprogenetic medical interventions, as well as reproductive technologies is eugenic by nature. Searching for ways to change
the situation is the next key task. Reproductive health is one of the thematic priorities of XF, together with decolonisation of
gynecological practices, "engineering technologies to combat unequal access to reproductive and pharmacological tools."
To achieve this, it is important to maintain connection with the long-standing feminist tradition of self-care / medical care.
Key words: Xenofeminism, Liberal Eugenics, Reproductive Futurism, Reproductive Technologies, Reproductive
Solidarity, Feminist Philosophy of Technology.

Відтворити синоптичну ідейну картину ксенофеміністичних уявлень стосовно високотехнологічної прокреації, а отже репродуктивного визволення та ліберальної євгеніки – наше основне
дослідницьке завдання, на даний момент. Зрештою,
вирішення цієї задачі матиме значення для ширшого нашого дослідження, котре ставить за мету виявлення існуючих уявлень про євгенічне майбуття
у філософському дискурсі сьогодення.
Новий льодовиковий період,
Безматеринські часи
Наш час – безіменний, сьогодення належним
чином ще не означене, всі наявні визначення – тимчасові, і личили б більше добі міжцарів’я смислів.
Скільки будемо знаходитися на цій переправі неназваності – невідомо. У такий спосіб італійський
інтелектуал Р. Калассо (слідом за У. Еко) намагався
окреслити сьогодення. Зрештою, спроба називання здійснюється самим автором. На противагу попередньому століттю неспокою, сьогодення – час
панування другорядності. «Домінує неістотність,
вбивча неістотність. Це століття неістотності [11,
с. 7–8].» Світ стає примітивним, невизначеним та
все більш потужним. Протилежність до світу, котрий Гегель прагнув замкнути в кайданах поняття.
Світ сучасності – світ розбитий, навіть з точки зору
науковців, «не має власного стилю, послуговується всіма можливими стилями» [11, с. 8]. Не має й
власного ймення, попри надмір імен.
Зрештою, спроби остаточно назвати часи,
котрі стали невловимими, – існують. Доволі
розповсюдженими визначеннями є ті, котрі метафорично позначають прогрес біомедичних
наук та їхній вплив на перебіг історичних подій
сьогодення. Приміром, Новий льодовиковий період (New Ice Age). Здатність кріоконсервувати
репродуктивні клітини, тканини, ембріони радикально змінює наше розуміння того, що значить
бути репродуктивним громадянином [7, с. 76–80;
16, с. 59–70; 43, с. 1–3]. Репродуктивна кріоконсервація змінює не лише індивідуальні долі,
сприяє мобілізації роздумів над проблемою репродуктивного часу, перетворює сприйняття
його, репродуктивних прав та репродуктивної
автономії, а й вершить, спрямовує загальнолюдський жереб в ширшому контексті. Трансформується саме поняття історичного часу, послідовності поколінь, спадкоємності. (Ембріон
гіпотетично може мати нащадків, не будучи навіть народженим. Відтинок між зачаттям і народженням, завдяки кріоконсервації, здатен мірятися багатьма роками) [18, с. 24–25].
Інший приклад – Безматеринські часи (The
Motherless Age). Так дослідниця-феміністка
Д. Белу назвала епоху високотехнологічного материнства/батьківства, поріг котрої ми нещодавно

переступили, взявши на озброєння допоміжні, експериментальні репродуктивні технології та експоненціально нарощуючи їх можливості. Традиційне
материнство змінюється, порушується його інтегральність, воно фрагментується, розпорошується,
перетворюється на високотехнологічний процес
[9, с. 23–60]. Репродуктивні технології перебудовують не лише матернальні практики, а й сенс
спадкоємності. Комерціалізація репродуктивного супроводу, прокреативних послуг трансформує репродуктивні рішення у консюмеристські
кроки [64, c. XV – XVIII, с. 5]. Людське життя
розглядається як товар.
Нові репродуктивні технології є носієм «молекулярної» революції, що проникає в «молекулярну
тканину» соціальних зв’язків, створюючи новий їх
візерунок. Визріває нова чутливість, котру Р. Роуленд позначила як плинне/мінливе репродуктивне
усвідомлення [59, с. 3–5]. Плинна сучасність – це
ще й плинна репродуктивна свідомість, те, як мислимо про шляхи приходу на світ. І це інше, нове
мислення сплітає нову картину реальності, з невідомими до того структурами спорідненості та владарювання/домінування. Логічно було б назвати
сьогодення й Ерою репродуктивних технологій, як
це зробили дослідниця Д. Даар та низка інших авторів [17, с. 187; 18]. Або ж Часом беззастережного
панування репродуктивного футуризму, котрим визначається сучасність, як вчинив Лі Едельман.
Суконний репродуктивний футуризм,
оксамитова ліберальна євгеніка
Для репродуктивного футуризму уявна «Дитина залишається повторювальним/вічним горизонтом кожної визнаної політики, фантастичним бенефіціаром будь-якої політичної інтервенції» [22, с. 3;
19, с. 40–42]. Лі Едельман, аналізуючи ситуацію,
говорить (вочевидь, надмір загострюючи) про «фашизм з обличчям дитини» [22, с. 75]. Усім добре
знайома ця політична та медійна риторика, коли
потреби дорослих підпорядковуються дітям, як носіям ідеї майбутнього. Хоча, це завжди більше, аніж
риторика. Репродуктивний футуризм – орієнтація
на уявних дітей, де свобода дорослих, життя, мова
знаходиться перед загрозою обмежень, юридичного згортання заради блага перших, чиє майбутнє
мислиться загроженим з боку соціальних захворювань. Образи майбутнього, що засновані на возвеличенні Дитини, визначають технополітичний
інтерфейс сьогодення. Натовп уявних дітей, які
сприймаються як стало загрожені, – візерунок, котрий мобілізують під час дебатів про майбутнє, прийнятті політичних рішень, знаряддя соціального
спокушання та політичного торговища. Ця фантазія примножує сили запропонованої аргументації.
Вочевидь, корені такої позиції сягають євгенічного минулого, живляться ним, навіть якщо над
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цим не замислюються. Прибічники євгеніки (у модерністському/класичному, ХІХ-ти столітньому її
варіанті) також розглядали уявних майбутніх дітей
постійно загроженими. Під крихкими фасадами
«нормальності» причаїлася катастрофа. Відчуття
фатальної деградації – неодмінний фон інтелектуальної атмосфери кінця ХІХ– початку ХХ століть.
Досить точно це продемонстрував В. Грінслейд
у розвідці, присвяченій темі дегенерації [30]. В праці йшлося здебільшого про становлення ідеї прогресуючого фізичного занепаду людства/нації
(«раси»). Високий рівень народжуваності в середовищі пауперизованому, на противагу низькій плодючості середнього класу чи аристократії – все це
підігрівало саму ідею занепаду, котра відігравала
роль дамоклевого меча, що навис над цивілізацією.
Почування стурбованості, передчуття катастрофи
підточували європейський розум: день за днем, година за годиною, рік за роком наближається крах,
через прихід на світ «народжених від хворих, ідіотів, недоумкуватих, епілептиків, божевільних»,
а це «не що інше як колективне самовбивство»
[15, с. 2].
Тому слід покласти край непотрібним, старим
конвенціям, елімінувати недієздатність/нездоров’я,
аби «діти майбутнього щедро поповнювалися
з добрих запасів» [51, с. 47; 61, с. 382; 66, с. 33–37].
Вимога майбуття, котру не можна не виконати. Серед нагальних завдань – радикальна переорієнтація
статевої, репродуктивної етики. Нерозсудливе дітонародження повинно відійти у минуле. Одна з функцій євгенічного руху – підтримання нової моральної
енергії. Диктатура майбутнього повинна змінити
моральні засади репродукції. Наступні покоління
змушені будуть керуватися іншою репродуктивною
етикою та ідеологією, візьмуть на озброєння євгенічну філософію, орієнтуючись на соціальні, генетичні,
медичні чинники. Покоління, котрі оговтаються від
сну, вже не приспані маленькими радощами своїх
замкнених, обмежених сердечних прив’язаностей.
Генерації з іншою єдністю у підґрунті. Генерації,
у котрих зламаються перегородки егоїзму, котрі
(«загартовуючи власне серце») змінять свої установки, це дасть змогу їм піднятися до розуміння
універсальних принципів як чогось звичного та
доцільного. Тільки кращі громадяни можуть дати
волю своєму інстинкту батьківства, володітимуть
репродуктивною монополією, це має бути вписаним
в організаційні структури. Соціальні проблеми мають біологічну основу чи потенційно біологічну, репродукція сприймалася прихильниками євгеніки як
акт з соціальними наслідками, а не приватне питання. Вона – планова праця, котра зі самого початку
має носити характер конструктивного розрахунку.
Переконання щодо сили спадковості починають чинити вплив на суспільство, вони були визначальними щодо популярності євгенічних та расових ідей.
Йшлося про творення нового психополітичного
простору, завдяки котрому розгортатиметься нова
біологічно-еволюційна драма, глобальний розігрів
історії, зі жахливо-ущільненим історичним поступом. Мислення, котре просякнуте фантазіями про
зцілення, яке починається зі створення нових біологічних кордонів. (Чи не про примус до нового/
іншого біологічного громадянства йдеться, завдя-

ки Новому розмежуванню?) За зведену огорожу
відправляють «недостойних» продовження. Ті, не
прийняті, зображаються в якості диявольської історичної сили, котра посилює негативні тенденції в
суспільстві. Вони – чужинці, погано пристосовані,
завжди залишатимуться чужосторонцями у світі
вічної ратної повинності за життя. Ті ж, хто контролює репродуктивні рішення, стають «стражами
воріт до нового соціального порядку» [60, с. 330].
Уся множина сил, що скеровувала історію, раптово
згорнулась до однієї точки – біля біологічних витоків життя. Крізь вузьку шийку біологічного старту
струменіє неабиякої потужності сила, що здатна
зрушити небеса і зірвати з давньої опори ідейну
землю, розірвати символічну тканину, у котру загорталося людське існування. Євгеніка була втіленням модерністської пристрасті до оновлення, бачилася «новим вирішенням» проблеми біологічного
та духовного занепаду суспільства. (Те, що кидає
лиховісну тінь на євгеніку – її політичні втілення
та ідеологічні альянси, практики примусової стерилізації, нацистський геноцид, з евтаназією, медичними експериментами, масовими знищеннями. На
думку британської дослідниці Ф. Левін, розповсюдженою помилкою є ототожнення нацизму з євгенікою. Нацистська расова гігієна – злоякісне переродження, зловісний особливий випадок, котрий не
може бути віднесений до всього євгенічного руху.
Мовляв, та швидко перемістилася на неєвгенічну
територію: від ідеї удосконалення людства чи покращення спадковості до створення «раси владарів» [46, с. 9–12; 69, с. 4.]. Антисемітизм не був
інтегральною частиною євгеніки.)
Євгеніка почалася як наукова дисципліна, і
перетворилася на соціальну філософію, озброєну
метою просування еволюції за допомогою селективної репродукції. Соціальна філософія, котра
безпосередньо визначала політику, «загіпнотизувала інтелектуалів та технократів по обидва боки
Атлантики, від лікарів до архітекторів, реформаторів та урбаністів, проникаючи у кожний аспект
людського життя» [47, с. 17]. Євгенічна думка та
дія – віталістичний інструмент еволюції, машина,
котра повинна була б припровадити людство до
наступного еволюційного етапу. Пальне для котрої – ті ж уявні вимріяні діти майбутнього, котрі –
в небезпеці.
Будь-яка інтелектуальна творчість – реакція на
попередників. Як стверджує Н. ван Кемп, євгенічні ідеї та практики ХХ століття, попри всю свою
наукову необґрунтованість, стали тим необхідним
підґрунтям, від котрого відштовхуються сучасні
політико-філософські дискусії щодо репродукції, прийнятності генетичної модифікації людини
[12, с. 13]. Євгеніка – основа, на котрій вибудовується сучасний філософський, консервативний та
протестний дискурс щодо репродукції. Як опір
ідеям, з котрими та асоціюється, чи навпаки –
на підтримку тих.
Примітно, що вже склалася певна академічна
традиція представляти майбуття як приречено євгенічне [38, с. 134; 59, с. 112; 4, с. 80; 5, с. 352–
354; 13, с. 1284–1285; 36, с. 861; див. також 2; 6;
12; 17; 20; 23; 24; 31; 55; 68; 72 etc]. Майбутнє,
завдяки розвитку репрогенетичних технологій,
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лежатиме в лещатах євгенічного мислення, навіть
якщо це будуть лагідні лещата, а євгеніка – ліберальна («a velvet eugenics» [37, с. 25]). На сторінках філософських, критичних, біоетичних текстів
хтось говорить про це з оптимізмом, хтось з розпачем, але більшість – як про важкий неминучий
шлях, щось нездоланне, різновид фатуму, історичної необхідності. Здавалося б, ніщо не підважить
цю ситуацію. Але незворотність змінила напрямок,
трапилося неочікуване.
XF – народження нового
філософського проєкту
Натуралізований репродуктивний футуризм,
ліберальна євгеніка (зрештою, різні її форми) отримав своїх опонентів, котрі вірять у перемогу власної справи. І що перемога ця не буде локальною,
тимчасовою і крихкою. Правда, шлях до неї виявиться нелегким, адже справа вимагатиме «лютого
терпіння», і «нових форм неегоїстичної солідарності» [45, с. 89]. Критика котрих – немеланхолійна. Вони зрештою не зносять будь-якої меланхолії
в якості інгібітора політичних процесів, дізнаємося з їхнього маніфесту, бо та звично деградує до
дріб’язкового моралізаторства, збільшує політичну
інерцію, і – під маскою здорового глузду – позбавляє надії на інший візерунок світу.
Мова про ксенофемінізм (Xenofeminism, XF),
одну з версій сучасної феміністичної критики,
– «фемінізм небувалої хитромудості, масштабу
і бачення» [45, с. 13]. Творчині XF прагнуть надати фемінізму іншої форми («an/other form»),
приймаючи технологічні зміни, неприродність та
знаходячись у пошуку «відчуження в якості стимулу генерування нових світів» [45, с. 16; 39, с.
126]. Ксенофемінізм, про що свідчить сам термін,
– у прийнятті іншості, навіть радикальної іншості, він інвестує свої сили в «конструювання неземного майбутнього» («an alien future») [34, с. 33].
З сучасних феміністичних рухів випарувалося
відчуття мінливості, штучності світу. Вони приглушені вже існуючим, наявний стан речей не дає
помислити інше його калібрування. «Надлишок
скромності у феміністичних програмах останніх
десятиліть не пропорційний монструозній складності нашої реальності» [45, с. 28]. Сучасність
пробуксовує у своєму уявному. Стосовно власної
фантазії щодо нових міфів та бажань, ситуація –
плачевна. Дійсність сьогодення – образ майбутнього, яке «знаходиться в заціпенінні», вивести з
нього – одне із завдань ксенофемінізму, він прагне
відкритого майбутнього, на рахунок котрого не існує жодних остаточних рішень, жодного довершеного візерунку: «Заявляючи про майбутнє, що відключене від повторів теперішнього, ми боремося
за ампліативні потужності, за простори свободи
з геометрією, що багатша за коридор, конвеєр чи
прилад подачі» [45, с. 93].
Ксенофемінізм бере своє перше слово не на
шпальтах рецензованих наукових часописів. Він
розпочинається зі «стенограми амбіцій» – онлайнманіфесту, котрий буде невдовзі опублікований видавництвом «Verso» [45]. Вихід цього документу
позначає народження нового теоретичного підходу
в феміністичній думці. Це інтелектуально-політична декларація, що звернена в майбутнє, щирість,

екзальтованість, зухвала, заповзята манера котрої
вповні личить такому літературному жанру, як феміністичний маніфест. А також наївність, котрої
хоча й намагаються зректися (з перших ж рядків),
звучить міцним акордом на задньому плані, її легко
розчути. Наївність, яка не лякає, – надихає, бо кладе на лопатки саму цинічність. Утопії тут краються
на сегменти, іменуються планами, і наснага їх – чарівлива та грандіозна.
Авторський колектив маніфесту криється під
колективним ім’ям Laboria Cuboniks (2015, далі –
LC), котре є анаграмою до колективного псевдоніма групи французьких математиків Ніколя Бурбакі
(Nicolas Bourbaki). Не існує вичерпного списку авторок [39, с. 126]. Серед відомих нам – Д. Бауер,
К. Берч, Л. Фрейзер, Г. Гестер, Е. Айрленд, П. Рід.
Вочевидь, належить відзначити факт відсутності ґрунтовних досліджень, котрі були б присвячені
ксенофеміністичному проєкту на час написання
цього тексту. Із загальними положеннями ксенофемінізму знайомлять авторки низки статей, написаних по гарячих слідах, так би мовити на одному
диханні, і котрі вичерпними не назвеш, це – вступ
до проблематики [див. 8; 39; 40; 48].
Одна з учасниць групи, Г. Гестер, запропонувала свою інтерпретацію маніфесту 2015 року/
ксенофемінізму, наголошуючи, що це лише одна з
можливих спроб роз’яснити цей полісемічний проєкт. Інші членкині LC, швидше за все, підкреслили
б інші аспекти [34, с. 3–4]. Гестер цікавить здебільшого репродуктивна політика, сфера репродукції. З
цією темою вона й працює, вважаючи ту найбільш
привабливою для ксенофеміністичних розглядів та
втручань, і небезпідставно. Репродукція – завжди
двоїста, через свою подвійну характеристику – не
лише частина проблеми, а й часткове вирішення.
Як висловилася С. Федерічі, вона «продукує гегемонічне божевілля та пригнічення», а також – незалежних людських суб’єктів, що спроможні будуть
нести зміни, спротив та боротьбу [25, с. 56]. Як
і сто літ тому, та все ще мислиться в якості ключа
до нового соціального порядку – до зачаття більш
емансипованого майбутнього. На цьому ґрунті у
XF заявилися послідовниці та зацікавлені не з групи творців маніфесту [39, с. 125–126; 57].
Надалі ми повертатимемося до тексту маніфесту та тих роз’яснень Г. Гестер, які знаходяться
у нашому розпорядженні (це – низка робіт, положення котрих часом суперечать одне одному), аби
відтворити синоптичну ідейну картину ксенофеміністичних уявлень стосовно високотехнологічної
прокреації, а отже репродуктивного визволення
та ліберальної євгеніки. Як відзначалося вище, на
даному етапі – це наше основне дослідницьке завдання. Слід зазначити, що під високотехнологічною прокреацією розуміється використання репродуктивних технологій у процесі відтворення.
Репродуктивні, або репрогенетичні технології –
модерні технології, що стосуються репродукції,
перші з котрих з’явилися у другій половині двадцятого століття. Зазвичай до них відносять допоміжні
репродуктивні технології (ДРТ), генетичні тести,
що застосовуються до ранніх форм життя (преіплантаційна та пренатальна діагностика). Останнім часом – ще й генетичне редагування. (Деякі
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автори зараховують до репродуктивних технологій
і ті, найелементарніші, – фармакологічні інструменти, котрі забезпечують контроль над народжуваністю.) Застосування допоміжних репродуктивних технологій, пренатальної діагностики давно
вже вийшли за межі суто терапевтичних потреб,
для котрих первинно призначалися, і цей процес
медикалізації репродукції неминуче розростається та поглиблюється, стає дедалі інтенсивнішим та
екстенсивним [35, с. 30–31].
Високотехнологічна прокреація
у ксенофеміністичному дискурсі
Спершу – репродуктивна справедливість. Не
коритися тяганині репродуктивної праці – один зі
закликів XF маніфесту, котрий вимагає особливого
прояснення [45; с. 13]. Мова про безпрецедентну
репродуктивну емансипацію, котра стане можливою завдяки технологічному поступу, адже той
дасть змогу реалізувати давню мрію визволення
жінок від обтяжливої репродуктивної праці. Давню мрію радикальної феміністичної думки, котра
мала як своїх прихильниць серед інших феміністичних традицій, так і противниць [10, с. 207–209;
21, с. 65–66; 44, с. 141–150; 59, с. 13; 71, с. 112–113;
67, с. 188–189; див. також 52; 56; 62].
Можливість контролювати репродукцію – реалізація «мислимого у фактичному» [26; с. 163].
Відомо, що людська репродукція пов’язана з нерівномірним розподілом репродуктивних ризиків і
переваг. Природна даність статевих відмінностей,
ролі, котрі відіграють кожна зі статей у репродукції, стали зручним тлом, основою для накладання
ідеї нерівності, нижчого положення жінки у порівнянні з чоловіком. Те, що було нарощено культурою, незмінно сприймалося як «природне» явище,
в якості неспростовних біологічних універсалій.
З розвитком все складніших технологій штучного
відтворення та репродуктивного контролю, складатимуться сприятливі передумови для подолання
цих репресивних «природних» умов, разом з їх соціокультурним культурним підсиленням.
Автентична жіноча емансипація ще не почалася. Жінка досі залишається репродуктивним чорноробом. Вагітність – варварська. Мотто, що стало
повторюється, перекочовує з одного феміністичного тексту до іншого з часів «Діалектики статей»
С. Файєрстоун. Утім, чи не про це йшлося у тій же
«Другій статі» С. де Бовуар. Вагітність – «стомлива праця, яка особисто жінці не дає жодного зиску,
а навпаки, вимагає великої самопожертви», а самі
пологи – небезпечні та болісні [1; с. 51–52]. З біологічної точки зору чоловік знаходиться у привілейованому становищі. На відміну від жінки, його
статеве життя точиться послідовно, не суперечить
особистому існуванню, натомість «жінка більш
пристосована до потреб яйцеклітини, ніж до своїх
власних», у її житті є чимало періодів, коли вона
не належить собі. Соціально-упосліджене становище жінки нерозривно пов’язане з її репродуктивною здатністю.
Передбачити та оцінити наслідки вибору шляху до материнства неможливо. Кожна вагітність є
унікальною, важко спрогнозувати перебіг наступної, навіть якщо попередня пройшла без особливих ускладнень. Згідно з даними ВООЗ, «15% усіх

вагітних жінок наражаються на потенційно небезпечні для життя ускладнення» [41, с. 31]. Е. Смейдор у «Моральному імперативі щодо ектогенезу»
наголошувала, що це достатня підстава для звільнення жінок від природного способу репродукції
[41, с. 31]. Ситуацію посилює й той факт, що ризики, на які наражаються жінки через вагітність
та пологи, сприймаються як належне. Окрім того,
романтизуються пронаталістичною ідеологією,
однією з цілей котрої є заохочення до дітонародження через просування романтичного уявлення
про материнство-самопожертву як квінтесенцію
жіночності. Не кажучи вже про соціальні аспекти
вагітності, котрі можуть виявитися надзвичайно
гнітючими для жінок, залишаючи тих незахищеними перед обличчям різних зловживань, у тому числі перед тиском медичного патерналізму та втрати
конфіденційності приватного життя. Хоча значна
частина медичної етики зосереджена на підтримці
автономії пацієнта/пацієнтки та збереження конфіденційності, вагітність є одним з прикладів, коли
стан здоров’я жінки знаходиться під постійним наглядом громадськості. Автономія та конфіденційність дають змогу важливі рішення залишити поза
увагою інших, під час вагітності цього не вдається
[50, c. 3–4, с. 134–135].
Тиранія репродукції повинна бути подолана. До
цієї теми поверталися неодноразово у зв’язку з дискусіями щодо допоміжних репродуктивних технологій, зокрема майбутнього, можливого ектогенезу,
котрий можна вважати їх кульмінацією. Ектогенез
(ектогенезис) звично визначають як позаматкову,
штучну інкубацію людського плоду від зачаття до
народження. Хоча цим терміном позначають також
інкубацію плоду, що був перенесений з матки після зачаття [44, с. 2]. Альтернативні способи продовження виду, на кшталт ектогенезу, посиленого
генетичними модифікаціями плоду, з ліберальнофеміністичної та радикально-феміністичної перспектив, дадуть змогу усунути як засадничу причину біологічної, а отже й соціальної нерівності, так і
джерело згаданих репродуктивних ризиків для жіночого здоров’я та добробуту. Завдяки ектогенезу
жінки можуть бути звільненими у майбутньому від
обов’язку народжувати дітей, обов’язку, що обтяжує їх фізично, соціально, фінансово.
У цьому сенсі ксенофемінізм не виявився
оригінальним. Він багато у чому наслідує оптимістичну позицію щодо допоміжних репродуктивних технологій С. Файєрстоун, котра вважала,
що з розвитком все складніших технологій штучного відтворення та репродуктивного контролю,
складуться сприятливі передумови для подолання репресивних «природних» умов, разом з різними варіантами їх соціокультурного підсилення
[26, с. 205–206]. Вона розглядала розвиток продуктивних технологій як безпрецедентну можливість
для припинення гноблення, що пов’язане з репродукцією. Жінки повинні бути звільненими від тиранії біологічного відтворення усіма можливими
засобами – позиція, з котрою С. Файєрстоун досі
асоціюється, і за що досі критикується [49, с. 2–6].
Репродуктивні технології (у першу чергу ектогенез, але не лише він), за Файєрстоун, – інструмент з чималим емансипативним потенціалом, що
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сприятиме втіленню соціальних та індивідуальних
прагнень, збільшуватиме ступінь свободи жінок та,
звісно, слугуватиме спільному благу, як засіб порятунку від соціальної деградації. Стан, котрий на
даному історичному етапі описується як «природний», не обов’язково є нездоланним, незмінним.
Кожен природний факт можна використати для
його ж зміни. Біологія – це не доля, адже може бути
технологічним шляхом змінена, і повинна бути змінена на користь репродуктивній справедливості та
прогресивним гендерним трансформаціям. Технологічно зумовлені зміни в матеріальному досвіді
біологічної репродукції дозволяють перезаписати гендерні ідеології, на що також звертає увагу
Г. Гестер. Гендерний аболіціонізм XF корінням сягає цих тверджень, він прагне зняти будь-які культурно озброєні маркери ідентичності, що ховають
у глибинах своїх несправедливість. Зрештою, ксенофемінізм – це бріколаж, синтезований коктейль
з постгуманізму, кіберфемінізму, неораціоналізму,
матеріалістичного фемінізму [34, с. 1].
У чому ж все ж таки полягає оригінальність
позиції ксенофемінізму стосовно репродуктивних технологій? В нюансах, в напрузі нюансів,
у згущенні енергії та пафосу. У цілковитій відмові від природних меж, що обрамляли, обмежували практики визволення до того. Ксенофемінізм – радикально антинатуралістичний, що не
означає відмову «від явищ, що виникають спонтанно, котрі структурують наш світ, генерують доступні для спостереження ефекти й формують горизонти можливостей» [34, с. 20]. Він не заперечує, що
існує біологічна страта для втіленої реальності, а
певні тіла мають різні спроможності та чутливість
(найбільш очевидна річ у контексті обговорення
можливості виношувати плід). Те, що ставиться
під сумнів – ідея, що ця страта є незмінною, повинна залишатися незмінною, є фіксованою тому, що
є біологічною. Опротестовується будь-яка святість,
недоторканість природного. До того ж, будь-який
«політичний проєкт, що базується на природі як
псевдо-теологічній межі, картографії недоторканого чи просторі незмінної чистоти, ризикує надати велетенські концептуальні ресурси консервативному покаранню радикальних відмінностей»
[34, с. 19].
Це ще одна спроба повернути біологію у лоно
феміністичних дискусій, XF на практичному та
теоретичному рівнях зацікавлений в «антинатуралістичній природі», природі як простору для
емансипативних політик. Все це супроводжується
розумінням, що біологічна сфера не є синонімом
детермінізму, а соціальність аж ніяк обов’язково не
позначає трансформацію, не слугує тій за синонім
[34, с. 20–22, 32].
Наступна риса, що вирізняє ксенофеміністичну
позицію – чітке усвідомлення загроз, котрі йдуть
від технологічного поступу, розуміння, що існуючі
інструменти «містять серйозні вбудовані ризики,
вони легко розбалансовуються, піддаються зловживанням, використанню для експлуатації слабких»
[45; с. 19]. У своїх сподіваннях, мріях прихильниці
ксенофемінізму менш наївні, чи навіть – невинні,
аніж їхні попередниці, з котрими ті знаходяться в
ідейному зв’язку. Вони погоджуються з тим, що

репродуктивні технології, включно з контролем за
народжуваністю, – меч двосічний в руках нинішніх сил. Яку роль відіграватимуть, залежатиме від
ширших структур, у котрі ті будуть вбудовані, від
структур, котрі постануть.
Репрогенетичні технології – керманич і симптом
історичного розгортання водночас, вони здатні виступати векторами для нових утопій. Водночас, технології репродукції – основа та утік, з котрих поступово тчеться наше повсякденне життя, вони чинять
вплив на соціальну сферу, але цей вплив не є однонаправленим. Їх необхідно переосмислювати як
соціальні явища, котрі доступні для трансформації
через спільну боротьбу. Утім, істинні можливості
репродуктивних технологій ще не відкриті, справжній визвольний потенціал їх поки що залишається
нереалізованим. Тут не існує жодної сліпучої ясності
Світу ідей, адже технологічні зміни можуть генерувати радикальну іншість. Репродуктивні технології
(за перевагою ті, майбутні) – розширення формату
морфологічної свободи (жінки постануть перед
справжнім репродуктивним вибором, обираючи/
ігноруючи високотехнологічну прокреацію за межами терапевтичних ситуацій), гарантія максимально
відкритого майбутнього, котре не можна змоделювати жодними, навіть найретельнішими, футурологічними прогнозами, насичуючи ті моральною панікою
дня сьогоднішнього. Ксенофеміністичний радикальний (соціобіотехнологічний) конструктивізм – ліки/
запобіжник від будь-яких уявлень про історичну
приреченість, зокрема, у питаннях репродукції майбутнього. Знову ж таки, «майбутнє знаходиться на
стадії будівництва» [34, с. 19].
До кінця незбагненними у своїй визвольній
потузі можна вважати не лише складні технології
майбутнього, але і найелементарніші репродуктивно-технологічні засоби дня сьогоднішнього. Для
ілюстрації своєї думки Г. Гестер звертається до історії використання такого технологічного артефакту як Del-Em – пристрою для менструальної екстракції, сконструйованого з підручних клінічних
приладів, який використовували не лише як метод
контролю фертильності, але й для переривання
вагітності на ранньому етапі, коли доступ до абортивних практик був неможливим. Рутинні прилади щоденного вжитку зазнали переналагодження і
стали ключовим емансипативним репро-артефактом феміністичного руху Другої хвилі, абортивною
технологією DIY.
Ми згадане явище назвали б прикладом феміністичної доместикації репродуктивних технологій, котра мала на меті забезпечити більш інтенсивну репродуктивну суверенність чи підтримувати
менш репресивні медичні ситуації. Феміністична
доместикація – збільшення ступеню доступності репродуктивних технологій, використання тих
в обхід наявній системі надання медичних послуг, або використання старих засобів для нових
цілей, себто – їх емансипативне переналагодження (repurposing) – термін, котрий запропонувала
Г. Гестер [34, с. 78]. Емансипативна пристрасть
надала цим засобам нової потуги, вона примусила служити їх іншим цілям. Звісно, у такий
спосіб переналагодити можна нескладні репродуктивно-технологічні засоби, адже процес має
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свої технологічні та інституційні межі. Все ж його
слід розглядати як перший крок та виклик існуючій
системі фармацевтичного виробництва та медичної
допомоги, що пішла на службу до патріархальної
системи. Згадане перепрофілювання слід розглядати як крок до більш довгострокових перетворень.
Зрештою, переналагодженню піддаються не лише
технології, а й ідеології.
Чутливість до євгенічного використання, до
котрого репродуктивні технології можуть бути/є
залученими, – визначає ксенофемінізм. Гестер наполягає на необхідності вільно орієнтуватися в
минулому колоніального насильства, а попередні
невдалі/трагічні євгенічні практики контролю над
народжуваністю, расистські практики стерилізації
повинні служити в якості попереджувальних оповідей [34, с. 8].
Ксенофеміністичні уявлення про євгеніку/ліберальну євгеніку – хаотичні та розмиті, у межах
цієї феміністичної традиції, вона – не інструмент
покращення людства, а дискримінаційне знаряддя
біополітичного контролю, явище зі знаком мінус.
До того ж – спосіб поводження з майбутнім, одна з
форм репродуктивного футуризму, одна з інтенсивно-насильницьких його форм. Навіть якщо йдеться
про всього лиш про символічний примус потойбічного існування євгенічних ідей в сьогоденні.
Євгенізм, – не лише «різновид біополітичного
прикордонного контролю», що відбраковує небажані майбутні життя, а й знецінення репродуктивної
праці частини людства [34, с. 52, 59, 60]. Допомогти тим, репродуктивна праця котрих є невизнаною,
має малу соціальну вартість – одне з далекосяжних завдань ксенофемінізму. Зрештою, справді визвольна політика у питання репродукції не повинна
зосереджуватися лише на біологічних її аспектах,
жорсткого фокусування на фертильному контролі,
звісно, не достатньо. Соціальна репродукція – не
менш важливе питання, котрому необхідно віддати данину дослідницької уваги, вважає Г. Гестер
[34, с. 117, с. 118, с. 125, с. 136]. Ксенофеміністки
обирають холістичний підхід до тематики репродуктивної суверенності, розглядаючи ту в широкому соціальному контексті. Потенційний прояв
репродуктивної суверенності – можливість контролювати власну фертильність (у найширшому зі
значень), котру забезпечують репродуктивні технології, – річ марна без права жити вільно від голоду,
расизму та насильства.
Одне з ключових питань – доступ до медичної
допомоги. Приміром, нерівний доступ до репродуктивних та репрогенетичних медичних втручань, репродуктивних технологій за характером
своїм – євгенічний, хоча й утверджує такий селективний підхід до репродукції, де відсіювання небажаних майбутніх життів керується не стільки
потенційними спадковими психофізичними їх
характеристиками, чи у відповідності до уявного можливого життєвого успіху евентуальної дитини, скільки ґрунтується на фінансових
можливостях потенційних батьків, визначається
спроможністю/неспроможністю заплатити за необхідні репрогенетичні медичні послуги – прописується, так би мовити, не генетичним кодом,
а поштовим індексом.

Сугестивні, але досі ще ембріональні досягнення в аспекті доступності медичної допомоги,
вимагатимуть розробки «технологій для боротьби
з нерівністю у доступі до репродуктивних та фармакологічних інструментів» [45, с. 27; 32, с. 68].
Пошук шляхів зміни ситуації – наступне з завдань.
Соціальна справедливість забезпечуватиметься інноваційними технологічними засобами, і сама мислиться технологічно.
Один з тематичних пріоритетів ксенофемінізму – охорона репродуктивного здоров’я, реалізація
котрого передбачає деколонізацію гінекологічних
практик [45, с. 27; 33, с. 459]. Для цього важливо
залишатися на зв’язку з тривалою традицією феміністичної самодопомоги/медичної допомоги. Не
для натхнення, а для виявлення можливих траєкторій розвитку для потреб сьогодення. Приміром,
скориставшись досвідом феміністичного руху за
здоров’я у 70-х ХХ століття, можна дізнатися що
таке тілесна автономія, взаємна довіра при наданні
допомоги, накопичення власного досвіду та репродуктивна суверенність, або ж яким чином протистояти медикалізації соціальних проблем, браку
емпатії та зневазі при користуванні медичними послугами [65, с. 26–28; 70, с. 114–115].
Як діяти солідарно з тими, репродуктивна
праця котрих є соціально знеціненою? Чому б
не спробувати назавжди поховати євгенізм на
переповненому кладовищі ідеологій минулого
століття? Чи не варто, аби така ж доля спіткала
ідеологію репродуктивного футуризму? «Як пропагувати ксенофеміністичне майбутнє, не впадаючи до виключального та контрпродуктивного
уявного, котре направлене на те, що зробити світ
кращим місцем для наших «дітей»?» [45, с. 52–53]
Як боротися за краще майбутнє, не опираючись на
репродуктивний футуризм? Це запитання, на котрі
обов’язково будуть знайдені відповіді, вважає Г.
Гестер. Вони постають як завдання, котре не можна не виконати. (Хоча згадані ідейні зрушення –
довгострокові, тут не може бути жодних швидких,
легких рішень. Побудова спільного світу вимагає
неспішності, неспішної праці. Ксенофеміністки –
філософині терпіння, котрі не прагнуть здійснити
свою думку одразу.)
Можливо, ключ до вирішення знаходиться у нашій уві. У новому мисленні, що просякнуте фантазіями про нові спорідненості, котрі не мають
біологічного вкорінення. Можливо, підстави для
наших найбільш продуктивних стратегічних коаліцій не повинні подорожувати у нашій ДНК. Тематику спорідненості необхідно переглянути, нового
переосмислення вимагатимуть модуси інтимності,
соціабельності, солідарності за межами нуклеарного зв’язку, мова про менш натуралізовані альянси, що вимагатиме напруженої соціально-філософської праці. Може статися так, що найкращий
спосіб «відредагувати майбутнє», – це не редагувати геном, а ідею спорідненості. Замість бездумної
реплікації собі подібних – створення інших різновидів солідарності та родичання. Давній заклик
Д. Гейрвей «створювати спорідненість, а не дітей», може виявитися корисним для ксенофеміністичних цілей, при певних ситуаціях. І, звісно, за
умови, що не ламається, не порушується нічия
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репродуктивна суверенність, вважають прихильниці ксенофемінізму.
Свобода прокреативного вибору є одним з базових компонентів особистої автономії, формою
самореалізації, чимось на кшталт свободи віросповідання чи свободи совісті. Прокреативна свобода
пов’язана з людською гідністю, з фундаментальним
правом на самостановлення, можливістю приймати
рішення стосовно власного життя та надавати йому
сенс. Прокреативні рішення не є звичними рішеннями, а найбільш інтимними та особистісними. Дітонародження можна також розглядати як форму
опору – опору власній проминальності чи диктату
життєвої ситуації, реального знаходження у тілесній дійсності, що вимагає оновлення в іншому індивідуумі, щоб врівноважити цим кроком міць долі
– низхідну траєкторію власного життя.
Тому, як слушно наголошує Г. Гестер, цей заклик не повинен приймати форми репресивної
зневаги до репродуктивних виборів інших. Як
і не повинен, зрештою, втілюватися у моно-тематичні кампанії на підтримку популяційного
контролю [34, с. 63–64]. Навіть перед обличчям
загрози перенаселення планети, неприйнятною є
ідея накладання контролю над народжуваністю
небажаного населення («the unwilling masses»)
[34, с. 58–59]. Прагнення скоротити кількість населення є моторошною відправною точкою будь
якої політики, навіть якщо «загальне процвітання легше уявити, якщо менше людей знаходитиметься у полі зору» [34, c. 59]. Необхідно відірватися від цієї ідеї, виплутатися зі залежності
від диктату «абстрактних амбіцій популяційного
контролю» [34, с. 69].
Для цього важливо навчитися відкрито і легко орієнтуватися в історії колоніального насильства, котру ця дискусія піднімає на поверхню.
Скам’янілі історико-медичні наративи стосовно
трагічних аспектів євгенічного минулого повинні
віднайти своє живе призначення у сьогоденні, і
їх теж слід переналагодити в якості ефективних
інструментів застереження перед євгенікою, котра
може знайти своє переформулювання у ліберальному теперішньому.
Приміром, євгеніка у майбутньому може
з’явитися в шатах вимог екологічної справедливості, застерігає Г. Гестер. Ідея еко-справедливості, підтримки процвітання багатьох видів,
утілення котрої неможливе без зменшення рівня
народжуваності, може набути рис широкого сучасного симптоматичного переформулювання
смертельної расової логіки євгеніки минулого
століття. Додумуючи думку до краю, зазначимо, що вимога зменшити рівень народжуваності
спроможна реанімувати такий модус ідеї селективної репродукції, котра вимагатиме конкретних рішень стосовно того, кому народжувати, а
кому – ні. Благі наміри здолати людський шовінізм стосовно інших видів можуть відкрити
ворота навстіж для надзвичайно небезпечних амбіцій щодо зовнішнього, примусового репродуктивного контролю.
Адже одна річ – це індивідуальне право
контролювати власну фертильність, як потенційний прояв репродуктивної суверенності, інша

справа – стратегії зовнішнього популяційного
контролю, котрі історично продемонстрували здатність ігнорувати цю форму суверенності.
Депріоритизація дітонародження, котрої намагається триматися ксенофемінізм, за своїм характером не є євгенічною – зверхньою та агресивною,
вважає Г. Гестер [34, с. 59]. Не йдеться тут також ні
про зневагу до пронаталістичних рішень інших, ні
про агресивний, наступальний антинаталізм. Мова
про спроби заземлити майбутнє у ксеногостинності, про пошук нових життєвих цілей та бажань та
«створення ідеологічних та матеріальних інфраструктур, необхідних для синтезу цих бажань як
досяжних» [34, с. 63–64].
Зрештою, шлях цей – комплементарний, у налагодженні, перекроюванні світу він доповнюватиме можливості репрогенетичних технологій майбутнього. Технології та робота уяви – інструменти,
котрі обрав собі ксенофемінізм, щоб змайструвати
альтернативні шляхи ксеновідтворення/репродуктивного звільнення.
Важливо, аби майбутнє пов’язувалося не з культурно сконструйованим, завищеним образом Дитини, котрий мобілізують під час дебатів про майбутнє, а з реально існуючими дітьми. Переорієнтація
з репродуктивного майбутнього до спорідненості
та ксено-солідарності може сприяти більш глибокому, зичливому відношенню до Іншого, до всіх
новоприбульців – від емігрантів до новонароджених. Загальна культурна відмова від абсолютного
упривілеювання сім’ї у питаннях спорідненості
має на меті не відмову від матерів, батьків, опікунів, а прояв солідарності з новоприбульцями різного кшталту.
Чи можемо говорити про рефлорацію утопії у
ксенофемінізмі? Зрештою, такі звинувачення одного разу вже прозвучали на його адресу [71, с. 114].
Вочевидь, перед нами цікавий зразок певного зміщення утопічного мислення, де воно виступає як
еліксир інтенсифікації етичної та політичної думки, колективного політичного бажання, і не не зберігає усіх важливих кондицій власної первинної
конкретності. Постійно складається враження, що
маємо справу з таким варіантом утопічних пропозицій (а такі у ксенофеміністичній думці таки знайдуться), котрі ніхто не має на думці ні ретельно,
рецептурно прописувати, ні, тим паче, реалізовувати прописане до краю. Якщо вже говорити про
утопію тут, то в якості прагматичного знаряддя для
«навчання прагненню», знадоби для повернення
мужності експериментувати, нехай всього лиш на
ідейному рівні. Зрештою, у самих ксенофеміністичних текстах утопія згадується як можливість
перевиховати колективне політичне бажання, через її здатність руйнувати звичні види прагнень на
користь радикально відмінних режимів бажання
та занедбаних соціальних перспектив [32, с. 70].
Утопія проголошує політичне бажання наскільки це можливо, і через цей процес виголошення
сприяє інтенсифікації переглядів наявних позицій
та рубежів, створює шанси для нових теоретичних випробувань, переосмислень та інтерпретацій.
Можливо, за ксенофеміністичними ідейними пропозиціями ховається таке, постутопічне, мислення,
експериментальне за духом своїм?
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Висновки
Ксенофеміністки намагаються розбурхати наново давню суперечку стосовно нових репродуктивних
технологій. У цій точці вони не здійснюють радикального революційного оновлення позицій, а поміщають
існуючий ідейний stuff у нові словесні упаковки, у
стилі make it new1 (що, зрештою, є досить важливим,
адже повертає відчуття/прагнення новизни до самої
тематики), виходячи все ж за первинні межі, пропонуючи відкритість до нових пропозицій. Ксенофемінізм
– експериментальний. У цьому криється справжня
його революційність, оригінальність, позитивність:
у максимальній відкритості до пропозицій, до нескінченого налаштування та вдосконалення, що йде
«слідом за навігаційним імпульсом активної етичної

аргументації» [45, с. 59], надаючи експериментуванню можливість прокласти собі шлях, він перетворює
мораль в дорогу випробовувань, аби «посіяти порядок рівноправ’я» [45, с. 59], зламавши нерівномірний
розподіл несправедливості та болю.
Переінакшуючи Б. Латура [4, Kindle Locations,
6028–6030], скажемо: за визначенням, усі ідейні
пропозиції народжуються незугарними, наче Франкенштайнове створіння, усі видаються варварськими сторонньому оку, такими, що не мають власного
стилю, і тільки експериментальним шляхом можуть
віднайти необхідну соціальну форму. Вочевидь,
творчині ксенофемінізму з цим погоджуються.
«The future is under construction» [32, с. 19].
Make it new.
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ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
ЕМБРІОНАЛЬНИХ ГРИЖ ПУПКОВОГО КАНАТИКА
У статті узагальнено та систематизовано дані наукової літератури щодо етіопатогенезу, класифікації та пренатальної діагностики ембріональних гриж пупкового канатика.
Ключові слова: вагітність, плід, омфалоцеле, пупковий канатик, вади розвитку.
В статье обобщены и систематизированы данные научной литературы етиопатогенеза, классификации и пренатальной диагностики эмбриональных грыж пупочного канатика.
Ключевые слова: беременность, плод, омфалоцеле, пупочный канатик, пороки развития.
The article summarizes and systematizes the data of the scientific literature on etiоpatogenesis, classification and prenatal diagnosis of embryonic hernia of the umbilical cord.
Key words: pregnancy, fetus, omphalocele, umbilical cord, malformations.

Актуальність. Ембріональна грижа пупкового
канатика (омфалоцеле) – це важка вроджена вада
розвитку, дефект передньої черевної стінки, через
який черевна порожнина з’єднується з грижовим
мішком, що зовні утворений амніоном, всередині –
очеревиною, а між ними розміщена мезенхімальна
тканина (вартонові драглі). Омфалоцеле спостерігається з частотою від 1:4000 до 1:10000 живих новонароджених, частіше − у дівчаток. Характерною
є висока частота супутніх вад розвитку − понад
50%. Найпоширенішими вадами розвитку є вади
серцево-судинної, нервової систем, а також шлунково-кишкового тракту.
Грижа пупкового канатика відома з давніх часів, проте вперше описана у ХVI сторіччі відомим
хірургом Амбуазом Паре. До середини ХХ століття в літературі зустрічаються поодинокі описи лікування грижі пупкового канатика. Проводилося
радикальне хірургічне лікування вади з високою
летальністю. У 1948 році R. Gross запропонував
метод етапного хірургічного лікування омфалоцеле середніх і великих розмірів, що дозволило
підвищити рівень виживання дітей з цією недугою. У 1967 році Schuster запропонував новий
метод тимчасової пластики омфалоцеле синтетичним мішком, а пізніше з’явилися методи пластики з використанням синтетичних та біологічних
матеріалів [3; 10].
Постановка проблеми. Ембріональні грижі пупкового канатика (омфалоцеле) є відносно рідкісним
захворюванням, і зустрічається приблизно у кожного
шеститисячного новонародженого. Не дивлячись на
прогрес та різноманітність пренатальної діагностики,
надавання акушерської допомоги та розвитку дитячої хірургії, на різних етапах зустрічаються недоліки
та переваги. Така патологія новонародженого має
бути максимально швидко та вчасно діагностована,
проведений пренатальний консиліум та розроблений
прогноз на майбутнє здоров’я дитини.

Ще донині не відомі будь-які фактори оточуючого середовища, які б спричинювали виникнення
вади, як і переважання у певної раси чи в певному регіоні світу. Однак описані випадки сімейного
успадкування даної патології. Тип успадкування,
імовірно, аутосомно-домінантний або рецесивний,
зчеплений з Х-хромосомою. У 20 % випадків при
омфалоцеле спостерігається внутрішньоутробна
затримка розвитку плода.
Летальність при ембріональних грижах пуповини залежить від багатьох причин, у першу чергу,
від наявності асоційованих вад розвитку, наявності
ускладнень, розмірів. У дітей із поєднаними вадами летальність досягає 20–60 %. При ізольованих
неускладнених грижах пупкового канатика летальність в останні роки не перевищує 6–25 %.
Формування цілей статті (постановка завдання) узагальнити та систематизувати дані наукової літератури щодо етіопатогенезу, класифікації
та пренатальної діагностики ембріональних гриж
пупкового канатика.
Виклад основного матеріалу. Вади розвитку
передньої черевної стінки формуються на ранніх
етапах ембріогенезу, що і визначає виникнення
патоморфологічних і патофізіологічних змін в організмі плода. За даними різних авторів це відбувається на 4-10 або 5-11 тижнях вагітності [2; 11].
На четвертому тижні гестації передня черевна
стінка плода відмежована тільки соматоплеврою –
тонкою мембраною з ектодерми і мезодерми, яка в
подальшому замінюється одночасним вростанням
чотирьох мезодермальних складок в краніальному,
каудальному і латеральному напрямках. Порушення вростання латеральної мезодерми спричиняє
персистенцію соматоплеври в ділянці дефекту
передньої черевної стінки, що є характерним для
стандартного омфалоцеле. Ці дефекти злиття виникають протягом 4–7-го тижнів гестації і можуть поєднуватися з іншими аномаліями розвитку
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першого триместру та хромосомними аномаліями
(трисомією 12, 18 та 21).
Ahlfeld (1882) причиною утворення грижі пупкового канатика вважає не своєчасний зворотній
розвиток жовчної протоки, в результаті чого первинна кишка утримується в основі пупкового канатика запобігаючи нормальному змиканню передньої черевної стінки.
Доповнюючи та розвиваючи цю теорію Ahlfeld
(1896) і Negebauer (1904) – запропонували у випадках, коли грижа пупкового канатика містить печінку, вважати причиною її виникнення неправильний
ріст органу в результаті порочного розміщення
пупкових та печінкових судин, за рахунок яких
відбувається його формування. Зміщення печінки
в пуповину запобігає змиканню черевної стінки [1].
В.В. Преображенський вважав явною причиною утворення грижі «фокусне» запалення. Великому значенню запальних процесів у матері і плода надавали закордонні автори [15]. В подальшому
все частіше появляється думка про порушення координації росту черевної стінки і органів черевної
порожнини, а також порушення процесів ротації і
розвитку кишкової трубки [14].
На думку більшості сучасних авторів в генезі
ембріональної пупкової крижі основну роль відіграють три фактори: порушення повороту кишківника в першому періоді повороту, недорозвиток
черевної порожнини, порушення замикання передньої черевної стінки.
Порушення повороту кишківника проявляється
у вигляді збереження тимчасової «фізіологічної»
пупкової грижі, яка утворюється на 5-тижневого ембріона через не відповідність темпів росту
кишківника і черевної порожнини, яка самостійно
зникає до 11-го тижня ембріонального розвитку.
М’язи латеральної та вентральної стінки живота
утворюються з нижніх грудних і верхніх поперекових міотонів, котрі ростуть у вентральному напрямі і зливаються. Недорозвиток м’язів передньої
черевної стінки являється невід’ємним елементом
патогенезу грижі пупкового канатика.
Омфалоцеле виникає в результаті порушення
внутрішньоутробного повороту середньої кишки.
У зв’язку з цим частина органів розміщена поза
черевною порожниною і покрита елементами пупкового канатика (амніон, вартонові драглі, первинна очеревина), що утворюють грижовий мішок,
котрий у верхньому полюсі переходить в пупковий
канатик.
В залежності в терміну виникнення вади розвитку розрізняють три типи гриж: власне ембріональну грижу плода або пупкового канатика і змішані форми. Якщо затримка розвитку кишківника
і передньої черевної стінки виникає до 12 тижня
внутрішньоутробного розвитку плода, виникає
власне ембріональна грижа. У цих дітей наявні,
як правило, щільні зрощення оболонок грижового
мішка з печінкою, так як мезобласт, із якого утворюється гліссонова капсула печінки, не встигає розвинутись, і примітивна оболонка зрощена безпосередньо з паренхімою печінки. Знання такого факту важливо з практичної точки зору, іншим чином
спроба видалення таких оболонок під час операції
тягне за собою пошкодження паренхіми печінки

і значну кровотечу. Грижа плода утворюється в
більш пізні терміни і під оболонками наявна вільна
черевна порожнина, зрощення оболонок з печінкою відсутнє. Поєднані вади розвитку спостерігаються при омфалоцеле в 40-60% спостережень, а
множинні в 14-20% (серця, ЦНС, сечовивідної системи), а також генетичні захворювання (синдром
Дауна) [4]. У 9-12% новонароджених з омфалоцеле
наявні супутні синдроми: Кантрелл-Равіч-Халлер
(зовнішня ектопія серця, дефект діафрагми, перикарда, грудини), Беквітт-Вієманна (ЕМО-синдром
– омфалоцеле, екстрофія сечового міхура, епіспадія, аноректальна атрезія, кишково-міхурова фістула) [6, 9]. У 1-6% дітей омфлоцеле входить у склад
складних «каскадних» монстроподібних аномалій
– хромосомні аберації (трисомія по хромосомах
уражаючих практично усі органи та системи ембріона) [8]. При ізольованій формі омфалоцеле спостерігається в 46 % випадків, але дуже часто поєднується з іншими вродженими вадами розвитку,
у 30–50 % випадків є компонентом хромосомних
аномалій, таких як трисомія 13, 18 або 21 хромосоми. Найбільш часто вада поєднується з вродженою кишковою непрохідністю (атрезії кишок,
синдром мальротації), вродженими вадами серця
(дефекти міжшлуночкової та міжпередсердної перегородок, тетрада Фалло), вадами сечостатевої
системи та ЦНС. Мальротація виявляється у
значної більшості хворих з омфалоцеле, що пояснюється спільним ембріогенезом. Часто омфалоцеле поєднується із синдромом сливового живота,
синдромом Дауна, синдромом Патау, синдромом
Тернера та синдромом Едвардса. Також омфалоцеле може бути компонентом пентади Кантрелла
(серединний надпупковий дефект черевної стінки,
дефект нижньої частини грудини, недостатність
діафрагмальної частини перикарда, недостатність
передньої частини діафрагми, серцеві аномалії)
та компонентом синдрому Беквіт-Відемана, який
включає, крім пуповинної грижі, макроглосію,
гіпертрофію внутрішніх органів, гіпоглікемію
і гігантизм.
Каріотипування показує, що при хромосомних
аномаліях грижа містить тільки кишківник [17].
При цьому саме важкість поєднаних уражень і іх
курабельність визначають важкість стану новонародженого з омфалоцеле і прогноз. Раннє виявлення омфалоцеле дозволяє вирішити питання
про збереження або переривання вагітності, вибудовати алгоритм ведення вагітності і пологів. Всі
дослідники визнають курабельність цієї вади і,
відповідно, рекомендують переривання вагітності на ранніх термінах тільки в тих випадках, коли
при каріотипуванні плода виявляється будь-яке
генетичне захворювання або наявні поєднані важкі
вади розвитку інших органів і систем. Звичайно,
майбутті батьки мусять наважитись на цей крок
свідомо, будучи інформованими лікарем акушергінекологом, неонатологом та хірургом про суть
вади розвитку плода і можливості лікування, та
особливо прогноз на подальшу якість життя.
Як кожна грижа, омфалоцеле складається
з грижового мішка, воріт і грижового вмісту.
Грижовим мішком служать оболонки пуповини:
зовнішня – амніотична оболонка, внутрішня –

34

Медичний форум

♦

первинна очеревина, між ними – вартонові драглі.
Інші елементи пупкового канатика (судини, залишки ембріональних проток) входять до складу
грижового мішка і розпластані на поверхні грижі).
Грижовими воротами є розширене пупкове кільце,
інколи це значний дефект передньої черевної стінки в ділянці відходження пуповини. Вмістом грижі
можуть бути петлі товстої і тонкої кишок, шлунок,
печінка, селезінка, підшлункова залоза, яєчники у
дівчаток, але частіше – порожнисті органи (петлі
кишок, шлунок).
В літературі приведено декілька класифікацій
гриж пупкового канатика, які основані на різних
параметрах вади. В залежності від терміну виникнення [7]: ембріональні грижі; фетальні грижі; змішані грижі; неповні грижі. В залежності від форми: грижі з ніжкою; грижі без ніжки; евентерації.
В залежності від величини: невеликі – до 2-3 см;
великі – до12-15 см. Г.А. Баїров пропонує наступну клінічну схему поділу вади: невеликі грижі (до
5 см в діаметрі, для недоношених – до 3см); середні грижі (до 8 см в діаметрі, для недоношених
– до 5 см); великі грижі (більше 8 см в діаметрі,
для недоношених – більше 5 см). По ускладненнях:
не ускладнені грижі (з незміненими оболонками);
ускладнені грижі (внутрішньоутробним розривом
оболонок(вроджені евентерації); ектопія серця; незарощення жовчної протоки (кишкова фістула), та
інші поєднані вади; некроз оболонок). Такий поділ
дозволяє хірургу правильно оцінити стан дитини,
вирішити питання про вибір способу лікування, в
залежності від розмірів грижового випячування і
дефекту передньої черевної стінки:
–
невеликі грижі (розмір випячування
до 5 см, діаметр дефекту передньої черевної стінки
до 3-4 см);
–
грижі середніх розмірів (розмір випячування до 10 см, діаметр дефекту передньої черевної
стінки до 7 см);
–
грижі великих розмірів (розмір випячування більше 10 см, діаметр дефекту передньої черевної стінки більше 7 см).
За величиною випинання грижі пупкового канатика поділяються на малі (діаметром до 5 см,
у недоношених − до 3 см), середні – 5–8 см (у недоношених − 3–5 см) і великі – понад 8 см (у недоношених − >5 см). Крім того, виділяють неускладнені грижі та ускладнені розривом оболонок з евентерацією
внутрішніх органів або запаленням оболонок. Розрив
оболонок при омфалоцеле великих розмірів буває
внутрішньоутробним або під час пологів. Запалення
грижових оболонок розвивається у випадках пізнього
поступлення дитини в стаціонар та порушення лікувальної тактики на етапі транспортування.
Залежно від механізму тератогенезу, розрізняють 3 типи омфалоцеле:
1. Класичне омфалоцеле: дефект локалізується
по серединній лінії, а вміст черевної порожнини
випинається через пупкове кільце.
2. Епігастральне омфалоцеле (пентада Кантрелла): дефект розташований по середній лінії
в епігастральній ділянці, крім того, є інші компоненти пентади Кантрелла (розщеплення грудини;
вроджена вада серця – аномалія перикарда, ектопія
серця; серединні дефекти діафрагми).

3. Гіпогастральне омфалоцеле: дефект розташований по середній лінії в нижній третині живота, крім
того, включає наступні вади: агенезію товстої кишки;
екстрофію сечового міхура; неперфорований анус;
везикоінтестинальну норицю.
Внутрішньоутробна візуалізація омфалоцеле
можлива з 14-го тижня гестації. Для діагностики
вад серця необхідно повторно проводити фетальну
ехокардіографію. Важливою є рання діагностика
омфалоцеле та інкурабельних супутніх вад, при
яких треба рекомендувати переривання вагітності.
Омфалоцеле належить до групи ризику за хромосомною патологією, тому вагітним з підозрою на
дефект передньої черевної стінки показаний трансабдомінальний кордоцентез із каріотипуванням
плода.
Омфалоцеле може бути запідозрене антенатально за наявності підвищеного рівня α-фетопротеїну
у сироватці крові вагітної. Встановлено, що скринінг α-фетопротеїну у 52 % випадків сприяє виявленню дефектів черевної стінки і у 42 % випадків – виявленню омфалоцеле.
Пренатальний діагноз встановлюють на підставі ультразвукового дослідження плода. При цьому виявляють об’ємне утворення, що прилягає до
передньої черевної стінки плода і містить внутрішні органи. Слід пам’ятати, що виявлене до 10–13
тижня гестації омфалоцеле вважається фізіологічним, тому цей діагноз встановлюється антенатально після 13 тижня гестації. Омфалоцеле у плода
слід диференціювати з гастрошизисом. На користь
першого говорить центральна локалізація дефекту черевної стінки і наявність грижового мішка,
хоча при внутрішньоутробному розриві мішка
диференційна діагностика може бути затруднена.
Якщо омфалоцеле у плода діагностовано або підозрюється, важливо ретельно обстежити плід на
наявність інших аномалій. Крім ультразвукового
дослідження, необхідно провести амніоцентез з
каріотипуванням, а також ехокардіоскопію плода з
метою виявлення серйозних вад серця [5, 16, 17].
Стан немовлят з неускладненою ембріональною грижею відразу після народження відносно задовільний. Дефект передньої черевної стінки розміщений центрально. Органи черевної порожнини
вкриті тонким напівпрозорим грижовим мішком.
Пуповина відходить від центру грижового випинання, іноді – латерально. Грижовим вмістом є середня кишка, печінка, іноді селезінка, гонади. При
омфалоцеле великих розмірів печінка деформована
і заповнює увесь грижовий мішок. У таких новонароджених черевна порожнина має малий об’єм,
грудна клітка також зменшена, дзвоноподібної
форми. У 10–20% випадків цілісність грижового
мішка може бути порушена. Якщо розрив оболонок
виникає внутрішньоутробно, евентовані органи мають ознаки запалення. Малі розміри омфалоцеле не
завжди є гарантією успішного лікування. Парадоксально, але вада малих розмірів найчастіше поєднується із супутніми природженими мальформаціями. Зокрема, омфалоцеле є складовою синдромів
Беквіта − Відеманна та пентади Катрелла. Окрім
омфалоцеле, у пацієнтів із синдромом Беквіта − Відеманна грубі риси обличчя, спостерігається також
гігантизм паренхіматозних органів, макроглосія,
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яка іноді спричиняє утруднене дихання. Особливо
небезпечною є постнатальна гіпоглікемія, зумовлена гіперплазією панкреатичних острівців. Пентада
Кантрелла є мальформацією передньої черевної
складки і включає також передню діафрагмальну
грижу, перикардіальний дефект, коротку розщеплену грудину та ектопію серця.
Неускладнена грижа пупкового канатика вкрита
вологими, гладенькими, сіруватого кольору, розтягнутими амніотичними оболонками. У перші години
після народження оболонки настільки прозорі, що
можна бачити вміст грижі: печінку, кишкові петлі,
шлунок чи інші органи, місцями оболонка потовщена, зазвичай біля верхівки грижового мішка.
По краю грижових воріт амніотичні оболонки
переходять безпосередньо в шкіру передньої
черевної стінки. В місцях переходу шкіра має
яскраво-червоне забарвлення шириною близько
2–3 мм [12, 13].
В деяких випадках шкіра «підвищується»
біля основи грижі у вигляді кільця заввишки
близько 1–2 см. Форма грижового випинання
частіше буває кулеподібною, також може бути
напівкулеподібною або грибоподібною. Невеликі грижі пупкового канатика інколи нагадують
розширену пуповину. При неуважному огляді дитини в пологовому будинку подібна «пуповина»
може бути перев’язана разом з кишковими петлями, що містяться в ній. Вмістом невеликих гриж
часто бувають лише кишкові петлі. Загальний
стан таких новонароджених зазвичай не страждає. Грижі середніх розмірів заповнені значною
кількістю кишкових петель і можуть містити частину печінки. Діти зазвичай поступають
у клініку у важкому стані, з вираженим ціанозом шкіри. Новонароджені з великими грижами
пупкового канатика, як правило, важко переносять транспортування з пологового будинку
і стан їх розцінюється як тяжкий або дуже тяжкий.
У грижовому мішку, крім кишкових петель, завжди міститься значна частина печінки. Об’єм
грижового випинання помітно перевищує розміри черевної порожнини, тобто спостерігається
вісцероабдомінальна диспропорція.
Деякі відмінності клінічної картини спостерігаються за наявності поєднаних вад розвитку. Повна
нориця жовткової протоки виявляєтся при уважному огляді гри- жового випинання: біля основи
пупкового залишку визначається кишкова нориця
з яскраво червоними краями слизової оболонки,
що вивернулася. Діаметр її зазвичай не перевищує
0,5–1 см, з нориці періодично виділяється меконій,
який забруднює та інфікує довколишні тканини.

Екстрофія сечового міхура нерідко поєднується
з грижею пупкового канатика. За наявності цих вад
передня черевна стінка відсутня майже на всьому
протязі – у верхньому відділі вона представлена
грижовим випинанням, оболонки якого безпосередньо переходять у слизову оболонку розщепленого сечового міхура і уретри.
Вроджена кишкова непрохідність – одна з найбільш частих поєднаних вад, яка є досить підступною з діагностичної точки зору. Частіше спостерігається висока непрохідність, обумовлена
атрезією дванадцятипалої кишки або порушенням
нормального повороту середньої кишки (синдром
мальротації). Часта блювота з жовчю, що виникає
до кінця першої доби життя після народження, дозволяє запідозрити наявність цієї вади. При низькій
непрохідності перша ознака – затримка меконію.
Зазвичай діагноз «омфалоцеле» після народження встановлюється під час первинного огляду
дитини. З урахуванням високої частоти супутніх
вад розвитку до протоколу обстеження внесено
оглядову рентгенографію органів грудної і черевної порожнини, нейросонографію, УЗД органів
черевної порожнини та заочеревинного простору,
серця і великих судин.
Прогноз залежить від розмірів омфалоцеле і супутніх патологій. При великому омфалоцеле часто
необхідне етапне хірургічне лікування.
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
Омфалоцеле – це вада розвитку плода, яка формується на ранніх етапах ембріогенезу і чітко та вчасно може бути діагностована під час ультразвукового обстеження, а також з допомогою дослідження
крові на рівнь α-фетопротеїну у сироватці крові
вагітної. Раннє виявлення омфалоцеле дозволяє вирішити питання про збереження або переривання
вагітності, вибудовати алгоритм ведення вагітності, пологів, уникнути ускладнень, надати вчасну
хірургічну допомогу дітям з такою патологією від
чого залежить подальша якість життя. Омфалоцеле
належить до групи ризику за хромосомною патологією, тому вагітним з підозрою на дефект передньої
черевної стінки показаний трансабдомінальний
кордоцентез із каріотипуванням плода.
Етіологія та фактори ризику виникнення омфалоцеле не вивчені, а імовірний розвиток даної вади
припадає на 4-13 тиж. вагітності, тому є важливим
вивчення спадкового анамнезу подружньої пари,
призначення прегравідарної підготовки, вживання
фолатів до 12 тиж. вагітності вагітною, уникання
тератогенної дії факторів зовнішнього середовища,
а також профілактика, вчасне виявлення та лікування латентної інфекції.
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ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ПОЛЬЩІ
Дезінфікуючі препарати, призначені для використання в закладах охорони здоров’я, які наведені у реєстрі містять інформацію про країну-виробника, концентрацію, виробника та дату реєстрації. Встановлено їх країну виробника за допомогою реєстру дезінфікуючих засобів Польщі. Актуальним є дослідження фармацевтичного ринку Польщі
щодо наявності дезінфікуючих засобів для забезпечення належних санітарних та протиепідемічних заходів в умовах
пандемії. Дане дослідження є актуальним для дослідження забезпечення дезінфікуючими засобами польського ринку, зокрема встановлено 5 груп дезінфікуючих засобів. В статті досліджено кількість країн-імпортерів, які здійснюють
постачання дезінфікуючих засобів в Польщі, виробників дезінфікуючих засобів, концентрацію та дату реєстрації.
Ключові слова: товарознавчий аналіз, дезінфекція, дезінфікуючі засоби.
Дезинфицирующие препараты, предназначенные для использования в учреждениях здравоохранения,
которые приведены в реестре содержат информацию о стране-производителе, концентрацию, производителя и
дату регистрации. Установлено их страну производителя с помощью реестра дезинфицирующих средств Польше.
Актуальным является исследование фармацевтического рынка Польши о наличии дезинфицирующих средств для
обеспечения надлежащих санитарных и противоэпидемических мероприятий в условиях пандемии. Данное исследование является актуальным для исследования обеспечение дезинфицирующими средствами польского рынка, в
частности установлено 5 групп дезинфицирующих средств. В статье исследовано количество стран-импортеров,
осуществляющих поставки дезинфицирующих средств в Польше, производителей дезинфицирующих средств,
концентрацию и дату регистрации.
Ключевые слова: товароведческий анализ, дезинфекция, дезинфицирующие средства.
Disinfectants intended for use in health care facilities listed in the register contain information on the country of manufacture, concentration, manufacturer and date of registration. Their country of origin has been established with the help of
the register of disinfectants in Poland. The study of the Polish pharmaceutical market on the availability of disinfectants to
ensure appropriate sanitary and anti-epidemic measures in a pandemic is relevant. This study is relevant for the study of the
provision of disinfectants on the Polish market, in particular, 5 groups of disinfectants have been identified. The article examines the number of importing countries that supply disinfectants in Poland, manufacturers of disinfectants, concentration
and date of registration.
Key words: commodity analysis, disinfection, disinfectants.

Постановка проблеми. На даний момент в період пандемії дезінфекція поверхонь має важливе
значення не лише для пацієнтів але для медичних
працівників, які найбільше уразливі до ризику зараження різними вірусними інфекціями, в зв’язку
з тим, що їх робота пов’язана з постійним контактом з біологічними матеріалами людини Дезінфекція – це комплекс заходів, спрямованих на обробку
приміщень, поверхонь, інструментарію та інших
об’єктів зовнішнього середовища, з метою їх очищення від різних хвороботворних мікроорганізмів.
Особлива увага приділяється дезінфекції в закладах охорони здоров’я. Важливим є дослідження
ринку дезінфікуючих засобів, які присутні на іноземному ринку, а також методичні рекомендації так
як тільки з їх допомогою можна правильно вибрати
дезінфектант [1-2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Досвід розвинених країн світу свідчить про те,
що високої якості медичних послуг та продуктивності праці у закладах охорони здоров’я можна
досягти лише в умовах забезпечення її безпеки.
Санітарно-протиепідемічний режим у закладах

охорони здоров’я – це комплекс організаційних,
санітарно-профілактичних, гігієнічних і протиепідемічних заходів, які спрямовані на попередження інфекцій, пов’язаних з наданням медичної
допомоги. За сучасними уявленнями ідеальні
дезінфікуючі засоби мають володіти як мінімум
широким спектром антимікробної активності,
швидкою міко-бактеріальною дією, легким відмиванням з виробів, відсутністю подразнюючої
дії або запаху, тривалим терміном придатності,
зберігання, відсутністю проблеми утилізації відпрацьованого розчину [3-5].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У теперішній час підвищення
санітарно-епідеміологічних заходів у зв’язку із
розповсюдженням різних інфекцій призводить до
вивчення фармацевтичного ринку дезінфікуючих
засобів для забезпечення ліквідації накопичення,
розмноження патогенних мікроорганізмів та своєчасному видаленню їх з поверхні, а також для
розривання ланцюгу передачі збудників. Отже, актуальним для медичної сестри є вивчення фармацевтичного ринку даної групи товарів.
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Рис. 1 Країни-виробники дезінфікуючих засобів
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Рис. 2 Форма випуску дезінфікуючих засобів

Метою дослідження було провести товарознавчий аналіз дезінфікуючих засобів, які присутні
на вітчизняному фармацевтичному ринку України.
Матеріали і методи. Загальноприйняті статистичні та маркетингові дослідження паперових електронних джерел інформації щодо дезінфікуючих засобів(реєстр дезінфікуючих засобів
Польщі) [6].
Виклад основного матеріалу. Для досягнення
поставленої мети було проведено товарознавчий
аналіз ринку польських дезінфікуючих засобів.
Дослідження ринку дезінфікуючих засобів
Польщі встановив, що станом на 2019 рік в Польщі
зареєстровано 213 дезінфікуючих засоби. Польське
виробництво дезінфікуючих засобів забезпечують такі вітчизняні виробники: Septoma Polska,
Iodex S.A. Polska, Homclean Polska, Ecolab Niemcy,
Impuls Polska, Polfa Łódź S.A. Polska, Boruta Kolor,
Polska Dla Holifa – Polska, Lambda AW Polska,
Medical S.A. Polska, Maga-Herba Polska, Homclean
Polska, Jurbo-Agro Polska, Medisan Polska, ICN Polfa
Rzeszów Polska, Dipol Polska, Procter & Gamble

Operation Polska, Henkel - Ecolab Polska, Argon Z-dy
Chemiczne Polska, Zachem S. A. Polska, Kosmet
Rokita Polska, Naturan Polska, Voigt P.P.U.H Sp. z
o.o. Polska, TZMO S.A. Polska, Polfa S.A.Pabianice
Polska, Vispol Polska, Reckitt Benckiser Polska,
«Barlon» P.P.H.U. B. Osiński Polska, «Clovin» P.P. s.j.
Polska, TZMO Polska, „Clovin» s.j., Polska, Zachem
S. A. Polska, Technochemia Polska, Polmos Polska,
Pomed AG Polska, Libella Polska, Organika Zachem
Zdy Chemiczne Polska, Narew Polska, Oceanic
Polska.
Серед країн імпортерів лідируючу роль займають Німеччина Ecolab Niemcy (40%), Чехія
Bochemie s.r.o Republika Czeska (10%), Англія
Johnson&Johnson Medical Limited W. Brytania (7%)
та Франція Lancer Industrie, Francja (4%). Швеція та
Австрія займають лише по 2%, Хорватія та Норвегія - 0,5%. Результати наведено на рисунку 1.
Дослідження також проводилося стосовно
форми випуску дезінфікуючих засобів. Розчини
займають 95% ринку, що забезпечує зручність використання. Таблетки та серветки займають по 2%

39

№ 22 (22) / 2021 р.

♦

кожний 1% займають порошки. Результати проведених досліджень наведено на рисунку 2.
Після проведених досліджень було встановлено, що ринок Польщі насичений дезінфікуючими
засобами з вмістом альдегідів, хлору, периксогенних та амонієвих сполук, фенолу та спирту. Найбільшу частку займають засоби з вмістом альдегідів зокрема німецького виробництва. Постачання
спиртових дезінфікуючих засобів здійснюють також з Німеччини. Хлорвмісні, периксогенні, фенолові та амонієві засоби представлені в найбільшій
мірі вітчизняними дезінфікуючими препаратами.
Висновки. Проведені дослідження показали,
що в Польщі зареєстровано 213 дезінфікуючих

засоби. Вітчизняні виробники, в Польщі займають
лише 33%. На польський ринок постачання здійснюють з 11 країн світу. Серед країн імпортерів у
Польщі лідируючу роль займає Німеччина. При
виробництві дезінфікуючих засобів в Польщі виробники враховують вимоги європейського стандарту. Ринок Польщі насичений дезінфікуючими
засобами з вмістом альдегідів, хлору, периксогенних та амонієвих сполук, фенолу та спирту. Встановлено також форма випуску дезінфікуючих засобів Проведені дослідження показали, що розчини
займають 95% ринку, що обумовлено зручністю
використання. Таблетки та серветки займають
по 2% кожний і 1% займають порошки.
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АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІЙ УСКЛАДНЕННЯ У ВАГІТНИХ
З ДОКЛІНІЧНИМИ ФОРМАМИ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
Проведено аналіз даних літератури та трьох систематичних оглядів Кокранівської бази, які присвячені проблемі
безсимптомної бактеріурії у вагітних. Визначено основні тенденції щодо питань переважного етіологічного чинника, можливих патогенетичних механізмів виникнення безсимптомної бактеріурії у вагітних, сучасних підходів до діагностики даного ускладнення та принципів вибору оптимальних засобів медикаментозного впливу, схем їх призначення, акушерських та перинатальних наслідків даного патологічного стану.
Ключові слова: вагітність, пологи, безсимптомна бактеріурія.
Проведено анализ даных литературы и трех систематических обзоров Кокрановской базы, которые посвящены
проблеме бессимптомной бактериурии у беременных. Определено основные тенденции относительно вопросов
преимущественного этиологического фактора, возможных патогенетических механизмов возникновения бессимптомной бактериурии у беременных, современных подходов к диагностике даного осложнения и принципов выбора
оптимальних средств медикаментозного воздействия, схем их назначения, акушерских и перинатальных последствий даного патологического состояния.
Ключевые слова: беременность, роды, бессимптомная бактериурия.
The analysis of literary data and three systematic reviews of the Cochrane data base dealing with the problems of asymptomatic bacteriuria in the pregnant has been conducted. The main tendencies concerning the questions of prevailing etiologic factor, possible pathogenetic mechanisms causing asymptomatic bacteriuria in the pregnant, up-to-date approaches
to the diagnostics of the given complication and principles of selecting optimal pharmaceutical agents, the schemes of their
administration, obstetrical and perinatal consequences of this pathological condition have been detected.
Key words: pregnant, delivary, asymptomatic bacteriuria.

Визначення бактерій у сечових шляхах вагітних
у більшості випадків ототожнюється з їх мікробнозапальним ураженням з огляду на те, що бактеріальний фактор загальновизнаний як етіологічний
ініціатор такого характеру захворювання [4, c. 45;
12, с. 23; 22, с. 33]. Однак, ще в 1956 році E.Kass
звернув увагу дослідників на те, що інфекція є
лише ключем у реалізації процесу запалення в сечових шляхах людини. На його думку, механізми,
що призводять до бактеріурії, можуть принципово відрізнятися від тих, які забезпечують інвазію
нирок [23, с.51]. Таким чином, більше 50 років
тому була висловлена думка про існування безсимптомної бактеріурії і поставлене питання про
правомірність визнання бактеріального чинника як
етіологічного в патогенезі запальних захворювань
органів сечової системи.
Безсимптомна бактеріурія (ББ) – це такий стан,
коли, за відсутності симптомів інфекції сечових
шляхів, із сечі, взятої без катетера, висівають 105
або більше колоній будь-якого мікроорганізму в 1
мл [3, с .9; 5, с. 48; 11, с. 7]. Особливого значення ця проблема набуває у вагітних, оскільки створює серйозну загрозу для здоров’я матері і плода
[8, с. 3; 17, с. 73]. Переконливими є факти, які
свідчать, що під час вагітності безсимптомна бактеріурія у випадках пізньої діагностики чи неадекватного лікування в 40% випадків реалізується в гестаційний пієлонефрит [12, с. 24; 14, с. 35;
20, с.144]. Також безсимптомна бактеріурія
належить до категорії патологічних форм, які

є чинниками виникнення такого серйозного та навіть загрозливого для плода стану, як внутрішньоутробне його інфікування – однієї з основних причин перинатальної захворюваності та смертності
[2, с. 21; 3, с. 9; 6, с. 51]. За даними Макарова О.В.
(2014), найбільше значення у виникненні та розвитку внутрішньоутробного інфікування плода відіграють інфекції сечостатевого тракту [9, с. 12].
На сьогодні відсутній єдиний погляд на переважний мікробний спектр ураження, характер якого принципово залежить від механізмів виникнення безсимптомної бактеріурії під час вагітності.
За даними Туманової Л.Є. (2012), основною причиною її виникнення у вагітних є міхурово-сечоводний рефлюкс, як результат дії прогестерону
на гладеньком’язовий компонент різних органів
та систем [16, с. 94]. Базуючись на цьому, автор
висловлюється за переважний висхідний шлях
інфікування сечових шляхів у вагітних, коли мікробний агент потрапляє в це середовище інтраканалікулярним (по просвіту) варіантом розповсюдження з нижніх відділів урогенітального
тракту. До речі, такої думки на сьогодні дотримується більшість дослідників даної наукової проблеми
[4, с. 45;12, с. 23; 24, с.76]. З іншого боку, Бердичевський Б.А. та співавт. (2013) мають підстави
стверджувати той факт, що безсимптомна бактеріурія – це прояв автоагресії власних мікробних
середовищ, яскравим прикладом яких є кишечник
[1, с. 13], а дана думка не зовсім узгоджується з висхідним шляхом колонізації сечових шляхів.
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Отож, єдиного погляду ні на механізми виникнення, ні на переважних збудників, ні на можливості реалізації впливу даного патологічного стану на плід у вигляді його внутрішньоутробного
інфікування немає. Велика кількість досліджень,
присвячених вивченню даної проблеми, з одного
боку, свідчить про її актуальність для практичного
акушерства, а з іншого, - не відображає системного
підходу, а лише містить окремі наукові елементи,
які переважною більшістю торкаються вивчення та
апробації антимікробних препаратів, призначених
для лікування даного ускладнення вагітності.
Тому аналіз систематизованих оглядів щодо результатів когортних мультицентрових рандомізованих досліджень, які проведені у багатьох країнах
світу і висновки яких базуються на десятках тисяч
обстежень, має на меті відобразити основні тенденції щодо безсимптомної бактеріурії у вагітних
з позицій доказової медицини.
Пошук у Кокранівскій базі систематизованих
оглядів за ключовими словам «інфекції сечовивідних шляхів у вагітних» дав три огляди (Smaill,
2007; Guinto, 2010; Widmer, 2011).
Перший огляд (Smaill, 2007) [28] оцінив вплив
антибіотиків для лікування безсимптомної бактеріурії під час вагітності у порівнянні з плацебо
або відсутністю лікування стійкої бактеріурії під
час вагітності, розвиток пієлонефриту та ризик
народження дітей з малою вагою і передчасних
пологів. Другий огляд (Guinto, 2010) [29] вивчав
вплив різної тривалості лікування безсимптомної
бактеріурії під час вагітності, хоча при цьому не
враховувався переважний агент антибактеріального впливу. Третій огляд (Widmer, 2011) [30] був
присвячений пошуку найбільш ефективного засобу
терапевтичного впливу при вагітності, щоправда
при симптоматичних сечових інфекціях, що не повною мірою дає можливість екстраполіювати його
висновки на ББ.
ББ зустрічається від 2 до 10% вагітностей,
розповсюдження інфекції тісно пов’язане з соціально-економічним статусом та різко чисельно
відрізняється серед популяції невагітних та вагітних жінок з суттєвим переважанням останніх
[12, с. 24; 19, с. 36; 30, с. 38]. За даними мультицентрового рандомізованого дослідження, проведеного
у 2000 році, звіт про яке міститься у Кокранівських оглядах, частота безсимптомної бактеріурії
у Нігерії склала 86,6% [28, с. 42]. До чинників,
пов’язаних з підвищеним ризиком виникнення безсимптомної бактерурії відносяться рецидивуючі
інфекції сечовівідних шляхів у анамнезі, цукровий діабет та анатомічні аномалії сечових шляхів
[3, с.10; 6, с.50; 23, с.52].
Основний діагностичний критерій ББ – це наявність більше 100000 бактеріальних одиниць
будь-якого мікроорганізму в 1 мл сечі, взятої двократно з інтервалом не менше як в 24 години (оптимально – 3-7 діб) [11, с.7; 13, с.53]. Обов’язковою
умовою для постановки діагнозу є ідентифікація
одного і того ж збудника в обох пробах сечі. Виявлення збудника в сечі при проведенні однократного бактеріологічного дослідження діагностує ББ
у 80%, при проведенні двократного бактеріологічного контролю – до 95% [20, с.147; 24, 79].

Золотим стандартом в діагностиці ББ у вагітних
є культуральний метод дослідження з ідентифікацією збудника та оцінкою його рівня колоніального
навантаження, оскільки швидкісні тести, особливо
під час вагітності, дають значний відсоток хибно- як негативних, так і позитивних результатів
[7, с. 47; 17, с. 74]. Однак, якщо засів сечі не може
бути виконаний (враховуючи фактор доступності у
проведенні клінічних досліджень), то тести (мікроскопія свіжої сечі – лейкоцитурія більше 10 лейкоцитів у полі зору; нітритний тест) можуть бути використані [18, с. 37].
Механізми, що створюють сприятливі умови
для колонізації сечовивідних шляхів у вагітних,
обумовлені в першу чергу самою вагітністю. Це і
порушення пасажу сечі по сечовивідних шляхах за
рахунок збільшеної в розмірах вагітної матки, це і
дія прогестерону на гладеньком’язовий компонент
стінки сечоводу, підвищення осмоляльності та рН
сечі, викликані вагітністю глюкоз- та аміноацидурія [5, с. 49; 19, с. 34; 29, с. 41].
Щодо ускладнень перебігу вагітності, загально
відомий переважний напрямок їх реалізації – це
гестаційний пієлонефрит, передчасні пологи та
мала вага при народженні. Однак, дані цитованого мета-аналізу, що базуються на 25844 перебігах
вагітності/пологів, стверджують, що зв’язок частоти передчасних пологів та ББ має місце лише
у випадках реалізації останньої в гестаційний пієлонефрит. Окремо слід зауважити, що така реалізація має місце за відсутності лікування ББ в
межах від 30% до 50% вагітностей [3, с. 10; 5 с. 49;
6, с. 52; 9, с. 13].
Результати мета-аналізу 17 когортних досліджень показали, що мав місце чіткий зв’язок між
ББ та низькою вагою новонароджених при народженні, однак не вирішеним залишилось питання
чи не була ББ в даному випадку просто маркером
низького соціально-економічного статусу когорти
обстежених пацієнток [29, с.107].
Скринінг та лікування безсимптомної бактеріурії під час вагітності стали стандартом антенатального спостереження у переважній більшості
країн світу. Основні клініки Європи вважають, що
скринінг на ББ має бути рутинним, як і її лікування
з використанням засобів антрибактеріального
впливу [25, с. 72; 27, с. 173; 29, с. 97].
Оптимальним терміном обстеження вагітних на
ББ визначене перше відвідування, але не пізніше
20 тижнів вагітності, оскільки з поля зору випадає
близько 50% вагітних з ББ через пізнє обстеження і відповідно експоненційне зростання частоти
гестаційного пієлонефриту [11, с. 9; 25, с. 118].
Профілактична Цільова група (США) рекомендує
проводити скринінг вагітних жінок на ББ в терміни
12-16 тижнів [29, с. 93; 30, с. 125]. Проведене протягом двох років проспективне досілдження у клініках Канади відмітило, що частота госпіталізації з
приводу гострого пієлонефриту під час вагітності
знизилась на 7,9% у порівнянні з періодом, коли
обстеження на ББ не було скринінговим [28, с. 102].
Щодо тривалості антибактеріальної терапії, то
в дослідженнях аналізувалися різні за тривалістю схеми їх призначення: 7 досліджень (країни
Африки) – антибіотики призначались до строку
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родорозрішення, 21 дослідження – шеститижневий курс, а переважна більшість – курс тривалістю
3-7 днів. Як безперервне лікування, так і короткий
курс терапії суттєво знизили частоту пієлонефриту,
однак між собою за ефективністю суттєво не відрізнялись. Не є доцільним використання терапії
більше 10 днів [25, с. 78; 29, с. 123].
Вибір антибіотика має керуватись чутливістю збудника до атимікробних засобів, хоча дане
завдання з часом реалізувати стає все складніше
через зростання стійкості збудників до антибіотиків, що призначаються часто [7, с. 47; 13, с. 56;
27, с. 109].
При виборі антимікробного засобу слід також звертати увагу на можливість негативного
(навіть тератогенного) впливу на плід та новонародженого [11, с. 4]. Так наприклад, сульфаніламіди, у випадку, коли на момент пологів в
достатній кількості присутні в крові, пов’язані з
ризиком виникнення жовтухи новонародженого. При використанні триметоприму є небезпека
пригнічення синтезу фолієвої кислоти у плода,
а даний вітамін відіграє важливе значення у поділі клітин та профілактиці аномалій нервової
системи. Хінолонів краще уникати під час вагітності через їх нефротоксичність для плода. Не
дивлячись на появу резистентності збудників до
ампіциліну, його актуальність у лікуванні ББ не
втрачається через гарний терапевтичний ефект
та можливість створення високої концентрації
у сечі. Напівсинтетичні пеніциліни залишаються
препаратами вибору при лікуванні грампозитивних інфекцій сечі (кокова група). Цефалоспорини
та нітрофурантоін мають гарний терапевтичний
ефект і переваги у зв’язку з високою концентрацією у сечі та низькою концентрацією у плазмі крові.
Похідні налідіксової кислоти попри високу набуту
резистентність до них збудників, віднгосяться також до розряду тератогенів, а тому не можуть використовуватися в акушерській практиці [15, с. 108;
21, с. 1033; 25, с. 80; 29, с. 114].

Вибір антибактеріального препарату також має
свої переваги в різних країнах світу. Так, опитування лікарів Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції
показало, що В-лактамний антибіотик у поєднанні з нітрофурантоіном є комплексом першої лінії
застосування для лікування ББ. В США звичним
явищем у даному випадку є застосування амоксициліну в той час, як у Канаді більша перевага надається триметоприму та нітрофурантоіну. Лікарі Великобританії виступають за використання з даною
метою пеніцилінів та цефалоспоринів [30, с. 101].
Рекомендовані схеми застосування:
1.Амоксицилін 500мг всередину тричі на день
протягом 3-7 днів.
2.Амоксицилін-клавуланат 500 мг всередину
двічі на день протягом 3-7 днів.
3.Нітрофурантоін 50 мг чотири рази на добу
3-7 днів.
4.Цефалоспорини, наприклад цефподоксим
проксетил 100мг через 12 год протягом 3-7 днів.
5.Фосфоміцина трометамол 3г перорально в
якості однократної дози.
Третій Кокранівський огляд, який був проведений у 2011 році і включав у себе близько 30 тис. досліджень, не виявив жодних переваг у якогось конкретного засобу антибактеріального впливу чи схемі
його призначення у порівнянні з іншими щодо ефективності лікування ББ та профілактики ускладнень,
пов’язаних з нею. Єдине, що було доведено, - немає
необхідності у проведенні курсу лікування більше
10 діб та немає необхідності при проведенні даного
лікування госпіталізувати вагітну у стаціонар (виключно амбулаторнирй етап) [30, с. 184].
Також експертами ВООЗ при проведенні аналізу економічної ефективності заходів щодо зниження материнської та перинатальної смертності
доведено, що скринінг та лікування безсимптомної
бактеріурії у вагітних дуже економічно ефективний, особливо у випадках, коли має місце повноцінний доступ до клінічних послуг [7, с. 49; 8, с. 6;
17, с. 76; 28, с. 133].
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ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ БДМУ
У статті висвітлено проблему розвитку та впровадження симуляційного навчання, ефективність проведення навчальних тренінгів на практичних заняттях із дисципліни «Акушерство та гінекологія» у студентів зі спеціальності «Лікувальна справа» у підвищенні якості освітнього процесу.
Ключові слова: симуляційне навчання, акушерство та гінекологія, студенти.
В статье освещена проблема развития и внедрения симуляционного обучения, эффективность проведения
учебных тренингов на практических занятиях по дисциплине "Акушерство и гинекология" студентов по специальности "Лечебное дело" в повышении качества образовательного процесса.
Ключевые слова: симуляционное обучение, акушерство и гинекология, студенты.
The article highlights the problem of development and implementation of simulation training, the effectiveness of training
in practical classes in the discipline of "Obstetrics and Gynecology" for students majoring in "Medical Affairs" in improving
the quality of the educational process.
Key words: simulation training, obstetrics and gynecology, students.

Актуальність. Проблема розвитку та впровадження симуляційного навчання дуже актуальна,
оскільки дає змогу значно підвищити рівень підготовки медичних кадрів у сфері акушерства та
гінекології зменшити завдяки цьому ризики виникнення несприятливих медичних подій і лікарських
помилок, які нерідко призводять до неонатальної
та материнської смертності
Мета роботи – вивчити ефективність проведення навчальних симуляційних тренінгів на практичних заняттях із дисципліни «Акушерство та гінекологія» у студентів зі спеціальності «Лікувальна
справа» у підвищенні якості освітнього процесу.
Основна частина. Відпрацювання практичних
навичок на тренажері дає можливість студентам
краще оволодіти методиками, зокрема можливість
повторення і відпрацювання її до автоматизму. Також збільшуються можливості викладача як проконтролювати певний навик, так і доповнити його
елементами ускладнення: поєднувати норму з патологією, а також поєднувати різну патологію даних систем.
Висновки. Симуляційне навчання доповнює
підготовку студентів до реальної клінічної практики. Крім того, воно забезпечує контроль викладача
за якістю виконання кожним студентом практичних
навичок і також сприяє формуванню у студентів
професійної компетентності.
Вступ. Головним елементом навчання є його
практична професійна спрямованість. Симуляційне навчання (від. лат. simulatio — імітація, удавання) — метод навчання, в основі якого

полягає імітація будь-якого фізичного процесу за
допомогою штучної (наприклад, механічної або
комп’ютерної) системи. Навчання клінічних навичок завдяки використанню манекенів-симуляторів, тренажерів і стандартизованих пацієнтів є
«золотим стандартом» медичної освіти в розвинутих країнах світу вже понад 10 років. Саме тому в
Україні, слідуючи світовим тенденціям і керуючись
Законом України «Про вищу освіту» № 1556-VІІ
від 01.07.2014 р., почали приділяти суттєве значення розвитку симуляційного навчання як одному
зі шляхів створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення
інноваційного розвитку суспільства та підготовки
фахівців інноваційного типу. Проходячи навчання
в медичному закладі, студенти майже завжди відчувають дефіцит практичної підготовки. Для цього
існує низка перешкод — це і неможливість відтворення більшості практичних маніпуляцій, відсутність тематичних пацієнтів, етикодеонтологічні,
морально-етичні та законодавчі обмеження у взаєминах між студентами і пацієнтами. Тому найважливішими завданнями сучасної середньої, вищої та
післядипломної медичної освіти є створення умов
для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів у різних медичних галузях[3]
Мета роботи – оцінити ефективність проведення навчальних симуляційних тренінгів на
практичних заняттях із дисципліни «Акушерство
та гінекологія» у студентів БДМУ зі спеціальності «Лікувальна справа» у підвищенні якості освітнього процесу.
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Основна частина. Симуляційна медична
освіта є одним з основних способів практичної
професійної підготовки медичних працівників в
розвинених країнах. Відпрацювання навичок на
симуляторах та у віртуальних симуляційних кімнатах має високу результативність. Завдяки таким
технологіям підготовка студентів в БДМУ максимально наближена до їх реальної діяльності та професійної орієнтації.
В системі вищої медичної освіти симуляційні
технології лежать в основі способів, які створені,
щоб відтворювати клінічні ситуації відповідно до
мети навчання, повторення, оцінки і дослідження.
Симулятори варіюють від простих фізичних моделей
анатомічних структур (наприклад, модель кісток тазу
або тренажери для відпрацювання окремих умінь) до
складних пристроїв і манекенів з високою механічною реальністю і комп’ютерним управлінням.
Відомий психолог та лікар К.К. Платонов писав
про навчання спеціалістів з використанням тренажерів-симуляторів: «Тренажер - це навчальний посібник, що дозволяє формувати навички, необхідні
в реальних умовах праці» [1].
У цьому відмінність тренажера від наочних посібників, які лише «полегшують» формування навичок за допомогою знань.
Цілями симуляційного навчання є:
– Набуття, вдосконалення та практичне застосування досвіду в комунікації або практичних навичках (хірургічні шви, реанімація, інтубація тощо);
– Формування бачення недоліків процесу та комунікативності в роботі медичної команди;
– Формування здатності виявлення практичних
навичок, комунікативних здатностей, етапів алгоритму медичної допомоги, що потребують поліпшення;
– Практичне розуміння ролей та принципів роботи в команді.
– Застосування фантомів у навчанні студентів призводить до гарного засвоєння теоретичної
частини та оволодіння практичними навичками,
необхідними кожному молодому спеціалісту в
практичній діяльності.
Перевагами симуляційного тренінгу є:
– знижений стрес студента (слухача) під час
перших самостійних маніпуляцій;
– велика кількість повторів для відпрацювань
навичок;
– відпрацювання дій при рідкісних та таких, що
загрожують життю, станах;
– розвиток як індивідуальних умінь і навичок,
так і командної взаємодії;
– об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності.
Орієнтовна класифікація типів симуляторів, що
використовуються у медичній освіті:
– комп’ютеризовані манекени, екранні симулятори (дозволяють імітувати типову реакцію);
– анатомічні моделі - служать для навчання певним навичкам;
– фантом - модель людини або його частини в
справжню величину, що замінює оригінал, який
зберігає лише певні важливі його властивості
(сприяє формуванню системи взаємопов’язаних
умінь і навичок);

– манекен - фігура, на якій можна формувати
систему взаємопов’язаних умінь і навичок;
– тренажер - пристрій для імітації різних ситуацій або об’єктів, що дозволяє формувати окремі
навички та вміння;
– стандартизовані пацієнти;
– система ситуаційних завдань;
– навчальні ігри клінічного типу – допомагають
формувати вміння клінічного мислення;
– навчальні ігри організаційно-діяльнісного
типу - сприяють формуванню професійних умінь і
навичок організаційного характеру.
Виокремимо кілька аспектів змісту ситуаційного завдання шляхом декомпозиції терміну «ситуація» зважаючи на науковий доробок викладачів
Гарвардського університету [8]:
1) ситуацію розуміють як певний стан процесу,
що є доволі сталим;
2) цей стан містить у собі певну суперечність,
тобто є принципово нестаціонарним, тимчасовим
і таким, що має змінитися. Суперечливість ситуації
створює могутній потенціал її розвитку, переходу
до наступних ситуацій;
3) ситуація — це стан, що вирізняється неоднозначністю подальшого розгортання, вона характеризується варіативністю як в аспекті її перебігу,
так і майбутнього;
4) існування і розв’язання ситуації принципово важливі для діяльності людей, вона стосується їхніх інтересів і потребує часом негайних
дій, оскільки її існування може призвести до невідновних втрат;
5) ситуація припускає можливість утручання
у неї людини, що має на меті зміну стану з небажаного на бажаний.
Ситуаційне завдання передбачає осмислення
слухачами реальної професійної ситуації, яка одночасно відображає не лише конкретне практичне питання, а й актуалізує певний комплекс знань, якими
необхідно оперувати для його розв’язання. До того
ж, питання не має однозначного розв’язку та є своєрідним розгалуженим і неоднозначним оптимумом
На кафедрі акушерства і гінекології створені
всі умови, які дозволяють максимально ефективно
і досконало оволодіти знаннями, а також відпрацювати основні професійні практичні навички.
На базі кафедри акушерства та гінекології
БДМУ використовуються такі форми симуляційного навчання:  
– бригадна форма навчання (лікар акушер-гінеколог, лікар-анестезіолог, лікар-неонатолог) алгоритму введення породілі з післяпологовою матковою кровотечею;
– проведення майстер-класу з питань видів маткових кровотеч;
– проведення майстер-класу з надання екстреної допомоги при кровотечах, еклампсії;
– проведення майстер-класу з ведення фізіологічних пологів
– проведення майстер-класу з ведення планового (екстреного) кесаревого розтину;
– проведення семінарів-тренінгів з учнями
загальноосвітніх шкіл і ліцеїв.
В практичному навчанні використовуються муляжі поперечного розрізу матки для демонстрації
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навиків введення та видалення ВМС, гінекологічний муляж ZOE, муляж молочної залози.
На тренінгу "Хірургічний гемостаз при масивних акушерських кровотечах" на клінічному муляжі учасники відпрацьовують навички хірургічного
гемостазу - перев’язку маткової, яєчникової і внутрішньої клубової артерії.
Симуляційне навчання спрямоване передусім
на вирішення екстрених ситуацій в акушерській
практиці. Так, робота студентів на фантомі-симуляторі (розширений фантом пологів) дозволяє продемонструвати і відпрацювати практичні навички
зі всіх стандартних акушерських маніпуляцій, передусім таких як нормальні пологи, пологи при багатоплідній вагітності, застосування акушерських
щипців, кесарів розтин, епізіотомія, імітація випадіння пуповини, пальпаторне визначення положення плоду тощо.
Застосування ж роботизованого симуляційного
комплексу дозволяє відтворити такі базові клінічні
сценарії, як:
– пологи в тазовому передлежанні
– еклампсія
– післяпологова кровотеча пов’язана з порушенням скоротливої функції матки
– серцево-легенева недостатність матері
– гостра гіпоксія плоду
– дистонія плечиків, зупинка серця у матері
– післяпологові кровотечі тощо.
Практична підготовка студентів під час симуляційного тренінгу відбувається поетапно:
На початку практичного заняття визначається
рівень володіння теоретичними знаннями і клінічними навичками. Навчання роботи на муляжах
(ознайомлення з манекеном та обладнанням, демонстрація клінічних навичок викладачем, пояснення). Індивідуальне виконання студентами
(відпрацювання). Перевірка викладачем рівня
опанування практичних навичок (обговорення,
оцінка). Робота в команді (інсценування, міждисциплінарні тренінги). Дебрифінг (оцінка динаміки групової роботи, самооцінка). Під час
стимуляційного навчання студенти мають учасно розпізнавати критичні стани, які вимагають
екстреного втручання; визначати межі власних
умінь і компетенції та вчасно залучати спеціалістів, які потрібні в даній ситуації (анестезіологів,
лабoрантів, хірургів тощо), відпрацювати процедуру їх виклику (знати, де перебуває потрібний
спеціаліст і передати йому інформацію в стислій
формі, аби він прибув на місце якнaйшвидше, вже
готовим до дій у конкретній критичній ситуації з
неoбхідним oбладнанням). Студенти мають уміти

розподілити ролі в команді, визначати лідера, залежно від завдання, над якими працює команда в
цей момент, залучати кожного учасника команди.
У стресовому стані зростає кількість помилок, які
допускають студенти, нaвіть у тих процедурах,
які вoни раніше в спокійній ситуації відпрацьoвували на тренажерах.
Імітуючи pеальну обстановку і критичну ситуацію, потрібнo вчити студентів правильнo діяти зокрема і в екстремальних обставинах. Відповідальною частиною симуляційного навчання є
дебрифінг -обговорення дій кожного з учасників
після виконання ситуаційних сценаріїв, застосовується в освітньому процесі як «зворотний зв’язок».
Для дебрифінгу використовують перелік запитань або еталони алгоритмів дій і викладач разом зі
студентами аналізують тактику дій (на відеозапису
переглядають дії учасників команди), звертаючи
увагу як на техніку виконання, так і комунікацію,
взаємодію в команді, процес прийняття рішень,
роль лідера, розподіл завдань, ефективність використання всіх членів команди та ін. Так, у стресових ситуаціях кількість помилок значно зростає,
і дуже важливо, щоб обговорення відбувалося в
дружній, позитивній атмосфері: викладач і студенти разом визначають успіхи та позитивні моменти,
ключові проблеми і помилки; доходять висновку,
що саме потрібно змінити, аби команда працювала
краще й ефективніше досягала поставленої мети.
Для підвищення точності й надійності
суб’єктивної оцінки застосовуються різні прийоми:
анонімізація оцінки, контрольованість дослідження, фрагментація маніпуляції на окремі складові
для структурованої оцінки по кожній із них. [7]
Висновки. Таким чином, симуляційне навчання
доповнює підготовку студентів до реальної клінічної практики. Крім того, воно забезпечує контроль
викладача за якістю виконання кожним студентом
практичних навичок і також сприяє формуванню
у студентів професійної компетентності. Використання симуляційних технологій в стимуляційному центрі ВДНЗ БДМУ підвищує інтерес до процесу навчання студентів і є важливою частиною в
формуванні майбутньої професійної майстерності.
Розвиток та реформування вищої медичної освіти,
приведення до міжнародних стандартів навчальнометодичного забезпечення навчального процесу
сприятиме підвищенню якості навчання студентів
та підготовці нового покоління висококваліфікованих медичних працівників. Подальше втілення
у навчальний процес і розвиток симуляційних методів навчання є перспек тивним щодо підготовки
медичних фахівців.
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РОЛЬ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
У статті висвітлено актуальність, роль та переваги впровадження симуляційного навчання у медицині в процесі
підготовки лікарів-спеціалістів Буковинського державного медичного університету.
Ключові слова: симуляційне навчання, медична освіта, студенти-медики.
В статье освещены актуальность, роль и преимущества внедрения симуляционного обучения в медицине в процессе подготовки врачей-специалистов Буковинского государственного медицинского университета.
Ключевые слова: симуляционное обучение, медицинское образование, студенты-медики.
The article highlights the relevance, role and benefits of the introduction of simulation training in medicine in the process
of training specialists of Bukovinian State Medical University.
Key words: simulation training, medical education, medical students.

Вступ. Медична симуляція взяла свій початок
більш ніж тисячоліття тому, проте завжди була нерозривно пов’язана з розвитком медичних знань та
науково-технічним прогресом.
Симуляція – це імітація виконання реального
процесу або роботи системи протягом певного
часу. Використання симуляції як методу для набуття практичних навичок і навчання називають
симуляційним навчанням [1].
Вперше симуляція була використана в 1909 році
в сфері авіації. Саме тоді був вперше застосований
тренажер для відпрацювання навиків управління
літаками Антуанетта. В 1929 році американський
інженер Едвін Лінк запатентував тренажер для навчання пілотів польотів по радіопеленгу.
Першими фантомами, які дійшли і до сьогодні, є фантоми для пологів XVIII століття Анжеліки
де Кюдре, яка придумала власну методику симуляційного тренінгу для повитух. Пітер Сафар, засновник серцево-легеневої реанімації, на той час
завідувач відділення реанімації в Baltimore City
Hospital, США, в 1957 році опублікував книгу
“ABC of Resuscitation”, де були представлені основи СЛР (серцево-легеневої реанімації), що стали
революційними в принципах надання невідкладної допомоги (потрійний прийом Сафара). Це надихнуло норвезького лікаря Бьйорна Лінда та підприємця Асмунда Лаердала до створення першого
манекена для проведення СЛР, який відомий нам
як Resusci Anne (повернена до життя Анна). Перший комп’ютерний манекен спроектували інженер Стефан Абрахамсон і лікар Джадсон Денсон в
Університеті Південної Каліфорнії в середині 60-х
років [2]. Згодом розпочався бурхливий розвиток
комп’ютерної техніки та мікроелектроніки, внаслідок чого з’явилися новітні високотехнологічні
манекени, які дозволяли би розкрити справжній
потенціал симуляційного навчання. У зв’язку з цим

у 1994 році було створено Європейську асоціацію
з симуляції у медицині – SESAM, яка є ініціатором
проведення щорічних міжнародних конференцій
[3]. Теоретичні основи симуляційного, як одного
з методів інтерактивного навчання в медицині,
сформулював професор Гарвардської школи медицини Девід Габа. Він визначив симуляцію – технікою (методом), що направлена на зміну чи розширення реального досвіду за допомогою керованого
на основі моделювання різних аспектів реального
світу в інтерактивному режимі [4].
Основна частина. Умовно симуляційні центри
можна розділити на три типи: шпитальні або університетські, комерційні та приватні [5]. Шпитальні або
університетські симуляційні центри використовуються під час викладання клінічних дисциплін для переддипломного та післядипломного медичного навчання
контингенту. Комерційні симуляційні центри доступні незалежно від часу роботи шпиталю або університету та, залежно від напряму роботи, мають більш
індивідуалізований характер з тієї чи іншої патології
або дисципліни. У навчанні можуть використовуватися тварини та спеціалізоване медичне обладнання. Приватні симуляційні центри звичайно закриті
для відвідувачів і використовуються для тестування
нового обладнання (симуляційного або медичного),
а також для навчання розробників і дистриб’юторів.
У різних країнах світу від 5,5 до 17 % бюджету лікарень витрачається на фінансування витрат,
пов’язаних із лікарськими помилками. Так, за даними ВООЗ, у США в 2005 р. на 1 млн 240 тис.
лікарів припадало 100 тис. лікарських помилок зі
смертельним наслідком. В Ізраїлі через лікарські
помилки гине в середньому 6–7 тис. людей за рік,
у Великобританії лікарські помилки посідають третє місце в структурі причин смерті після раку та
серцево-судинних захворювань, приблизно 40 тис.
людей щороку [5].
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У стресовому стані значно збільшується кількість помилок, які роблять медичні працівники.
Забезпечення професійної компетентності лікаряспеціаліста можливе лише при відповідному засвоєнні ним практичних навичок і вмінь, постійному
їх удосконаленні та засвоєнні нових. Саме це і має
на меті симуляційне навчання в умовах сьогодення.
Згідно з дослідженням D. L. Rodgers et al. (2009)
[6], використання високотехнологічних симуляційних методів виявилося більш ефективним, ніж традиційне навчання. P. I. Morgan і D. A. CleaveHogg
(1999) [7] відмітили, що 71 % медичних шкіл
використовують деякі форми манекенів або симуляторів з метою викладання анестезії для студентів-медиків. Близько 80 % цих закладів застосовують симуляцію для післядипломної освіти. Така
розповсюдженість користуванням симуляційними
технологіями зумовлена можливістю об’єктивної
оцінки швидкості прийняття рішень і визначення
кількості помилок протягом навчання. Окрім того,
було визначено, що використання симуляційних
технологій сприяє покращанню особистої й командної компетенції та реального виробництва в
клінічних умовах, що стосується ACLS (Advanced
Cardiovascular Life Support) протоколів [8].
Реформа вищої медичної освіти вимагає пошуку нових методів для підготовки студентів, які будуть професійно компетентними після закінчення
навчання. Останніми роками симуляційне навчання набуло особливо активного розвитку та стає все
більш поширеним в Україні, слідуючи світовим
тенденціям та відповідно до українського реформованого законодавства. Симуляційне навчання
студентів-медиків є одним із найперспективніших
шляхів створення та впровадження нових навчальних курсів для підготовки фахівців інноваційного
типу, адже сучасний світ високотехнологічної медицини ставить більш високі вимоги до якості медичних послуг.
Симуляційне навчання студентів-медиків –
невід’ємний компонент якісної підготовки спеціалістів-медиків в усьому світі та в Україні зокрема.
Однак в Україні відповідні структурні підрозділи
та належне обладнання для впровадження симуляційної медицини — швидше виняток, ніж правило. Поява можливості в організації симуляційного
навчання – необхідний і розумний напрямок у навчальному процесі. Саме тому на базі Буковинського державного медичного Університету успішно
працює новий сучасно обладнаний Центр симуляційної медицини, що значно покращує можливості
навчання та відпрацювання практичних навичок
студентів та лікарів. Перспектива удосконалення
широкого спектру практичних умінь без ризику
завдати шкоди пацієнту надає впевненість для студентів у власних професійних компетенціях. Наявність досвідчених викладачів (інструкторів), які
мають багатий досвід лікувальної та навчальної
роботи допомагає студентам швидше та якісніше
опанувати повний обсяг завдань.
Симуляційне навчання студентів-медиків має
ряд переваг, а саме: вміння орієнтуватися у стресовій ситуації, використання фактичних знань студента, критичне мислення, командна взаємодія, рівень активності, швидкість реагування, співпраця

з колегами, інтеграція, комунікативні навички
та ініціативність.
Симуляційне навчання у підготовці студентівмедиків передбачає тренінг без ризику для пацієнтів та без стресу для учасника адже виключається
людський фактор: не виникає сором’язливості та
збентеження ні з одного, ні з іншого боку; немає
страху, що під час процедури або огляду пацієнт
може поводити себе неадекватно або зовсім відмовиться від процедур та огляду.
Також студентам надається можливість повторів без обмеження та незалежність від роботи
клініки. Тобто навчання проводиться незалежно
від наявності в клініці відповідних пацієнтів,
за допомогою симуляторів можна змоделювати
складний або рідкісний випадок, не очікуючи на
подібний в медичній установі для демонстрації.
В зв’язку з повною незалежністю від графіку
лікувальних закладів студенти та викладачі можуть набагато раціональніше використовувати
час, наданий для відпрацювання саме практичних умінь. Такий підхід забезпечує ретельний
контроль викладача за якістю виконання практичних навичок кожним учнем.
В умовах високотехнологічного сьогодення,
зростає обсяг навичок та прискорюється темп
життя, що сприяє новим підходам до навчання.
Нові підходи до організації навчання студентів
формуються шляхом швидкого розвитку медицини та освіти в поєднанні з сучасними потребами
студентів. Мотивація до навчання повинна бути
зумовлена майбутнім впровадженням здобутих
знань в практичну медицину та відповідати запитам сучасної медицини в світі. Важливим моментом є налагодження комунікаційних зв’язків
між викладачем та студентом тому, що створення
доброзичливої атмосфери сприяє кращому засвоєнню інформації. Завданням стає пошук знань, їх
сумісне створення у процесі взаємодії викладача
і студента. Вагомим є розвиток здатності до проблемного мислення, до ефективної діяльності
в ситуаціях невизначеності. Студент-медик повинен вміти виконувати певні практичні і теоретичні завдання, вміти розв’язувати певні соціальні і
життєві проблеми, правильно оцінювати різноманітні ситуації в контексті певних світоглядних,
етичних та наукових ідей. Формування цих здібностей стає особливою метою освітнього процесу, яка протиставляється простому накопиченню
знань і навичок.
Висновки. Отже, основними принципами симуляційного навчання є: ретельна, продумана та
запланована практика, що враховує потреби студентів, рефлексія (роздуми, розгляд, аналіз) та
ефективний зворотній зв’язок. Поєднання комплексного підходу у навчанні майбутніх лікарів сприяє кращому засвоєнню матеріалу та формуванню
стійких знань майбутнього лікаря. Ми стоїмо на
порозі нових змін у освіті та умов праці, що викликає нагальну потребу в навчанні протягом усього
життя. Ми зобов’язані дати суспільству таку систему вищої освіти, яка б забезпечувала студентам-медикам сприятливі умови пошуку сфери найбільш
плідного застосування набутих знань як в Україні,
так і за її межами.
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АНАЛІЗ ПРИЗНАЧЕННЯ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
У пропонованій статті йде мова про використання в якості замісної терапії у дітей молодшого віку ферментних
препаратів при захворюваннях підшлункової залози.
Ключові слова: підшлункова залоза, ліпаза, кишківник, ферменти.
Статья посвящена использованию, в качестве заместительной терапии у детей младшего возраста, ферментных
препаратов при заболеваниях поджелудочной железы.
Ключевые слова: поджелудочная железа, липаза, кишечник, ферменты.
To the offered article speech goes about the use, as replaceable therapy for the children of junior age, enzymic preparations of pancreas.
Key words: pancreas, lipasa, bowels, enzymes.

Вступ. Порушення
роботи
підшлункової залози у дітей раннього віку може бути
зумовлена захворюваннями безпосередньо самої залози(природжена гіползія, муковісцидоз),
а також різними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, порушенням мікробіоценозу кишківника, харчовою алергією, що супроводжується
мальдигестією та мальабсорбцією.
Зниження функцій перетравлювання та всмоктування їжі пов’язане з зменшенням вироблення
панкреатичних ферментів, а також їх інактивацією, розведенням концентрації у порожнині кишки,
швидким транзитом кишкового вмісту, порушенням змішування ферментів з хімусом, зниженням
продукції панкреозиміну, секретину і ентерокінази.
Мета статті. Вибір препаратів для замісної терапії визначається рівнем кислотності шлункового
соку та кишкового вмісту, станом моторики кишківника, наявністю метеоризму, адекватністю дози
та тривалістю прийому. Крім того, ферментативні
препарати повинні бути нетоксичними та стійкими
до дії соляної кислоти й пепсину, добре переноситися хворими, вміщувати достатню дозу ферментів, оптимально діяти при кислотності 5,0-7,0 і не
викликати побічних ефектів.
Основна частина. При призначенні препаратів для усунення первинної панкреатичної недостатності, необхідно звертати увагу на наявність
у них ліпази. Це пов’язано з тим,що ліпаза більш
чутлива до впливу різних несприятливих факторів,
її кількість знижується раніше, ніж амілази і протеази. Крім того, ліпаза скоріше інактивується та
гідролізується при зниженні кислотності у порожнині дванадцятипалої кишки, а екстрапанкреатичні джерела ліпази (ротова та шлункова) не в змозі
компенсувати зниження активності панкреатичної
ліпази.
Окрім вмісту і кількості ліпази, вибір препаратів для замісної терапії залежить від рівня продукції інших ферментів, у тому числі від вмісту
протеаз (трипсин, хімотрипсин прискорюють інактивацію ліпази), порушень випорожнення (великі

дози ліпази викликають закреп, жовчогінні компоненти пронос), рівня шлункової секреції, наявності
метеоризму, дисфункції жовчного міхура.
При призначенні ферментативних препаратів
дітям, потрібно враховувати особливості функціонального стану підшлункової залози, шлунка, жовчного міхура, печінки і складу жовчі у різні вікові
періоди, а у дітей до 1 року життя треба брати до
уваги тип вигодовування (природній або штучний).
Відомо, що у новонародженої дитини зовнішньосекреторна функція підшлункової залози розвинена слабко, відмічається низький об’єм
панкреатичного соку після стимуляції, відсутня
амілолітична активність. Після початку годування
збільшується ферментовиділення, причому максимального розвитку екзокринна функція досягає до 2-3 років життя. Особливо швидко зростає
амілолітична активність після введення прикорму.
Ліполітична активність дуоденального вмісту досягає рівня дорослої людини до 12 років. У новонароджених дітей і дітей перших місяців життя
у процесі гідролізу молочного жиру велику роль
відіграє ліпаза слинних залоз та шлунка. Збільшення за віком синтезу панкреатичної ліпази пов’язане
із перевагою у харчовому раціоні довголанцюгових тригліцеридів. Протеолітична активність дуоденального вмісту у дітей до 12 років вища, ніж
у дорослих. Отже, при призначенні ферментних
препаратів необхідно звернути увагу на вміст в них
ліпази та амілази (особливо у дітей першого півріччя життя), рівень протеази повинен бути низьким. У зв’язку з наведеним,оптимальними для дітей раннього віку є такі препарати, як креон 8000,
панкреазим, пепзим, панкреатин, мезим форте.
Доведено, що стан шлункової секреції у дітей
також має вікові зміни. У дітей перших місяців
життя спостерігається майже повна відсутність
вільної соляної кислоти у шлунковому соці, проте
кількість її починає збільшуватись після введення
прикорму. До періоду статевого дозрівання кислотність шлункового соку знижується від нейтральної
(у новонародженого кислотність=7) до різко кислої
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(в 7-11 років кислотність=2). Становлення шлункової секреції слід оцінювати як еволюційно створену адаптацію дитини до материнського молока, яке
легко засвоюється і має ферментативні властивості
за рахунок автокаталітичного компонента. Низький
кислотно-пептичний потенціал у дітей перших місяців життя забезечує збереження імуноглобулінів,
лімфоцитів і макрофагів материнського молока.
У дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні, рівень вільної кислотності вищий, ніж у дітей на
природному вигодовуванні. Отже, у дітей раннього
віку можливе призначення ферментних препаратів
без кислотостійкої оболонки. Перевагу мають препарати, що містять пепсин, соляну і холеву кислоти
(панзинорм форте, пепфіз) або можливе призначення ферментних препаратів, що не містять соляної
кислоти, у комбінації з абоміном, пепсидилом.
Обираючи ферментні препарати, слід зважати
і на те, що діти мають певні вікові зміни вмісту
жовчних кислот у жовчі. Концентрація жовчних
кислот у печінковій жовчі у дітей першого року
життя висока, потім вона поступово знижується до 10 років, а у дорослих знову збільшується.
Протягом першого півріччя життя гепатоцити
недостатньо продукують жовчні солі. Особливо
низька активність жовчоутворення у недоношених дітей, вона становить лише 10-30% жовчоутворення у доношених. Цей дефіцит частково компенсується емульгуванням жіночого молока. Тому
при лікуванні зовнішньосекреторної панкреатичної недостатності у дітей грудного і раннього віку
необхідно переважно призначати препарати, що
містять компоненти жовчі (при відсутності синдрому діареї).
Перед призначенням ферментних препаратів
необхідно оцінити стан зовнішньосекреторної
функції підшлункової залози.
У дітей найчастіше діагностується гіперсекреторний тип секреції. Цей тип характерний для початкових стадій хронічного панкреатиту, що проявляється в неглибоких запальних змінах в підшлунковій залозі. Терапія ферментами має одночасно заміну та антиферментну мету, оскільки відомо, що
коли ферменти підшлункової залози потрапляють
до дванадцятипалої кишки,спрацьовує рефлекс
гальмування синтезу цих ферментів. Тобто застосування ферментних препаратів спрямовано на забезпечення «відпочинку» і відновлення екзокринної функції залози.
Гіперсекреторний тип відмічається при дифузному фіброзі, дистрофічих і дегенеративних
змінах у підшлунковій залозі (наприклад, після
тяжкого епідемічного паротиту, гіпотрофіі тяжкого ступеня із глибокими змінами у внутрішніх
органах, після тяжких гіпотоксичних станів, після
отруєння тощо).
Для визначення стану зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози використовують
комплекс досліджень.
Для діагностики порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози використовують
зондування з стимуляцією секретином та панкреозиміном. Цей метод дуже інформативний, але
у дітей, особливо раннього віку, технічно неможливий. Тому для оцінки функціонування стану

підшлункової залози у дітей використовують
непрямі методики.
У дітей частіше діагностуються легкі порушення, тому для оцінки функціонального стану
підшлункової залози має значення характерна динаміка всіх даних у комплексі, а не окремо взятих
показників.
Діагностична програма повинна включати:
– визначення панкреатичної еластази-1 в сироватці (N<3,5нг/мл) та калі (N>200 мкг/гкал)
– ліпазу сироватки (N 0-190 MO/л)
– йодоліполовий тест, що свідчить про активність ліпази
– рентген-плівковий тест
– копрограму
У дітей перших років життя частіше використовується копрологічний метод. Цей метод має перевагу через доступність, низьку собівартість і може
бути використаний при скринінговому обстеженні
дитячого населення. Крім того, за допомогою копрограми стає можливим контроль за адекватність
підбору медекаментозного засобу, дози, кратності
прийому і тривалості його застосування.
Рядом досліджень доведено розвиток фіброзної колонопатії при тривалому застосуванні ферментативних препаратів, що мають оболонку з
кополімера метакрилової кислоти – еудрагіну (нутризим, панкреаза, панцитрат 25000). Отже, за необхідністі тривалої замісної ферментотерапії (муковісцидоз, природжена гіпоплазія підшлункової
залози) необхідно призначати креон або лікреазу,
в яких відсутня еудрагінова оболонка. Середня добова доза ферментів (2-6 тис.ОД/кг маси) повинна
бути рівномірно розподілена на всі прийоми їжі,
надходити до організму одночасно з їжею, відповідно до її кількості. Критеріями достатності дози є
нормалізація випорожнення, відсутність стеатореї,
вікові набуття маси.
При виборі засобу для лікування алергічних захворювань необхідно враховувати, що до складу
деяких препаратів входять ферменти рослинного,
мікробного або грибкового походження. Так, при
наявності у дітей побутової та грибкової сенсибілізації протипоказані препарати, що містять грибкові ферменти (пепфіз, ораз, ензимтилат, сомілаза,
комбіцим).
Препарат солізим, до складу якого
входить ліполітичний фермент, що отримується з
Penicillinium solitum, не повинен призначатись дітям із гіперчутливістю до антибіотиків пеніцилінової групи. Препарат полензим не показаний хворим
на поліноз, тому що містить поленазу, яка отримується із квіткового пилку. За наявності гіперсенсибілізації до білків коров’ячого молока, яловичини
або свинини необхідно уникати застосування препаратів, що містять тваринний панкреатин. Слід
також пам’ятати про антигенну спорідненість між
білками коров’ячого молока та яловичини. Тобто,
дітям із харчовою алергією на коров’яче молоко
показані препарати, що мають в основі свинячий
панкреатин (креон, панкреаль Кішнера, вобензим,
мульсаль, флогензим).
Розрізняють первинну та вторинну дисахаридазну і пептидазну недостність, дефіцит ентерокінази. Природжене зниження синтезу ентерокінази,
яка перетравлює неактивний трипсин, призводить
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до дефіциту панкреатичних протеаз. Вторинна
ферментативна недостатність може виникати внаслідок ураження слизової оболонки тонкої кишки
після ротавірусних ентеритів, лямбліозу, при хворобі Крона, целіакії, а також під впливом деяких
медикаментозних засобів. При целіакії, окрім первиної пептидазної недостатності, відмічається також порушення імунологічного гомеостазу. Інфільтрація лімфоїдними клітинами та дифузна атрофія
ентероцитів дванадцятипалої кишки призводить до
зниження синтезу секретину і холецистокініну та
викликає розвиток панкреатичної недостатності.
Тому при лікуванні цього захворювання показана
замісна ферментотерапія для оптимізації порожнинного перетравлювання, корекції дисбіоценозу
кишківника та імунологічного гомеостазу курсом
1-2місяці. Слід пам’ятати про неприпустимість при
целіакії призначення таблеток і пігулок в оболонці,
тому що у її складі міститься глютен. Також не слід
призначати рідкі медикаментозні форми, до складу
яких входить солод.
При транзиторній та вторинній лактазній недостатності доцільно застосовувати препарати, що
містять бета-галактозидазу: лактейд, керулак, лактразу, тілактазу. Дозу препарату потрібно добирати
індивідуально. Для корекції сахарозо-ізомальтазної
недостатності на тлі дієтотерапії показано призначення препарату сукраїд, що має високу сахарозну активність (приймають під час їжі по 1-2 мл на
початку та наприкінці кожного прийому їжі). При
визначенні у копрограмі великої кількості позаклітинного крохмалю, зниженні рН (менше 5,5) на тлі
інших нормальних показників можна застосувати
етимзилат, що містить фунгальну амілазу, пенфіл,
до складу якого входить фунгальна діастаза, а також препарати з целюлозою (панкреаль Кіршнера).
Відомо, що при дисбактеріозі розвивається ураження слизової оболонки тонкої кишки як ендотоксинами, так і безпосередньо самою патогенною та
умовнопатогенною флорою. Ендотоксини вражають
клітинні мембрани, спричиняють збільшення продукції вільних радикалів і передчасну декон’югацію
жовчних кислот у верхніх відділах кишківника. Це
призводить до зміни у структурі жовчної міцели, порушення емульгування жирів жовчю та зниження
ефекту впливу панкреатичної ліпази на гідроліз тригліцеридів. Враховуючи те, що зовнішньосекреторна панкреатична недостатність, яка є при дисбактеріозі, є вторинною, необхідно перш за все відновити
нормальний мікробіоценоз кишківника. Ферментні
препарати застосовуються із замісною метою, їх
слід добирати з урахуванням характеру випорожнень і наявності метеоризму.

Численними спостереженнями було встановлено, що перебіг гострих кишкових інфекцій
у 62-76% дітей ускладнюється синдромом мальабсорбції. Максимально визначені зміни активності панкреатичних ферментів відмічають від 5до 16-ої доби хвороби.
Внаслідок розвитку синдрому мальабсорбції
при різноманітних гастроентерологічній патології можуть виникати симптоми гіповітамінозів,
дефіциту мікро- і макроелементів, з розвитком
залізодефіцитної, мегалобластної вітамінодефіцитної анемії. При лікуванні фолієводефіцитної
анемії необхідно врахувати, що панкреатин має
властивість утворювати комплекси з фолієвою
кислотою, інактивуючи її та порушуючи всмоктування. Застосування медикаментозних засобів,
що містять тваринний панкреатин, є неефективним. В таких випадках показано призначення препаратів, до складу яких входять рослинні
ферменти (пепфіз, пепзим, ензимтал, солізим,
сомілаза).
Результати дослідження та їх обговорення
Таким чином, критеріями вибору ферментного
препарату для проведення замісної терапії у дітей
перших трьох років життя є наявність ферментів
підшлункової залози, активність ферментів підшлункової залози, функціональні і вікові особливості стану травної системи, індивідуальні особливості організму.
Тобто, при виборі ферментного препарату необхідно:
– визначити провідний синдром: панкреатична
недостатність, недостатність жовчовиділення, гастритичний, ентеральний, колітичний синдром або
їх комбінація;
– визначити тип порушення екзокринної функції підшлункової залози;
– враховуючи вік дитини, тип вигодовування,
фізіологічні вікові особливості травлення та індивідуальні особливості кожної дитини;
– враховувати наявність супутньої патології
(алергічні захворювання, функціональні розлади
шлунково-кишкового тракту, дефіцитні стани).
Висновок
На сьогоднішній день крім клінічної ефективності та безпеки ферментномісної терапії велике
значення приділяють їх фармакоекономічним аспектам. В даний час чимало проведено діагностичних заходів, щодо вчасного виявлення та усунення
захворювань і вад шлунково-кишкового тракту у
дітей грудного та раннього віку. Вивчається багато особливостей щодо призначення того чи іншого
медикаментозного препарату .
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕТІОПАТОГЕНЕЗ
ДЕЯКИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Досконале вивчення сучасних уявлень про етіологію та патогенез інфекційних захворювань є дуже важливим
для всебічного розуміння механизмів винекнення та перебігу захворювання, своєчасного втановлення діагнозу та
вибору адекватної та обгрунтованої схеми терапії хворих.
Ключові слова: інфекційні захворювання, етіологія, патогенез, герпес вірус, вірус Епштейна-Барр.
Доскональное изучение современных представлений об этиологии и патогенезе инфекционных заболеваний
является очень важным для всестороннего понимания механизмов возникновения и течения заболевания, своевременного установления диагноза и выбора адекватной и обоснованной схемы терапии больных.
Ключевые слова: инфекционные заболевания, этиология, патогенез, герпес вирус, вирус Эпштейна-Барр.
A thorough study of modern ideas about the etiology and pathogenesis of infectious diseases is very important for a
comprehensive understanding of the mechanisms of the onset and course of the disease, timely diagnosis and the choice
of an adequate and justified treatment regimen for patients.
Key words: infectious diseases, etiology, pathogenesis, herpes virus, Epstein-Barr virus.

Інфекційні захворювання - це хвороби, причинами яких є мікроорганізми: бактерії, віруси,
гриби, паразити або їх токсини. Інфекційні хвороби займають важливе місце в житті людини. Вони
відносяться до масових захворювань і кожна людина упродовж життя неодноразово переносить різні
інфекційні хвороби. Знання з інфекційних хвороб,
розуміння закономірностей і механізмів розви-

тку інфекційного процесу, вміння їх застосування
в діагностиці та диференціальній діагностиці дуже
важливі для своєчасного встановлення діагнозу та
вибору адекватної та обгрунтованої схеми терапії
хворих [1, с. 7].
Герпес-вірусна інфекція відноситься до найбільш поширених вірусних інфекцій. Герпетичні
вірусні захворювання – одна з актуальних проблем
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сучасної клінічної медицини. Герпес все частіше
створює комплекс медичних, соціальних, психологічних та косметичних проблем. За сучасними
оцінками, інфікованість населення вірусом герпеса
наближається до 90%, що підтверджується сероепідеміологічними дослідженнями. Причому від 12
до 25% інфікованих людей страждають рецидивними формами захворювань, у 30%, за даними різних
авторів, інфекція виявляється в субклінічній і латентній формах. [2, с. 66]. Несприятлива екологічна
обстановка, зниження рівня соціального захисту і,
як наслідок цього, пригнічення захисних сил організму сприяють істотному збільшенню поширеності герпесвірусних інфекцій. Все вищевикладене
дозволяє вважати герпесвірусні інфекції важливою
медико-соціальною проблемою сучасної медицини
[4, с. 12].
До теперішнього часу не спостерігається
тенденції до зменшення числа захворювань, що
пов’язані з розвитком вторинної імунної недостатності, на тлі якої можуть розвиватися опортуністичні захворювання. На сьогоднішній день у структурі
таких захворювань найбільшу клінічну значимість
представляє група герпесвірусних інфекцій [10, с.
986]. Слід зазначити, що герпесвіруси, які широко
поширені в людській популяції, є пантропни і здатні вражати практично всі органи і системи людини.
Вони викликають латентну, гостру і хронічну форми інфекції [5, с. 32].
Розповсюдженість ВЕБ є дуже високою: за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
близько 55-60% дітей раннього віку (до 3-х років)
є інфікованими ВЕБ, переважна більшість дорослого населення планети (біля 90%) мають специфічні сироваткові антитіла до ВЕБ, а захворюваність різними клінічними формами ВЕБ інфекції в
різних країнах світу коливається від 3-5 до 45-80
випадків на 100 тис. населення, при цьому в осіб
15-25 років вона вдвічі вище. Терміни первинного інфікування залежать від соціально-побутових
умов. У країнах, що розвиваються і соціально
неблагополучних сім’ях більшість дітей інфікуються віком від 6 міс. до 3 років, досягаючи 80%,
частіше цей період протікає безсимптомно, іноді у вигляді легкого гострого респіраторного захворювання. У розвинених країнах і соціально
благополучних сім’ях інфікування відбувається в більш старшому віці, частіше підлітковому.
У США серопозитивні тільки 40-50% підлітків,
причому в забезпечених верствах населення частка серопозитивних підліток нижче. У світі щорічно
ВЕБ заражаються від 16 до 800 осіб на 100 000 населення [9, с. 18].
Інфекція,
спричинена
вірусом
Епштейна-Барр (ВЕБ), як і інші герпесвірусні інфекції, відноситься до інфекцій,
клінічні прояви яких безпосередньо пов’язані з патологією імунної системи. За останні 10-15 років
зросла кількість пацієнтів з рецидивуючими інфекціями, спричиненими ВЕБ.
ВЕБ є представником онкогенних ДНК-вірусів,
діапазон онкологічних захворювань, асоційованих
з ним, постійно збільшується.
Резервуаром та джерелом інфекції можуть бути
вірусоносії та хворі маніфестними, стертими, ла-

тентними формами захворювання. ВЕБ здатний
культивуватися на тканинах лабораторних тварин,
що передбачає можливість передачі інфекції людині від інфікованих лабораторних тварин. Більшість
осіб (70-90%), які перенесли гостру ВЕБ-інфекцію,
виділяють вірус в наступні 1-18 місяців. Ряд авторів вважають, що виділення вірусу зі слиною у
здорових серопозитивних людей відбувається періодично протягом усього життя, джерелами можуть бути як В-лімфоцити слизової оболонки, так
і плазматичні клітини або клітини плоского епітелію. Ряд авторі в відзначають зв’язок між імунною системою і виділенням вірусу в зовнішнє середовище. Частота виділення вірусу різко зростає
при порушеннях в імунній системі, що і пояснює
реактивацію ВЕБ-інфекції у ВІЛ-позитивних осіб в
будь-якому віці [7, с. 57].
Розглядаючи особливості виникнення інфекційного процесу, необхідно відзначити шляхи і
чинники передачі ВЕБ, які обумовлюють клінічні
прояви і вибір біологічного матеріалу для лабораторного дослідження. Виділяють такі основні механізми передачі інфекції: аерозольний і перкутанний. При аерозольному механізмі передачі інфекції
найбільш поширений повітряно-крапельний шлях
інфікування. Воротами інфекції при даному шляху
передачі служить ротоглотки. Для реалізації повітряно-краплинного шляху необхідний безпосередній близький контакт зі слиною, контамінованою
ВЕБ. У літературі є дані про можливе зараження
людини через харчові продукти, що містять ВЕБ
[8, с.5]. При перкутанному механізмі реалізується
ряд шляхів: ентеральний (при поцілунках і орогенітальному сексі), парентеральний, статевий (присутні дані про виділення ВЕБ із секрету цервікального каналу та сперми), контактно-побутовий (при
цьому факторами передачі можуть бути інфіковані
слиною предмети побуту). Вірус може передаватися при гемотрансфузіях та трансплантації органів,
що особливо небезпечно для серонегативних реципієнтів з пригніченим імунітетом Також існує і вертикальний шлях передачі ВЕБ від матері до дитини
протягом вагітності, що призводить до ураження
серця, очей, печінки плода. Грудне молоко матерівгодувальниць може містити ВЕБ, але даний шлях
передачі залишається маловивченим. Ряд авторів
не виключають і трансмісивний шлях передачі ВЕБ
на підставі територіальної локації районів з поширенням серед населення лімфоми Беркітта, у зоні
проживання яких поширені комари роду Anopheles
і Mansonia. Однак існує інше трактування цього збігу: часта зустрічаємості лімфоми Беркітта в
зоні поширення комарів пояснюється як наслідок
малярійної інфекції та послаблення імунологічного контролю за ураженими вірусом клітинами, що
призводить в подальшому до їх проліферації і підвищує ймовірність виникнення мутацій лімфоцитів. Така велика кількість різних шляхів і факторів
передачі ВЕБ пояснює його широке розповсюдження [3, с. 73].
ВЕБ був відкритий і описаний у 1964 році англійським вірусологом Майклом Ентоні Епштейном і канадським вірусологом Івонной Барр. Згідно
з класифікацією Міжнародного комітету з таксономії вірусів (2005), ВЕБ відноситься до сімейства
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Herpesviridae, підродини Gammaherpesviridae, роду
Lymphocryptovirus і є вірусом герпесу людини
IV типу. Вірус має сферичну форму з діаметром
120-150 нм. Внутрішній компонент представлений нуклеоїдом, що містить ДНК і заключений в
нуклеокапсид діаметром 45 мкм з ікосаедрічним
типом симетрії. Липопротеідна оболонка (суперкапсид) має на поверхні пепломери для взаємодії з
рецепторами. Геном ВЕБ представлений лінійною
ДНК довжиною 172 тисяч пар нуклеотидів і кодує
близько 90 відкритих рамок зчитування. Мінливість вірусу залежить від числа тандемних повторів
(повтор двох і більше пар нуклеотидів в послідовності ДНК). У геномі ВЕБ дослідниками знайдено
до 20 таких повторів.
У процесі реплікації вірусу експресується понад 70 різних вірус-специфічних білків, однак до
теперішнього часу виділено групи імуногенних
білків, визначення антитіл до яких дає змогу диференціювати стадію інфекції. ЕА (Early antigen)
– ранній антиген (компоненти D та R), VCA (Viral
capsid antigen) – вірусний капсидний антиген,
EBNA (Epstein-Barr nuclear antigen) – ядерний антиген. Крім того, існують ВЕБ-індуковані 3 антигена клітинних мембран: LMP (Latent membrane
protein) – латентний мембранний білок (gr 350/300,
gr 250/200, gr 85) та дві mRNAs (Epstain-Barr virus
Encoded RNAs) - EBER-1 та EBER-2. ЕА – антигени з’являються рано, не вимагають попереднього
синтезу ДНК. Доведено, що вони мають зв’язок з
рибонуклеотид-редуктазою, вірус-синтезованою
ДНК-полімеразою. ЕА/D розташований в ядрах
та цитоплазмі, EA/R локалізується тільки в цитоплазмі. EBNA виявляється на пізніх термінах
інфікування. Встановлено, що ВЕБ існує в двох
формах: лінійній (зрілий віріон) та циркуляторноепісомальній (у латентно інфікованих клітинах).
Останнє забезпечує стійкість ДНК до екзонуклеаз.
Латентно інфіковані клітини можуть вступати у
літичний цикл завдяки активації ранніх трансактивованих генів: BZLF-1 та BZLF-2. BZLF-1 кодує
вірусну ДНК-полімеразу, тимідинкіназу, тимідилат-синтетазу, рибонуклеотид-редуктазу, протеїнкіназу, які беруть участь у метаболізмі та синтезі
ДНК, а BZLF-2 включає поширення та обмеження
ранніх антигенів [11, с. 325].
Виживання вірусу шляхом інтеграції з геномом
інфікованих лімфоцитів при ВЕБ-інфекції може
стати причиною ряду хронічних та аутоімунних
захворювань. При клонуванні генома ВЕБ, виділеного від хворих у різних регіонах світу, ідентифіковано 2 генотипа. Геноми ВЕБ-1 та ВЕБ-2 майже
ідентичні, що визначає їх приналежність до одного
серотипу та розвитку перехресного протективного
імунітету.
Відомо, що ВЕБ вражає переважно В-лімфоцити.
На сьогоднішній день існують дослідження, що
підтверджують важливість В-лімфоцитів у життєвому циклі ВЕБ. Так, при дослідженні дітей з
вродженим генетичним захворюванням – агаммаглобулінемією Брутона, яка характеризується відсутністю В-лімфоцитів, встановлено, що розвиток
ВЕБ-інфекції неможливий. Після проникнення
у В-лімфоцит лінійний вірусний геном перетворюється епісому – екстрахромосомну нуклеїнову

кислоту, яка має можливість до самореплікації. Реплікація ВЕБ відбувається у ядрі клітини людини.
За даними літератури, інтеграція ДНК ВЕБ у геном
В-лімфоцитів не характерна. Епісома ВЕБ виробляє 1-50 копій геному, які успадковують клітининащадки. Первинна реплікація вірусу відбувається
епітелії слизової оболонки ротоглотки та носоглотки, протоках слинних залоз, а також в лімфоїдних
утвореннях. Потім спостерігається гематогенна і
лімфогенна диссемінація вірусу. Шляхи реалізації
персистенції ВЕБ-інфекції залежать від стану імунної системи організму [8, с. 7].
Особливістю ВЕБ-інфекції є виборче інфікування В-лімфоцитів через специфічний рецептор СD21+. Однак вірус персистує не тільки в
В-лімфоцитах і епітеліоцитах назофарингеальної
зони і слинних залоз, але й здатний інфікувати і інші
клітини: Т-лімфоцити, клітини-природні кілери
(NК-клітини), макрофаги, нейтрофіли, епітеліоцити судин. Вірус підсилює проліферацію цих клітин,
оберігаючи їх від апоптозу. Викликаючи імунодефіцитний стан, вірус може тривало персистувати
в макроорганізмі.
Велике значення в противірусному захисті організму має система інтерферонів. Вона здійснює
першу лінію оборони і бере участь в процесах знищення чужорідних об’єктів. Для вірусних інфекцій
характерно виражене пригнічення інтерфероногенезу. Фонові показники сироваткового інтерферону
(ІФН) поєднуються з різко пригніченою здатністю
імуноцитів синтезувати ІФН-α і ІФН-γ до 5-10% від
рівня норми. Безпосередньо після інфікування активізуються неспецифічні механізми, що обмежують
поширення інфекції до активації процесів включення специфічного імунітету . Основним механізмом
клітинного імунного захисту вважають специфічні
СD8+ цитотоксичні Т-лімфоцити, які здатні лізирувати інфіковані клітини. Зміни в системі клітинноопосередкованого імунітету у вигляді пригнічення
системи ІФН і NК-клітин лежать у основі латентного перебігу ВЕБ-інфекції. Контроль а поширенням ВЕБ в організмі здійснюють СD4+-лімфоцити, викликаючи загибель заражених В-лімфоцитів
через рецептор апоптозу CD95+. Хелпери-індуктори
СD4+-лімфоцити розпізнають експресований антиген ВЕБ, представлений на макрофагах, активують
імунну відповідь і запускають гуморальні механізми імунного захисту [6, с. 65].
Інфікування вірусом клітин назофарингеальної
зони, епітеліоцитів та лімфоїдних клітин активує
синтез прозапальних цитокінів: фактора некрозу
пухлини-α (ФНП-α), інтерлейкіна-1 (ІЛ-1), ІЛ-6,
ІЛ-8, ІФН-γ. Це забезпечує мобілізацію і активацію
клітин-учасників запалення, запуск специфічної
імунної відповіді. Недостатній рівень прозапальних цитокінів при тривалій персистенції вірусної
інфекції забезпечує хронізацію запального процесу і формування гіперплазії лімфоїдної тканини назофарингеальної області. Тривала персистенція вірусу обумовлюється за рахунок індукції
білка, подібного імуносупресивному цитокіну
ІЛ-10. Цей цитокін пригнічує синтез прозапальних цитокінів і клітинний імунітет, що залежить
від Т-хелперів типу 1 [7, с. 59]. Клінічний перебіг
ВЕБ-інфекції визначається відносинами між
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вірусною цитопатогенністю та захисними механізмами організму. Вважають, що гуморальний імунітет відіграє основну роль в запобіганні реінфекції,
а реакції клітинного імунітету відіграють провідне
місце в одужанні та в протигерпетичному імунітеті
взагалі. Показано, що при високих титрах специфічних антитіл до ВЕБ, можливі випадки захворюваня.

Таким чином, можна зробити висновки, що
досконале вивчення сучасних уявлень про етіологію та патогенез інфекційних захворювань є дуже
важливим для всебічного розуміння механизмів
винекнення та перебігу захворювання, своєчасного втановлення діагнозу та вибору адекватної та
обгрунтованої схеми терапії хворих.
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НЕОБХІДНІСТЬ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО СЕРОЛОГІЧНОГО СКРИНІНГУ
ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЩЕПЛЕНЬ В УКРАЇНІ
У статті представлено огляд існуючих схем імунізації проти кашлюку, дифтерії та правцю. Розглянуто законодавчі підходи щодо імунізації в країнах Європи. Підіймається питання необхідності оцінки поствакцинального імунітету
за допомогою серологічного моніторингу.
Ключові слова: вакцинація, поствакцинальний імунітет, серологічний моніторинг.
В статье представлен обзор существующих схем иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка.
Рассмотрены законодательные подходы к иммунизации в странах Европы. Поднимается вопрос о необходимости
оценки поствакцинального иммунитета с помощью серологического мониторинга.
Ключевые слова: вакцинация, поствакцинальный иммунитет, серологический мониторинг.
The article provides an overview of existing immunization schemes against pertussis, diphtheria and tetanus. Legislative
approaches to immunization in European countries are considered. The question of the need to assess postvaccination
immunity through serological monitoring is raised.
Key words: vaccination, post-vaccination immunity, serological monitoring.

Актуальність. На даний момент інфекційні
захворювання залишаються однією з основних
причин смертності в усьому світі. Завдяки удосконаленню вакцинопрофілактики та розробці
нових препаратів людство має можливість отримати захист від смертоносних інфекцій. На сьогодні саме профілактика є найбільш дієвим та
безпечним підходом в боротьбі з інфекційними
захворюваннями.
Роками змінювались погляди на ефективність
вакцинопрофілактики, епідеміологічна ситуація
та схеми імунізації. Але все ж таки саме з впровадженням вакцинації істотно знизилась захворюваність на деякі інфекції.
Постановка проблеми. Масова імунізація
розрахована на середню по імунологічній активності людину та регламентується Календарем
щеплень та інструкцією з використання певного
препарату. Але імунна відповідь у кожної людини індивідуальна. За різних умов люди по-різному
відповідають на вакцинацію. Існують групи людей зі схильністю до слабкої або сильної імунної
відповіді [1, c. 195–207]. Звідси постає проблема,
що частина імунізованих за календарем може залишатись не захищеною навіть при ретельному
дотриманні графіку, а інша частина навпаки стає
гіперімунізованою.
Постановка завдання. Основною метою даної
статті є проведення порівняльного аналізу серед існуючих схем імунізації проти кашлюку, дифтерії
та правцю у різних країнах та оцінка можливості використання альтернативних схем імунізації,

керуючись результатами серологічного моніторингу серед вакцинованих груп населення.
Виклад основного матеріалу. У 1883-1884 рр.
німецькі бактеріологи Едвін Клебс і Фрідріх
Леффлер відкрили «булавовидну паличку» Сorynebacterium diphtheriae, збудника дифтерії
[2, c. 13–17]. У 1889 році японський лікар Кітасато Шибасабуро вперше виділив чисту культуру правцевої палички-Clostridium tetani [3].
Разом з Емілем Адольфом фон Берінгом
у 1890 році на прикладі правця вони дослідили,
що неімунізовані тварини можуть бути захищені від токсину бактерій за допомогою ін’єкцій
антитоксина імунізованих тварин. Надалі Берінг застосував це дослідження щодо дифтерії
[4, c. 74–77]. Анатоксини були розроблені французським ветеринаром Рамоном Гастоном
у 1923 році [5, c. 60–63].
Збудник кашлюку-Bordetella pertussis, вперше був описаний бельгійськими бактеріологами
Октавом Жангу та Жюлем Борде у 1906 році. Над
розробкою імунобіологічних препаратів проти
цієї інфекції працювали вчені у багатьох країнах починаючи з 20-х років минулого сторіччя.
Першу вакцину від кашлюку було зареєстровано у 1926 році. З 1948 року використовуються комбіновані вакцини АКДП, а в 1994 року
з’являється ацелюлярна вакцина проти кашлюку
[6, c. 129–132].
На сьогодні згідно з позицією ВОЗ всі діти
у світі мають бути щеплені проти кашлюку, дифтерії та правцю [7].

59

№ 22 (22) / 2021 р.

♦

Схеми вакцинації розробляються у кожній
країні відповідно до епідемічної ситуації та економічних можливостей.
Вакцинація в Україні проводиться згідно Національного календаря
профілактичних щеплень який регламентується
наказами МОЗУ від 11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень
в Україні» та від 16.09.2011 № 595 «Про порядок
проведення профілактичних щеплень в Україні та
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» [8]. Календар включає у себе щеплення від 10 інфекцій.
Законодавчі підходи щодо імунізації в Європейському регіоні сильно різняться. Країни часто
засновують свою політику імунізації на контексті
охорони здоров’я: епідеміології захворювань, вікової захворюваності і смертності, очікуваної тривалості життя, імуногеності вакцин, ціни на вакцини і організації системи охорони здоров’я. Всі ці
фактори впливають на підхід країни до використання вакцин, та на те, як вони фінансуються і як
організовані служби. Відмінності в політичному,
історичному, культурному і правовому контекстах
значні і становлять деякі проблеми при порівнянні підходів різних країн [9, c. 5–12]. За дослідженням, яке проводилося інститутом вакцин Сабіна
у 2018 році розроблена шкала Лайкерта: оцінка рівнів законодавства імунізації. За шкалою виділяють
п’ять підходів:
1.Рекомендований - імунізація рекомендується. Немає обов’язкових положень у законодавстві,
які стосуються охорони здоров’я або освіти, і немає положень про примусове виконання. Існують
механізми моніторингу для оцінки охоплення і
надання даних. Використовується в таких країнах як Данія, Норвегія, Об’єднане Королівство,
Фінляндія, Швеція.
2.Рекомендований з надійним моніторингом і
застосуванням наступних заходів - рекомендується
імунізація з або без правозастосовних положень. У
разі неімунізаціі існують надійні механізми моніторингу та застосування наступних заходів. Використовується у Австрії, Німеччині, Естонії.
3.Рекомендований з обов’язковими вимогами
для відвідування школи - імунізація рекомендується. Вжито заходи які не дозволяють відвідування
шкіл неімунізованим дітям, що фактично робить
імунізацію частково обов’язковою. Існують механізми моніторингу та застосування подальших заходів для оцінки охоплення і надання даних. Греція, Кіпр, Молдова.
4. Обов’язкова імунізація з моніторингом та
застосуванням наступних заходів - імунізація є
обов’язковою, з обмеженими правозастосовними
положеннями. Механізми моніторингу та застосування наступних заходів обмежені або не існують.
Латвія, Хорватія.
5.Обов’язкова імунізація з надійним моніторингом і застосування наступних заходів - імунізація
є обов’язковою, з надійними положеннями про забезпечення дотримання. Створені надійні механізми моніторингу та застосування наступних заходів.
Бельгія, Італія, Франція, Україна [9, c. 17-18].
У продовженні цього питання ми бачимо,
що не тільки підхід до вакцинації, але й самі схеми

імунізації у європейських країнах відрізняються. Деякі країни використовуюсь первинну
схему імунізації проти кашлюку, дифтерії та
правцю, яка складається із трьох доз, інші-обмежуються двохдозовими схемами. Використання двохдозових схем можна побачити на прикладі таких країн як Австрія, Франція, Румунія,
Словакія та Іспанія, у яких використовується схема вакцинації у віці 2 та 4 місяці з ревакцинацією
у 10-11 місяців. Також двохдозова схема імунізації використовується у Італії, Чеській Республіці, Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції за схемою
3 та 5 місяців з ревакцинацією у 11-12 місяців.
У Бельгії, Болгарії вакцинують за трьохдозовою
схемою у віці 3, 4, 5 місяців з ревакцинацією у
15-16 місяців. У Греції, Ірландії, Поргугалії та
Литві використовується схема 2, 4, 6 місяців та
ревакцинація у 18 місяців [10].
Згідно календаря імунізації України передбачено введення трьох доз вакцини проти кашлюку,
дифтерії та правцю у віці 2, 4 та 6 місяців з наступною ревакцинацією у 18 місяців.
Охоплення вакцинацією на рівні 95% населення країни дає можливість забезпечити повноцінний захист населення від спалахів та епідемій
інфекційних захворювань, яким можна запобігти
щепленнями, — це називається колективним імунітетом. У разі зниження популяційного імунітету
рівень захворюваності на інфекції, проти яких здійснюють вакцинацію, зростає [11].
За даними Центру громадського здоров’я
у 2020 році в Україні відмічається зниження інфекційної захворюваності. Захворюваність на кашлюк
знизилась у 2,2 рази. Випадків дифтерії у 2020 році
не зафіксовано у порівнянні з 2019 роком, коли
був зареєстрований 21 випадок [12]. Зниження показників захворюваності мають прямий зв’язок із
введенням карантинних обмежень. Але не складно
спрогнозувати, що після їх скасування буде відмічатися повторне зростання захворюваності.
В Україні на сьогодні зберігається достатньо низьке охоплення вакцинацією у порівнянні
з іншими європейськими країнами, де охоплення
вакцинацією АКДП становить більше 95% [13].
За даними ЦГЗ у 2019 році охоплення 4-ма дозами АКДП становило 80,5%. А у 2020 році вакциновано трьома дозами АКДП до 1 року лише
80,1%, а четверту дозу у 18 місяців отримали
78,1% дітей [12].
Але оцінка якості імунопрофілактики тільки
по документації не завжди об’єктивна. Фактичну
оцінку імунного статусу імунізованих груп населення можливо провести лише за допомогою серологічного моніторингу. За допомогою таких досліджень можна дослідити стан як індивідуальної,
так і колективної імунної відповіді на вакцинацію.
Існують особи, які в силу індивідуальних особливостей організму не здатні до вироблення повноцінної імунної відповіді на повністю проведену
вакцинацію, їх питома вага серед населення може
досягати 5-15%. У іншої частини людей спостерігається підвищений рівень антитіл. Після вакцинації
кількість людей з високим і дуже високим рівнем
антитіл може досягати 10-15% від загальної кількості щеплених. Відсутність повноцінної імунної
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відповіді після проведеної вакцинації також може
бути наслідком введення неякісного препарату або
вибору неправильної тактики вакцинації [57]. Дослідження специфічного імунітету у вакцинованих допоможе обрати оптимальну схему імунізації
відштовхуючись від особливостей індивідуальної
імунної відповіді.

Висновки. Спираючись на досвід інших країн та
досліджень щодо імунізації, необхідно проводити серологічний моніторинг рівня захисту населення для
оцінки можливості формування повноцінної імунної
відповіді при отриманні мінімального антигенного
навантаження. Це дозволить у подальшому пропонувати варіанти оптимізації існуючих схем імунізації.
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ПРЕЕКЛАМПСІЯ: ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Вагітність для організму жінки – це серйозне випробування для всіх органів і систем. У більшості випадків організм перебудовується на виношування, і всі компенсаторні механізми працюють нормально. Але в невеликому
відсотку випадків відбувається декомпенсація функцій і розвивається гестоз, крайнім проявом якого є еклампсія.
Однак цьому стану практично завжди передує - прееклампсія, яка проявляється безліччю різноманітних симптомів.
Ключові слова: гестоз, еклампсія, ускладнення вагітності, преекламсія, акушерські наслідки.
Беременность для организма женщины - это серьезное испытание для всех органов и систем. В большинстве
случаев организм перестраивается на вынашивание, и все компенсаторные механизмы работают нормально. Но
в небольшом проценте случаев происходит декомпенсация функций и развивается гестоз, крайним проявлением
которого является эклампсия. Однако этому состоянию практически всегда предшествует - преэклампсия, которая
проявляется множеством различных симптомов.
Ключевые слова: гестоз, эклампсия, осложнения беременности, преэкламсия, акушерские последствия.
Pregnancy for a woman’s body is a serious test for all organs and systems. In most cases, the body is rebuilt for pregnancy, and all compensatory mechanisms work properly. But in a small percentage of cases there is a decompensation of
functions and preeclampsia develops, the extreme manifestation of which is eclampsia. However, this condition is almost
always preceded by preeclampsia, which manifests itself in many different symptoms.
Key words: gestosis, eclampsia, pregnancy complications, preeclampsia, obstetric consequences.

Вступ. Прееклампсія відноситься до найбільш
серйозних гіпертензивних порушень через її вплив
на здоров’я матері та дитини. Сьогодні прееклампсію розглядають як клінічно маніфестовану форму
гестаційної ендотеліопатії.
Пошкодження ендотелію судин і порушення
цілісності судинної стінки, що є наслідком некомпенсованої, надлишкової продукції певних
субстанцій (ендотеліну, прозапальних цитокінів). За таких обставин порушуються функції нирок, печінки, серця, головного мозку. Клінічними
проявами прееклампсії є: артеріальна гіпертензія, яка є наслідком спазму судин (гіпоперфузії),
та протеїнурію, що розвивається в результаті порушення функції клубочкової фільтрації (гломелулярний ендотеліоз).
Виклад основного матеріалу. За статистичними даними, частота прееклампсії сягає 8-16%. Прееклампсія розвивається у 6-12% здорових вагітних
та у 20-40% вагітних, які мають екстрагенітальну
патологію.
Однозначних і чітких причин, що призводять
до гестозу і прееклампсії, немає. Однак є певні
чинники, що сприяють розвитку цих вкрай неприємних станів.
1. Спадкові фактори. Доведено, що якщо у матері була еклампсія, то і у дочки ризик дуже високий. Дефектні гени, що передаються у спадково,
визначають схильність жінки до ускладнень вагітності.
2. Імунні фактори. Схильність до аутоімунних
процесів в організмі може стати фоном для розвитку гестозу з порушенням компенсаторних механізмів пристосування до вагітності.

3. Фактори високого ризику. Хвороби внутрішніх органів, наявні до вагітності, в тій чи іншій мірі
провокують розвиток гестозу та прееклампсії. З
них слід зазначити:
– Судинні хвороби, з яких найбільш важливе
значення мають артеріальна гіпертензія, схильність до тромбозів, зниження кількості тромбоцитів, наявність доведеною лабораторними методами
тромбофілії;
– Ендокринні хвороби, які проявляються у вигляді цукрового діабету, ожиріння і метаболічного
синдрому;
– Хвороби нирок, з яких потрібно відзначити
хронічний пієлонефрит і гломерулонефрит.
До факторів ризику необхідно віднести і
ускладнення, які були у жінки при попередніх вагітностях. Зокрема, якщо минулого разу був гестоз
і прееклампсія, то при всіх наступних вагітностях слід очікувати цих ускладнень [1].
Критерії діагностики. Прееклампсію діагностують, якщо після 20-го тижня вагітності виникає
артеріальна гіпертензія — діагностована, коли
систолічний тиск ≥140 мм рт. ст. або діастолічний
артеріальний тиск ≥90 мм рт. ст. у ≥2-х вимірюваннях впродовж 7 днів у жінки з нормальним до цього часу артеріальним тиском. У жінки з наявною
раніше артеріальною гіпертензією прееклампсію
діагностують, якщо систолічний артеріальний тиск
зросте на ≥30 мм рт. ст. або діастолічний на ≥15 мм
рт. ст. i з’явиться протеїнурія (добова втрата білка
>300 мг або показник білок/креатинін ≥0,3 г/г або
1+ у смужковому тесті), а за відсутності протеїнурії
– при відповідності ≥1-му з критеріїв:
– тромбоцитопенія (<100 000/мкл);
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– пошкодження нирок (рівень креатиніну в сироватці >1,1 мг/дл [96,8 мкмоль/л] або в 2 рази вищий від початкового, без іншої хвороби нирок);
– пошкодження печінки (зростання активності печінкових ферментів в сироватці ≥ як у 2 рази
вище ВМН);
– набряк легень;
– неврологічні симптоми або порушення зору.
Протеїнурія не є обов’язковим критерієм для
діагностики прееклампсії [2].
Набряки з’являються навіть при 60 % фізіологічих вагітностей, тому їх також не вважають діагностичним критерієм прееклампсії (колишній термін НПГ-гестозу включав співіснування: набряків,
протеїнурії і артеріальної гіпертензії)[6].
– Прееклампсія визначається як тяжка у разі
відповідності ≥1-му з критеріїв:
– систолічний АТ ≥160 мм рт. ст. або діастолічний АТ ≥110 мм рт. ст. у 2-х вимірюваннях з мінімальним інтервалом в 4 год у вагітної, яка перебуває на ліжковому режимі;
– будь-які з вище вказаних критеріїв 1‑5 або
сильний біль в правому верхньому квадранті черевної порожнини або в епігастрії, який зберігається, незважаючи на застосування анальгетиків,
і який не має іншої причини.
Народження плаценти, зазвичай, рівнозначне
з вилікуванням прееклампсії, хоча, іноді, симптоми можуть зберігатися, або, навіть, посилюватися
впродовж наступних 48 год. У вказаних ситуаціях можуть з’явитися симптоми синдрому HELLP,
а також набряк легень, ниркова недостатність або
еклампсія [3].
Виявлення прееклампсії.
– У жінок з прееклампсією обстеження має проводити фахівець, який спеціалізується на лікуванні
гіпертензивних розладів під час вагітності.
– Проводити повне клінічне обстеження вагітної з прееклампсією під час кожного прийому та
рекомендувати госпіталізацію для спостереження
та виконання будь-яких необхідних втручань, якщо
є побоювання щодо благополуччя матері та дитини, до яких відносять:
– стійкий систолічний артеріальний тиск (АТ)
160 мм рт. ст. або вище;
– будь-які результати біохімічних або гематологічних досліджень у матері, які викликають стурбованість, наприклад уперше виявлене або повторне:
– підвищення креатиніну (90 мкмоль/л або більше, 1 мг/100 мл або більше) або
– підвищення аланінамінотрансферази (понад
70 МО/л, або у 2 рази вище верхньої границі норми) або
– зменшення кількості тр-цт (до 150 000/мкл);
– ознаки розвитку еклампсії;
– ознаки розвитку набряку легень;
– інші ознаки тяжкої прееклампсії;
– підозрюваний ризик для плода;
– будь-які інші клінічні ознаки, що викликають
стурбованість.
– Розглянути використання затверджених моделей прогнозування ризику fullPIERS (Preeclampsia
integrated estimate of risk) або PREP-S (Risk of
complications in early-onset pre-eclampsia) для прийняття рішення щодо подальших дій.

– При використанні моделі прогнозування ризику враховуйте, що:
– fullPIERS призначений для використання на
будь-якому терміні вагітності;
– PREP-S призначений для використання лише
до 34 тиж вагітності;
– моделі fullPIERS та PREP-S не передбачають
прогнозування наслідків для немовлят [4].
Рекомендації щодо лікування. Найбільш вагомими рекомендаціями щодо інтенсивної терапії
прееклампсії, які мають високий рівень доказовості, є такі:
– препаратом першої лінії профілактики та лікування судом є магнію сульфат. Магнію сульфат
повинен бути використаний у стандартному дозуванні, зазвичай навантажувальна доза становить
4 г, після чого – 1 г/год. Магнію сульфат перевершує всі використовувані на теперішній час протисудомні засоби за ефективністю профілактики
еклампсії.
– переваги при виборі гіпотензивного препарату та способу його введення при тяжкій гіпертензії під час вагітності залежать передусім від
досвіду лікаря-консультанта, що призначає цей
препарат, вартості препарату та його наявності
в цьому регіоні. Активна гіпотензивна терапія показана лише при АТ вище 160/110 мм рт.ст. При
АТ в межах 150-160/100-110 мм рт.ст. (помірна
гіпертензія) рішення про призначення антигіпертензивної терапії приймається в індивідуальному
порядку. Необхідно враховувати протипоказання
до використання гіпотензивних препаратів під час
вагітності [8].
Варто розглянути призначення лабеталолу для
лікування артеріальної гіпертензії у вагітних з прееклампсією. Розглянути призначення ніфедипіну
для вагітних, яким лабеталол не підходить, або
метилдопи, якщо і лабеталол, і ніфедипін не підходять. Під час вибору необхідно враховувати попереднє лікування, побічні ефекти, ризики (у тому
числі наслідки для плода) та вподобання вагітної.
– при проведенні інфузійної терапії слід обмежити об’єм рідини, що вводиться внутрішньовенно,
до 40-45 мл/год (максимально 80 мл/год), перевагу
слід надати кристалоїдним розчинам.
– відмітити в документах материнські та фетальні показники термінового розродження до
37 тижнів у вагітних з прееклампсією. Показники
для розгляду запланованих ранніх пологів можуть
включати (але не обмежуються ними) будь-які з наступних відомих ознак тяжкої преекламсії:
– неможливість контролювати АТ вагітної, всупереч використання 3 та більше груп антигіпертензивних препаратів;
– пульсоксиметрія <90%;
– поступове зниження функції печінки, нирок,
гемолізу або кількості тромбоцитів;
– поточна неврологічна симптоматика, така як
сильний головний біль, що не піддається лікуванню, повторні зорові скотоми або еклампсія;
– явідшарування плаценти;
– зворотний кінцевий діастолічний потік
в доплерометрії пуповинної артерії, негативні
показники
кардіотокографії,
мертвонародження [7].
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Інші ознаки, не перелічені вище, також можуть бути розглянуті в рішенні про планування
термінового розродження. При терміні гестації
>37 тижнів – розродження впродовж 24-48 год (після стабілізації гемодинамічних показників) [5].
Висновок. Гіпертензивні порушення при вагітності є тяжким ускладненням, вони займають

передову позицію серед усіх причин передчасних пологів, тривалої інвалідності та летальних
наслідків у матерів і немовлят. Прееклампсія, як
пізнє ускладнення вагітності, потребує ретельної діагностики і профілактики, які попередять
розвиток еклампсії, загрозливого стану для
матері і плода.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ
В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Стаття висвітлює основні проблеми, які виникають при освоєнні студентами-медиками практичних навичок з
акушерства і гінекології в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 та пропонує способи вдосконалення цього формату навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, медичні університети, студенти, акушерство і гінекологія.
Статья освещает основные проблемы, возникающие при освоении студентами-медиками практических навыков
по акушерству и гинекологии 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, акушерство и гинекология.
The article highlights the main problems that arise when medical students learn practical skills in obstetrics and gynecology 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 of education.
Key words: distance learning, medical universities, students, obstetrics and gynecology.

Уже більше року медичні університети всього світу намагаються пристосуватися до нових
реалій і підтримувати рівень підготовки нового
«ковідного» покоління лікарів на «докарантинному» рівні. Провідні навчальні центри ще до пандемії користувалися дистанційними методиками
викладання, але це ніколи не було єдиним можливим варіантом. Після вторгнення COVID-19
в наше життя, уявлення про навчання змінилося.
Специфіка медичної освіти така, що більшість
клінічних навиків майбутнього лікаря нерозривно пов’язані з формами навчання, які вимагають
особистої присутності, це в першу чергу комунікативні навички та практичні маніпуляції, і зазвичай медична спільнота запекло критикує будь-яке
застосування дистанційних освітніх технологій
в медичній освіті. Проте на сьогодні ми змушені
адаптуватися під нові реалії.
Не варто думати, що просте перенесення освітнього контенту в онлайн (відеозапису або тексти лекцій) буде мати той же ефект, що і в аудиторії. У більшості випадків викладання - не тільки контент, і воно
нерозривно пов’язане з методами і способами доставки цього контенту навчається, діалогом, соціальною
взаємодією в групі, вирішенням проблем. Переклад
навчання в онлайн-режим можна порівняти скоріше
не з відеозаписом, а з проведенням живого інструментального концерту під керуванням диригента. Викладач повинен як і раніше розробляти дизайн заняття,
підбирати джерела інформації (відеозапису, статті),
але хід заняття не підвладний йому повністю, він
може лише «диригувати» і направляти його.

G. Aitken [1] порівнює таке зрушення в свідомості викладачів з ситуацією, коли артист класичного балету вимушено переходить до занять сучасним танцем, йому стають очевидними відмінності
ритму, рухів і форм, що вимагає від артиста зміни
стереотипу рухів. Однак подібні зрушення в медичній освіті не є новими. Вони історично виникали і продовжують виникати, коли з’являються ті
чи інші проблеми. Існує хибна думка, що принципи
онлайн-навчання чимось відрізняються від принципів аудиторного навчання. Це не так.
Викладання повинно в будь-якому випадку
відповідати принципам медичної освіти. В обох
ситуаціях головним завданням викладача є розуміння своїх очікувань і грамотний розподіл наявних ресурсів для досягнення освітнього ефекту. Ні
в тій, ні в іншій ситуації викладач не має повного
контролю над студентами. Сформована в світі ситуація ні в якій мірі не зменшує відповідальності
викладачів, навпаки, викладач повинен допомогти студентам зрозуміти рівень їхньої підготовки,
допомогти виявити труднощі і поліпшити результати, налагодити взаємодію студентів, підібрати
ефективні та доступні ресурси. Викладач повинен прагнути до вдосконалення своїх методів викладання, навіть якщо йому здається, що формат
навчання ідеальний [2].
Може здатися, що онлайн-навчання вибудовує
бар’єр між студентом і викладачем, а процес викладання не приносить бажаного задоволення. Але
дослідження показали, що при належному рівні залучення його можна досягти і при онлайн навчанні.
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Щоб мінімізувати різницю між онлайн навчанням і аудиторним потрібно дотримуватися 4 головних принципів:
а) тестування, яке допомагає згадати і продемонструвати існуючі знання;
б) пояснення і демонстрація (найчастіше викладачем);
в) застосування знань або навичок з отриманням зворотного зв’язку;
г) інтеграція отриманих навичок в практику [3].
В режимі онлайн перелічені вище принципи
можна реалізувати у вигляді тестів (активація існуючих знань), підбір відео-матеріалів і презентацій
(пояснення і демонстрація), а також підсумкових
перевірочних завдань (застосування освоєних навичок). Безумовно, тут існують обмеження: в такому режимі неможливо повноцінно навчити огляду пацієнта або поставити науковий експеримент.
Однак перші 2 принципи (активація і пояснення)
можна ефективно застосовувати до моменту повернення до аудиторного режиму навчання, коли залишиться освоїти тільки практичний компонент [4].
Попри тимчасове послаблення карантинних
обмежень, яке має місце, коли територія виходить
з «червоної» зони, все ще неможливим є спілкування студентів і пацієнтів, але це дозволяє студентам
проводити семінарські заняття в звичній формі.
Симуляційне навчання стало чи не єдиним безпечним інструментом зараз для освоєння практичних
навичок.
Оптимізувати навчальний процес в частині набуття практичних навичок в даний час дозволяє
впровадження імітаційних технологій в медичну
освіту. Навчання за допомогою віртуальних тренажерів сьогодні дає можливість підвищити якість
підготовки фахівців, оптимізуючи навчання і знижуючи ризики при роботі з пацієнтами[5].
Численні дослідження підтверджують, що така
форма навчання підвищує впевненість у вирішенні реальних подій, призводить до значного поліпшення клінічних знань та навичок, і може допомогти полегшити тривогу, пов’язану з управлінням
гострими сценаріями.
Збільшення використання моделювання в освіті медичних працівників є ефективною відповіддю
на зростаючу увагу до безпеки пацієнтів, потреби
в нових моделях навчання та стандартизованих навчальних можливостях, що дозволяє практикувати
та вдосконалювати навички в контрольованому
середовищі.
Унікальною особливістю симуляційної медичної освіти є навчання на помилках та управління
помилками в реальних умовах. Вважається, що такий підхід значно зменшує кількість помилок у реальній практиці та забезпечує медичним працівникам належне ставлення до того, щоб максимально
ефективно впоратися з помилками.
У кризових ситуаціях, таких як пандемія
COVID-19, студенти також є групою, яка в основному доступна для підтримки медичних послуг.
Симуляційне навчання – це ефективний інструмент
для відточення практичних навичок і може слугувати для підготовки студентів для волонтерства
з надання медичної допомоги з метою протидії
поширенню коронавірусної хвороби.

Акушерство і гінекологія - одна з професій, фахівців якої потрібні практичні знання, в тому числі
при наданні допомоги в різних критичних ситуаціях, від яких залежить життя матері і дитини.
Крім цього, екстрені ситуації, які в клінічній
практиці зустрічаються досить рідко, за допомогою
манекена можна відтворювати з будь-якою необхідною кількістю повторів в умовах, які повністю
відповідають реальності. Впровадження в освітню
програму навчання на фантомах, тренажерах, манекенах є необхідністю сучасних освітніх технологій.
Симуляційні центри при медичних університетах на сьогодні є головним джерелом освоєння
студентами практичних навичок. Вони оснащені
роботами-симуляторами новонародженої дитини, манекенами імітації пологів, гінекологічними
симуляторами.
Пологовий зал, маніпуляційна, палати інтенсивної терапії дітей та дорослих обладнані усім
необхідним для роботи - медичним інструментарієм, відеокамерами, стереосистемами та моніторами для відстеження життєвих показників матері та
немовляти [6].
Важливою складовою, що робить симуляційне
навчання такою важливою складовою у ефективному надбанні практичних навичок студентів є індивідуальний підхід і можливість відпрацювання
практичних навичок до автоматизму. Під час відпрацювання студентами клінічних сценаріїв, ведеться відеозйомка, і студенти можуть побачити всі
свої помилки, обговорити їх з викладачами і знову
й знову відпрацьовувати усі найменші деталі, наближаючи свої вміння до ідеального і автоматичного відтворення.
При проведенні симуляції навчання у формі
тренінгу використовуються клінічні ситуації з імітацією професійної діяльності. Студентів акушерів- гінекологів втягують в ситуацію, вирішення
якої дає можливість зрозуміти не тільки рівень оволодіння методикою, але і зробити висновок педагогу, де необхідно зробити додатковий акцент в ході
навчання, що підвищує ефективність проведення
тренінгу.
Роналд Біл та ін. провели анкетування 251 студентів використовуючи Satisfaction with Simulation
Experience Scale (SSES). Всі опитані високо (4.30
(SD=0.47)) оцінили роль симуляційних сценаріїв в
навчанні майбутнього акушера –гінеколога [7].
«Я почую і забуду. Я побачу і запамятаю. Я зроблю і зрозумію» - це правило можна застосувати до
всіх студентів. Тому максимально важливим зараз,
в умовах пандемії, є підбір візуальних матеріалів та
відпрацювання навичок в симуляційних центрах.
Гурьєва В.А. та інші провели порівняльну оцінку тестувань студентів до введення в навчальний
план симуляційних тренінгів з акушерства і гінекології і після. Результати були в 1,9 рази кращими
після застосування відпрацювання навичок на тренажерах, що пояснюється як більшою мотивацією
зі сторони студента, так і багаторазовим повторенням одного сценарію і роботою над власними помилками [8].
Аналіз впливу симуляції навчання на рівень
власної оцінки професійних навичок показав наступні результати. Після проведення першого
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тренінгу з подальшим переглядом аудіо- і відеозаписів рівень самооцінки знизився в 85,4% випадків
і не залежав від стажу роботи опитаних. Багаторазовість повторення однієї і тієї ж ситуації, можливість повернутися у вихідну точку в будь-який
момент симуляції в разі допущення помилки дозволили довести практичні навички до бажаного рівня. Після проведеного циклу навчання відзначено
достовірне підвищення рівня самооцінки в 76,5%
випадків (р <0,05).
На закінчення необхідно відзначити, що, незважаючи на всі обмеження дистанційного навчання,
воно може бути захоплюючим і ефективним. Ситуація, що склалася змушує нас переглянути погляди
і змінити деякі правила, щоб адаптуватися до неї і

продовжувати непростий спосіб викладання. Зараз
як ніколи на перший план виходять можливості, які
надають нам сучасні технології, і їх не можна ігнорувати.
Досвід показує, що письмові іспити в форматі ессе або тестів можна проводити дистанційно,
а іспити на рівень володіння практичними навичками та ліцензійні іспити можуть бути здійснені
навіть в умовах суворих обмежень. При їх проведенні слід керуватися принципами доцільності, а
користь повинна перевищувати ризик. Одне не підлягає сумніву: досвід дистанційного і онлайн-навчання, набутий в результаті пандемії COVID-19,
стане невід’ємною частиною медичної освіти
в подальшому.
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