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Анотація. У роботі наведені результати дослідження впливу геністеїну, ресвератролу та кверцетину на основні маркери оксидативного стресу, тіол-дисульфідної рівноваги та стан системи оксиду азоту в нирках щурів після моделювання
хронічної хвороби нирок (ХХН) (5/6 нефректомії єдиної нирки). Для біохімічних досліджень використовували кров та гомогенат єдиної нирки щурів. Статистичну обробку отриманих результатів проводили в програмі "STATISTICA 6.1". Результати
представлені у вигляді M±m. Достовірність різниці між показниками оцінювали з використанням t-критерію Ст'юдента,
або U-критерію Манна-Уїтні. Для визначення кореляції між двома незалежними показниками використовували непараметричний коефіцієнт кореляції Спірмена. Показано, що досліджувані сполуки, особливо, кверцетин виявляли антиоксидантну
активність за ХХН, що проявлялось вірогідним зменшенням вмісту МДА, КГП та активності НАДФН-оксидази (на 21,040,4%), а також збільшенням активності СОД (на 29,7-38,7%) в нирках, порівняно з нелікованими тваринами. Між вмістом
H2S та показниками оксидативного стресу виникали достовірні сильні або значимі зв'язки (r=|0,65-0,74|). Застосування
поліфенолів на тлі ХХН зменшувало тіол-дисульфідний дисбаланс в нирках щурів: вірогідно зростала активність тіоредоксинредуктази, вміст відновлених тіольних груп протеїнів (на 16,0-66,4%) та зменшувався рівень дисульфідів (на 21,125,3%), порівняно з нелікованими тваринами. Стабілізація тіол-дисульфідної рівноваги є одним із механізмів впливу поліфенолів на стан системи H2S в нирках, оскільки між цими показниками та вмістом H2S реєструвались достовірні значимі та
сильні зв'язки (r=|0,63-0,75|). Використання ресвератролу та, особливо, геністеїну супроводжувалось зростанням в нирках
активності ендотеліальної ізоформи NO-синтази (на 36,3-44,7%) та зменшенням активності її індуцибельної ізоформи (на
15,4-20,9%), відносно нелікованих тварин. Система NO в нирках є важливою молекулярною мішенню, через яку реалізується
вплив геністеїну та ресвератролу на продукцію H2S за ХХН, оскільки між вмістом H2S та активністю різних ізоформ NOсинтази реєструвались достовірні сильні зв'язки (r=|0,70-0,75|).
Ключові слова: геністеїн, ресвератрол, кверцетин, гідроген сульфід, хронічна хвороба нирок, щури.

Вступ
Молекулярні механізми ураження нирок та нефропротективної дії препаратів є предметом інтенсивних досліджень. Серед значної кількості лікарських засобів та біологічно активних сполук, які виявляють ренопрететорну дію, важливе місце займають рослинні
поліфенольні сполуки. В попередніх дослідженнях нами
показано, що нефропротекторні властивості таких поліфенольних сполук як геністеїн, ресвератрол та кверцетин опосередковуються через вплив на систему H2S в
нирках. Всі три речовини, а особливо, геністеїн, збільшували вміст H2S в нирках. Однак, механізми їх впливу на
систему H2S відрізнялись, залежно від обраної сполуки.
Так, геністеїн та ресвератрол збільшували продукцію H2S
за рахунок активації трьох ензиматичних систем ЦГЛ, ЦБС
та ЦАТ, тоді як кверцетин підвищував активність лише
ЦБС. Усі досліджувані поліфеноли зменшували швидкість
утилізації H2S, причому саме кверцетин в найбільшій мірі
попереджував його окисну деградацію. Виникає питання щодо біохімічних механізмів, які забезпечують різний
вплив досліджуваних поліфенольних сполук на стан системи H2S в нирках.
З літератури відомо, що важливу роль в регуляції
вмісту H2S відіграють рівень активних форм кисню та
нітрогену, активність ендотеліальної ізоформи NO-син-
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тази, а також стан тіол-дисульфідного обміну [9, 13, 16].
Відомо, що швидкість утилізації гідроген сульфіду
збільшується за умов оксидативного та нітрозативного
стресу, адже реакційноздатні кисневі та нітрогенвмісні
інтермедіати викликають його окиснення з утворенням
сульфітів та сульфатів [10, 12, 14]. Активні форми кисню
та нітрогену також впливають на продукцію H2S в реакції,
каталізованій ЦБС. Відомо, що ензим ЦБС є редокс-чутливим і його активність залежить від співвідношення
тіольних та дисульфідних груп в активному центрі. Тому,
всі чинники, які спричиняють окиснення тіольних груп з
утворенням дисульфідів, зокрема, активні форми кисню
та нітрогену, спричиняють зменшення активності ЦБС [13].
Останнім часом показано, що важливу роль в регуляції
утворення H2S в реакції гідролітичного розщеплення цистеїну за участі ЦГЛ відіграє активність ендотеліальної
ізоформи NO-синтази. Показано агоністичні відношення між активностями цих двох ензимів: нітроген монооксид (NO), який утворюється в процесі функціонування
ендотеліальної NO-синтази, є активатором продукції H2S
в реакції, каталізованій ЦГЛ. Крім того NO стимулює експресію ЦГЛ в ендотеліальних клітинах [9].
Мета дослідження - вивчити вплив природних поліфенолів (геністеїну, ресвератролу та кверцетину) на мар-
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кери оксидативного стресу, стан тіол-дисульфідного обміну та активність різних ізоформ NO-синтази у щурів з
експериментальною нирковою недостатністю та оцінити їх зв'язок з показниками метаболізму гідроген сульфіду в нирках.

Матеріали та методи
Дослідження виконані на щурах-самцях лінії Вістар
масою 300-330 г, отриманих з віварію Інституту фармакології та токсикології НАМН України, які перебували в умовах віварію ВНМУ згідно загальних етичних принципів
експериментів на тваринах (Страсбург, 1986). Хронічну
хворобу нирок (ХХН) викликали шляхом однобічної нефректомії з подальшою субтотальною (5/6) резекцією
контрлатеральної нирки [8]. Превдооперованим тваринам проводили розрізи тканин з подальшим їх ушиванням без видалення нирки. Протягом експерименту тварини перебували в стандартних умовах віварію на 12годинному режимі день/ніч з доступом до води та їжі ad
libitum. Піддослідні тварини були поділені на 5 груп по 10
тварин в кожній. Групу 1 склали тварини з ХХН без лікування (контроль). Щурам трьох дослідних груп внутрішньошлунково вводили геністеїн (5 мг/кг), ресвератрол (50
мг/кг) і кверцетин (20 мг/кг) відповідно (Sigma-Aldrich, St.
LouiS, MO, USA). Псевдооперовані і контрольні щури отримували еквіоб'ємні кількості розчинників. Функціональні та біохімічні зміни в нирках оцінювали через 40
діб. Евтаназію тварин здійснювали під тіопенталовим
наркозом (30 мг/кг маси інтраперитонеально). Для біохімічних досліджень використовували кров та гомогенат
єдиної нирки щурів. Вміст білка визначали мікробіуретовим методом з реактивом Бенедикта [6], малонового
діальдегіду (МДА) - за реакцією з тіобарбітуровою кислотою [2], карбонільних груп білків (КГ) - за реакцією з 2,4динітрофенілгідразином [7]. Рівень протеїнових SH-груп
в плазмі крові визначали за реакцією з реактивом Елмана - 5,5'-дітіобіс(2-нітробензоатом). Вміст дисульфідних
груп оцінювали за приростом SH-груп в плазмі крові після
інкубації з відновником дитіотреітолом [1].
Активність супероксиддисмутази оцінювали за відсотком гальмування окиснення кверцетину [5], НАДФН-оксидази - за ступенем поглинання НАДФН при 340 нм [11].
Сумарну активність NO-синтаз встановлювали за
кількістю утвореного нітрит-аніону (NO2-) після інкубації
постядерного супернатанту гомогенату мозку протягом
60 хв в середовищі, 1 мл якого містив 50 мM KH2PO4NaOH-буфер (pH 7,0), 1 мM MgCl2, 2 мM CaCl2, 1 мM
НАДФН, 2,2 мM L-аргініну. Для визначення активності індуцибельної ізоформи NO-синтази в інкуюаційне середовище для зв'язування ендогенного кальцію замість CaCl2
вносили ЕДТА в кінцевій концентрації 4 мМ. Активність
ендотеліальної ізоформи NO-синтази розраховували як
різницю сумарної активності та активності ендотеліальної ізоформи [3]. Вміст метаболітів оксиду азоту - нітритів
та нітратів визначали за реакцією з реактивом Гріса 0,2% на 12% розчині оцтової кислоти [4], після попередІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

нього осадження білків ацетонітрилом. Нітрати попередньо відновлювали до нітритів сумішшю, яка містила цинковий порошок та розчин аміаку. Вміст H2S визначали
спектрофотометричним методом за реакцією з N,N-диметил-пара-фенілендіаміном в присутності FeCl3 [15].
Статистичну обробку отриманих результатів проводили в програмі "STATISTICA 6.1". Отримані результати представлені у вигляді M ± m. Достовірність різниці між показниками оцінювали з використанням t-критерію Ст'юдента, або U-критерію Манна-Уїтні. Відмінності вважали вірогідними в разі p<0,05. Для визначення кореляції між двома незалежними показниками використовували непараметричний коефіцієнт кореляції Спірмена.

Результати. Обговорення
Першим етапом роботи було визначити вплив сполук, що досліжувались на маркери оксидативного стресу
у щурів з експериментальною ХХН. Було з'ясовано, що
експериментальна ХХН супроводжується ініціацією процесів оксидативного стресу з одночасним пригніченням
антиоксидантного захисту. Так, у тварин з ХХН відмічається зростання активності НАДФН-оксидази на 86,5% та
зниження активності СОД на 36,3% меншою (р<0,05),
порівняно з псевдооперованими тваринами (табл. 1).
Застосування поліфенолів за ХХН зменшувало продукцію супероксидного аніон-радикалу в реакції, каталізованій НАДФН-оксидазою та суприяло зростанню активності СОД (рис. 1). У тварин, яким вводили геністеїн,
ресвератрол та кверцетин, активність НАДФН-оксидази
була вірогідно на 21,7, 23,2 та 30,4% меншою, порівняно
з нелікованими тваринами, а активність СОД вірогідно
більшою на 29,7, 32,8 та 38,7% порівняно з групою нелікованих тварин.
Експериментальна патологія нирок супроводжується посиленням реакцій вілонорадикального окислення ліпідів та білків у нирках, про що свідчить збільшений
вміст МДА та КГП у нелікованих тварин на 101,4 та 84,1%,
Таблиця 1. Вплив поліфенольних сполук на маркери оксидативного стресу та перекисного окислення білків та ліпідів в
нирках щурів за умов хронічної ниркової недостатності (M±m,
n=10).
НАДФНЕксперименоксидаза
тальні групи нмоль / хв·мг
протеїну

СОД
ум.од. / мг
протеїну

МДА
нмоль / мг
протеїну

КГП
нмоль / мг
протеїну

Псевдооперовані

1,85±0,10

4,02±0,14

4,42±0,18

2,20±0,13
4,05±0,15*

ХХН

3,45±0,13*

2,56±0,09*

8,90±0,21*

ХХН +
Геністеїн

2,70±0,13*#

3,32±0,09*#

5,92±0,16*# 3,20±0,12*#

ХХН +
Ресвератрол

2,65±0,14*#

3,40±0,11*#

5,80±0,18*# 3,08±0,17*#

ХХН +
Кверцетин

2,40±0,10*#

3,55±0,13*#

5,30±0,12*# 2,79±0,15*#

Примітки: * - р<0,05 щодо псевдооперованих тварин; # - р<0,05
щодо тварин з ХХН.
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Молекулярні механізми нефропротекторного впливу поліфенолів за експериментальної хронічної хвороби...
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Б

Рис. 1. Вплив поліфенолів на співвідношення вмісту тіольних та дисульфідних груп протеїнів (А) та активність тіоредоксинредуктази (Б) в нирках щурів за умов хронічної ниркової недостатності (M±m, n=10).
Примітки: * - р<0,05 щодо псевдооперованих тварин; # - р<0,05 щодо тварин з ХХН.

відповідно (р<0,05), порівняно з групою контрольних
тварин. Застосування поліфенольних сполук сповільнює
реакції вільнорадикального окиснення ліпідів в нирках
щурів. За цих умов експерименту в групах тварин, лікованих геністеїном, ресвератролом та кверцетином, вміст
МДА був вірогідно нижчим на 33,5, 34,8 та 40,4%, ніж у
тварин з ХХН, які не отримували поліфенолів. Аналогічна
тенденція зафіксовата також і щодо КГП (див. табл.1).
Таким чином, використання поліфенолів за ХХН зменшувало дисбаланс в системі про- та антиоксидантів, що
супроводжувалось депримуючим впливом на процеси
пероксидації ліпідів та окисної модифікації протеїнів. За
цим ефектом кверцетин випереджав усі інші поліфеноли.
При дослідженні впливу геністеїну, ресвератролу та
кверцетину на маркери тіол-дисульфідного обміну у щурів
з експериментальною ХХН було показано, що їх застосування викликало відновлювало порушений тіол-дисульфідний дисбаланс в нирках (табл. 2). ХХН супроводжується посиленням процесів окиснення тіольних груп білків
з утворенням дисульфідів (зменшення в нирках рівня
відновлених тіольних груп (SH-) білків на 49,7% та
збільшення дисульфідів (-S-S-) на 47,9%), відносно псевдооперованих тварин. Введення геністеїну та ресвератролу викликало збільшення тіольних груп протеїнів відповідно на 49,3 та 56,6% та зменшення рівня дисульфідів
на 21,1 та 22,9 %. Найбільш потужним впливом на тіолдисульфідну рівновагу за ХХН володів кверцетин: на тлі
його прийому рівень відновлених тіолів вірогідно зростав
на 66,4%, а дисульфідних груп зменшувався на 25,3%,
порівняно з тваринами групи "ХХН".
Важливим маркером редокс-статусу протеїнів є
співвідношення вмісту відновлених тіолів та дисульфідів
(SH- / -S-S-) в білках. Тому, далі нами оцінено вплив ХХН
та коректорів на цей показник в нирках (рис. 1). Показано, що на тлі ХХН відмічалось різке зменшення цього
співвідношення на 66,2% (р<0,05), відносно показників
контрольної групи. Введення геністеїну та ресвератролу
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Таблиця 2. Вплив поліфенолів на вміст тіольних та дисульфідних груп протеїнів в нирках щурів за умов хронічної ниркової недостатності (M±m, n=10).
Групи тварин

SH- групи протеїнів,
нмоль / мг протеїну

-S-S- групи протеїнів,
нмоль / мг протеїну

Псевдооперовані
тварини

30,2±1,05

6,12±0,16

ХХН

15,2±1,04*

9,05±0,20*

ХХН + Геністеїн

#

22,7±0,61*

7,14±0,26*#

ХХН + Ресвератрол

23,8±0,65*#

6,98±0,28*#

#

6,76±0,26*#

ХХН + Кверцетин

25,3±0,51*

Примітки: * - р<0,05 щодо псевдооперованих тварин; # - р<0,05
щодо тварин з ХХН.

за ХХН викликало збільшення співвідношення SH- / -SS- в білках нирок , проте найбільш помітний вплив на цей
показник мав кверцетин: на тлі його прийому співвідношення SH- / -S-S- в білках нирок зростало на 127%
(р<0,05), порівняно з тваринами групи "ХХН".
Важливим ензимом, який регулює редокс-статус білків
є тіоредоксинредуктаза. Тому, в подальшому нами оцінено зміни його активності на тлі ХХН та застосування
коректорів (див. риc. 1). З'ясувалось, що ХХН асоціюється
зі зменшенням активності тіоредоксинредуктази в нирках щурів на 32,9% (р<0,05), відносно псевдооперованих
тварин. Це є важливим чинником порушення процесів
редокс-регуляції функціонального стану білків та ензимів
в нирках щурів на тлі ХХН. Сполуки, які вивчались, зменшували депримуючий вплив ХХН на процеси відновлення окиснених білкових тіолів в нирках щурів: активність
тіоредоксинредуктази перевищувала відповідно на 16,0
та 20,2% (р<0,05) такі показники в групі нелікованих тварин. Найбільш потужний стабілізуючий вплив на процеси відновлення білкових дисульфідів за ХХН виявляв кверцетин.
Отже, використання поліфенольних коректорів за
умов ХХН зменшує прояви тіол-дисульфідного дисбалансу, покращує процеси редокс-регуляції функцій білків та
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Таблиця 3. Вплив поліфенолів на активність ендотеліальної
та індуцибельної ізоформ NO-синтази в нирках щурів за умов
хронічної ниркової недостатності (M±m, n=10).
Групи тварин

eNOS, пмоль NO2- /
хв·мг протеїну

iNOS, пмоль NO2- /
хв·мг протеїну

Псевдооперовані
тварини

6,25±0,13

1,24±0,06

ХХН

3,42±0,17*

2,15±0,08*

ХХН + Геністеїн

4,95±0,13*#

1,70±0,04*#

ХХН + Ресвератрол

4,66±0,12*#

1,82±0,07*#

ХХН + Кверцетин

3,70±0,15*

2,33±0,08*

Примітки: * - р<0,05 відносно псевдооперованих тварин;
#
- р<0,05 відносно тварин з ХХН.

Таблиця 4. Коефіцієнти кореляції між рівнем Н2S в нирках і
біохімічними маркерами стану нирок на тлі введення поліфенольних сполук у тварин з експериментальною ХХН.
Біохімічні маркери ушкодження нирок

Рівень Н2S в нирках

НАДФН-оксидаза

-0,71*

СОД

0,65*

МДА

-0,74*

КГП

-0,77*

SH- / -S-S-

0,75*

Тіоредоксинредуктаза

0,72*

відновлює активність тіоредоксинредуктази. За здатністю стабілізувати тіол-дисульфідну рівновагу в нирках
кверцетин випереджає всі інші сполуки.
Важливу роль в регуляції утворення H2S у нирках мають ендотеліальна та індуцибельна ізоформи NO-синтази (eNOS та iNOS). Тому, ми дослідили вплив ХХН та
досліджуваних коректорів на активність різних ізоферментів NO-синтази в нирках щурів та оцінили можливий
зв'язок з рівнем H2S (табл. 3). Встановлено, що ХХН у
щурів супроводжується зменшенням активності eNOS на
45,3% (р<0,05) та збільшення активності її індуцибельної
ізоформи на 73,4% (р<0,05), відносно псевдооперованих тварин.
Використання поліфенольних сполук геністеїну та
ресвератролу супроводжувалось зменшенням дисбалансу в системі різних ізоформ NO-синтази в нирках щурів
за ХХН: активність eNOS була більшою відповідно на 44,7
та 36,3% (р<0,05), а iNOS - меншою на 20,9 та 15,4%
відносно таких показників в групі нелікованих тварин.
Тобто, найбільш потужний вплив на систему нітроген
монооксиду в нирках за ХХН мав ізофлавон геністеїн. У

той же час, застосування кверцетину за ХХН не викликало вірогідних змін активності ендотеліальної та індуцибельної ізоформ NO-синтази в нирках щурів.
Проведений кореляційний аналіз довів наявність вірогідних зв'язків між рівнем H2S в нирках в групах тварин з
ХХН, які отримують поліфеноли, та маркерами ушкодження нирок. Так, вміст цього газотрансміттера позитивно корелював з активністю антиоксидантного фермента
СОД, та маркерами тіол-дисульфідного обміну, тоді як з
активністю НАДФН-оксидази, МДА та КГП, які відображають процеси оксидативного стресу, зв'язок був негативний (табл. 4).
Водночас, кореляційний аналіз показав, що між
рівнем H2S та активністю eNOS в нирках виникав сильний прямий зв'язок в групах "ХХН + Геністеїн" та "ХХН +
Ресвератрол" (r=0,72-0,75; р<0,05). Поряд з цим між
рівнем H2S та активністю іNOS в нирках виникав сильний
обернений зв'язок в групах "ХХН + Геністеїн" та "ХХН +
Ресвератрол" (r=-(0,70-0,73); р<0,05). У той же час, в групі
"ХХН + Кверцетин" достовірного зв'язку між рівнем H2S
та активностями eNOS, іNOS в нирках не виявлено. Отримані дані є доказом того, що механізм впливу геністеїну та ресвератролу на рівень гідроген сульфіду в нирках
за ХХН у більшій мірі, ніж кверцетину, реалізується через
вплив на систему нітроген монооксиду.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Встановлено, що серед механізмів позитивного
впливу рослинних поліфенолів на роботу нирок за умов
експериментальної ХХН можна виділити наступні: 1)
зменшення тіол-дисульфідного балансу за рахунок активації тіоредоксинредуктази; 2) зменшення активності
вільнорадикального окиснення ліпідів та протеїнів на тлі
відновлення рівноваги в системі про- та антиоксидантів;
3) зменшення активності індуцибельної ізоформи та
збільшення активності ендотеліальної ізоформи NO-синтази в нирках (за винятком кверцетину, який достовірно
не впливав на ці показники). Виявлено зв'язок між цими
механізмами та станом системи гідроген сульфіду в нирках за ХХН.
Отримані дані дають можливість вважати систему
гідроген сульфіду додатковим маркером ураження видільних органів та водночас мішенню для дії сполук із нефропротекторною активністю, в тому числі і природного
походження.
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маркеры оксидативного стресса, тиол-дисульфидного равновесия и состояние системы оксида азота в почках крыс
после моделирования хронический болезни почек (ХБП) (5/6 нефрэктомии единственной почки). Для биохимических исследований использовали кровь и гомогенат единственной почки крыс. Статистическую обработку полученных результатов
проводили в программе "STATISTICA 6.1". Результаты представлены в виде M ± m. Достоверность различий между показателями оценивали с использованием t-критерия Стьюдента, или U-критерия Манна-Уитни. Для определения корреляции
между независимыми показателями использовали непараметрический коэффициент корреляции Спирмена. Показано, що
исследуемые вещества, особенно, кверцетин выявляли антиоксидантную активность при ХБП, что проявлялось достоверным уменьшением содержания МДА, КГП и активности НАДФН-оксидазы (на 21,0-40,4%), а также увеличением активности СОД (на 29,7-38,7%) в почках, по сравнению с нелеченными животными. Между содержанием H2S и показателями
оксидативного стресса возникали достоверные сильные связи (r=|0,65-0,74|). Использование полифенолов при ХБП уменьшало тиол-дисульфидный дисбаланс в почках крыс: достоверно повышалась активность тиоредоксинредуктазы, содержание восстановленных тиольных групп протеинов (на 16,0-66,4%) и снижался уровень дисульфидов (на 21,1-25,3%), по
сравнению с нелеченными животными. Стабилизация тиол-дисульфидного равновесия является одним из механизмов
влияния полифенолов на систему H2S в почках, поскольку между этими показателями и содержанием H2S регистрировали
достоверные значимые и сильные корреляционные связи (r=|0,63-0,75|). Введение ресвератрола и, особенно, генистеина,
сопровождалось повышением в кочкаъ активности эндотелиальной изоформы NO-синтазы (на 36,3-44,7%) и уменьшением
активности ее индуцибельной изоформы (на 15,4-20,9%), относительно нелеченных животных. Система NO в почках
является важной молекулярной мишенью, через которую реализуется влияние генистеина и ресвератрола на продукцию
H2S при ХБП, поскольку между содержанием H2S и активностью изоформ NO-синтазы регистрировались достоверные
сильные связи (r=|0,70-0,75|).
Ключевые слова: генистеин, ресвератрол, кверцетин, гиідроген сульфид, хроническая болезнь почек крысы.
MOLECULAR MECHANISMS OF THE NEPHROPROTECTIVE ACTION OF POLYPHENOLS IN EXPERIMENTAL CHRONIC KIDNEY
DISEASE. ASSOCIATION WITH HYDROGEN SULFIDE SYSTEM
Konjuch S.A., Voloshchuk N.I., Melnyk A.V., Denysiuk O.M., Zhorniak P.V.
Annotation. The results of a study of the effects of genistein, resveratrol and quercetin on the main markers of oxidative stress, thiol
disulfide equilibrium and the state of the nitric oxide system in rat kidneys after modelling chronic kidney disease (CKD) (5/6 of a
single kidney nephrectomy) is shown. Blood and single rat kidney homogenate were used for biochemical studies. Statistical processing
of the obtained results was performed in the program "STATISTICA 6.1". The results are presented as M±m. The significance of the
difference between the scores was evaluated using the Student's t-test or the Mann-Whitney U-test. A nonparametric Spearman
correlation coefficient was used to determine the correlation between two independent indicators. It was shown that the studied
substances, especially quercetin, caused antioxidant activity in CKD, which was manifested by a significant decrease of MDA, CGP
and NADPH oxidase activity (by 21.0-40.4%), as well as an increase in SOD activity (by 29.7-38.7%) in kidney compared with
untreated animals. Reliable strong correlation (r=|0.65-0.74|) between the H2S content and oxidative stress markers was established.
The use of polyphenols in CKD reduced the thiol-disulfide imbalance in rat kidneys: the activity of thioredoxin reductase significantly
increased, the content of reduced thiol groups of proteins (by 16.0-66.4%) and the level of disulfides decreased (by 21.1-25.3%), in
comparison with untreated animals. Stabilization of the thiol disulfide equilibrium is one of the mechanisms of the effect of polyphenols
on the H2S system in the kidneys, since significant and strong correlation relationships were recorded between these indicators and
the H2S content (r=|0.63-0.75|). The administration of resveratrol, and especially genistein, was accompanied by an increase in the
activity of the eNOS (by 36.3-44.7%) and a decrease in the activity of iNOS (by 15.4-20.9%), in comparison with untreated animals. The
NO system in the kidneys is an important molecular target for influence of genistein and resveratrol on the production of H2S during
CKD is realized, since reliable strong correlation were recorded between the H2S content and the activity of NO synthase isoforms
(r=|0.70-0.75|).
Keywords: genistein, resveratrol, quercetin, hydrogen sulfide, chronic kidney disease, rats.
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Анотація. Встановлення належних кардіоінтервалографічних параметрів для висококваліфікованих спортсменів окремого виду спорту є актуальним і може використовуватись у діагностичних цілях у зв'язку з широким розповсюдженням
серцево-судинної патології. Метою роботи була побудова регресійних моделей показників варіаційної пульсометрії у волейболістів мезоморфного соматотипу залежно від особливостей антропометричних показників. У дослідженні взяли участь
24 волейболіста високого рівня спортивної майстерності (від першого дорослого до кандидатів у майстри спорту) у віці
17-21 років включно. Нами було проведено антропометричне дослідження за методикою Бунака (1941), соматотипологічне
- за розрахунковою модифікацією метода Heath-Carter (1990), визначення компонентного складу маси тіла за методом
Матейко (1992) і кардіоінтервалографічне дослідження за допомогою комп'ютерного діагностичного комплексу "OPTW" за
рекомендаціями Європейської та Північноамериканської кардіологічної асоціації (1996). Визначали такі показники варіаційної пульсометрії: моду, амплітуду моди, середнє, мінімальне і максимальне значення R-R інтервалів, варіаційний розмах.
Побудова математичних моделей проведена в пакеті "STATISTICA 5.5" для Windows за допомогою прямого покрокового
регресійного аналізу. У статті представлені результати регресійного аналізу для встановлення залежності показників
варіаційної пульсометрії у волейболістів мезоморфного соматотипу від сумарного комплексу конституціональних характеристик. Побудовані математичні моделі для визначення індивідуальних належних кардіоінтервалографічних параметрів
на основі особливостей зовнішньої будови тіла у волейболістів юнацького віку високого рівня спортивної майстерності.
Проведено аналіз конституціональних предикторів, які визначають варіабельність показників варіаційної пульсометрії у
групі волейболістів мезоморфного соматотипу.
Ключові слова: показники варіаційної пульсометрії, антропометрія, мезоморфний соматотип, покрокова регресія,
волейболісти.

Вступ
У багатьох наукових дослідженнях було виявлена
соматична обумовленість морфофункціональних показників організму людини, зокрема параметрів серцево-судинної системи [3, 4, 6]. Ще на початку ХХІ століття П.П. Шапаренко з співавторами [11] зазначав, що
гармонія форм і структур людського тіла та внутрішніх
органів людини генетично обумовлена. Тому генетична
детермінація окремих показників серцево-судинної системи антропо-соматотипологічними характеристиками є тією фундаментальною базою, яка уможливлює
проведення математичного моделювання для визначення належних, притаманних конкретній людині функціональних показників [9]. Це достатньо актуально саме
для кардіоінтервалографічних показників, які відображають відповідь організму на зміни умов зовнішнього і
внутрішнього середовища і можуть слугувати індикатором адаптаційно-пристосувальних реакцій [13, 17, 19]
та відображати інформацію про стан організму загалом
[20, 22], адже першими ознаками порушення роботи
серцево-судинної системи можуть бути не скарги, а результати отриманих даних скринінгового електрокардіографічного запису роботи серця. Крім того, кардіоінтервалографічні показники відзначаються великою варіабельністю, а особливо серед когорти спортсменів,
на організм яких тривалий час впливали інтенсивні
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фізичні навантаження [20, 21]. Тому встановлення належних кардіоінтервалографічних параметрів для висококваліфікованих спортсменів окремого виду спорту
має незаперечливу актуальність та практичне значення, тому що може використовуватись у діагностичних
цілях у зв'язку з широким розповсюдження серцево-судинної патології та високою смертністю та від захворювань даної системи [14, 16].
Метою роботи була побудова регресійних моделей
показників варіаційної пульсометрії у волейболістів мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей
антропометричних показників.

Матеріали та методи
У дослідженні взяли участь 24 волейболіста високого рівня спортивної майстерності (від першого дорослого до кандидатів у майстри спорту) у віці 17-21 років
включно. Нами було проведено антропометричне дослідження за методикою Бунака [2], соматотипологічне за розрахунковою модифікацією метода Heath-Carter
[15], визначення компонентного складу маси тіла - за
методом Матейко [5] і кардіоінтервалографічне дослідження - за допомогою комп'ютерного діагностичного
комплексу "OPTW" за рекомендаціями Європейської
та Північноамериканської кардіологічної асоціації [18].
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Визначали такі показники варіаційної пульсометрії:
моду, амплітуду моди, середнє, мінімальне і максимальне значення R-R інтервалів, варіаційний розмах. Побудова математичних моделей проведена в пакеті
"STATISTICA 5.5" для Windows за допомогою прямого
покрокового регресійного аналізу. Для досягнення максимального співставлення результатів кардіоінтервалографічного й антропометричного методів при регресійному аналіз дотримувалися таких умов. По-перше - кінцевий варіант регресійного поліному повинен мати коефіцієнт детермінації (R2) не менше 0,50. Друга умова значення критерію Фішера не менше 2,5. Третя - кількість
вільних членів, що входять до поліному має бути
мінімальною. Четверта - фактичне значення критерію
Фішера повинно бути більшим за розрахункове його
значення. П'ята - коли незалежні змінні між собою мають сильні кореляційні зв'язки (так звану мультиколінеарність) для боротьби з надлишком даних має бути використана гребенева регресія [1, 7].

Результати. Обговорення
При проведенні покрокового регресійного аналізу
встановлено, що в групі волейболістів мезоморфного
соматотипу всі параметри варіаційної пульсометрії залежали від конституціональних характеристик організму більше, ніж 50 %, тому для кожного з них були побудовані математичні моделі.
Більшість коефіцієнтів моделі моди інтервалів R-R
мають високу достовірність, за винятком обхвату плеча
в спокійному стані. Коефіцієнт детермінації R2, як міра
якості підгонки, на 81,12% визначає допустимо дану
залежну змінну. На основі того, що фактичне значення
критерію Фішера (F=9,83) значно більше розрахункового значення (F критичне дорівнює 7,16), регресійний
лінійний поліном є високо значущий (р<0,001), що
підтверджується також результатами дисперсійного
аналізу (р<0,001) та гребеневої регресії (Лямбда дорівнювала 0,1). Модель має вигляд наступного лінійного
рівняння:
Мода інтервалів R-R (мс) = 1,651 - 0,024 x сагітальний розмір грудної клітки (см) + 0,010 x висота вертлюгової точки (см) - 0,018 x обхват шиї (см) - 0,013 x обхват
грудної клітки на вдиху (см) + 0,010 x обхват талії (см) 0,021 x міжостьова відстань (см) + 0,018 x обхват плеча
в спокійному стані (см)
Таким чином, у волейболістів мезоморфного соматотипу на величину моди, яка відображає значення R-R
інтервалів, яке найбільш часто зустрічається, і вказує
на переважаючий вплив синусового вузла на варіабельність серцевого ритму [12, 13, 20], у першу чергу,
впливають антропометричні розміри тулуба.
Визначено, що мінливість амплітуди моди у волейболістів мезоморфів на 67,72% обумовлена конституціональними особливостями. Більшість коефіцієнтів неІSSN 1817-7883
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залежних змінних цієї моделі були достовірними
(р<0,01), за винятком довжини тіла (р=0,058) та обхвату
передпліччя в верхній третині (р=0,170). Критерій Фішера цієї моделі (F = 9,94) більший за розрахункове значення F-критерію (Fкр.= 4,19). Ми мали підстави вважати
побудований регресійний поліном високо значущим
(р<0,001), що підтверджувалося дисперсійним аналізом
(р<0,001) гребеневою регресією. Побудована модель
мала вигляд такого лінійного рівняння:
Амплітуда моди (%) = 233,4 - 8,012 x обхват кисті
(см) - 1,204 x висота надгруднинної точки (см) + 0,485 x
довжина тіла (см) + 2,426 x обхват передпліччя в верхній
третині (см)
Таким чином, варіабельність амплітуди моди, яка є
вираженням числа кардіоциклів у %, відповідних діапазону моди, та відображає міру мобілізуючого впливу
симпатичного відділу автономної нервової системи на
роботу серцево-судинної системи [14] залежить від поздовжніх розмірів тіла та обхватів сегментів верхньої
кінцівки.
Міра підгонки математичної моделі середнього значення інтервалів R-R була у межах 80,10 %. Більшість
коефіцієнтів предикторів даної моделі мали високу
ступінь достовірності, за винятком жирової маси тіла.
Критерій F моделі становив 11,37, що було значно
більшим за його розрахункове значення (6,17). Тому ми
можемо стверджувати про значущість побудованого
регресійного поліному, що підтверджувалося і результатами дисперсійного аналізу (р<0,001) і та гребеневої
регресії. Модель мала вигляд рівняння:
Середнє значення інтервалів R-R (мс) = 0,670 0,024 x сагітальний розмір грудної клітки (см) + 0,184 x
ширина дистального епіфіза передпліччя (см) + 0,008 x
жирова маса тіла (кг) - 0,055 x ширина дистального епіфіза гомілки (см) - 0,011 x обхват шиї (см) + 0,005 x обхват талії (см)
Середнє значення R-R інтервалів, що відображає
баланс парасимпатичного і симпатичного впливів [12],
у волейболістів мезоморфів обумовлюється мінливістю
розмірів тулуба, шиї, масивністю кісток передпліччя та
гомілки і величиною жирової маси тіла.
Визначено, що мінливість максимального значення
інтервалів R-R у волейболістів мезоморфів на 69,53 %
детермінована антропометричними розмірами тіла.
Лише три із семи коефіцієнтів незалежних змінних цієї
моделі були достовірними, зокрема сагітальний розмір
грудної клітки (р<0,003), кісткова маса тіла (р<0,006) і
товщина жирової складки на задній поверхні плеча
(р<0,002). Критерій Фішера цієї моделі (F = 6,47) був
незначно більшим за його розрахункове значення (Fкр.=
6,17). Вважаємо побудований регресійний поліном високо значущим (р<0,001), що підтверджувалося диспер-
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сійним аналізом (р<0,001) та гребеневою регресією.
Побудована модель мала вигляд такого лінійного
рівняння:
Максимальне значення інтервалів R-R (мс) = - 1,008
- 0,032 x сагітальний розмір грудної клітки (см) + 0,028 x
кісткова маса тіла (кг) + 0,054 ? товщина жирової складки на задній поверхні плеча (мм) + 0,053 x обхват кисті
(см) + 0,057 x обхват передпліччя в нижній третині (см) 0,012 x жирова маса тіла (кг)
Більшість коефіцієнтів моделі мінімального значення інтервалів R-R у волейболістів юнацького віку мезоморфного соматотипу мають високу достовірність, за
винятком товщини шкірно-жирової складки на боку. Коефіцієнт детермінації R2, як міра якості підгонки, на
80,42 % визначає допустимо дану залежну змінну. На
основі того, що фактичне значення критерію Фішера
(F=9,37) більше розрахункового значення (F критичне
дорівнює 7,16) та за результатами дисперсійного аналізу, вважаємо регресійний лінійний поліном високо значущим (р<0,001). Модель має вигляд наступного лінійного рівняння:
Мінімальне значення інтервалів R-R (мс) = 1,373 +
0,170 x ширина дистального епіфіза передпліччя (см) 0,042 x ширина дистального епіфіза гомілки (см) - 0,035
x обхват кисті (см) - 0,014 x сагітальний розмір грудної
клітки (см) + 0,014 x жирова маса тіла (кг) - 0,018 x міжостьова відстань (см) + 0,008 x товщина складки на боку(мм)
Визначено, що мінливість варіаційного розмаху на
84,44% обумовлена величиною лише п'яти антропометричних розмірів. Більшість коефіцієнтів незалежних
змінних цієї моделі були достовірними, за винятком
обхвату грудної клітки на вдиху. Критерій Фішера цієї
моделі (F = 8,88) значно більший за розрахункове значення F-критерію (5,18). Ми мали підстави вважати побудований регресійний поліном високо значущим
(р<0,001), що підтверджувалося дисперсійним аналізом
(р<0,001) і гребеневою регресією. Побудована модель
мала вигляд такого лінійного рівняння:
Варіаційний розмах (мс) = -2,117 + 0,086 x обхват
кисті (см) + 0,010 x висота надгруднинної точки (см) 0,041 x обхват передпліччя в верхній третині (см) - 0,014
x поперечний нижньогрудний розмір (см) + 0,007 x обхват грудної клітки на вдиху (см)

Таким чином, варіаційний розмах, який є відображенням переважного впливу парасимпатичного відділу
автономної нервової системи на варіабельність серцевого ритму [18, 22], залежить від розмірів грудної клітки
та верхньої кінцівки.
Крім того необхідно зазначити, що у волейболістів
мезоморфного соматотипу для всіх показників варіаційної пульсометрії нами побудовано 6 моделей, які дають можливість визначати належні параметри з врахуванням індивідуальних конституціональних особливостей організму. До даних моделей увійшло 35 розмірів
зовнішньої будови тіла, серед них найчастіше були представлені обхватні розміри тіла (складали 40% усіх предикторів), які входили до складу кожної із побудованих
моделей (100%), зокрема обхват кисті визначав варіабельність 4 кардіоінтервалографічних показників
(66,67%), передпліччя - 3 (50%), обхватні розміри шиї,
талії та грудної клітки - 2 (33,33%). Необхідно зазначити,
що діаметри тіла складали 31,43% з усіх інших предикторів і входили до 83,33% побудованих моделей, найвагоміший вплив на показники варіаційної пульсометрії
мав сагітальний розмір грудної клітки, який входив до
складу 4 моделей (66,67%). Жирова маса тіла входила
до складу 50 % побудованих математичних моделей.
Таким чином отримані нами результати регресійного аналізу вказують на те, що не лише окремі морфофункціональні параметри серцево-судинної системи у
спортсменів залежать від впливу окремих конституціональних характеристик організму [4, 8, 9, 10], а й регулюючі механізми роботи серця, про які свідчать показники варіаційної пульсометрії, залежать від антропометричних особливостей спортсменів окремого виду
спорту.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1.
Для всіх показників варіаційної пульсометрії у
волейболістів мезоморфного соматотипу побудовані
математичні моделі з точністю опису ознаки у межах
67,72-84,44%.
2.
Найбільшою мірою, величину параметрів варіаційної пульсометрії визначають обхватні розміри (кисті,
передпліччя, грудної клітки, шиї, талії), діаметри тіла (сагітальний розмір грудної клітки) і жирова маса тіла.
Отримані результати дають можливість у подальших дослідженнях проводити аналіз та визначати індивідуальні належні кардіоінтервалографічні параметри
у волейболістів юнацького віку окремого мезоморфного соматотипу.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА
Сарафинюк Л.А., Сивак А.В., Пилипонова В.В., Дусь С.В., Лежнева Е.В.
Аннотация. Установление надлежащих кардиоинтервалографических параметров для высококвалифицированных спортсменов отдельного вида спорта является актуальным и может использоваться в диагностических целях в связи с
широким распространением сердечно-сосудистой патологии. Целью работы было построение регрессионных моделей
показателей вариационной пульсометрии у волейболистов мезоморфного соматотипа в зависимости от особенностей
антропометрических показателей. В исследовании участвовали 24 волейболиста высокого уровня спортивного мастерства (от первого взрослого к кандидатам в мастера спорта) в возрасте 17-21 года включительно. Нами было проведено
антропометрическое исследование по методике Бунака (1941), соматотипологическое - по расчетной модификации метода Heath-Carter (1990), определение компонентного состава массы тела по методу Матейко (1992) и кардиоинтервалографическое исследование с помощью компьютерного диагностического комплекса "OPTW" по рекомендациям Европейской и Североамериканской кардиологической ассоциации (1996). Определяли такие показатели вариационной пульсометрии: моду, амплитуду моды, среднее, минимальное и максимальное значение R-R интервалов, вариационный размах. Построение математических моделей проведено в пакете "STATISTICA 5.5" для Windows с помощью прямого пошагового регрессионного анализа. В статье представлены результаты регрессионного анализа для установления зависимости показателей вариационной пульсометрии у волейболистов мезоморфного соматотипа от суммарного комплекса конституциональных характеристик. Построены математические модели для определения индивидуальных надлежащих кардиоинтервалографических параметров на основе особенностей внешнего телосложения у волейболистов юношеского возраста высокого уровня спортивного мастерства. Проведен анализ конституциональных предикторов, которые определяют
вариабельность показателей вариационной пульсометрии в группе волейболистов мезоморфного соматотипа.
Ключевые слова: показатели вариационной пульсометрии, антропометрия, мезоморфный соматотип, пошаговая регрессия.
THE VARIATION PULSOMETRY CORRECT INDICATORS` MODELING IN VOLLEYBALL PLAYERS WITH MESOMORPHIC
SOMATOTYPE DEPENDING ON THE ANTHROPOMETRIC FEATURES OF THE ORGANISM
Sarafyniuk L.A., Syvak A. V., Piliponova V.V., Dus S.V., Lezhnova O.V.
Annotation. Appropriate cardiointervalographic parameters establishment, for highly skilled athletes of a particular sport, is relevant
and can be used for diagnostic purposes and because of connection with the widespread prevalence of cardiovascular pathology. The
purpose of the work was to construct regression models of the variations of the pulsometry in volleyball players of the mesomorphic
somatotype, depending on the features of anthropometric indicators. The study involved 24 volleyball players with a high level of
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sportsmanship (from the first adult category to candidates for the master of sports), aged 17-21 years. We carried out anthropometric
research by Bunak's method (1941), somatotypological - by the calculated modification of the Heath-Carter method (1990), determination
of the component composition of the body weight by the method of Matejko (1992) and cardiointervalographic examination using a
computer diagnostic complex "OPTW" following the recommendations of the European and North American Cardiac Association
[1996]. The following indicators of variation heart rate were determined: moda, moda amplitude, average minimum and maximum R-R
intervals, and variation range. The mathematical models were constructed in the "STATISTICA 5.5" package for Windows using direct
stepwise regression analysis. The article presents the results of regression analysis for determining the dependence of variation heart
rate indicators in volleyball players of mesomorphic somatotype on the total complex of constitutional characteristics. Mathematical
models for determination of individual proper cardiointervalographic parameters based on features of the external structure of the
body of youth volleyball players of high level of sportsmanship. The analysis of constitutional predictors that determine the variability
of indicators of variation heart rate in a group of volleyball players of mesomorphic somatotype has been performed.
Keywords: indices of variation heart rate, anthropometry, mesomorphic somatotype, stepwise regression, volleyball players.
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Анотація. У даний час проблема асоційованої патології бронхолегеневої і серцево-судинної систем розглядається не
тільки як поєднання різних захворювань, але і як взаємообтяжуючий стан із загальними патогенетичними ланками. Цей
факт все частіше сприймається в контексті "серцево-легеневого континууму". Мета дослідження - визначити значущість
біомаркерів, що характеризують роль ліпідних порушень і процеси деструкції атеросклеротичної бляшки для ранньої
діагностики ІХС у хворих на ХОЗЛ. Обстежено 197 чоловіків, з яких 153 особи - з діагнозом ХОЗЛ та 44 пацієнта зі
стабільною ішемічною хворобою серця ІІ, ІІІ ФК (середній вік 56,4±3,8 років). Рівень ЛП (а) та РАРР-А визначали за допомогою
імуноферментного аналізу. Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програм "Statistica" v. 10.0 і "Microsoft
Office Excel 2010". Виявлено відмінності в ліпідному спектрі крові хворих з ізольованою легеневою патологією та при
поєднанні ХОЗЛ з ІХС. Середній рівень ЛП (а) у групі хворих на ізольоване ХОЗЛ становив 18,53±3,73 мг/дл (р> 0,05), у хворих
на ІХС - 46,27±2,78 мг/дл, (р<0,05), у пацієнтів з коморбідною патологією - 49,43±3,11 мг/дл (р<0,05), що дозволило виділити
рівень ЛП (а) більше 17 мг/дл в якості можливого предиктора розвитку ІХС. Методом бінарної логістичної регресії встановлено високо достовірний вплив наявності ІХС на рівень РАРР-А у хворих з поєднаною патологією: ВШ=14,516, ДІ=6,62731,798; у той час як вплив ХОЗЛ на частоту підвищення рівня РАРР-А був не суттєвим. Підтверджена значущість введення
в практику визначення біомаркерів ризику виникнення і прогресування ІХС у хворих на ХОЗЛ, а саме рівень ЛП (а) і РАРР-А.
Існує необхідність у проведенні епідеміологічних досліджень, щоб краще зрозуміти механізми, діагностичне і прогностичне
значення PAPP-A та ЛП (а) у безсимптомних суб'єктів і у суб'єктів з добре документованою ІХС при наявності кардіореспіраторної патології.
Ключові слова: коморбідність ХОЗЛ та стабільної ІХС, ліпопротеїн (а), асоційований з вагітністю протеїн плазми А
(РАРР-А).

Вступ
Відповідно до сучасних уявлень про взаємозв'язок
ХОЗЛ з кардіоваскулярною патологією, можна зробити
висновок про те, що ризик серцево-судинних ускладнень
при наявності ХОЗЛ значно вище, ніж без нього [9, 17]. В
останні роки все ширше обговорюються системні ефекти ХОЗЛ, які зумовлені хронічною інфекцією, сенсибілізацією, змінами газового складу крові, порушеннями
мікроциркуляції, наявністю оксидантного стресу, постійною дією факторів ризику виникнення захворювання
[16]. За даними дослідження ECLIPSE, в якому було
проведено багатостороннє вивчення ХОЗЛ, показано,
що у пацієнтів з ХОЗЛ статистично достовірно підвищена поширеність патології серцево-судинної системи,
інфаркту міокарда, інсульту, аритмій, остеопорозу, діабету. Можна припустити, що асоціація ХОЗЛ та ІХС пов'язана з загальними факторами ризику (стать, вік, куріння, низький рівень соціально-економічного становища) та аналогічними патогенетичними механізмами [5].
Поєднання ХОЗЛ і ІХС призводить до зміни клінічної
картини і утруднення діагностики ІХС, відповідно зростає ризик смерті, що обумовлює необхідність використання додаткових інструментів ранньої діагностики [1].
Істотну роль в розвитку коронарного атеросклерозу як
морфологічної основи ІХС відіграє дисліпопротеїнемія.
Епідеміологічні дослідження, проведені на великих гру-
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пах населення в різних країнах показали, що підвищення рівня холестерину ЛПНЩ і тригліцеридів, асоціюється з підвищеним ризиком розвитку ІХС, тоді як при
збільшенні вмісту ЛПВЩ відзначена більш низька захворюваність ІХС. У той же час в клінічній практиці досить часто зустрічаються хворі з важкими формами ІХС,
у яких показники спектру ліпідів плазми крові знаходяться в межах норми [5]. В сучасних дослідженнях виявлено, що ліпопротеїн (а) бере активну участь у формуванні та зростанні атеросклеротичної бляшки. Він стимулює рух моноцитів, окислення ЛПНЩ і захоплення
окислених ЛПНЩ макрофагами, а також сприяє розростанню гладком'язових клітин. Тому пацієнти з підвищеною концентрацією ЛП (а) знаходяться в групі ризику по
розвитку раннього атеросклерозу та його клінічних проявів - ІХС та цереброваскулярної хвороби [5, 13]. Вивченню ліпідного профілю у хворих на ІХС та ХОЗЛ присвячено достатня кількість робіт, проте дослідження
його при поєднанні ХОЗЛ і ІХС поодинокі і неоднозначні,
а робіт з оцінки рівня ЛП (а) при коморбідності ІХС та
ХОЗЛ нами не виявлено.
Аналіз активності запальної реакції при ХОЗЛ, вираженість якої невпинно зростає з прогресуванням хвороби, тобто з посиленням бронхообструкції, збільшує
ризик розвитку фатальних та нефатальних кардіоваску-
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лярних подій [16]. За інфекційного характеру запалення при ХОЗЛ під дією ендотоксину (грамнегативна інфекція) або тейхоєвих кислот (грампозитивна мікрофлора),
які потрапили в системний кровотік, на моноцити та
макрофаги, що циркулюють в крові, відбувається продукція ключових маркерів системного запалення - ФНПα та ІФН-γ завдяки механізмам позитивного зворотного
зв'язку. В подальшому запускається каскад вивільнення прозапальних цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10, ейкозаноїди), які спричинюють клінічні прояви системного
запалення [3, 8]. Передбачається, що посилення локального та системного запалення, а саме судинне запалення сприяє виникненню і прогресуванню атеросклерозу, що викликано деструкцією атероми. Маркером
деструкції може бути pregnancy-associated plasma
protein A - РАРР-А. РАРР-А - цинків'язуюча протеїназа,
що продукується різними типами клітин, у тому числі
активованими макрофагами в атеросклеротичній
бляшці, та циркулює як активний гомодимер ковалентно зв'язаний з головним основним протеїном еозинофілів. РАРР-А знижує протеїн, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту (IGFBPs) -4 та -5, таким чином, інсуліноподібний фактор росту IGF-1 зв'язується з рецепторами IGF 1 типу на поверхні клітин. Протеолітичну деградацію IGFBPs розглядають як механізм, відповідальний за випуск біологічно активного IGF-1. IGF-1 стимулює клітинну проліферацію та диференціацію і може,
таким чином, призводити до швидкого зростання бляшки. В низці досліджень показано, що збільшення рівня
РАРР-А корелює з наявністю нестабільної стенокардії,
ступеню стенозу та прогнозує наслідки гострого коронарного синдрому [6]. Дані про дослідження РАРР-А у
пацієнтів з поєднанням ХОЗЛ та ІХС нами не виявлено.
Мета дослідження - визначити значущість біомаркерів, що характеризують роль ліпідних порушень і процеси деструкції атеросклеротичної бляшки для ранньої
діагностики ІХС у хворих на ХОЗЛ.

Матеріали та методи
Дослідження виконано на базі пульмонологічного
та кардіологічного відділень Вінницької обласної
клінічної лікарні імені М.І. Пирогова. За темою дослідження обстежено 197 чоловіків, в тому числі 153 особи
з діагнозом хронічне обструктивне захворювання легень
та 44 пацієнта зі стабільною ішемічною хворобою серця ІІ, ІІІ функціональний клас, середній вік чоловіків
56,4±3,8 років. Групу контролю становили 50 практично
здорових чоловіків, середній вік 42,8±4,1 років. Усі пацієнти підписали інформовану згоду на участь у дослідженні. Діагноз ХОЗЛ був верифікований відповідно до
наказу МОЗ України №555 від 27.06.2013р. "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень" та положеннями, сформульованими в документі GOLD (Global
initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2017). ДіагІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

ноз ІХС стабільна стенокардія напруги, встановлений
відповідно до наказу МОЗ України №152 від 02.03.2016р.
на основі клініки, велоергометрії, ЕКГ, коронарографії.
Рівень ЛП (а) визначали за допомогою імуноферментного аналізу (ELISA) - набір реактивів Cormay,
Diagnostic Automation, Inc, Польща. Вміст РАРР-А в сироватці крові визначали імуноферментним методом за
допомогою IBL-INTERNATIONAL PAPP-A US
(ultrasensitive) Enzyme Immunoassay Kit (Germany).
Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програм "Statistica" v. 10.0 і "Microsoft Office
Excel 2010". Достовірність результатів оцінювали за допомогою критерію Стьюдента, достовірними вважалися розбіжності при р<0,05. Взаємозв'язок ознак визначали за допомогою коефіцієнтів кореляції (r) Пірсона і
Спірмана. Для порівняння середніх у двох незалежних
групах використовували тест Манна-Уїтні. Ступінь вираженості асоціації визначали шляхом розрахунку коефіцієнта відношення шансів (ВШ) та його довірчого інтервалу (ДІ).

Результати. Обговорення
Характеристика хворих на ізольоване ХОЗЛ, стабільну ІХС та поєднану патологію представлена в таблиці
1.
Аналіз рівня ЛП (а) в контрольній групі визначив коливання в значному діапазоні - від 6,78 до 20,4 мг/дл,
склавши в середньому 14,37±2,19 мг/дл. За точку
відсічення від нормативів був прийнятий рівень ЛП (а) 17,12 мг/дл. У пацієнтів з ХОЗЛ рівень ЛП (а) був незначно підвищений у 5 з 36 хворих (13,9%) і становив в середньому 18,53±3,73 мг/дл (р>0,05). У той же час суттєве підвищення рівня ЛП (а) мало місце як в групі хворих
на ІХС (у 21 з 38 хворих - 55,3%), так і в групі з коморбідною патологією (у 26 з 48 пацієнтів - 60,53%, р<0,05).
Середній рівень ЛП (а) був підвищений як у групі хворих
на ІХС (46,27±2,78 мг/дл, р<0,05), так у пацієнтів з кардіореспіраторною патологією (49,43±3,11 мг/дл) без наявності істотних відмінностей між цими групами
(р>0,05). Аналіз вивченого показника дозволив відзначити, що ступінь зміни рівня ЛП (а) (%) був найбільшим
у хворих з поєднанням ХОЗЛ та ІХС. Ступінь зміни рівня
ЛП (а) у всіх групах обстежених на ХОЗЛ не залежав від
ступеня тяжкості обмеження повітряного потоку. У хворих з III ФК стенокардії рівень ЛП (а) був достовірно вище,
ніж у пацієнтів з II ФК як при монопатології ІХС, так і при
поєднанні ІХС та ХОЗЛ (відповідно 52,71±2,86 проти
39,84±3,12 мг/дл у пацієнтів з ІХС та 55,65±3,72 проти
43,15±4,13 мг/дл у хворих з поєднанням ХОЗЛ та ІХС).
Ймовірно, більш високий вміст ЛП (а) асоціюється зі
збільшенням ступеня тяжкості ІХС.
Підвищений рівень ЛП (а) може збільшувати кардіоваскулярний ризик за рахунок потенціювання атерогенезу в результаті накопичення ЛП (а) в інтимі та протромботичних ефектів апобілка Апо (а), який має структурну подібність молекулі плазміногену але не має при
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Таблиця 1. Характеристика хворих на ХОЗЛ та ІХС (M±m).
Показник

ІХС (n=44)

ХОЗЛ (n=76)

ХОЗЛ+ІХС (n=77)

p1

p2

Вік, років

54,74±3,18

53,54±2,18

55,85±2,25

>0,05

>0,05

Тривалість ХОЗЛ, років

-

12,07±1,04

13,27±1,04

-

>0,05

Тривалість ІХС, років

7,03±0,74

-

6,78±0,82

>0,05

-

Обтяжений сімейний анамнез по ІХС, n/%

19 (43,11)

16 (20,75)

46 (59,74)

>0,05

<0,05

Куріння, n /%

30 (68,18)

64 (84,21)

66 (85,71)

<0,05

>0,05

8,72±0,87

12,46±1,12

14,43±1,23

<0,05

>0,05

23,13±2,14

21,46±1,87

24,71±1,85

>0,05

>0,05

Індекс пачко/років
Індекс маси тіла (ІМТ), кг/м

2

Примітки: p1 - достовірність відмінностей між основною групою і групою хворих на ІХС; p2 - достовірність відмінностей між
основною групою і групою хворих на ХОЗЛ.

цьому фібринолітичної активності. Відомо, що ЛП (а)
перешкоджає фібринолизу і пригнічує трансформуючий
фактор росту β, що сприяє дестабілізації атеросклеротичної бляшки і збільшує ризик гострого тромбозу, незалежно від рівня холестерину [4]. Дослідження рівня ЛП
(а) може бути використано для оцінки ризику розвитку
ранніх та тяжких форм ІХС, в тому числі і при її асоціації
з ХОЗЛ, а також в якості предиктора її ускладнень інфаркту міокарда чи нестабільної стенокардії. Ця обставина дозволяє вважати ЛП (а) маркером ранніх та
тяжких форм ІХС, причому незалежним від інших факторів ризику [11, 13]. Поєднання підвищеної концентрації ЛП (а) та інших несприятливих факторів ризику (паління, ожиріння, гіподинамія) або супутніх захворювань,
в тому числі і ХОЗЛ, ще більшою мірою збільшує ризик
ІХС [10]. Можна вважати, що наявність ІХС у пацієнтів з
ХОЗЛ є визначальним в гіперпродукції ЛП (а) при коморбідній патології, причому поєднання ХОЗЛ та ІХС
більш несприятливо щодо розвитку і вираженості проатерогенних порушень ліпідного метаболізму.
У крові всіх досліджених осіб визначали рівень РАРРА. У контрольній групі рівень РАРР-А становив 3,12±0,42
мМО/л. У хворих зі стабільною ІХС рівень РАРР-А помірно, але достовірно перевищував показники контрольної групи (5,61±0,23 мМО/л, р<0,05). У хворих на
ХОЗЛ ступінь зміни рівня РАРР-А був недостовірним
(4,03±0,32 мМО/л, р>0,05). При поєднанні ІХС та ХОЗЛ
відзначено дещо більший ступінь збільшення РАРР-А в
порівнянні з групою хворих на ІХС без ХОЗЛ (6,34±0,26
мМО/л, р<0,05). Граничні величини РАРР-А склали для
групи хворих на ХОЗЛ - 3,67 мМО/л, для хворих на ІХС 4,56 мМО/л, для пацієнтів з поєднанням ХОЗЛ та ІХС 4,89 мМО/л. Методом бінарної логістичної регресії встановлено високо достовірний вплив наявності ІХС на
рівень РАРР-А у хворих з поєднаною патологією:
ВШ=14,516; ДІ- 6,627-31,798; в той час як вплив ХОЗЛ на
частоту підвищення рівня РАРР-А був не суттєвим. Відзначено тенденцію до підвищення рівня РАРР-А в міру
збільшення функціонального класу стенокардії як у хворих на ІХС без ХОЗЛ, так і при коморбідній патології.
Так, в групі хворих на ІХС без ХОЗЛ у пацієнтів з II ФК
вміст у крові РАРР-А дорівнювало 4,98±0,28 мМО/л, з III
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ФК - 6,28±0,21 мМО/л (p<0,05). При поєднанні ІХС з ХОЗЛ
асоціація рівня РАРР-А зі ступенем тяжкості ІХС була
більш вираженою: у пацієнтів з II ФК рівень РАРР-А становив 5,38±0,19 мМО/л, з III ФК - 6,91±0,21 мМО/л
(p<0,01).
Можна припустити, що посилення локального запалення в бронхах і легеневій паренхімі чинить системну
дію і сприяє не тільки прогресуванню ХОЗЛ, але і активації системного судинного запалення, розвитку і прогресуванню атеросклерозу та серцевої патології з подальшою дестабілізацією атеросклеротичної бляшки [7].
Про це може свідчити визначена нами наявність кореляції між вмістом РАРР-А та рівнем hsCRP в крові, у
пацієнтів з поєднанням ХОЗЛ та ІХС (r=0,41, р<0,05). Не
виявлено переконливого кореляційного зв'язку рівня
РАРР-А з віком пацієнтів (r=0,18), індексом маси тіла
(r=0,17), рівнем ХС ЛПНЩ (r=0,20, р>0,05), величиною
артеріального тиску (r=0,22, р>0,05). Отже, підвищення
рівня РАРР-А в плазмі крові хворих на ІХС і з поєднанням ХОЗЛ та ІХС не асоціюється з наявними у пацієнтів
загальноприйнятими факторами ризику ІХС, але достовірно корелює з концентрацією в плазмі крові hsCRP
і рівнем ЛП (а), що може свідчити про зв'язок запалення і деструкції при атеросклерозі, його прогресуванні і
про можливий розвиток ускладнень [6, 15]. Отримані
дані дають підставу розцінювати підвищення плазмового рівня РАРР-А більше 5 мМО/л у хворих на ІХС та
ХОЗЛ у поєднанні з ІХС як індикатор пошкодження атеросклеротичної бляшки, потенційний біомаркер її нестабільності, а отже, і як предиктор розвитку кардіоваскулярних ускладнень. Поєднання ХОЗЛ та ІХС характеризується більш вираженими змінами рівня РАРР-А, що
демонструє взаємообтяжливий вплив цих захворювань.
Слід зазначити, що не у всіх пацієнтів спостерігався
паралелізм змін виділених інформативних показників.
Звідси слідує, що визначення лише одного з біомаркерів
ліпідотранспортної системи крові та запалення не завжди може з високою часткою ймовірності свідчити про
можливість розвитку ІХС у хворих на ХОЗЛ. Напевно,
для розпізнавання можливості виникнення ІХС або діагностики її ранніх проявів у хворих на ХОЗЛ більш переконливою буде оцінка цінності асоціації найбільш інфор-
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мативних показників. У результаті множинного регресійного аналізу виділених критеріїв, що володіють високою інформативністю, визначені наступні асоціації:
рівень ЛП (а) більше 17 мг/дл і РАРР-А більше 5мМО/л
(чутливість - 88%, специфічність - 82%, передбачувана
цінність позитивного результату - 79%, передбачувана
цінність негативного результату - 96%); рівень ЛП (а)
більше 17 мг/дл і hsCRP більше 4,5 мг/л (чутливість 85%, специфічність - 78%, передбачувана цінність позитивного результату - 76%, передбачувана цінність
негативного результату - 93%) та рівень РАРР-А більш
5мМО/л і hsCRP більше 4,5 мг/л (чутливість - 81%, специфічність - 78%, передбачувана цінність позитивного
результату - 75%, передбачувана цінність негативного
результату - 93%).

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Підвищення рівня ЛП (а) більше 17 мг/дл може
бути розцінений у хворих на ХОЗЛ як можливий предиктор розвитку ІХС. При стабільному перебігу ІХС, як у групі
з ізольованою патологією, так і в поєднанні з ХОЗЛ,
підвищений рівень ЛП (а) асоціюється з більш важкими
формами ІХС. Підвищення рівня ЛП (а) має найбільше
прогностичне значення для пацієнтів з коморбідною

кардіореспіраторною патологією, вказуючи про спадкову схильність до раннього розвитку атеросклерозу.
2. Підвищення рівня РАРР-А у крові є новим незалежним чинником ризику виникнення та прогресування ІХС у хворих на ХОЗЛ. Збільшення концентрації РАРРА у плазмі крові хворих на ХОЗЛ більше 5 мМО/л асоціюється з ризиком збільшення частоти виникнення ІХС у
хворих на ХОЗЛ в 14,5 рази.
3. Виявлення підвищеного (понад 5 мМО/л) рівня
РАРР-А у плазмі крові хворих на ХОЗЛ дає можливість
виділяти групи ризику по ІХС навіть при відсутності її
виражених клінічних проявів та слугуватиме додатковим
діагностичним інструментом при веденні пацієнтів із
ХОЗЛ, адже своєчасне виявлення ІХС буде сприяти оптимізації лікувально-профілактичних заходів у цієї категорії хворих.
Проведене дослідження підтвердило значущість введення в практику методики визначення нових незалежних факторів ризику виникнення і прогресування ІХС у
хворих на ХОЗЛ, а саме рівень ЛП (а) і РАРР-А. Існує
необхідність у проведенні епідеміологічних досліджень,
щоб краще зрозуміти механізми, діагностичне і прогностичне значення PAPP-A та ЛП (а) у безсимптомних
суб'єктів і у суб'єктів з добре документованою ІХС при
наявності кардіореспіраторної патології.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ БИОМАРКЕРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Лилевськая А.А., Серкова В.К., Савицкая Е.А.
Аннотация. В настоящее время проблема ассоциированной патологии бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем
рассматривается не только как сочетание разных заболеваний, но и как взаимно отягчающие состояния с общими
патогенетическими звеньями. Этот факт все чаще воспринимается в контексте "сердечно-легочного континуума".
Цель исследования - определить значимость биомаркеров, характеризующих роль липидных нарушений и процессы деструкции атеросклеротической бляшки для ранней диагностики ИБС у больных ХОБЛ. По теме исследования обследовано
197 мужчин, из которых 153 человека - с диагнозом ХОБЛ и 44 пациента - со стабильной ИБС II, III ФК (средний возраст
56,4±3,8 лет). Уровень ЛП (а) и РАРР-А определяли с помощью иммуноферментного анализа. Статистическую обработку
результатов проводили с помощью программ "Statistica" v. 10.0 и "Microsoft Office Excel 2010". Выявлены различия в липидном спектре крови больных с изолированной легочной патологией и при сочетании ХОБЛ с ИБС. Средний уровень ЛП (а) в
группе больных с изолированной ХОБЛ составлял 18,53±3,73 мг/дл (р>0,05), у больных ИБС 46,27±2,78 мг/дл, (р<0,05), у
пациентов с коморбидной патологией - 49,43±3,11 мг/дл (р<0,05), что позволило выделить уровень ЛП (а) более 17 мг/дл в
качестве возможного предиктора развития ИБС. Методом бинарной логистической регрессии установлено достоверное
влияние наличия ИБС на уровень РАРР-А у больных с сочетанной патологией: ОШ=14,516; ДИ=6,627-31,798; в то время как
влияние ХОБЛ на частоту повышения уровня РАРР-А был не существенным. Подтверждена значимость введения в практику определения биомаркеров риска возникновения и прогрессирования ИБС у больных ХОБЛ, а именно уровень ЛП (а) и
РАРР-А. Существует необходимость в проведении эпидемиологических исследований, чтобы лучше понять механизмы,
диагностическое и прогностическое значение PAPP-A и ЛП (а) у бессимптомных субъектов и у субъектов с хорошо
документированной ИБС при наличии кардиореспираторной патологии.
Ключевые слова: коморбидность ХОБЛ и стабильной ИБС, липопротеин (а), ассоциированный с беременностью протеин
плазмы-А (РАРР-А).
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PROGNOSTIC BIOMARKERS OF RISK AND PROGRESSION OF CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Lilevska A.A., Sierkova V.K., Savytska O.O.
Annotation. Currently, the problem of associated pathology of bronchopulmonary and cardiovascular systems will be considered not
only as a combination of different diseases, but also as severe condition with common pathogenetic links. This fact is increasingly
recognized in the context of "the cardio-pulmonary continuum". The aim of the study is to determine the significance of biomarkers
characterizing the role of lipid disorders and the processes of destruction of atherosclerotic plaques for early diagnosis of CHD in
patients with COPD. 197 men were examined, including 153 people with COPD and 44 patients with stable СHD II, III FC (mean age
of 56,4±3,8 years). The level of LP (a) and PAPP-A were determined using ELISA. Statistical processing of results was performed using
software "Statistica" V. 10.0 and "Microsoft Office Excel 2010". There were the differences in the lipid spectrum of blood in patients with
isolated pulmonary disease and COPD in combination with CHD. The average level of LP (a) in the group of patients with isolated
COPD was 18,53±3,73 mg/dL (p>0,05), CHD patients - 46,27±2,78 mg/dL (p<0,05), in patients with comorbidity pathology 49,43±3,11
mg/dL (p<0,05). This allowed us to identify the level of LP (a) more than 17 mg/dL as a possible predictor of CHD. Method binary
logistic regression established a highly significant impact of having CHD on the level of PAPP-A in patients with combined pathology:
OR=14,516; CI=6,627-31,798; while the impact of COPD on the rate of increase in the level of PAPP-A was not significant. Confirmed
the importance of introducing a definition of biomarkers of risk and progression of СHD in patients with COPD, namely the level of LP
(a) and of PAPP-A. There is a need to conduct epidemiological studies to better understand the mechanisms, diagnostic and
prognostic value of PAPP-A and LP (a) in asymptomatic subjects and in subjects with well-documented coronary heart disease in the
presence of cardiorespiratory pathology.
Keywords: comorbidity COPD and stable CHD, lipoprotein (a), pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A).
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Анотація. Парацетамол - недорогий ефективний та зручний анальгетик - препарат "першого вибору" для лікування
гострого і хронічного болю, дієвий антипіретик, який входить у топ-продажу в США та Європі. Парацетамол вважають
безпечнішим препаратом порівняно з нестероїдними протизапальними засобами, особливо з точки зору ризику ураження
нирок, шлунково-кишкового тракту та розвитку астми/бронхообструкції, навіть у пацієнтів високого ризику (літні люди,
діти та вагітні жінки). З іншого боку, збільшення застосування препарату в останні роки викликало занепокоєння щодо його
гепатотоксичності. Фактично, парацетамол-індуковані ураження печінки вийшли у лідери серед причин гострої печінкової
недостатності. Мета роботи - на прикладі клінічного випадку продемонструвати важливість детального аналізу медикаментозного анамнезу в осіб з підозрою на токсичне ураження печінки. У статті на прикладі клінічного випадку ненавмисного
передозування парацетамолу представлено механізми розвитку гепатотоксичності препарату, розглянуто фактори ризику, клініку передозування і принципи лікування. Вказано на важливість детального збору медикаментозного анамнезу у осіб
з підозрою на токсичне ураження печінки. Наведено короткий перелік різних лікарських форм парацетамолу на фармацевтичного ринку. Наголошено про значну небезпеку комбінованих форм препарату для полегшення симптомів застуди, необізнаність хворих щодо складників таких препаратів і різноманіття доз парацетамолу в таких засобах. Зроблено висновок
про доцільність обмеження використання високодозових (понад 325 мг) форм парацетамолу. Таке зменшення кількості
парацетамолу в одиниці дози скоротить ризик серйозного ушкодження печінки від ненавмисного передозування.
Ключові слова: парацетамол, гепатотоксичність, комбіновані форми парацетамолу.

Вступ
Вже більше 60 років парацетамол (ацетамінофен,
N-ацетил-р-амінофенол) незмінно знаходиться на
світовому фармацевтичному ринку. Це недорогий, ефективний та зручний анальгетик - препарат "першого вибору" для лікування гострого і хронічного болю, дієвий
антипіретик [1]. Він давно увійшов до складу кожної домашньої аптечки, а в комбінаціях з іншими анальгетиками (трамадол, гідрокодон) входить у топ-продажу рецептурних засобів США та Європи [2].
Парацетамол вважають більш безпечним препаратом порівняно з нестероїдними протизапальними засобами, особливо з точки зору ризику ураження нирок,
шлунково-кишкового тракту та розвитку астми/бронхообструкції, навіть у пацієнтів високого ризику (літні люди,
діти та вагітні жінки). З іншого боку, збільшення застосування препарату в останні роки викликало занепокоєння щодо його гепатотоксичності. Фактично, парацетамол-індуковані ураження печінки вийшли у лідери серед причин гострої печінкової недостатності [6].
Проблема токсичні парацетамолу актуальна і серед
науковців. У бібліотеці PubMed на час написання статті
було представлено 4187 публікацій щодо токсичності
препарату і більше половини з них (2569) стосувались
гепатотоксичності. Незважаючи на доведену роль токсичного метаболіту препарату (N-acetyl-p-benzoquinone
imine NAPQI), визнано, що токсичність парацетамолу
складається із багатоступеневих сигнальних шляхів,
включаючи і метаболізм парацетамолу, оксидативний
стрес, дисфункцію ендоплазматичного ретикулуму, автофагію, стерильне запалення, дисфункцію мікроцир-
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куляції, компенсаторну регенерацію та генетичний поліморфізм [7].
На фармацевтичному ринку України зареєстровано
236 лікарських засобів (ЛЗ), що містять парацетамол, з
них 81 препарат вітчизняного виробництва. Більшість
(81,7%) ліків - це комбіновані препарати. У комбінаціях
парацетамол поряд з Н1-гістаміноблокаторами, деконгестантами, протикашльовими чи відхаркуючими засобами, входить до складу засобів для полегшення симптомів застуди (114 лікарських форм). Для потужнішої
аналгезії парацетамол пропонують поєднувати з кодеїном, кофеїном, дротаверином, дицикломіном, а для
протизапального ефекту з іншими нестероїдними запальними засобами (ібупрофеном, диклофенаком).
Наявність парацетамолу в різноманітних комбінаціях факт, що не завжди відомий споживачам, які в результаті можуть ненавмисно передозувати парацетамол.
Мета дослідження - на прикладі клінічного випадку
продемонструвати важливість детального аналізу медикаментозного анамнезу в осіб з підозрою на токсичне ураження печінки.

Матеріали та методи
Хвора Ч., 47 років, госпіталізована в кардіологічне
відділення ВМКЦ ЦР з приводу загострення гіпертонічної хвороби. Після отримання результатів біохімічного
дослідження було виявлено безсимптомне підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ 614 uL, АСТ 663 ul,
ГГТ 166 ul та лейкопенія (2,0х109/л). При дообстеженні
маркерів вірусних гепатитів не виявлено, заперечує кон-
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такт з кров'ю та токсичними речовинами. У медичній
документації за місяць до госпіталізації аналогічні показники були в межах норми. Було проаналізовано медикаментозний анамнез: за 10 днів до госпіталізації
жінка захворіла на ГРВІ. Щоб зменшити нежить, закладеність носа та біль у горлі приймала пакетики для симптоматичного лікування проявів застуди, які розчиняла
в гарячій води та пила протягом робочого дня (4 пакетики). Зі слів хворої, також для нормалізації температури приймала таблетки парацетамолу (по 2 таблетки в
дозі 500 мг двічі). Оскільки зберігався сильний головний біль, то хвора додатково випила ацетилсаліцилову
кислоту (1000 мг за добу). До того ж на висоті температури піднявся АТ до 170/110 мм рт. ст., який хвора самостійно намагалась нормалізувати (каптоприл, дібазол,
корвалол). Доки стан не покращився пацієнтка періодично приймала комбіновані симптоматичні засоби ще
4 дні. Поступово за тиждень явища гострої респіраторної інфекції зменшились, але спостерігалась
лабільність АТ, що і стало приводом для госпіталізації в
кардіологічне відділення ВМКЦ ЦР.
Після аналізу отриманої інформації у хворої запідозрили токсичне ураження печінки, спричинене прийомом парацетамолу. Оскільки пацієнтка госпіталізована через тиждень після передозування препарату, то
антидот не вводили. Було призначено патогенетичне
лікування з використанням гепатопротектора - адеметионін по 50 мг двічі на добу, що допомогло знизити
рівень амінотрансфераз (АЛТ 84 uL, АСТ 54 uL) і ГГТ
(79 uL). У задовільному стані хвора була виписана додому.

Результати. Обговорення
Добову дозу та загальну дозу парацетамолу в нашому випадку вирахувати важко - хвора не пам'ятала назв
препаратів. На фармацевтичному ринку України наявний 71 комбінований лікарський засіб для симптоматичного усунення проявів застуди у вигляді саше чи пакетиків, що містять парацетамол. Кількість парацетамолу коливається від 120 мг (для дітей) до 325-1000 мг
(для дорослих). Ми припускаємо, що хвора приймала
лише ліки для дорослих, отже могла отримати максимально 4 г парацетамолу, в комбінації з симпатоміметиками та/чи антигістамінними засобами і 1 г додатково у вигляді монопрепарату. Загалом за весь період лікування пацієнтка прийняла приблизно 6-9 г парацетамолу. Слід зауважити можливу негативну взаємодію
препарату з фенобарбіталом, який є у складі корвалолу. Така взаємодія призводить до зростання кількості
токсичного метаболіту, і, у свою чергу, збільшення гепатотоксичності препарату.
Парацетамол, як правило, викликає пряме ураження печінки [5]. Центрилобулярний гепатоцелюлярний
некроз, викликаний реактивним метаболітом NAPQI, що
в основному продукується CYP 2E1 - типова патологічна характеристика гепатотоксичності препарату [8]. У
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терапевтичних дозах (до 4 г/доб.) токсичний метаболіт
зв'язується з глутатіоном та виділяється через нирки.
При виснаженні запасів глутатіону (передозування, хронічне вживання препарату, зловживання алкоголю)
NAPQI швидко приєднується до клітинних білків, що призводить до важкої гепатоцелюлярної недостатності [9].
Клініка передозування парацетамолу має характерну еволюційну картину (4 фази), незалежно від навмисності. Мінімальна гепатотоксична доза для дорослих
становить 7,5-10 г, потенційно летальна доза понад 20
г/доб. Спочатку специфічної симптоматики не спостерігається (1 фаза до 24 год.). Через 12-24 год. можуть
з'явитися біль у животі та нудота. У наступні 24 год. (2
фаза) симптоми можуть покращитися, але амінотрансферази різко зростають (до 10 тис. ОД/л і вище). До 7296 год. (3 фаза - печінкова) біохімічний підйом набуде
свого піку разом з гіпераммонемією, сонливістю, ступором і комою, що супроводжується лактоацидозом, набряком головного мозку, грижею стовбура мозку та судинним колапсом. Пацієнти, що переживають критичний період (через 4-21 день), переходять у фазу відновлення і повністю виліковуються [3].
Враховуючи орієнтовну дозу парацетамолу, яку прийняла наша пацієнтка, та час звернення до стаціонару, у
хворої спостерігалось мінімальне токсичне ураження
печінки у вигляді безсимптомної елевації амінотрансфераз. Швидка нормалізація ферментів, позитивна
відповідь на симптоматичну терапію вказують на сприятливий прогноз.
Розрізняють навмисні та ненавмисні випадки гепатотоксичності парацетамолу. Навмисне передозування
препарату - це, як правило, разовий прийом надвисокої дози парацетамолу. Є поширеною формою спроби
самогубства через низьку вартість та доступність. Ненавмисне передозування, яке часто зустрічається у дорослих та дітей, перевищує половину усіх зафіксованих
випадків і, в першу чергу, пов'язане з неправильним застосуванням терапії та надмірним дозуванням протягом певного періоду часу; зазвичай більше 3 днів. До
того ж у більшості повідомлень пацієнти використовували комбіновані безрецептурні засоби на основі парацетамолу [4].
Слід визнати, що більшість споживачів безрецептурних комбінованих препаратів не обізнані або і не намагаються читати, які саме складники і в яких дозах наявні
у симптоматичних препаратах. Інші пацієнти можуть не
бути поінформовані або не розуміють поняття максимальної рекомендованої добової дози чи не здогадуються про можливу гепатотоксичність парацетамолу
при перевищенні дози, незважаючи на попереджувальні написи щодо дозування на етикетці чи упаковці.
Оскільки переважна кількість ненавмисних передозувань пов'язані саме з високодозовими та пролонгованими формами парацетамолу більшість країн призупиняють продаж вказаних ліків і залишають в обігу лише низькодозові форми та форми з негайним вивільненням [3].
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Клінічний випадок ненавмисного передозування парацетамолу

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Наявний клінічний випадок ще раз свідчить про
необхідність детального збору медикаментозного
анамнезу при порушенні функції печінки. З іншого боку,
піднімає проблему безрецептурного відпуску високодозових форм парацетамолу.

Певно Україні слід взяти приклад з інших країн, які
призупинили відпуск, а деякі і виробництво, високодозових (понад 325 мг) форм парацетамолу. Таке обмеження кількості парацетамолу в одиниці дози скоротить ризик серйозного ушкодження печінки від ненавмисного передозування.

Список посилань - References
1. Agrawal, S., & Khazaeni, B. (2017). Acetaminophen Toxicity.
StatPearls
[Internet].
Retrieved
from
https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441917/.
2. Cheung, C., Yu, A-M., Ward, J. M., Krausz, K. W., Akiyama, T. E.,
Feigenbaum, L., & Gonzalez, F. J. (2005). The cyp2e1humanized transgenic mouse: role of cyp2e1 in acetaminophen
hepatotoxicity. Drug Metab. Dispos., 33, 449-457. DOI: 10.1124/
dmd.104.002402.
3. Fisher, E. S., & Curry, S. C. (2019). Acetaminophen toxicity
assessment and treatment. Adv. Pharmacol., 85, 263-272.
doi: 10.1016/bs.apha.2018.12.004.
4. Ghanem, C. I., Pérez, M. J., Manautou, J. E., & Mottino, A. D.
(2016). Acetaminophen from liver to brain: New insights into
drug pharmacological action and toxicity. Pharmacol. Res.,
109, 119-131. doi: 10.1016/j.phrs.2016.02.020.
5. Jaeschke, H., Duan, L., Akakpo, J. Y., Farhood, A., &

6.
7.

8.

9.

Ramachandran, A. (2018). The role of apoptosis in
acetaminophen hepatotoxicity. Food Chem. Toxicol., 118, 709718. doi: 10.1016/j.fct.2018.06.025.
Lee, W. M. (2013). Drug-induced acute liver failure. Clin. Liver
Dis., 17(4), 575-586. doi: 10.1016/j.cld.2013.07.001.
Mingzhu Yan, Yazhen Huo, Shutao Yin, and Hongbo Hu. (2018).
Mechanisms of acetaminophen-induced liver injury and its
implications for therapeutic interventions. Redox Biol., 17, 274283. doi: 10.1016/j.redox.2018.04.019.
Ni, H-M, Williams, J. A., Jaeschke, H., & Ding, W-X. (2013).
Zonated induction of autophagy and mitochondrial spheroids
limits acetaminophen-induced necrosis in the liver. Redox Biol.,
1, 427-432. doi: 10.1016/j.redox.2018.04.019.
Ramachandran, A., & Jaeschke, H. (2018). Acetaminophen
toxicity: novel insights into mechanisms and future
perspectives. Gene Expr., 18, 19-30. doi: 10.3727/
105221617X15084371374138.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПЕРЕДОЗИРОВАНИЯ ПАРАЦЕТАМОЛА
Коновалова Н.В., Стопинчук А.В., Мазур Ю.П., Гончаров О.Л.
Аннотация. Парацетамол - недорогой эффективный и удобный анальгетик - препарат "первого выбора" для лечения
острой и хронической боли, действенный антипиретик, который входит в топ-продажи в США и Европе. Парацетамол
считают более безопасным препаратом по сравнению с нестероидными противовоспалительными средствами, особенно с точки зрения риска поражения почек, желудочно-кишечного тракта и развития астмы / бронхообструкции, даже у
пациентов высокого риска (пожилые люди, дети и беременные женщины). С другой стороны, увеличение частоты применения препарата в последние годы вызвало обеспокоенность его гепатотоксичностью. Фактически, парацетамол-индуцированные поражения печени вышли в лидеры среди причин острой печеночной недостаточности. Цель работы - на
примере клинического случая продемонстрировать важность детального анализа медикаментозного анамнеза у лиц с
подозрением на токсическое поражение печени. В статье на примере клинического случая непреднамеренной передозировки парацетамола представлены механизмы развития гепатотоксичности препарата, рассмотрены факторы риска, клиника передозировки и принципы лечения. Приведен краткий перечень различных лекарственных форм парацетамола на
фармацевтическом рынке. Отмечено значительную опасность комбинированных форм препарата для облегчения симптомов простуды, неосведомленность больных относительно составляющих таких препаратов и многообразие доз парацетамола в таких средствах. Указано на важность детального сбора медикаментозного анамнеза у лиц с подозрением на
токсическое поражение печени. Сделан вывод о целесообразности ограничения использования высокодозовых (более 325
мг) форм парацетамола. Такое уменьшение количества парацетамола в единице дозы сократит риск серьезного повреждения печени от непреднамеренной передозировки.
Ключевые слова: парацетамол, гепатотоксичность, комбинированные формы парацетамола.
CLINICAL CASE OF UNINTENTIONAL OVERDOSE OF PARACETAMOL
Konovalova N.V., Stopinchuk O.V., Mazur Y.P., Goncharov O.L.
Annotation. Paracetamol - an inexpensive effective and convenient analgesic - the first choice drug for the treatment of acute and
chronic pain, an effective antipyretic, which is in the top sales in the US and Europe. Paracetamol is considered to be a safer drug than
non-steroidal anti-inflammatory drugs, especially in terms of the risk of kidney, gastrointestinal and asthma/bronchial obstruction, even
in high-risk patients (elderly, children and pregnant women). On the other hand, increased use of the drug in recent years has raised
concerns about its hepatotoxicity. In fact, paracetamol-induced liver lesions are among the leading causes of acute liver failure. The
purpose of the work is to demonstrate the importance of a detailed medical history analysis in individuals with suspected liver toxicity
using a case study. In the article on the example of a clinical case of unintentional overdose of paracetamol the mechanisms of
development of hepatotoxicity of the drug are presented, risk factors, clinic of overdose and principles of treatment are considered. The
importance of detailed collection of medical history in individuals with suspected liver toxicity is indicated. The short list of different
dosage forms of paracetamol in the pharmaceutical market is given. Significant danger of the combined forms of the drug for relieving the
symptoms of colds, the lack of knowledge of patients regarding the constituents of such drugs and the variety of doses of paracetamol in
such agents were emphasized. It is concluded that it is advisable to limit the use of high-dose (more than 325 mg) forms of paracetamol.
Such a reduction in the amount of paracetamol per unit dose will reduce the risk of serious liver damage from unintended overdose.
Keywords: paracetamol, hepatotoxicity, combined forms of paracetamol.
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Анотація. Спільною проблемою на стоматологічному прийомі при різних методах стоматологічного втручання (без
загальної анестезії та із загальною анестезією) є ризик виникнення когнітивних дисфункцій на фоні гіпоксичних уражень
головного мозку дітей: у першому випадку - на тлі стресу, в другому - на тлі проведення загальної анестезії. Мета дослідження - визначення показань до лікування тимчасових зубів на стадіях росту та стабілізації в умовах загального знеболення у дітей дошкільного віку на основі вивчення показників насичення киснем головного мозку за допомогою методу церебральної оксиметрії. Стоматологічне обстеження та проведення стоматологічних маніпуляцій різного ступеня складності проведено 100 дітям віком 3-7 років (проліковано 454 зуба) на базі Стоматологічного медичного центра при НМУ
імені О.О. Богомольця. Застосовували метод церебральної оксиметрії (допустиме зниження показників церебральної оксиметрії не більше, ніж 20%). За результатами лікування середнього та глибокого карієсу встановлено достовірно нижчий
відсоток ускладнень на різних етапах розвитку зубів, що виникають при санації порожнини рота в умовах загального
знеболення (12,83% та 15% відповідно), ніж при санації порожнини рота в амбулаторних умовах (23,5% та 28,87% відповідно) (р<0,01). За результатами лікування хронічного фіброзного пульпіту встановлено достовірно нижчий відсоток ускладнень, що виникають при санації порожнини рота в умовах загального знеболення (15%), ніж при санації порожнини рота
в амбулаторних умовах (28,87%) (р<0,01). При лікуванні хронічних форм періодонтитів на стадії стабілізації кореня в
амбулаторних умовах у 59% відмічаються ускладнення, які є передумовою для видалення зубів. Із них у 38% - ускладнення у
вигляді загостреня процесу із порушенням кортикальної пластинки зачатка постійних зубів, у 62% - патологічна резорбція
коренів тимчасових зубів. При лікуванні хронічних форм періодонтитів на стадії резорбції кореня в амбулаторних умовах
у 73% відмічаються ускладнення, в тому числі такі як місцева гіпоплазія емалі постійних зубів. Лікування зубів з даним
діагнозом передбачає декілька відвідувань, що технічно неможливо виконати під загальним знеболенням. Тому, з метою
збереженння зачатків постійних зубів, зуби із хронічним гранулюючим періодонтитом в стадії загострення підлягали
видаленню, в стадії ремісії - на етапі сформованого кореня проводили інструментальну та медикаментозну обробку
каналів та пломбування кореневих каналів йодоформною пастою (за показаннями - видалення), у стадії ремісії на етапі
резорбції кореня проводили видалення зубів. Таким чином, у дітей віком 3-7 років: вибір методу лікування зубів залежить від
темпераменту та типу фобій, які обумовлюють характер поведінки на стоматологічному прийомі. Диспансерний нагляд
за дітьми забезпечує їх звикання до стоматологічного крісла і, як наслідок - запобігає розвитку у них "криптогенних" фобій.
Ключові слова: карієс, церебральна оксиметрія, діти, загальне знеболення, стоматологічні маніпуляції.

Вступ
У статті викладені результати дисертаційної
роботи, що є фрагментом науково-дослідної теми
кафедри дитячої терапевтичної стоматології та
профілактики стоматологічних захворювань НМУ
імені О.О. Богомольця (номер державної реєстрації
0119U100454).
Недостатня інформованість батьків у питаннях гігієни
порожнини рота призводить до розвитку множинного
ускладненого карієсу у дитини, а неправильний вибір
тактики терапії і нездатність лікаря-стоматолога встановити контакт з дитиною під час першого відвідування викликають появу негативного досвіду у маленького пацієнта, що призводить до необхідності його лікування під загальною анестезією [2]. Страх/тривога перед стоматологічним втручанням на сьогодні є поширеною проблемою
серед дітей [11]. Метод лікування зубів під загальним знеболенням, який обирають задля збереження психолог-

ічної сфери дитини при наявності страху/тривоги в свою
чергу також має недоліки. Спільною проблемою на стоматологічному прийомі при різних методах стоматологічного втручання (без загальної анестезії та із загальною
анестезією) є ризик виникнення когнітивних дисфункцій
на фоні гіпоксичних уражень головного мозку дітей: у
першому випадку - на фоні стресу, в другому - на фоні
проведення загальної анестезії [1, 5, 7, 9, 10, 12, 14].
Мета дослідження - визначення показань до лікування тимчасових зубів на стадіях росту та стабілізації в
умовах загального знеболення у дітей дошкільного віку
на основі вивчення показників насичення киснем головного мозку за допомогою методу церебральної оксиметрії
[4, 8, 15].

Матеріали та методи
Стоматологічне обстеження (визначення індексів
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Визначення показань до лікування тимчасових зубів в умовах загального знеболення у дітей дошкільного...

інтенсивності карієсу та гігієни порожнини ротата (індекс
Федорова-Володкіної)) та проведення стоматологічних
маніпуляцій різного ступеня складності (профілактичні
заходи, лікування карієсу та його ускладнень) проведено 100 дітям віком 3-7 років (проліковано 545 зубів) на
базі Стоматологічного медичного центра при НМУ імені
О.О. Богомольця.
Діти були розділені на дві групи залежно від вибору
методу лікування: В умовах загального знеболення проліковано 39 дітей (з "легким" темпераментом - 11 осіб, зі
"складним" темпераментом - 19 осіб, з темпераментом
"довго розігрівається" - 9 особи): І група.
На амбулаторному стоматологічному прийомі проліковано 61 дитину (з "легким" темпераментом - 21 осіб,
зі "складним" темпераментом - 19 осіб, з темпераментом "довго розігрівається" - 21 особи): ІІ група.
Батьківське ставлення до стоматологічного статусу
дитини визначали за допомогою анкетування. В усіх дітей
були визначені психолого-типологічні особливості особистості (вид темпераменту та тип фобій) [3, 6].
Для проведення методу церебральної оксиметрії використовували апарат для моніторингу газу крові: 4-х канальний регіональний оксиметр з технікою EQUANOXTM,
технікою безпровідного зв'язку Bluetooth та RS-232 (модель 7600) (Свідоцтво про державну реєстрацію № 12580/
2013. Виробник: Nonin Medical, Inc., USA). Для прогнозу
гіпоксичних уражень головного мозку ми користувались
результатами досліджень J. Meixensberger et. al. (1998),
де головним завданням стоматолога було не допустити
зниження показників церебральної оксиметрії більше,
ніж 20% [13].

Таблиця 1. Інтенсивність карієсу у дітей різного темпераменту віком 3-7 років.
Вид
темпераменту

"легкий"

"складний"

"довго
розігрівається"

Загальне
значення
по групі

Група
І (n=39)

6,91**±0,21

8,42±0,91 7,77*±0,72

7,7*±0,61

ІІ (n=61)

2,33±0,02

4,21±0,32

5,23±0,56

3,92±0,3

Загальне значення
(n=100)

4,62±0,11

6,31±0,61

6,5±0,64

5,81±0,45

Примітка. * - достовірна відмінність значень показників щодо
показників контрольної групи (р<0,01).

Таблиця 2. Оцінка гігієни порожнини рота у дітей різного темпераменту віком 3-7 (індекс Федорова-Володкіної).
Вид
темпераменту

"легкий"

"складний"

"довго
розігрівається"

Загальне
значення
по групі

Група
І (n=39)

2,12±0,96

3,65±0,69

3,31±0,77

2,32±0,81

ІІ (n=61)

1,56±0,38

2,34±0,46

2,45±0,69

2,11±0,51

Загальне значення
(n=100)

1,84±0,67

2,99±0,57

2,88±0,73

2,57±0,66

Примітка. * - достовірна відмінність значень показників щодо
показників контрольної групи (р<0,01).

Результати. Обговорення
Характеристика інтенсивності карієсу у дітей обох
клінічних груп залежно від темпераменту представлена
в таблиці 1.
Як видно із таблиці 1 у дітей даного віку інтенсивність
карієсу відповідає високому рівню (кп=5,81±0,45). Інтенсивність карієсу у І групі дітей відповідає дуже високому
рівню, у ІІ групі - середньому рівню карієсу (кп=7,7±0,61
та 3,92±0,3 відповідно) (р<0,01).
Відмітимо достовірну різницю показника інтенсивності карієсу у дітей з "легким" темпераментом
(кп=4,62±0,11) та "складним" темпераментом
(кп=6,31±0,61) і темпераментом "довго розігрівається
(кп=6,5±0,64) (р<0,01), а також достовірну різницю даного показника у І та ІІ групі не залежно від виду темпераменту: у дітей з "легким" темпераментом в І групі
кп=6,91±0,21, в ІІ групі кп=2,33±0,02 (р<0,01). У дітей із
"складним" темпераментом в І групі кп=8,42±0,91, в ІІ групі
кп=4,21±0,32 (р<0,01). У дітей з темпераментом "довго
розігрівається" в І групі кп=7,77±0,72, у ІІ групі кп=5,23±0,56
(р<0,01).
Висока інтенсивність карієсу пов'язана із незадовільною гігієною порожнини рота. Результати оцінки гігієнічного стану порожнини рота представлені в таблиці 2.
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Рис. 1. Характеристика батьківського ставлення до гігієни
порожнини рота у дітей віком 3-7 роки.

При зборі анамнезу нами встановлена залежність
гігієнічного стану дитини від обізнаності батьків щодо
гігієни порожнини рота та від догляду батьками за порожниною рота (рис. 1).
Встановлено, всього 70±1,34% батьків обізнані щодо
правильного догляду за порожниною рота. І лише
64,33±1,49% із них технічно допомагають виконувати
процедури по догляду за порожниною рота своїм дітям.
Найменший відсоток батьків, що допомагають та контролюють дітей, стосовно виконання процедур пов'яза-
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Таблиця 3. Характеристика карієсу зубів за перебігом та глибиною ураження у дітей віком 3-7 років залежно від темпераменту.
Карієс
Групи дітей

І (n=39)

початковий

поверхневий

середній

глобокий

гострий

хронічний

гострий

хронічний

гострий

хронічний

гострий

хронічний

15
14,15%

7
6,6%

8
7,76%

13
12,26%

12
11,32%

14
13,2%

18
16,98%

19
17,92%

22 (20,75%)

21 (19,81%)

26 (24,52%)

37 (34,90%)

106 зубів
Гострий перебіг - 53 (50%). Хронічний перебіг - 53 (50%)
11
6,7%
ІІ (n=61)

10
6,09%

21 (12,8%)

16
9,75%

26
15,85%

23
14,02%

42 (25,6%)

34
20,73%

14
8,53%

57 (34,75%)

30
18,29%

44 (26,82%)

164 зубів
Гострий перебіг - 64 (39,02%). Хронічний перебіг - 100 (60,97%)

Загальне
значення
(n=100)

26
9,62%

17
6,29%

43 (15,92%)

24
8,88%

39
14,44%

63 (23,33%)

48
28,88%

32
11,85%

83 (30,74%)

49
18,15%

81 (30%)

270 зубів
Гострий перебіг - 117 (43,33%). Хронічний перебіг - 153 (56,66%)

них із гігієною порожнини рота - батьки дітей з "складним" темпераментом (54±1,33%); темпераментом "довго розігрівається" (62±1,27%). Це пов'язано із психологічними особливостями цих груп дітей. Вони потребують
більшої уваги та терпіння зі сторони батьків щодо щоденного навчання та контролю чищення зубів.
При стоматологічному обстеженні відмічено 545 уражених зубів, із них 49,54% зубів уражені каріозним процесом (270 зубів); 50,45% зубів мають ускладнення карієсу (275 зубів).
Характеристика карієсу тимчасових зубів за глибиною
ураження у дітей обох груп представлена в таблиці 3.
Як видно із таблиці 3 у дітей віком 3-7 років переважає хронічний перебіг карієсу в тимчасових зубах (уражено 153 зуба із 270). Даний показник становить 56,66%.
Гострий перебіг карієсу встановлено у 43,33% (117 зубів
із 270). За глибиною ураження частіше спостерігається
середній (30,74%) та глибокий карієс (30%).
У І групі гострий та хронічний перебіг карієсу зустрічається в однаковому співвідношенні (50%). За глибиною ураження найчастіше зустрічається глибокий карієс
(34,90%). У ІІ групі переважає хронічний перебіг карієсу
(60,97%) над гострим (39,02%). За глибиною ураження
найчастіше зустрічається середній карієс (34,75%).
Характеристика ускладненого карієсу тимчасових
зубів за глибиною ураження у дітей обох груп залежно від
темпераменту представлена в таблиця 4.
Як видно із таблиці 4 при обстеженні порожнини рота
у дітей віком 3-7 років ускладнення карієсу в тимчасових
зубах спостерігалося в І групі дітей у 72,72% (200 зубів), у
ІІ групі дітей у 27,27% (75 зубів).
Із загальної кількості уражених ускладненим карієсом зубів 51,63% мали хронічний фіброзний пульпіт (142
зуба), 48,36% - періодонтит (133 зуба). Із них: у стадії заІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

35
12,96%

гострення - 21,81% (60 зубів), у стадії ремісії - 26,54% (73
зуба).
У І групі хронічний фіброзний пульпіт склав 52,5%,
хронічний періодонтит - 47,5%, із яких хронічний періодонтит у стадії загострення - 22%, в стадії ремісії - 25,5%.
У ІІ групі дітей хронічний фіброзний пульпіт склав
49,33%, хронічний періодонтит - 50,66%, із яких хронічний періодонтит у стадії загострення - 21,33%, у стадії
ремісії - 29,33%.
Динаміка показників церебральної оксиметрії у дітей
віком 3-7 років при різних видах стоматологічного втручання представлена на рисунку 2.
При проведенні неінвазивних методів стоматологічного втручання пов'язаних із профілактичними заходами зниження показника церебральної оксиметрії на
17,56% відбувається на 20 хвилині (rSO2=63%±0,01 при
початковому rSO2=76,42%±0,51 (1'-2')). При виконанні
Таблиця 4. Характеристика ускладненого карієсу зубів у дітей
віком 3-7 років.
Групи дітей

І (n=39)

Пульпіт

Періодонтит

Хронічний
фіброзний

Хронічний гранулюючий
Стадія загострення

Стадія ремісії

44 (22%)

51 (25,5%)

105 (52,5%)

95 (47,5%)
200 зубів (72,72%)

37 (49,33%)

16 (21,33%)

ІІ (n=61)

22 (29,33%)

38 (50,66%)
75 зубів (27,27%)

Загальне
значення
(n=100)

142 (51,63%)

60 (21,81%)

“Вісник Вінницького національного медичного університету”,
2019, Т. 23, №4

73 (26,54%)

133 (48,36%)
275 зубів
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Визначення показань до лікування тимчасових зубів в умовах загального знеболення у дітей дошкільного...

чання в залежності від типу
фобій представлена на рисунку 3.
При порівнянні показників церебральної оксиметрії у дітей з різними типами фобій, відмітимо, що при
виконанні стоматологічних
маніпуляцій, пов'язаних із
лікуванням карієсу зниження
показника церебральної окРис. 2. Динаміка показників rSO2 у дітей віком 3-7 років при різних видах стоматологічного симертії у дітей з "елементарвтручання.
ними" фобіями відбувається
на 20 хвилині на 20,99%
(rSO2=59,14%±1,06 при початковому rSO2= 74,86%±
1,45 (1'-2')), у дітей з "криптогенними" фобіями - на 18 хвилині на 21,48% (rSO2=
58,85%±1,03 при початковому
rSO2=74,95%±1,46 (1')) (рис.
3).
При виконанні стоматологічних маніпуляцій, пов'язаних із лікуванням ускладненого карієсу зниження показника церебральної оксимертії у
Рис. 3. Динаміка показників rSO2 у дітей з різними типами фобій віком 3-7 років при різних дітей з "елементарними" фостоматологічних маніпуляціях.
біями відбувається на 15 хвипроцедур, пов'язаних із лікуванням карієсу показник целині на 20,32% (rSO2=58,58%±1,24 при початковому
ребральної оксиметрії досягає границі критичного рівня
rSO2=73,52%± 0,51(1'-2')), у дітей з "криптогенними" фов межах 19-20 хвилин. Зниження rSO2 відбувається на
біями - на 15 хвилині на 19,64% (rSO2=58,66±1,03% при
20,5% (rSO2=59,14%±1,06 при початковому rSO2=
початковому rSO2=73,52%±0,51 (1'-2')).
74,91%±1,46(1')). При виконанні процедур, пов'язаних із
Враховуючи особливості поведінки дітей віком від 3-х
лікуванням ускладненого карієсу зниження показника
до 7-ми років на стоматологічному прийомі, для якісного
церебральної оксиметрії на 20,66% відбувається на 17
проведення стоматологічних маніпуляцій пов'язаних з
хвилині (rSO2=58,33%±0,81 при початковому
лікуванням карієсу та його ускладнень даного часу не
rSO2=73,52%±0,51(1'-2')). Отже, у дітей віком 3-7 років
вистачає, що обумовлює вибір методу та умов лікування.
проведення профілактичних процедур повинно вкладаПровівши аналіз попередніх досліджень, ми встанотися в часовий проміжок 20 хвилин, лікування карієсу вили, що при виконанні стоматологічних маніпуляцій будь19-20 хвилин, ускладненого карієсу - 17 хвилин.
якого характеру у дітей віком від 3-х до 7-ми років не
Динаміка показників церебральної оксиметрії у дітей
залежно від виду темпераменту та типу фобій зниження
віком 3-7 років при різних видах стоматологічного втрупоказника rSO2 залежить від часу проведення стомаТаблиця 5. Оптимальний проміжок часу проведення різних стоматологічних маніпуляцій у дітей різного виду темпераменту
та типу фобій віком 3-7 років на амбулаторному стоматологічному прийомі.
Профілактичні заходи
"легкий" темперамент

"складний" темперамент

темперамент "довго розігрівається"

"елементарні" фобії

"криптогенні" фобії

"елементарні" фобії

"криптогенні" фобії

"елементарні" фобії

"криптогенні" фобії

20'

20'

15'

15'

15'

15'

20'

18'

14'

14'

16'

13'

15'

13'

Лікування карієсу

Лікування ускладненого карієсу
17'

585
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14'

13'
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церебральної оксиметрії
при кожному повторному
відвідуванні відбувається на
0,39', при "складному" темпераменті - на 0,49', при темпераменті "довго розігрівається" - на 0,67'.
Лікування початкового
карієсу неінвазивними метоРис. 4. Результти лікування початкового карієсу тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років.
дами повністю вкладається
б) в часовий проміжок 15'-20' і
а)
полягало у виконанні наступних маніпуляцій: професійна
гігієна порожнини рота; застосування фторидвмісного
препарату місцевої дії
(фторвмісні лаки, глибоку
фторування) з наступними
повтореннями під час диспансерного спостереження
дитини; аплікації гелю "Tooth
Mouse" у домашніх умовах;
рекомендації батькам щодо
догляду за порожниною рота
дитини, з наступним контрольованим чищенням зубів.
Результати лікування поРис. 4. а) Результaти лікування початкового карієсу тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років чаткового карієсу тимчасових
в умовах загального знеболення. б) Результaти лікування початкового карієсу тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років
зубів у дітей віком 3-7 років в умовах загального знеболення.
представлені на рисунку 4.
тологічної маніпуляції, який в свою чергу залежить від
Як видно із рисунку 4 (а, б) за результатами лікування
інтенсивності другої стадії формування стресової реакції
початкового карієсу достовірної різниці показників ускорганізму (стадії опору резистентності) у відповідь на
ладнень при лікуванні початкового карієсу в залежності
болісні відчуття при високій травматичності стоматологівід виду умов стоматологічного втручання, виду темперачних маніпуляцій.
менту та стадії розвитку кореня не виявлено.
Узагальненя результати визначення безпечного проОтже, результати лікування початкового карієсу в тимміжоук часу проведення стоматологічних маніпуляцій на
часових зубах у дітей віком 3-7 років не залежить від умов
амбулаторному прийомі дітям віком від 3-х до 7-ми років
лікування, виду темпераменту, типу фобій. А проведення
представлені в таблиці 5.
процедури повністю вкладається в безпечний проміжок
Зазначимо, що зниження показника церебральної
часу, що обумовлює проведення даної процедури без
оксиметрії при кожному повторному відвідуванні у дітей
проведення загального знеболення.
даної вікової категорії дітей відбувається залежно від темЛікування поверхневого карієсу тимчасових зубів на
пераменту та глибини стоматологічного втручання. При
стадії стабілізації кореня та стадії резорбції кореня в
неінвазивних методах втручання: при "легкому" темпеамбулаторних умовах.
раменті зниження показника церебральної оксиметрії
У дітей віком 3-7 років з "легким" темпераментом на
при кожному повторному відвідуванні - відбувається на
процедуру лікування поверхевого карієсу відводиться 18'0,46', при "складному" темпераменті - на 1,12', при тем20', з "складним" темпераментом - 14', з темпераменпераменті "довго розігрівається" - на 1,45'. При інвазивтом "довго розігрівається - 16'-13'.
них методах втручання пов'язаних із маніпуляціями лікуПерекриття ділянки ураженого 1 зуба займає 3'. За 1
вання карієсу: при "легкому" темпераменті зниження повідвідування технічно можливо вкластися за часом та
казника церебральної оксиметрії при кожному повторпровести перекриття уражених ділянок 6-ти зубів склоіоному відвідуванні відбувається на 1,46', при "складному"
номерним цементом без препарування в підгрупі дітей з
темпераменті - на 2,14', при темпераменті "довго розігр"легким" темпераментом. У дітей з "складним" темпераівається" - на 3,32'. При інвазивних методах втручання
меном та темпераментом "довго розігрівається" за відвепов'язаних із маніпуляціями лікування ускладненого кадений проміжок часу можливо провести дану маніпулярієсу: при "легкому" темпераменті зниження показника
цію в 4-х зубах. При повторному відвідуванні час для виІSSN 1817-7883
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ся під загальним знеболенням інтенсивність карієсу перевищує 8 зубів, а гігієна порожнини рота - дуже погана.
Більша частина уражених
зубів мають ускладнений
карієс. Тому, за браком часу,
зубам з діагнозом початковий та поверхневий карієс не
Рис. 5. Результaти лікування поверхневого карієсу тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років. приділяється належної уваги і частіше в умовах загаьного знеболення обирається
метод покриття фторовмісними лаками. З подальшим
диспансерним наглядом та
навчанням гігієнічному догляду за поожниною рота.
Нажаль, гігієна порожнини
рота у таких дітей після лікування зубів у 78% не покращується.
Отже, результати лікування поверхневого карієсу в
тимчасових зубах у дітей
віком 3-7 років не залежить
Рис. 5. а) Результaти лікування поверхневого карієсу тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років від умов лікування, виду темв умовах загального знеболення. б) Результaти лікування поверхневого карієсу тимчасових
пераменту, типу фобій. А прозубів у дітей віком 3-7 років в умовах загального знеболення.
ведення процедури повністю
конання даної маніпуляції становить 12,75' (14'-1,25'), що
вкладається в безпечний проміжок часу, що обумовлює
дозволєє в друге відвідування виконати дану маніпуляпроведення даної процедури без проведення загальноцію в 3-х зубах. Зважаючи на кількість тимчасових зубів
го знеболення.
(20) стоматологічні маніпуляції повязані із неінвазивниЛікування середнього карієсу тимчасових зубів на
ми методами лікування поверхневого карієсу цілком
стадії роста кореня в амбулаторних умовах.
можливо проводити на стоматологічному амбулаторноМінімальний час, за який можна технічно виконати
му прийомі без шкоди для функціонального стану головпроцедуру лікування середнього карієсу 12'. За 1 відвідуного мозку.
вання технічно можливо провести препарування та закЛікування поверхневого карієсу тимчасових зубів на
риття каріозної порожнини 1-го зуба у дітей з "легким"
стадії стабілізації та розсмокрування кореня під загагальтемпераментом (18'-20''), у дітей з "складним" темпераним знеболенням полягало у виконанні наступних маніментом (14') та темпераментом "довго розігрівається"
пуляцій: професійна гігієна порожнини рота; перекриття
(13'-16') незалежно від типу фобій. При повторному
уражених ділянок емалі склоіономерним цементом після
відвідуванні у дітей з "легким" темпераментом технічно
мінімального ручного препарування; аплікації гелю "Tooth
можливо провести дану маніпуляцію ще 5 разів у дітей з
Mouse" в домашніх умовах; рекомендації батькам щодо
"елементарними" фобіями (20'-5 x 1,46'=12,7'), у дітей з
догляду за порожниною рота дитини, з наступним конт"криптогенними" фобіями - 4 рази (18'-4 x 1,46'=12,6') до
рольованим чищенням зубів.
критичного зниження показника церебральної оксиРезультати лікування поверхневого карієсу тимчасометрії. Отже, у дітей з "легким" темпераментом та "елевих зубів у дітей віком 3-7 років представлені на рисунку 5
ментарними" фобіями з метою збереження когнітивних
(а, б).
функцій доцільно проводити лікування середнього каріЯк видно із рисунка 5 (а, б) за результатами лікування
єсу в амбулаторних умовах без загального знеболення
поверхневого карієсу достовірної різниці показників ускпри кількості уражених зубів <6, у дітей з "легким" темпеладнень при лікуванні поверхневого карієсу в залежності
раментом та "криптогенними" фобіями - при кількості
від виду умов стоматологічного втручання, виду темперауражених зубів <5.
менту та стадії розвитку кореня не виявлено. Відмічено
При повторному відвідуванні у дітей з "складним" темдещо вищі показники ускладнення при ліування поверхпераментом провести дану маніпуляцію технічно можневого карієсу зубів у дітей під загальним знеболенням.
ливо ще 1 раз (14'-2,14'= 11,86') незалежно від типу фобій.
Дану ситуацію можна пояснити ти, що у дітей, які лікуютьОтже, у дітей з "складним" темпераментом доцільно
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евгенольна паста) (при гострому перебігу карієсу та сумнівному діагнозі стосовно
глибини ураження); профілактичне покриття неушкоджених фісур СІЦ;
рекомендації батькам щодо
догляду за порожниною рота
дитини, з наступним контрольованим чищенням зубів.
Рис. 6. Результaти лікування середнього карієсу тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років.
При утрудненій диференціальній діагностиці з глибоким карієсом кожен випадок
середнього карієсу розглядали як глибокий.
Результати лікування середнього карієсу тимчасових
зубів у дітей віком 3-7 років
представлені на рисунку 6.
За результатами лікування середнього карієсу встановлено достовірно нижчий
відсоток ускладнень на
різних етапах розвитку зубів,
що виникають при санації
Рис. 6. а) Результaти лікування середнього карієсу тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років в порожнини рота в умовах заумовах загального знеболення. б) Результaти лікування середнього карієсу тимчасових зубів гального
знеболення
у дітей віком 3-7 років в умовах загального знеболення.
(12,83%) ніж при санації попроводити лікування середнього карієсу в амбулаторрожнини рота в амбулаторних умовах (23,5%) (р<0,01).
них умовах без загального знеболення при кількості ураЛікування глибокого карієсу тимчасових зубів на
жених зубів <2 незалежно від типу фобій.
стадії стабілізації та резорбції кореня в амбулаторПри повторному відвідуванні у дітей з темпераменних умовах.
том "довго розігрівається" провести дану маніпуляцію
Мінімальний час, за який можна технічно виконати
технічно можливо ще 1 раз (16'-3,32'=12,68') у дітей з "елепроцедуру лікування глибокого карієсу 14'. За 1 відвідументарими" фобіями. У дітей з "криптогенними" фобіявання технічно можливо провести лікування карієсу 1-го
ми дану маніпуляцію провести повторно технічно не можзуба у дітей з "легким" темпераментом (18'-20'), у дітей з
ливо (13'-3,32'=9,68'). Отже, у дітей з темпераментом "дов"складним" темпераментом (14') незалежно від типу
го розігрівається" доцільно проводити лікування середфобій та темпераментом "довго розігрівається" з еленього карієсу в амбулаторних умовах без загального знементарними фобіями (16'). У дітей з темпераментом "довболення при кількості уражених зубів <2 при наявності
го розігрівається" та "криптогенними" фобіями повноцін"елементарних" фобій та при кількості уражених зубів =1
не лікування глибокого карієсу в амбулаторих умовах зі
"криптогенних" фобій.
збереженням когнітивних функцій провести складно.
При інтенсивності карієса у дітей з "легким" темпераПри повторному відвідуванні у дітей з "легким" темпементом: "елементарними" фобіями >6, "криптогенними"
раментом технічно можливо провести дану маніпуляцію
фобіями >5; з "складним" темпераментом незалежно
ще 4 раза у дітей з "елементарними" фобіями (20'-4 x
від типу фобій >2; з темпераментом "довго розігріваєть1,46'=14,16'), у дітей з "криптогенними" фобіями - 2 рази
ся": "елементарними" фобіями >2, "криптогенними" фо(18'-2 x 1,46'=15,08') до критичного зниження показника
біями >1 лікування середнього карієсу тимчасових зубів
церебральної оксиметрії. Отже, у дітей з "легким" темпена стадії стабілізації та резорбції кореня проводилось
раментом та "елементарними" фобіями з метою зберепід загагальним знеболенням та полягало у виконанні
ження когнітивних функцій доцільно проводити лікуваннаступних маніпуляцій: професійна гігієна порожнини
ня глибокого карієсу в амбулаторних умовах без загальрота; препарування та пломбування каріозних порожного знеболення при кількості уражених зубів <5, у дітей
нин СІЦ (при хронічному перебігу карієсу); препаруванз "легким" темпераментом та "криптогенними" фобіями
ня та пломбування каріозних порожнин склоіономер- при кількості уражених зубів <3.
ним цементом із застосування лікувальної прокладки
При повторному відвідуванні у дітей з "складним" тем(твердіюча гідроксидкальційвмісна паста / цинк-оксидпераментом провести дану маніпуляцію технічно можІSSN 1817-7883
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В ІІ етапи І етап: професійна гігієна
порожнини рота; після препарування - довготривала
лікувальна пломба (цинк-оксид-евгенольна паста).
ІІ етап (через 3-6
місяців): професійна гігієна
порожнини рота; заміна лікувальної пломби на постійну
Рис. 7. Результaти лікування глибокого карієсу тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років.
СІЦ або компомеру (при
пломбуванні СІЦ можна залишити на дні каріозної порожнини тонкий шар лікувальної прокладки із цинкоксид-евгенольної пасти);
профілактичне покриття неушкоджених фісур СІЦ; рекомендації батькам щодо догляду за порожниною рота дитини, з наступним контрольованим чищенням зубів.
Лікування хронічного
глибокого карієсу: професійна гігієна порожнини рота;
Рис. 7. а) Результaти лікування глибокого карієсу тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років в препарування та пломбуванумовах загального знеболення. б) Результaти лікування глибокого карієсу тимчасових зубів у ня каріозних порожнин СІЦ;
дітей віком 3-7 років в умовах загального знеболення.
профілактичне покриття неливо ще 1 раз (14'-2,14'= 11,86') незалежно від типу фобій.
ушкоджених фісур СІЦ; рекомендації батькам щодо догОтже, у дітей з "складним" темпераментом доцільно проляду за порожниною рота дитини, з наступним контроводити лікування середнього карієсу в амбулаторних
льованим чищенням зубів.
умовах без загального знеболення при кількості уражеПри лікуванні порожнин ІІ класу перших молярів у
них зубів <2 незалежно від типу фобій.
переважній більшості випадків було оголено ріг пульпи і
У дітей з темпераментом "довго розігрівається" з "елепроведено лікування за протоколом лікування хронічноментарими" фобіями повторно провести дану маніпуляго фіброзного пульпіту, що співпадає з міжнародними
цію технічно не можливо (16'-3,32'=12,68'). Отже, у дітей з
підходами до тактики лікування глибокого карієсу тимчатемпераментом "довго розігрівається" доцільно провосових зубів. Порожнини ІІ класу в других молярах або І
дити лікування глибокого карієсу в амбулаторних умовах
класу в молярах потребували лікування а протоколом
без загального знеболення при кількості уражених зубів
пульпіту в меншій кількості випадків.
=1 при наявності "елементарних" фобій, при наявності
Результати лікування глибокого карієсу тимчасових
"криптогенних" фобій проведення процедур, повязаних
зубів у дітей віком 3-7 років представлені на рисунку 7.
із лікуванням глибокого карієсу в амбулаторних умовах зі
За результатами лікування глибокого карієсу встановзбереженням психологічної сфери дитини неможливо.
лено достовірно нижчий відсоток ускладнень, що виниПри інтенсивності карієса у дітей з "легким" темперакають при санації порожнини рота в умовах загального
ментом: "елементарними" фобіями >5, "криптогенними"
знеболення (15%) ніж при санації порожнини рота в
фобіями >3; з "складним" темпераментом незалежно
амбулаторних умовах (28,87%) (р<0,01).
від типу фобій >2; з темпераментом "довго розігріваєтьЛікування хронічного фіброзного пульпіту тимчася": "елементарними" фобіями>1, "криптогенними" фобсових зубів на стадії сформованого кореня в амбулаіями >1 лікування середнього карієсу тимчасових зубів
торних умовах.
на стадії стабілізації та резорбції кореня проводилось
Лікування хронічного фіброзного пульпіту в амбулапід загагальним знеболенням та полягало у виконанні
торних умовах девітальним методом передбачає 3
наступних маніпуляцій:
відвідування. На постановку девіталізуючої пасти поЛікування гострого глибокого карієсу проводиться
трібно 5', ампутація та обтурація вусть кореневих каналів
в І або ІІ етапи залежно від інтенсивності карієсу.
- 10' (пломбування кореневих каналів - 13'), постановка
В І етап керуємось протоколом для лікування карієпломби - 12'. При лікуванні хронічного фіброзного пульпсу тимчасових зубів при середньому карієсі.
іту у дітей з "легким" темпераментом та "елементарни-
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том "довго розігрівається" та
наявністю "елементарних"
фобій доцільно проводити в
амбулаторних умовах без загального знеболення не
більш ніж 1 зуб, можлива
кількість відвідувань - 3 (15'3 x 0,67=12,99'). У дітей з темпераментом "довго розігрівається" та наявністю "крипРис. 8. Результaти лікування хронічного фіброзного пульпіту тимчасових зубів у дітей віком тогенних" фобій лікування
3-6 років.
хронічного фіброзного пульпіту в амбулаторних умовах зі
збереженням психологічної
сфери неможливо.
Лікування хронічного
фіброзного пульпіту тимчасових зубів на стадії стабілізації
та резорбції кореня під загагальним знеболенням полягало у виконанні наступних
маніпуляцій: професійна
гігієна порожнини рота; ампутація пульпи із обтурацією
вусть кореневих каналів препаратом Pulpotec / ЦОЕ з
Рис. 8. а) Результaти лікування хронічного фіброзного пульпіту тимчасових зубів у дітей віком
фармакрезолом; реставра3-7 років в умовах загального знеболення. б) Результaти лікування хронічного фіброзного
ція композит / компомер (з
пульпіту тимчасових зубів у дітей віком 3-7 років в умовах загального знеболення.
ізолюючою прокладкою СІЦ)
ми" фобіями можливо поведення 12-ти відвідувань (17'або пломба СІЦ; рекомендації батькам щодо догляду за
12 x 0,39=12,32'). Отже, лікування хронічного фіброзного
порожниною рота дитини, з наступним контрольованим
пульпіту на стадії стабілізації та на стадії резорбції у дітей
чищенням зубів.
з "легким" темпераментом та "елементарними" фобіями
Екстерпаційний метод лікування пульпіту в умовах
з метою збереження когнітивної сфери доцільно провозагального знеболення не використовували у зв'язку із
дити в амбулаторних умовах без загального знеболення
відсутністю допоміжних методів обстеження (R-графії),
не більш ніж 4 зуба. При лікуванні хронічного фіброзного
лімітом часу перебування під загальним знеболенням
пульпіту у дітей з "легким" темпераментом та наявністю
та високою інтенсивністю карієсу.
"криптогенних" фобій можливо поведення 9-ти відвідувань
Результати лікування хронічного фіброзного пульпіту
(15'-9 x 0,39=11,49'). Отже, лікування хронічного фібрознотимчасових зубів у дітей віком 3-7 років представлені на
го пульпіту на стадії стабілізації та на стадії резорбції у
рисунку 8. За результатами лікування хронічного фіброздітей з "легким" темпераментом та наявністю "криптогенного пульпіту встановлено достовірно нижчий відсоток усних" фобій доцільно проводити в амбулаторних умовах без
кладнень, що виникають при санації порожнини рота в
загального знеболення не більш ніж 3 зуба.
умовах загального знеболення (15%) ніж при санації поЛікування хронічного фіброзного пульпіту на стадії
рожнини рота в амбулаторних умовах (28,87%) (р<0,01).
стабілізації та на стадії резорбції у дітей з "складним"
Лікування хронічного гранулюючого періодонтиту
темпераментом та наявністю "елементарних" фобій дотимчасових зубів на стадії роста кореня в амбулаторцільно проводити в амбулаторних умовах без загальноних умовах.
го знеболення не більш ніж 2 зуба ампутаційним метоЛікування хронічного гранулюючого періодонтиту тимдом, так як можлива кількість відвідувань - 4 (14'-4 x
часових зубів передбачає 3 етапи на стадії ремісії та 4 0,49=12,04). У дітей "складного" темпераменту з "крипна стадії загострення.
тогенними" фобіями доцільно проводити в амбулаторЕтап інструментальної обробки кореневих каналів та
них умовах без загального знеболення не більш, ніж 1
пломбування вкладається в 14', етап постановки пломзуб ампутаційним методом, так як можлива кількість
би - в 12'. У дітей з "легким" темпераментом та "елеменвідвідувань - 2 (13'-2 x 0,49=12,02').
тарними" фобіями технічно можливе виконання маніпуЛікування хронічного фіброзного пульпіту на стадії
ляцій з приводу лікування хронічного гранулюючого перстабілізації та на стадії резорбції у дітей з темпераменіодонтиту 2-х зубів як на стадії загострення так і на стадії
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Визначення показань до лікування тимчасових зубів в умовах загального знеболення у дітей дошкільного...

Таблиця 6. Обґрунтування вибору методу лікування тимчасових зубів на гранулюючого періодонтиту 1 зуба як на стадії
етапі стабілізації та резорбції кореня у дітей з різним видом темпераменту загострення так і на стадії ремісії (15'-4 x
та типу фобій віком 3-7 років.
0,39'=13,44').
Метод лікування
Діагноз

Темперамент

В
амбулаторних
умовах

"елементарні"

+

В умовах
загального
знеболення
-

Фобії

"легкий"
"криптогенні"
Початковий
карієс

"елементарні"

+

-

"елементарні"

+

-

"криптогенні"

+

-

"елементарні"

+

-

"складний"
"криптогенні"
"довго
розігрівається"
"легкий"
"криптогенні"

Поверxневий
карієс

"елементарні"

+

-

"складний"
"криптогенні"
"довго
розігрівається"

"елементарні"

+

-

"криптогенні"

+

-

"елементарні"

кп <6

кп >6

"криптогенні"

кп <5

кп >5

кп <2

кп >2

"елементарні"

кп <2

кп >2

"криптогенні"

кп =1

кп >1

"елементарні"

кп <5

кп >5

"криптогенні"

кп <3

кп >3

кп <2

кп >2

кп =1

кп >1

"елементарні"

кп <4

кп >4

"криптогенні"

кп <3

кп >3

"елементарні"

кп <2

кп >2

"криптогенні"

кп =1

кп >1

"елементарні"

кп =1

кп >1

"криптогенні"

-

кп >1

"елементарні"

кп <2

кп >2

"криптогенні"

кп =1

кп >1

"елементарні"

кп =1

"легкий"
Середній
карієс

"елементарні"
"складний"
"криптогенні"
"довго
розігрівається"
"легкий"

Глибокий
карієс

"елементарні"
"складний"
"криптогенні"
"довго
розігрівається"

"елементарні"
"криптогенні"

"легкий"
Хронічний
фіброзний
пульпіт

"складний"
"довго
розігрівається"
"легкий"

Хронічний
періодонтит

"довго
розігрівається"

"криптогенні"

кп =1

"криптогенні"

-

ремісії (17'-8 x 0,39'=13,88'), у дітей з "легким" темпераментом та "криптогенними" фобіями технічно можливе
виконання маніпуляцій з приводу лікування хронічного
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Висновки та перспективи
подальших розробок

1. Вибір методу лікування зубів у дітей
віком
3-7 років залежить від темпераменту
кп >1
та типу фобій, які обумовлюють характер покп >1
ведінки на стоматологічному прийомі.
кп >1
2. Лікування зубів в умовах загального знеболення передбачає більш радикальні методи лікування з обов'язковою наступною консультацією
ортодонта з метою збереження жувальної, артикуляційної функцій та забезпечення повноцінного розвитку
кп >1

"складний"
"елементарні"

У дітей з "складним" темпераментом та
темпераментом "довго розігрівається" при
наявності "елементарних" фобій можливо лікування хронічного періодонтиту 1 зуба (14'-4 x
0,49=12,04') та (15-4 x 0,67=12,32').
У дітей з "складним" темпераментом та
темпераментом "довго розігрівається" при
наявності "криптогенних" фобій проведення
лікування зубів з періодонтитом зі збереженням психологічної сфери технічно неможливо.
Наші дослідження показали, що при лікуванні хронічних форм періодонтитів з на стадії
стабілізації кореня в амбулаторних умовах у
59% відмічаються ускладнення, які є передумовою для видалення зубів. Із них у 38% - ускладнення у вигляді загостреня процесу із порушенням кортикальної пластинки зачатка
постійних зубів, у 62% - патологічна резорбція коренів тимчасових зубів. При лікуванні
хронічних форм періодонтитів на стадії резорбції кореня в амбулаторних умовах у 73%
відмічаютьсяс ускладнення, в тому числі такі
як місцева гіпоплазія емолі постійних зубів.
Лікування даного діагнозу передбачає декілька відвідувань, що технічно неможливо
виконати під загальним знеболенням. Тому,
з метою збереженння зачатків постійних зубів,
зуби із хронічним гранулюючим періодонтитом в стадії загострення підлягали видаленню, в стадії ремісії - на етапі сформованого
кореня проводилась інструментальна та медикаментозна обробка каналів та пломбування кореневих каналів йодоформною пастою
(за показаннями - видалення), у стадії ремісії
на етапі резорбції кореня проводилось видалення зубів.
Обґрунтування вибору методу лікування
тимчасових зубів на етапі стабілізації та резорбції кореня у дітей віком 3-7 років з різним
видом темпераменту та типу фобій представлені в таблиці 6.
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зубощелепного апарату.
3. При повторних відвідуваннях та наявності "крипто
генних" фобій необхідна консультація психолога з метою уникнення когнітивного дисонансу.
4. Необхідно проводити диспансерний нагляд з метою підтримання стоматологічного здоров'я та з метою

звикання до стоматологічного крісла для усунення
"криптогенних" фобій.
Розробки програм профілактики стоматологічних
захворювань у дітей повинні включати мотиваційні установки для батьків з поповнення гігієнічних знань і
навчання дітей догляду за порожниною рота.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ К ЛЕЧЕНИЮ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА ОСНАВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИМЕТРИИ
Коваль О. И.
Аннотация. Общей проблемой на стоматологическом приеме при разных методах лечения (без общего обезболивания и с общим обезболиванием)
есть риск возникновения когнитивных дисфункций на фоне гипоксического поражения головного мозга детей: в первом случае - на фоне стреса, во
втором - на фоне проведения общего обезболивания. Цель исследования - определить показания к лечению временных зубов на стадиях роста и
стабилизации в условиях общего обезболивания у детей дошкольного возраста на основании изучения показателей насыщения кислородом
головного мозга при помощи метода церебральной оксиметрии. Стоматологическое обследование и проведение стоматологических манипуляций
разной степени тяжести проведено 100 детям в возрасте 3-7 лет (пролечено 545 зуба) на базе Стоматологического медицинского центра при НМУ
имени А.А. Богомольца. Применяли метод церебральной оксиметрии (допустимое снижение показателей церебральной оксиметрии не більше, чем
20%). По результатам лечения среднего и глубокого кариеса установлено достоверно низкий процент осложнений на разных этапах развития зубов,
которые возникают при санации полости рта в условиях общего обезболивания (12,83% и 15% соответственно) чем при санации полости рта в
амбулаторных условиях (23,5% и 28,87% соответственно) (р<0,01). По результатам лечения хронического фиброзного пульпита установлено
достоверно низкий процент осложнений, которые возникают при санации полости рта в условиях общего обезболивания (15%) нежели при санации
полости рта в амбулаторных условиях (28,87%) (р<0,01). При лечении хронических форм периодонтитов на стадии стабилизации корня в амбулаторных условиях у 59% отмечаются осложнения, которые обуславливают удаление зубов. Из них 38% имеют осложнения в виде обострения
процесса с нарушением кортикальной пластинки зачатка постоянных зубов, 62% - патологическую резорбцию корней временных зубов. При лечении
хронических форм периодонтитов на стадии резорбции корня в амбулаторных условиях у 73% отмечаються осложнения, в том числе такие как
местная гипоплазия эмали постоянных зубов. Лечение зубов с данным диагнозом предусматривает несколько посещений, что технически невозможно выполнить под общим обезболиванием. Поэму, с целью сохранения зачатков постоянных зубов, зубы с хроническим гранулирующим
периодонтитом на стадии обострения подлежали удлению, на стадии ремисии - на этапе сформированного корня проводилась инструментальная
и медикаментозная обработка каналов и пломбирование корневых каналов йодоформной пастой (по показаниям - удаление), в стадии ремисии на
этапе резорбции корня проводилось удаление зубов. Таким образом, у детей 3-7 лет выбор метода лечения зубов зависит от темперамента и типа
фобий, которые обусловливают характер поведения на стоматологическом приеме. Диспансерное наблюдение за детьми обеспечивает их привыкания к стоматологическому креслу и, как следствие - предотвращает развитие у них "криптогенным" фобий.
Ключевые слова: кариес, церебральная оксиметрия, дети, общее обезболивание, стоматологические манипуляции.
DETERMINATION OF INDICATIONS FOR THE TREATMENT OF TEMPORARY TEETH IN CONDITIONS OF GENERAL ANESTHESIA IN PRESCHOOL
CHILDREN BY EQUIPPING THE STUDY OF INDICATORS OF OXYGEN SATURATION OF THE BRAIN USING THE METHOD OF CEREBRAL OXIMETRY
Koval O.I.
Annotation. A common problem at the dental appointment with different treatment methods (without general anesthesia and general anesthesia) is the risk of
cognitive dysfunctions against the background of hypoxic brain damage in children: in the first case, against the background of stress, in the other, against
the background of general anesthesia. The purpose of the study - to determine indications for the treatment of temporary teeth at the stages of growth and
stabilization in conditions of general anesthesia in preschool children based on the study of oxygen saturation indicators of the brain using the cerebral oximetry
method. Dental examination and dental procedures of varying severity were performed for 100 children under the age 3-7 years (545 teeth were treated) at the Dental
Medical Center at the Bogomolets National Medical University. The method of cerebral oximetry was applied (the permissible reduction of cerebral oximetry was not
more than 20%). The results of treatment of medium and deep caries showed a reliably low percentage of complications at different stages of tooth development
that occur during rehabilitation of the oral cavity under general anesthesia (12.83% and 15%, respectively) than during rehabilitation of the oral cavity on an
outpatient basis (23.5 % and 28.87%, respectively) (p<0.01)). The results of the treatment of chronic fibrous pulpitis showed a reliably low percentage of
complications that occur during oral rehabilitation in conditions of general anesthesia (15%) than during oral rehabilitation in outpatient settings (28.87%) (p<0.01).
In the treatment of chronic forms of periodontitis at the stage of root stabilization on an outpatient basis, 59% have complications that cause tooth extraction. Of
these, 38% have complications in the form of an exacerbation of the process with a violation of the cortical plate, the rudiment of permanent teeth, 62% - pathological
resorption of the roots of temporary teeth. In the treatment of chronic forms of periodontitis at the stage of root resorption on an outpatient basis, 73% have
complications, including local enamel hypoplasia of permanent teeth. The treatment of this diagnosis involves several visits, which is technically impossible to
perform under general anesthesia. Therefore, in order to preserve the rudiments of permanent teeth, teeth with chronic granulating periodontitis at the aggravation
stage were subject to lengthening, at the stage of remission, at the stage of the formed root, instrumental and drug treatment of the channels and root canal filling
with iodine paste (according to indications, removal) were performed, in the remission stage at the stage of root resorption, tooth extraction was performed. Dentistry
with such a diagnosis involves several visits, which is technically impossible to perform under general anesthesia. The poem, in order to preserve the rudiments
of permanent teeth, teeth with chronic granulating periodontitis at the exacerbation stage were subject to extension, at the stage of remission - at the stage of the
formed root, instrumental and drug treatment of the channels and root canal filling with iodoform paste (according to indications - removal) were performed, in the
remission stage at the stage of root resorption, tooth extraction was performed. Thus, in children aged 3-7 years: the choice of the method of dental treatment
depends on the temperament and type of phobias, which determine the nature of the behavior at the dental appointment. Dispensary supervision of children ensures
their habituation to the dental chair and, as a consequence, prevents the development of cryptogenic phobias in them.
Keywords: caries, cerebral oximetry, children, general anesthesia, dental procedures.
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Анотація. Патологія скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС) є однією з найскладніших у практиці лікаря-стоматолога, тому пацієнти звертаються до різних лікарів. Часто захворювання приймає психосоматичний характер, тому пацієнти в анамнезі відзначають наявність стресу, порушення сну, головні болі, хронічну втому і дратівливість. Метою дослідження є вивчення та порівняльний аналіз характеру та ступеню психологічних проявів у пацієнтів з дисфункцією СНЩС
відповідно до ступеню клінічних проявів патології. Загалом було обстежено 834 осіб з дисфункцією СНЩС, що мали різні
етіологічні причини, різні скарги та різні клінічні прояви. Для оцінки психологічного статусу пацієнтів використали: Гіссенський опитувальник соматичних скарг, Торонтську алекситимічну шкалу, методику вивчення типу ставлення до хвороби
ТОБОЛ, проективну методику "Я здоровий і Я хворий", модифіковану 10-ступінчату шкалу суб'єктивного аналізу болю FPSR (на основі Bayers). Для попарного порівняння груп пацієнтів використовували непараметричний критерій Уілксона-Манна-Уїтні, в якості критичного був прийнятий рівень 1 значущості р=0,01. Для порівняння розподілів двох сукупностей
використовували критерій х2 (хі-квадрат). Встановлено, що у групі хворих з патологією СНЩС, основною скаргою є біль
(77,1%), тип відношення до хвороби - переважно тривожний (59,5%), а рівень алекситимії є високим (78%). Таким чином,
були визначені мішені психологічного впливу на пацієнтів з дисфункцією СНЩС та вироблена тактика їх психологічного
супроводу на всіх етапах лікування.
Ключові слова: м'язово-суглобова дисфункція, скронево-нижньощелепний суглоб, клінічний індекс, психологічні прояви,
психокорекція стану.

Вступ
Захворювання скронево-нижньощелепних суглобів
(СНЩС) є однією з найпоширеніших патологій щелепно-лицевої ділянки як в Україні, так і за кордоном і становить від 10,1 до 75% [7]. Патологія СНЩС є однією з
найскладніших у практиці лікаря-стоматолога, тому пацієнти звертаються до різних лікарів (стоматологів, неврологів, отоларингологів, остеопатів та ін.). При діагностиці захворювань СНЩС використовуються наступні
додаткові методи дослідження: аксіографія, оклюзіографія, електроміографія, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. Часто захворювання
приймає психосоматичний характер, тому пацієнти в
анамнезі відзначають наявність стресу, порушення сну,
головні болі, хронічну втому і дратівливість. Більшу частину хворих на больову дисфункцію СНЩС складають
жінки клімактеричного періоду, який змінює як фізичний, так і психічний стан, пов'язаний з лабільним гормональним фоном [4, 8]. Для них характерні: депресія,
дратівливість, прискіпливість, примхливість, тривога,
занепокоєння, стан психоемоційного напруження [1].
До того ж психоемоційні порушення часто знижують
ефективність проведеного лікування [3], з'являється
зайва тривожність щодо можливого негативного результату лікування [2].
Дисфункційні стани СНЩС характеризується скаргами на шумові явища у суглобі, біль та тугу рухомість у
суглобі, частими проявами головного болю, іноді запамороченням, шумом у вухах, зниженням слуху, печінням
передньої третини язика, офтальмологічними та мус-

кулярними симптомами. Прояви можуть бути як одно-,
так і, двосторонніми.
Метою дослідження є вивчення та порівняльний
аналіз характеру та ступеню психологічних проявів у
пацієнтів з дисфункцією скронево-нижньощелепного
суглобу відповідно до ступеня клінічних проявів патології для підвищення якості надання стоматологічної
допомоги.

Матеріали та методи
Протягом десяти років (2009-2019) ми проводили
обстеження та лікування пацієнтів з дисфункцією СНЩС
на базі Стоматологічного медичного центру та кафедри
ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Репрезентативний
контингент хворих нараховував 834 особи (542 жінки та
292 чоловіка), вікового діапазону від 16 до 65 років (табл.
1). Детальний аналіз даних комплексу параклінічних
методів дослідження проводили на всіх етапах лікування та ведення пацієнтів. За підсумками клінічного обстеження, усі пацієнти були розділені на групи: групу 0
(контрольну) сстановили 100 осіб, що мали інтактний
зубний ряд, які не пред'являли скарги на стан СНЩС і
не мали ознак м'язово-суглобової дисфункції СНЩС. До
першої клінічної групи (610 осіб) увійшли пацієнти, які
не мали скарг з боку СНЩС і жувальних м'язів, звернулися до клініки з приводу санації ротової порожнини чи
протезування, але мали ранні ознаки дисфункції, виявлені при обстеженні. Клінічний індекс дисфункції заз-
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Таблиця 1. Кількість обстежених пацієнтів.
Жінки
Клінічні групи

Чоловіки

Всього
Абс.

%

Абс.

%

0

100

67

7,1

33

3,5

І

610

389

41,6

221

23,7

ІІ

160

112

12,0

48

5,1

ІІІ

64

41

4,4

23

2,5

Всього

934

609

65,2

325

34,7

начених пацієнтів був у межах h=0-5. Другу клінічну групу
(160 осіб) становили пацієнти зі скаргами на стан СНЩС
і жувальних м'язів і вираженими клінічними ознаками
м'язово-суглобової дисфункції (хрускіт, дискомфорт,
скутість тощо. Клінічний індекс дисфункції зазначених
пацієнтів відповідав середньому ступеню тяжкості h=615. І третю клінічну групу (64 особи) становили пацієнти
з вираженими ознаками больової дисфункції СНЩС
(біль при відкриванні рота, біль при пальпації жувальних м'язів, девіації та дефлексії нижньої щелепи, тривожний стан тощо (h=15-25, тяжкий ступінь) (табл. 1).
Саме дані всіх цих пацієнтів і були нами проаналізовані.
Для оцінки психологічного статусу пацієнтів з патологією СНЩС використовували наступні методики:
Гіссенський опитувальник соматичних скарг, Торонтську алекситимічну шкалу, методику вивчення типу ставлення до хвороби ТОБОЛ, проективну методику "Я здоровий і Я хворий". В якості суб'єктивного аналізу болю
використовували модифіковану 10-ступінчату шкалу FPSR ( на основі Bayers).
Статистичний аналіз отриманих результатів проводили в програмному середовищі. Для попарного порівняння груп пацієнтів використовували непараметричний критерій Уілксона-Манна-Уїтні. У даному дослідженні в якості критичного був прийнятий рівень 1 значущості р=0,01. Для порівняння розподілів двох сукупностей використовували критерій х2 (хі-квадрат).

Результати. Обговорення
Обстеження 834 осіб з дисфункцією СНЩС виявило
різні етіологічні причини, такі, як, наприклад: зниження
міжальвеолярної висоти внаслідок глибокого прикусу,
ускладненого частковою відсутністю зубів, генералізована патологічне стирання зубів, вторинні деформації
оклюзії тощо. Усі хворі пред'являли скарги на шумові
явища в суглобі, скутість при рухах нижньої щелепи
вранці, яка проходить протягом дня, ниючий біль і хрускіт
у суглобі, який посилюються при жуванні та при щільному стисненні щелеп.
За проаналізованими та обробленими нами даними: 77,1% (p<0,05) пацієнтів відзначали часті головні
болі: 71,5% (p<0,05) - біль і шум у вухах; 55,0% (p<0,05) біль та дискомфорт у жувальних м'язах; 31,4% (p<0,05)
- сухість у роті; 27,5% (p<0,05) - болі та хрускіт в інших
суглобах; 67,5% - зниження тактильної і больової чутли-
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вості в ділянці іннервації II та III гілок трійчастого нерва
на ураженій стороні.
Відчуття слабкості відзначали 48% (p<0,01) респондентів, підвищене серцебиття та перебої в роботі ССС 27,5% (p<0,001), відчуття тиску або переповнення в животі - 12,5% (p<0,01), схильність до плачу - 43% (p<0,01),
відчуття свербожу - 11,1% (p<0,005), на наявність непритомності в анамнезі вказали 11,3% (p<0,005). Підвищена сонливість відзначена у 60,5% (p<0,05) опитаних,
зниження статевої збудливості відзначили лише 5,5%
(p<0,001), болі в суглобах і кінцівках турбували 68%
(p<0,05) випробовуваних, запаморочення різного ступеня тяжкості характерно для 49,5% (p<0,05) опитаних,
болі в попереку та спині - 68% респондентів. Сильну
пітливість відзначають 38,5% (p<0,05) опитаних, болі в
шиї або плечових суглобах завдають клопоту 68%
(p<0,05) опитаних, порушення координації виявлено у
22% респондентів. Питома вага скарг припадає на вікову групу 34-44 роки. Розлади зору відзначають 32%
(p<0,05) опитаних, причому у 12% (p<0,05) спостерігаються значні порушення. Такі симптоми, як судоми, нудота, збільшення ваги останнім часом, відчуття клубка в
горлі, позиви до сечовипускання, шкірні зміни та відрижка зустрічаються не часто (у межах 1,4-1,6%), у більшості
випадків у старшій віковій групі. На підвищену чутливість
до холоду поскаржилися 59,5% (p<0,05) респондентів,
печія турбувала 34% (p<0,05) випробовуваних, не залежно від віку та статі. На спазми в руці при письмі та
швидку виснаженість вказали 16,5% (p<0,05) респондентів, частіше це турбує представників старшої вікової
групи. Розлади сну відзначали 28,5% (p<0,05) респондентів, скарги на хронічну втому різного ступеня вираження та частоту виникнення пред'являли 82,1%
(p<0,05).
За результатами опитування досліджуваних пацієнтів
відзначено: труднощі при ковтанні відчували лише 5,5%
(p<0,05) респондентів, відсутність апетиту відзначали
11% (p<0,05) опитаних, скаржилися на незначні порушення функції ШКТ 16,5% (p<0,05) хворих, нечасті болі у
горлі та мовні розлади турбували лише 11% (p<0,05)
опитаних. Виникнення перерахованих вище симптомів,
а також млявість, болі у шлунку, відсутність апетиту, зниження ваги пацієнти пов'язували з початком захворювання скронево-нижньощелепного суглобу. Інші симптоми, зазначені в методиці, виражені незначно та не
мають діагностичного та профілактичного значення.
Торонтська алекситимічна шкала - інструмент для
вимірювання та оцінки алекситимії - психологічної характеристики особистості, яка полягає в зниженні або
відсутності здатності до розпізнавання, диференціювання та вираженню емоціональних переживань і тілесних відчуттів. Ступінь вираження алекситимії характеризує емоційний інтелект людини та має для лікаря
важливе прогностичне значення у визначенні прогнозу
перебігу захворювання, лікування та одужання хворого.
У групі хворих з патологією СНЩС, не залежно від віку,
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але достовірно частіше у жінок, ніж у чоловіків, виявляється високий рівень алекситимії (вище 60 балів) 78%
(p<0,05).
Дослідження типу відношення до хвороби дозволило отримати наступні результати. У групі хворих з патологією СНЩС практично діагностуються наступні типи
відношення до хвороби: паронойяльний (39,5%, p<0,05)
- вважають, що лікарі винні у прогресуванні перебігу захворювання та відсутності полегшення страждання, тривожний (59,5%, p<0,05) - хворі відчувають безперервне
занепокоєння, часто змінюють лікаря, виявляють недовіру застосованим методам лікування та лікарських
призначень, вимагають підвищеної уваги до себе. Сформована інтрапсихічна спрямованість особистості на хворобу свідчить про зниження соціальної адаптації. Паронойяльний, егоцентричний, дисфоричний типи ставлення до хвороби формують блок інтерпсихічної спрямованості особистості, що також перешкоджає соціальній адаптації пацієнта.
Аналізуючи тест пацієнтів на тему "Я здоровий - я
хворий", нами були виявлені такі характерні особливості:
4,9% (p<0,05) хворих не змогли впоратися із завданням. Воно викликало труднощі, після кількох спроб пацієнти припиняли виконання. 9,8% (p<0,05) зображували на малюнках те, що заміщує даними символами власний малюнок людської фігури з негативним емоційним
станом. Однак і на таких малюнках чітко читається передача стану. Промальований рот з опущеними куточками та аналогові малюнки вказують на зниження емоційного фону. Але диференціювати емоцію по малюнку
таких пацієнтів неможливо, що опосередковано вказує
на виражений алекситимічний радикал. 89,9%
пацієнтів, виконуючи дану методику, зображують на
малюнках лише голову, причому з чітко промальованою
ділянкою рота, що вказує на наявність психологічних
проблем, пов'язаних саме з цією частиною тіла. На частині малюнків виявляються ознаки, які свідчать про
наявність вербальної агресії. Якісний аналіз малюнків
дозволив зробити висновок, що незалежно від статі та
віку, всім досліджуваним властиво "застрягнути", педантизм, акуратність. Ці характеристики можна застосувати і до поведінки пацієнтів, і до способу реагування на
події, які відбуваються: а саме - підвищена концентра-

ція на своєму захворюванні. Цей факт необхідно враховувати при лікуванні даних пацієнтів.
Таким чином, для психологічного супроводу хворих
на м'язево-суглобову дисфункцію скронево-нижньощелепного суглобу рекомендовано, щоб психолог починав
роботу з пацієнтом вже при першому зверненні його до
стоматолога. За результатами первинної клінічної бесіди необхідно складати план психологічного супроводу
такого пацієнта [6]. Паралельно здійснюється клінічне
основне та додаткове діагностичне обстеження пацієнта та його психодіагностика. На підставі отриманих даних про загальний стан хворого формується план надання комплексної лікувально-психологічної допомоги
[5, 8]. Під час основного лікування психокорекційні заходи необхідно поєднувати з психопрофілактикою вторинних порушень психологічного здоров'я пацієнтів,
ймовірність появи яких висока внаслідок тривалого лікування. При відсутності зазначених заходів комплаєнтність хворого знижується, він може самостійно
перервати лікування, тим самим погіршивши свій стан.
Зусилля лікаря при цьому виявляються даремно витраченими, що знижує його професійну самооцінку та
ступінь професійної задоволеності. Це, безумовно,
відображене на показниках якості надання стоматологічної допомоги населенню.
У подальшому планується поглибити дослідження
психологічного стану пацієнтів з дисфункцією скроневонижньощелепних суглобів. Зважаючи на проаналізовані
нами дані дослідження доцільно проводити як в якості
початкової діагностики, так і кожні три місяці під час
лікування з метою виявлення змін та коректування лікувальних заходів.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. У результаті проведеного дослідження були визначені мішені психологічного впливу на пацієнтів з дисфункцією СНЩС та вироблена тактика їх психологічного
супроводу на всіх етапах лікування.
Вдосконалення діагностичного алгоритму пацієнтів,
що мають м'язово-суглобову дисфункцію СНЩС дозволить підвищити якість надання стоматологічної допомоги пацієнтам.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Костюк Т.М.
Аннотация. Патология височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) является одной из самых сложных в практике врачастоматолога, поэтому пациенты обращаются к разным врачам. Часто заболевание принимает психосоматический характер, поэтому пациенты в анамнезе отмечают наличие стресса, нарушения сна, головные боли, хроническую усталость и раздражительность. Целью исследования является изучение и сравнительный анализ характера и степени
психологических проявлений у пациентов с дисфункцией ВНЧС согласно степени клинических проявлений патологии. Всего
было обследовано 834 человек с дисфункцией ВНЧС, имевших различные этиологические причины, различные жалобы и
различные клинические проявления. Для оценки психологического статуса пациентов использовали: Гессенской опросник
соматических жалоб, Торонтскую алекситимическую шкалу, методику изучения типа отношения к болезни Тобол, проективную методику "Я здоров и я болен", модифицированную 10-ступенчатую шкалу субъективного анализа боли FPS-R (на
основе Bayers). Для парного сравнения групп пациентов использовали непараметрический критерий Уилксона-МаннаУитни, в качестве критического был принят уровень 1 значимости р=0,01. Для сравнения распределений двух совокупностей использовали критерий х2 (хи-квадрат). Установлено, что в группе больных с патологией ВНЧС, основной жалобой
является боль (77,1%), тип отношения к болезни - преимущественно тревожный (59,5%), а уровень алекситимии является высоким (78%). Таким образом, были определены мишени психологического воздействия на пациентов с дисфункцией
ВНЧС и разработана тактика их психологического сопровождения на всех этапах лечения.
Ключевые слова: мышечно-суставная дисфункция, височно-нижнечелюстной сустав, клинический индекс, психологические проявления, психокоррекция состояния.
PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PATIENTS WITH MUSCULAR-JOINT DYSFUNCTION OF THE
TEMPOROMANDIBULAR JOINT
Kostiuk T.M.
Annotation. The pathology of the temporomandibular joint (TMJ) is one of the most difficult in the practice of the dentist, so patients
go to different doctors. Often, the disease is psychosomatic, so patients have a history of stress, sleep disorders, headaches, chronic
fatigue. The aim of the study is to study and comparatively analyze the nature and extent of psychological manifestations in patients
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with dysfunction of the temporomandibular joint according to the degree of clinical manifestations of the pathology irritability. In total,
we examined 834 people with CNS dysfunction who had different etiologic causes, different complaints, and different clinical
manifestations. To assess the psychological status of patients used: Gissen somatic complaints questionnaire, Toronto alexithymic
scale, the method of studying the type of attitude to the disease Tobol, projective methodology "I am healthy and I am sick", modified
10-point FPS-R (Bayers-based) subjective pain analysis scale. It was found that in the group of patients with pathology of the TMJ, the
main complaint was pain (77.1%), the type of attitude to the disease is mainly alarming (59.5%), and the level of alexithymia is high
(78%). Based on the received data on the general condition of the patient, they form a plan of providing comprehensive medical and
psychological care, in which during the basic treatment psycho-corrective measures are combined with psychoprophylaxis of secondary
disorders of the psychological health of patients.
Keywords: musculoskeletal dysfunction, temporomandibular joint, clinical index, psychological manifestations, psychocorrection.
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Анотація. Спостерігається тенденція до підвищення частоти ішемічної хвороби серця (ІХС) серед осіб молодого віку, з
розвитком гострого інфаркту міокарду (ІМ) за відсутності вираженого атеросклерозу та обструкції коронарних артерій.
У якості чинників необструктивного ушкодження коронарних судин розглядають антифосфоліпідний синдром (АФС), клітинні
та гуморальні медіатори імунозапальної активації ендотелію. До нових тригерних чинників дисфункції ендотелію, кардіального фіброзу та гіпертрофії міокарду відносять тол-подібні рецептори (TLR2 та TLR4). Ендогенними активаторами
тол-подібних рецепторів можуть виступати антифосфоліпідні антитіла. Дослідження зв'язку між компонентами АФС та
експресією тол-подібних рецепторів у хворих на ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом залишається актуальним. Мета
роботи - оцінити зв'язок рівнів TLR2 та TLR4 у сироватці крові з компонентами АФС у чоловіків з післяінфарктним
кардіосклерозом. Обстежено 164 хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (ІХС) з післяінфарктним кардіосклерозом
(100% чоловіки, віком 53,0±9,14 років) та 48 чоловіків групи контролю (без ІХС). Рівні сумарних антифосфоліпідних антитіл
(аФЛ), антитіл до β2-глікопротеїну 1 (анти-β2-ГП 1) класів IgG та IgM, TLR2, TLR4 в сироватці крові визначали методом
ELISA. Дослідження проведені із дотриманням біоетичних норм. Статистичну обробку результатів проводили у пакеті
SPSS Statistics 22.0. Встановлено, що у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом виявлялись більш високі рівні TLR2 та
TLR4 (в 1,8-2,2 рази, р<0,001) в сироватці крові, ніж у групи контролю. Більш високі (в 1,2-1,4 рази) рівні TLR2 та TLR4
виявлялись у пацієнтів, які перенесли Q-інфаркт міокарду, повторні ІМ та мали судинні прояви АФС (інсульт, транзиторні
ішемічні атаки, ліведо). Підвищення рівнів TLR2 та TLR4 тісно асоціювалось зі збільшенням рівнів аФЛ та анти-β2-ГП 1
класу IgG (r = |0,31-0,51|, р<0,01). Таким чином, у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом за умов позитивності за аФЛ
та анти-β2-ГП 1 класу IgG формується несприятливий імунозапальний патерн, що характеризується підвищенням експресії циркулюючих TLR2 та TLR4. Дисбаланс в системі TLR2 та TLR4 є більш виразним у хворих на ІХС молодого віку і
асоціюється з Q-інфарктами та повторними інфарктами.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, тол-подібні рецептори, антифосфоліпідний синдром.

Вступ
В останні роки спостерігається тенденція до підвищення захворюваності на ішемічну хворобу серця (ІХС)
осіб молодого віку, з розвитком гострого інфаркту міокарду (ІМ) за відсутності вираженого атеросклерозу та
обструкції коронарних артерій. ІМ без обструкції коронарних артерій частіше реєструється серед осіб чоловічої статі, осіб з ожирінням, курців та з сімейним анамнезом ІМ [18].
В якості чинників необструктивного ушкодження коронарних судин розглядають спадкову тромбофілію та
антифосфоліпідний синдром [18], дисбаланс клітинних
та гуморальних чинників імунозапальної активації ендотелію, зокрема порушення нейтрофільно-лімфоцитарних, лімфоцитарно-моноцитарних співвідношень [2,
3], зростання рівнів прозапальних цитокінів та ядернотранскрипційних факторів [6, 22]. До нових тригерних
чинників дисфункції ендотелію [18], кардіального фіброзу та гіпертрофії міокарду [20, 21] відносять активацію
тол-подібних рецепторів. Ендогенними активаторами
тол-подібних рецепторів виступають аутоантитіла до
фосфоліпідів [10, 13]. Нещодавно було виявлено асоціацію між стенозом коронарних артерій та рівнем толподібних рецепторів 2/4 типів (TLR2/4) в сироватці крові
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у хворих на ІХС [7]. Тому дослідження зв'язку між АФС та
системою тол-подібних рецепторів у пацієнтів з різними формами ІХС набуває все більшої актуальності
Мета роботи - оцінити зв'язок рівнів TLR2 та TLR4 в
сироватці крові з компонентами антифосфоліпідного
синдрому (АФС) у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом.

Матеріали та методи
Обстежено 164 чоловіки, хворих на стабільну ІХС з
післяінфарктним кардіосклерозом, середнім віком
53,0±9,14 років та загальною тривалістю захворювання
42,0 (14-99) місяці. Усі хворі перебували на лікуванні в
кардіологічному та поліклінічному відділеннях Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова у 20132018 рр. Дослідження було проведено із дотриманням
біотичних норм згідно Гельсінської декларації "Етичні
принципи медичних досліджень за участю людини у
якості об'єкта дослідження", затвердженою 18-ою Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації
(Гельсінкі, 1964) із подальшими переглядами, Конвенції
Ради Європи про права людини та біомедицину (1977),
відповідним положенням ВООЗ.
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Діагноз стабільної ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом встановлювали за рекомендаціями АНА/АСС
(2014) та ESC (2013). Верифікацію компонентів АФС у
хворих на ІХС здійснювали згідно з діагностичними критеріями Sapporo (2006) [9] та останніми рекомендаціями EULAR-2019 [19].
Критерії включення хворих у дослідження були наступні: чоловіча стать; вік > 25 років; верифікований діагноз стабільної ІХС; верифікований післяінфарктний кардіосклероз; тривалість захворювання від 3-х та більше
місяців після останнього ІМ; згода пацієнта взяти участь
у дослідженні. Критеріями виключення були: жіноча
стать, гострий коронарний синдром, нестабільна стенокардія, неконтрольована артеріальна гіпертензія,
гемодинамічно нестабільні аритмії, цукровий діабет 1 та
2 типу, важкі та некомпенсовані стани.
Дослідження було проведено за принципом випадокконтроль. У дослідження увійшло 123 (75%) пацієнти,
які перенесли 1-й Q-ІМ та 41 (25%) пацієнти, які перенесли не Q-ІМ, в тому числі у 17 (10,4%) пацієнтів були повторні ІМ. Коморбідні стани виявлялись у 143 (87,2 %)
пацієнтів, серед яких найбільш часто виявлялись артеріальна гіпертензія (85,4%) та абдомінальне ожиріння
(50,6%). Серед хворих на ІХС 13 (7,9%) осіб перенесли
інсульт чи транзиторну ішемічну атаку, а у 7 (4,3%) осіб
виявлено сітчасте ліведо. У 93 (56,7%) хворих, виявлялись позитивні рівні сумарних антифосфоліпідних антитіл
(аФЛ) та антитіл до β2-глікопротеїну 1 (анти-β2-ГП 1) класу
IgG, в тому числі у 58 (35,4%) осіб виявлялись низькопозитивні рівні та у 35 (21,3%) середньопозитивні рівні одного або обох видів антитіл. Хворі на ІХС залежно від
лабораторних складових АФС розподілили на 4 групи:
група 1 включала 71 пацієнта з негативними результатом за двома видами антитіл класу IgG (аФЛ та анти-β2ГП 1); група 2 - 58 пацієнтів з низькопозитивними результатами за аФЛ та/або анти-β2-ГП 1 класу IgG; група 3 - 24
пацієнти з середньопозитивними результатами за одним видом антитіл (аФЛ або анти-β2-ГП 1) класу IgG; група 4 - 11 пацієнтів з середньопозитивними рівнями обох
антитіл (аФЛ + анти-β2-ГП 1) класу IgG.
Група порівняння складалась з 48 чоловіків віком
52,1±8,69 років, які відповідали за клініко-демографічними параметрами основній групі, при цьому не мали в
анамнезі ІХС, ІМ, цереброваскулярних захворювань,
тромбозів, клінічних маніфестації АФС. У 29,2% осіб групи контролю виявлялись низько позитивні рівні одного
з видів антитіл до фосфоліпідів класу IgG. Позитивні рівні
аФЛ та анти-β2-ГП1 класу IgМ були виявлені у 11,6%
хворих та 6,2% осіб групи порівняння (р=0,55).
Кров для досліджень отримували в стандартних умовах, вранці натщесерце. Визначення сумарних аФЛ (до
кардіоліпіну, фосфатидилсерину, фосфатидилінозитолу)
класів IgG та IgМ проводилось методом ELISA за набором Anti-Phospholipid Screen IgG/ IgМ (Orgentec
Diagnоstika GmbH, Німеччина). Результати інтерпретували наступним чином: негативний результат (нормальІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

ний рівень) - аФЛ<10 Од/мл, позитивний результат - >10
Од/мл. Рівні аФЛ вище 40 Од/мл вважали високо позитивними, 20-40 Од/мл - середньо позитивними, 10-20
Од/мл - низько позитивними. Рівні анти-β2-ГП1 класів
IgG та IgМ визначали методом ELISA за набором
Aeskulisa β2-Glyco-GM (AESKU diagnostics, Німеччина,
lot 18200). Результати інтерпретували наступним чином:
негативний результат (нормальний рівень) - <12 Од/мл,
низько позивний - 12-18 Од/мл, позитивний - >18 Од/
мл, у тому числі середньо позитивний - 18-40 Од/мл,
високо позитивний - вище 40 Од/мл.
Рівні TLR2 та TLR4 в сироватці крові визначали імуноферментним методом за наборами Enzyme-linked
Immunosorbent Assay Kit For Toll Like Receptor 2 (TLR2)
(SEA663Hu, Cloud-Clone Corp.) та Enzyme-linked
Immunosorbent Assay Kit For Toll Like Receptor 4 (TLR4)
(SEA753Hu, Cloud-Clone Corp.) відповідно до інструкції
фірми-виробника.
Статистичну обробку проводили за допомогою SPSS
Statistics 22.0. Для оцінки різниці між групами за нормального розподілу використовували t-критерій Ст'юдента, а при розподілі, що відрізнявся від нормального
- U критерії Манна-Уітні. Нормальність розподілу перевіряли за критеріям Колмогорова-Смірнова та ШапіроУілка. Для визначення зв'язків між показниками застосовували кореляційний аналіз за Пірсоном, при порівнянні частоти змін користувались точним методом
Фішера. Оцінювали відношення шансів (ВШ), довірчі
інтервали (95 % ДІ). Достовірною вважали різницю при
р<0,05.

Результати
Як свідчать результати наших досліджень (табл. 1) в
групі порівняння рівень TLR2 в сироватці крові коливався від 0,02 до 0,38 нг/мл (95 %ДІ) і в середньому
становив 0,21±0,10 нг/мл. Відповідно до персентильного розподілу, рівні TLR2 менші 75-го персентиля (<0,28
нг/мл) вважали нормальними, з 75 го по 95-й персентиль (0,28-0,38 нг/мл) - високими нормальними, вищі
95-го персентиля (>0,38 нг/мл) - високими. Рівень TLR4
коливався в межах 0,01-0,55 нг/мл (95 % ДІ) і в середньому становив 0,32±0,16 нг/мл. Відповідно до персентильного розподілу, рівні TLR4 менші 75-го персентиля
(<0,42 нг/мл) вважали нормальними, з 75 го по 95-й
персентиль (0,42-0,55 нг/мл) - високими нормальними,
вищі 95-го персентиля (>0,55 нг/мл) - високими.
У хворих на ІХС середні рівні TLR2 та TLR4 виявились достовірно вищими в 2,2 та 1,8 рази, ніж в групі
порівняння. Крім того, серед хворих на ІХС частки осіб з
нормальними рівнями TLR2 та TLR4 були достовірно
меншими (в 3,7 та 3,4 рази), а частки осіб з високими
рівнями цих рецепторів - вищими (в 9,5 та 6,3 рази), ніж
в групі порівняння. У хворих на ІХС спостерігався дисбаланс в системі тол-подібних рецепторів, про що свідчить
вище (в 1,33 рази) відношення TLR2 / TLR4, ніж в групі
порівняння.
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Рівні тол-подібних рецепторів 2 та 4 в сироватці крові у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом...

Таблиця 1. Рівні TLR2 та TLR4 в сироватці крові у чоловіків,
хворих на ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом, та в групі
порівняння.
Показник
M± σ
Рівень
TLR2,
нг/мл

р1,2 < 0,05
р1,3< 0,001
р1,4 < 0,001
р1,2 < 0,01
р1,3< 0,05
р1,4 < 0,05

Таблиця 3. Рівень TLR2 та TLR4 у хворих на ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом залежно клініко-демографічних характеристик.

Група
порівняння,
n=48

Хворі
на ІХС,
n=164

р

0,21 0,10

0,46 0,17

<0,001

< 0,28, n (%)

35 (72,9 %) 32 (19,5 %)

0,28 - 0,38, n (% )

10 (20,8 %) 34 (20,7 %)

> 0,38 (високий), n (% )
M± σ
Рівень
TLR4,
нг/мл

TLR4 в групах хворих на ІХС засвідчив достовірні
відмінності між хворими з негативними та позитивними
рівнями аФЛ та анти-β2-ГП1 класу IgG: в групах 2, 3 та 4
цей показник був достовірно вищим в 1,12, 1,27 та 1,23
рази, ніж в групі 1.
Кореляційний аналіз підтвердив наявність достовірних прямих зв'язків між рівнями тол-подібних рецепторів та рівнями антифосфоліпідних антитіл. Слід
відзначити, що зв'язки рівнів TLR2 та TLR4 з рівнем антиβ2-ГП1 класу IgG були більшої сили (r = 0,51 та 0,36,
р<0,001), ніж з рівнем сумарних аФЛ класу IgG (r = 0,31
та 0,24, р<0,01). Між рівнями TLR2 та TLR4 виявлявся
сильний прямий зв'язок (r=0,72, р<0,0001). Отже, зі
збільшенням рівнів аФЛ та анти-β2-ГП1 класу IgG у хворих на ІХС поглиблювався дисбаланс рівнів циркулюючих в крові TLR2 та TLR4, що може впливати на перебіг
післяінфарктного періоду.
Аналіз рівнів TLR2 та TLR4 чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом залежно від клініко-демографічних характеристик висвітлив певні особливості (табл. 3).
Слід відзначити, що вищі (на 15-25%) рівні TLR2 та TLR4
виявлялись у пацієнтів молодого віку (до 44 років) та
пацієнтів, які перенесли ІМ у віці до 44 років. Найбільш
суттєві відмінності за рівнями TLR2 та TLR4 виявлялись
залежно від таких клінічних характеристик як варіант та

< 0,42, n (%)

> 0,55 (високий), n (% )
TLR2 / TLR4 (M± σ )

> 0,5

3 (6,3 %)

98 (59,8 %)

<0,001

0,32 0,16

0,58 0,21

<0,001

36 (75,0 %) 36 (22,0 %)

0,42 - 0,55, n (% )

<0,001

<0,001

8 (16,7 %)

42 (25,6 %)

> 0,5

4 (8,3 %)

86 (52,4 %)

<0,001

0,63 0,24

0,84 0,46

<0,01

Таблиця 2. Рівні TLR2 та TLR4 у хворих на ІХС із післяінфарктним кардіосклерозом залежно від складових АФС.
Характеристика
TLR2,
нг/мл
(M± σ )
Високий
рівень
TLR2,
n (% )
TLR4,
нг/мл
(M± σ )
Високий
рівень
TLR4,
n (% )
TLR2 /
TLR4

Розподіл хворих залежно
від складових АФС
Група 1,
n=71

Група 2,
n=58

Група 3,
n=24

p
Група 4,
n=11

0,39±0,14 0,48±0,15 0,54±0,19 0,62±0,23

32
(45,1 %)

40
(69,0 %)

17
(66,7 %)

9
(72,7%)

0,52±0,17 0,57±0,16 0,67±0,30 0,75±0,26

р1,2 > 0,05
р1,3< 0,05
р1,4 < 0,05

Вік
32
(45,1 %)

33
(56,9 %)

14
(58,3 %)

7
(63,7 %)

р1,2 > 0,05
р1,3> 0,05
р1,4 > 0,01

р1,2 < 0,01
0,75±0,13 0,84±0,14 0,95±0,44 0,92±0,30 р1,3 < 0,001
р1,4 < 0,001

Примітки: група 1 - негативні (нормальні) рівні аФЛ та антиβ2-ГП1 класу IgG; група 2 - низькопозитивні рівні аФЛ та/або
анти-β2-ГП1; група 3 - середньопозитивні рівні аФЛ або антиβ2-ГП1; група 4 - середньопозитивні рівні аФЛ та анти-β2ГП1.

Аналіз рівнів TLR2 та TLR4 у хворих на ІХС залежно
від лабораторних складових АФС засвідчив певні особливості (табл. 2). Виявилось, що у пацієнтів з позитивними рівнями аФЛ та анти-β2-ГП1 виявляються більш високі рівні TLR2, ніж у хворих з негативними рівнями антитіл: в групах 2, 3 та 4 цей показник був достовірно вищим (в 1,23, 1,38 та 1,59 рази), ніж у пацієнтів групи 1.
Аналогічна закономірність виявлена і при аналізі рівня
TLR4, який в групах 4 та 3 був достовірно вищим (в 1,44
та 1,29 рази), ніж в групі 1. В групах пацієнтів з позитивними рівнями аФЛ та анти-β2-ГП1 достовірно частіше
виявлялись особи з високими рівнями TLR2 і спостерігалась стійка тенденція до підвищення частки осіб з
високими рівнями TLR4. Аналіз співвідношення TLR2 /
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Тривалість
ІХС, роки

Вік, в якому
виник 1-й ІМ
Варіант
1-го ІМ
Кількість ІМ

Судинна
коморбідність

Індекс
маси тіла

Тютюнопаління

TLR2, нг/мл
(M± σ )

TLR4, нг/мл
(M± σ )

< 44 років (n = 21)

0,55±0,20

0,65±0,30

> 44 років (n = 143)

0,44±0,16*

0,57±0,19

< 2 років (n = 51)

0,46±0,18

0,56±0,22

2-5 років (n = 56)

0,45±0,15

0,57±0,20

> 5 років (n = 57)

0,47±0,19

0,60±0,20

< 44 років (n = 41)

0,51±0,21

0,66±0,28

> 44 років (n = 123)

0,44±0,15*

0,55 ±,17*

Q-ІМ (n = 123)

0,49±0,17

0,61±0,21

Не Q-ІМ (n = 41)

0,37±0,13***

0,48±0,18**

Один ІМ (n = 147)

0,45±0,16

0,57±0,20

Повторні ІМ (n = 17)

0,58±0,24*

0,63±0,25

без ЦВЗ та ліведо
(n = 147)

0,44±0,17

0,57±0,21

з ЦВЗ + ліведо
(n = 17)

0,58±0,15**

0,62±0,18

< 30 кг/м2 (n = 81)

0,44±0,15

0,57±0,19

2

> 30 кг/м (n = 83)

0,48±0,19

0,59±0,22

Ніколи не палили
(n=19)

0,41±0,14

0,52±0,15

Активні курці (n=67)

0,47±0,17

0,58±0,21

Екс-курці (n=78)

0,47±0,18

0,59±0,22

Примітки: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001; ЦВЗ - цереброваскулярні захворювання.
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Таблиця 4. Шансові відношення щодо ІМ у чоловіків з ІХС з
післяінфарктним кардіосклерозом залежно від рівнів TLR2 та
TLR4.

TLR2

повторний ІМ

варіант
норми

1

1

високі
рівні

2,68 (1,31 - 5,50)

3,05 (0,99 - 9,38)

варіант
норми

1

1

високі
рівні

2,67 (1,29-5,54)

1,02 (0,38-2,71)

p1

0,009

0,011

0,041

9
9
,
0

TLR4

Q-IM

p2

Відношення шансів, ВШ (95% ДІ)
Показники

Примітки: p1 - достовірність щодо "Q-IM"; p2 - "повторний ІМ".

кількість перенесених ІМ, наявність ймовірних судинних маніфестацій АФС (цереброваскулярної патології ішемічні інсульти, транзиторні ішемічні атаки та/або
сітчастого ліведо). Зокрема, у хворих, які перенесли QІМ, рівні TLR2 та TLR4 були вищими на 32,4% та 27,1%
(р<0,01), ніж у хворих, які перенесли не Q-ІМ. Більш високі рівні TLR2 виявлялись у пацієнтів, які перенесли
повторні ІМ (на 28,9%, р<0,05) або мали судинні прояви
АФС (на 31,8%, р<0,01), а рівень TLR4 виявляв тенденцію до зростання.
При аналізі відношення TLR2 / TLR4 достовірні
відмінності були виявлені лише залежно від варіанту та
кількості перенесених ІМ. Так, у пацієнтів з Q-ІМ відношення TLR2 / TLR4 було достовірно вищим на 14,5%,
ніж у пацієнтів з не Q-ІМ (0,86 0,33 проти 0,75 0,18, р<
0,05), а у пацієнтів з повторним ІМ - на 18,9% вищим, ніж
у пацієнтів з одним ІМ (0,94 0,25 проти 0,79 0,18, р<0,05).
Аналіз шансових відношень підтвердив, що у чоловіків
з післяінфарктним кардіосклерозом підвищення експресії циркулюючих TLR2 та TLR4 асоціюється достовірно асоціюється з перенесеним Q-ІМ (ВШ 2,68 та 2,67,
р<0,01) (табл. 4). Повторні ІМ більш сильніше асоціюються з високими рівнями TLR2 (ВШ 3,05; р< 0,05), ніж
з рівнями TLR4.

Обговорення
Таким чином, у хворих на ІХС виявляється підвищення експресії циркулюючих TLR2 та TLR4, що асоціюється з позитивністю за сумарними аФЛ та анти-β2-ГП1
класу IgG. Існують дані, що β2-глікопротеїн 1 може взаємодіяти з TLR4, які розташовані на ендотеліальних
клітинах [8], а TLR4 безпосередньо залучені до реалі-

зації протромбогенного та ендотелійпошкоджуючого
потенціалу анти-β2-ГП1 [4, 14]. За умов первинного АФС
підвищення експресії TLR2 / TLR4 в моноцитах асоціювалось з ендотеліальною дисфункцією, підвищенням
рівнів прозапальних та протромботичних медіаторів
(ФНП-α, тканинного фактору), але вказаний ефект зникав за умов нокауту генів TLR2 та TLR4 [1]. За даними
Satta N. та ін. (2011), введення аФЛ, отриманих у хворих
з первинним АФС, в культури ендотеліальних та ембріональних клітин викликає підвищення експресії TLR2 і
не впливає на експресію TLR4 [17]. аФЛ та анти-β2-ГП1
підвищують експресію прозапальних медіаторів (MCP1, ICAM-1, інтерлейкіну-6) в культурі ембріональних
фібробластів із нокаутом гену TLR4, але не впливають
на фібробласти із нокаутом гену TLR2 [16].
TLR2 здатні індукувати запальну реакцію в ендотелії
коронарних судин [23] знижувати життєздатність ендотеліоцитів, посилювати мобілізацію нейтрофілів, підвищувати вміст міофібробластів в атеросклеротичних бляшках, викликати їх ерозування [5, 11, 12].
Таким чином, експериментальні дослідження засвідчують певні відмінності щодо зв'язку TLR2 та TLR4 з
компонентами АФС, що відмічалось і у нашому дослідженні. Підвищення експресії TLR2 та TLR4 асоціюється
з позитивністю за аФЛ та анти-β 2-ГП1 класів IgG, що
свідчить про глибокі зміни в імунорегуляторних процесах у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом і
може суттєво погіршувати функціональний стан серцево-судинної системи у подальшому.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. У чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом
за умов позитивності за аФЛ та анти-β2-ГП 1 класу IgG
формується несприятливий імунозапальний патерн, що
характеризується підвищенням експресії циркулюючих
TLR2 та TLR4. У хворих на ІХС поглиблення дисбалансу
в системі TLR2 та TLR4 асоціюється з Q-інфарктом та
повторними інфарктами, і є більш виразним у осіб молодого віку. Підвищення експресії TLR2 та TLR4 може
бути потенційним чинником модифікації післяінфарктного ремоделювання серця та судин у чоловіків з ІХС.
Отримані результати стимулюють до подальшого
розгляду експресії TLR2 та TLR4, як потенційних чинників модифікації післяінфарктного ремоделювання
серця та судин у чоловіків з ІХС.
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УРОВНИ ТОЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 2 И 4 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У МУЖЧИН С ПОСТИНФАРКТНЫЙ
КАРДИОСКЛЕРОЗ: СВЯЗЬ С КОМПОНЕНТАМИ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА
Назарова М.С., Станиславчук Н.А., Бурдейная Л.В.
Аннотация. Наблюдается тенденция к повышению частоты ишемической болезни сердца (ИБС) среди лиц молодого
возраста, с развитием острого инфаркта миокарда (ИМ) при отсутствии выраженного атеросклероза и обструкции
коронарных артерий. В качестве факторов необструктивного повреждения коронарных сосудов рассматривают антифосфолипидный синдром (АФС), клеточные и гуморальные медиаторы аутоиммунной активации эндотелия. К новым
триггерным факторам дисфункции эндотелия, кардиального фиброза и гипертрофии миокарда относят тол-подобные
рецепторы (ТПР2 и ТПР4). Эндогенными активаторами тол-подобных рецепторов могут выступать антифосфолипидные антитела. Исследование связи между компонентами АФС и экспрессией тол-подобных рецепторов у больных ИБС с
постинфарктным кардиосклерозом остается актуальным. Цель работы - оценить связь уровней TLR2 и TLR4 в сыворотке крови с компонентами АФС у мужчин с постинфарктным кардиосклерозом. Обследовано 164 больных со стабильной
ИБС с постинфарктным кардиосклерозом (100% мужчины в возрасте 53,0±9,14 лет) и 48 мужчин группы контроля (без
ИБС). Уровни суммарных антифосфолипидных антител (аФЛ), антител к β2-гликопротеина 1 (анти-β2-ГП 1) классов IgG
и IgM, TLR2, TLR4 в сыворотке крови определяли методом ELISA. Исследования проведены с соблюдением биоэтических
норм. Статистическую обработку результатов проводили в пакете SPSS Statistics 22.0. Установлено, что у мужчин с
постинфарктным кардиосклерозом оказывались более высокие уровни TLR2 и TLR4 (в 1,8-2,2 раза, р<0,001) в сыворотке
крови, чем у групы контроля. Более высокие (в 1,2-1,4 раза) уровне TLR2 и TLR4 оказывались у пациентов, перенесших Q-
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ИМ, повторные ИМ и имели сосудистые проявления АФС (инсульт, транзиторные ишемические атаки, ливедо). Повышение уровней TLR2 и TLR4 тесно ассоциировалось с увеличением уровней аФЛ и анти-β2-ГП 1 класса IgG (r = | 0,31-0,51 |
р<0,01). Таким образом, у мужчин с постинфарктным кардиосклерозом в при положительных аФЛ и анти-β2-ГП 1 класса IgG
формируется неблагоприятный аутоиммунным паттерн, который характеризируется повышением экспрессии циркулирующих TLR2 и TLR4. Дисбаланс в системе TLR2 и TLR4 более выразительным у больных ИБС молодого возраста и
ассоциируется с Q-ИМ и повторными ИМ.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, тол-подобные рецепторы, антифосфолипидный синдром.
LEVELS OF TOLL-LIKE RECEPTORS 2 AND 4 IN SERUM OF MEN WITH POSTINFARCTION CARDIOSCLEROSIS AND ITS
RELATIONSHIP WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME COMPONENTS
Nazarova M.S., Stanislavchuk M.A., Burdeina L.V.
Annotation. There is a tendency for an increase of incidence of coronary heart disease (CHD) among young people, with the
development of acute myocardial infarction (MI) in the absence of marked atherosclerosis and obstruction of the coronary arteries.
Antiphospholipid syndrome (APS), cellular and humoral mediators of immunoinflammatory activation of endothelium are considered
as factors of non-obstructive damage to the coronary vessels. New trigger factors for endothelial dysfunction, cardiac fibrosis, and
myocardial hypertrophy include toll-like receptors (TLR2 and TLR4). Antiphospholipid antibodies may act as endogenous activators
of toll-like receptors. The study of the association between APS components and expression of toll-like receptors in patients with CHD
with postinfarction cardiosclerosis remains relevant. The aim is to study the levels of TLR2 and TLR4 and its relationship with APS
components in men with postinfarction cardiosclerosis. 164 patients with stable CHD with postinfarction cardiosclerosis (100% of
men, age 53.0±9.14 years) and 48 men of control group (without CHD) were examined. Levels of total antiphospholipid antibodies
(aPL), antibodies to β2-glycoprotein 1 (anti-β2-GP 1) IgG and IgM, TLR2, TLR4 in serum were determined by ELISA. The studies were
conducted in compliance with bioethical standards. Statistical processing of the results was performed in SPSS Statistics 22.0.
Determined that men with postinfarction cardiosclerosis showed higher levels of TLR2 and TLR4 (in 1.8-2.2 times, p<0.001) in serum
than control group. Higher (in 1.2-1.4 times) levels of TLR2 and TLR4 were found in patients who underwent Q-MI, recurrent MI and had
clinical manifestations of APS (stroke, transient ischemic attacks, livedo reticularis). An increase TLR2 and TLR4 levels was closely
associated with an increase of aPL and anti-β2-GP 1 of IgG (r = | 0.31 - 0.51 |, p<0.01). Thus, in men with postinfarction cardiosclerosis
who had aPL and anti-β2-GP 1 IgG positivity had an unfavorable immunoinflammatory pattern, that characterized by increased
expression of TLR2 and TLR4. The imbalance in TLR2 and TLR4 is more pronounced in young CHD patients and associated with QMI and recurrent MI.
Keywords: coronary heart disease, toll-like receptors, antiphospholipid syndrome.
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Анотація. Гіпотензивні препарати, що їх вимушені постійно приймати пацієнти з артеріальною гіпертензією, можуть
мати негативний вплив на моторику стравоходу та нижнього стравохідного сфінктеру, підвищувати імовірність виникнення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та погіршувати її перебіг, що є актуальним у хворих з поєднаним перебігом
цих захворювань. Мета дослідження - вивчити особливості кислотних гастроезофагеальних рефлюксів та секреторну
функцію шлунка у хворих з поєднаним перебігом гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та артеріальної гіпертензії
залежно від наявної гіпотензивної фармакотерапії. Пацієнтам, які були поділені на чотири групи залежно від наявної
монотерапії вальсартаном, лізиноприлом, бісопрололом та амлодипіном, було виконано 3-годинний езофаго-гастро-рНмоніторинг. Нами був проведений порівняльний аналіз наступних показників: кількість кислотних рефлюксів, наявність
рефлюксів з тривалістю більше 5 хвилин, середня та максимальна тривалість епізодів рефлюксу. Також порівняні значення мінімального рН, максимального рН, середнього рН та медіана рН в стравоході, кардіальному відділі шлунка та тілі
шлунка. Отримані результати показали, що в групі хворих, які приймали вальсартан, спостерігалось достовірне збільшення кількості епізодів кислотних рефлюксів, збільшення мінімального рН у стравоході та збільшення % часу з рН<4 у
стравоході, на відміну від пацієнтів, які приймали лізиноприл, бісопролол або амлодипін. Відмінностей у показниках гастрорН-моніторингу між групами хворих, які знаходились на монотерапії вальсартаном, лізиноприлом, бісопрололом та амлодипіном не виявлено, що свідчить про те, що посилення кислотного гастроезофагеального рефлюксу в групі вальсартану
не спричинене зміною кислотоутворюючої функціїї шлунка, а є результатом дії інших чинників, які призводять до послаблення та/або дезорганізації моторики стравоходу та зниження тонусу в ділянці НСС.
Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, артеріальна гіпертензія, езофаго-гастро-рН-моніторинг,
гіпотензивна фармакотерапія.

Вступ
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) є
найбільш частим захворюванням стравоходу. Це захворювання має суттєве суспільне значення у зв'язку з високою поширеністю (від 10% до 20% в західних країнах)
та з суттєвим впливом на різні аспекти якості життя
пацієнтів [16].
Водночас і артеріальна гіпертензія (АГ) посідає провідне місце у структурі серцево-судинних захворювань.
Так, згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, поширеність АГ серед дорослого населення становить близько 40% [17].
Часте поєднання перебігу АГ та ГЕРХ пояснюється
спільними факторами ризику даних захворювань (психоемоційний стрес, куріння, зловживання алкоголем, нераціональне харчування зі збільшенням споживання насичених жирів, рафінованих вуглеводів, недостатнім вживанням мікронутрієнтів, ожиріння, гіподинамія та ін.) [1].
Проведені дослідження вказують не просто на одночасну присутність ГЕРХ та АГ, але й на взаємний вплив
однієї хвороби на іншу. З одного боку ГЕРХ може бути
фактором ризику АГ. Зокрема, є дані, що вказують на
асоціацію ГЕРХ з підвищеною поширеністю АГ в загальній
популяції [7, 12]. З іншого боку, гіпотензивні препарати,
що їх вимушені постійно приймати пацієнти з АГ, можуть
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мати негативний вплив на моторику стравоходу та нижнього стравохідного сфінктеру, підвищувати імовірність
виникнення ГЕРХ та погіршувати її перебіг [1, 8, 11, 14].
Оскільки лікування АГ (немедикаментозне і медикаментозне) необхідно починати якомога раніше і проводити його тривало, практично впродовж всього життя,
вивчення взаємного впливу такого лікування є доволі актуальним для хворих з поєднаним перебігом ГЕРХ та АГ.
Зокрема, в цьому контексті в доступних літературних
джерелах обговорюється вплив блокаторів кальцієвих
каналів (БКК). Частина дослідників наводять дані, що БКК
посилюють клінічні прояви ГЕРХ або виявляють її прихований перебіг, знижуючи тонус нижнього стравохідного
сфінктеру (НСС), шляхом інгібування потрапляння кальцію в клітини гладкої мускулатури, що веде до порушення
моторики стравоходу [13]. В той же час, інші публікації
вказують, що ці фармакопрепарати не мають подібної
дії і можуть використовуватись при поєднаному перебігу
АГ та ГЕРХ [6, 8].
Відносно бета-блокаторів (ББ) відомо, що гладкі м'язи шлунково-кишкового тракту містять підтипи β1- та β2адренорецепторів, і було показано, що гладка мускулатура розслабляється у відповідь на стимуляцію β-адренорецепторів. Так, в експериментальному дослідженні
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на тваринах отримані дані, що атенолол зменшує розслаблюючий вплив ізопреналіну (неселективного β2-адреностимулятора) на гладку мускулатуру стравоходу [15].
Крім того, в публікації Casselbrant (2007) наведені дані
про те, що кандесартан, антагоніст рецептора ангіотензину II, зменшує амплітуду перистальтичних скорочень,
спричинених ковтанням, та тиск в НСС [5].
Переважна кількість вищезазначених досліджень
базувалась або на визначенні частоти симптомів ГЕРХ
та частоті призначень ІПП пацієнтам з АГ, або на проведенні манометрії стравоходу. В літературі нами не знайдено даних стосовно вивчення впливу гіпотензивних фармакопрепаратів на вираженість гастроезофагеального
рефлюксу у хворих з поєднаним перебігом ГЕРХ та АГ,
шляхом проведення рН-моніторингу стравоходу.
Таким чином, враховуючи часте поєднання ГЕРХ та
АГ в одного пацієнта, а також необхідність тривалого
прийому гіпотензивної терапії, важливим є вивчення впливу гіпотензивної терапії на особливості кислотних гастроезофагеальних рефлюксів у хворих з поєднаним перебігом ГЕРХ та АГ.
Мета дослідження - вивчити особливості кислотних
рефлюксів і секреторної функції шлунка в хворих з поєднаним перебігом ГЕРХ та АГ залежно від наявної гіпотензивної фармакотерапії на основі порівняння результатів 3-х годинного езофаго-гастро-рН-моніторингу.

Матеріали та методи
У дослідженні взяли участь 49 пацієнтів, що були
проконсультовані та обстежені в клініко-діагностичній
гастроентерологічній лабораторії на кафедрі внутрішньої
та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та мали поєднаний перебіг ГЕРХ та АГ.
Діагноз ГЕРХ встановлювався згідно уніфікованого
клінічного протоколу медичної допомоги хворим на ГЕРХ
(2013 р.). Визначення наявності ГХ проводилися згідно
клінічних рекомендацій з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESC) 2018 року [4].
У дослідження були включені пацієнти, що мали АГ (ІІ
стадія, 1 ступінь, помірний кардіоваскулярний ризик) та
неерозивну ГЕРХ, та отримували гіпотензивну монотерапію. Пацієнти були поділені на групи в залежності від
призначеного препарату: група вальсартану, група лізиноприлу, група бісопрололу та група амлодипіну.
Усім пацієнтам було виконано 3-годинний езофагогастро-рН-моніторинг (в дослідженні використовували
комп'ютерну систему рН-моніторингу "Ацидогастрограф
АГ-3рН-4R" (ТОВ "Старт", м. Вінниця) з уніфікованим провокуючим сніданком [3]. Мінімум за 7 днів до проведення
дослідження пацієнтам відмінялась кислотосупресивна
терапія, якщо така мала місце.
Дизайн 3-х годинної проби: пацієнту натще встановлювався зонд, що мав 3 електроди для реєстрації рН в
стравоході, кардіальному відділі шлунка та тілі шлунка.
ІSSN 1817-7883
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Після введення зонду проводилась реєстрація базальних рівнів рН та подій в стравоході протягом 1 години,
після чого пацієнт приймав уніфікований сніданок з регламентованим складом та калорійністю (кава американо та кекс з чорною смородиною, харчовою цінністю 507
кКал). Реєстрація продовжувалась в постпрандіальному
періоді ще протягом 2-х годин [3].
Нами був проведений порівняльний аналіз наступних показників: кількість кислотних рефлюксів, наявність
рефлюксів з тривалістю більше 5 хвилин, середня та максимальна тривалість епізодів рефлюксу. Були порівняні
значення мінімального рН, максимального рН, середнього рН та медіана рН в стравоході. Крім того, вивчено
значення мінімального рН, максимального рН, середнього рН та медіана рН в кардіальному відділі шлунка та
тілі шлунка.
Статистична обробка даних проводилася з використанням статистичної програми "MedCalc 11.3.3.0"
(MedCalc software bvba, Holland) з обрахуванням середніх
значень, стандартної похибки середнього значення.
Оцінка різниці між групами проводилась з обрахування
t-критерію Ст'юдента для даних з нормальним розподілом та обрахуванням U-критерію Манна-Уітні для даних
з ненормальним розподілом.

Результати. Обговорення
Згідно результатів езофаго-рН-моніторингу кількість
кислотних рефлюксів протягом обстеження в групі хворих, що приймали вальсартан була достовірно вищою
(р<0,05), ніж в хворих, які приймали лізиноприл, бісопролол та амлодипін (9,25±1,43 проти 3,00±1,27, 4,40±2,20
та 3,43±1,23 відповідно). Між іншими групами достовірної відмінності (р>0,05) в кількості рефлюксів встановити
не вдалось (табл. 1).
Нами не було встановлено відмінності (р>0,05) між
групами в кількості рефлюксів, тривалістю більше 5 хвилин, в середній тривалості рефлюксів. та максимальній
тривалості епізоду рефлюксу.
Однак, під час обстеженнями нами виявлено в групі
вальсартану достовірно нижчі (р<0,05) значення
мінімального рН в порівнянні з групою лізиноприлу
(2,48±0,11 проти 4,05±0,41 відповідно) та бісопрололу
(2,48±0,11 проти 4,22±0,87 відповідно). Мінімальні значення між іншими групами достовірно (р>0,05) не
відрізнялись.
Інші показники внутрішньостравохідного рН (Мах рН,
Середній рН, Медіана рН) протягом обстеження достовірно (р>0,05) не відрізнялись.
Під час порівняльної оцінки інтервалів рН встановлено достовірно (р<0,05) вищі значення відсотку часу з рН<4
у стравоході в групі вальсартану, що становила 3,25 (2,616,2) на відміну від 0,65 (0,0-3,4) у групі лізиноприлу, 0,0
(0,0-14,7) - у групі бісопрололу та 2,0 (0,48-9,43) - у групі
амлодипіну (табл. 2).
Інтервали рН 4-7 та рН>7 у досліджуваних групах достовірно не відрізнялись (р>0,05).
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Таблиця 1. Результати езофаго-рН-моніторингу у хворих на ГЕРХ та АГ в залежності від наявної гіпотензивної фармакотерапії.
Групи пацієнтів

Група вальсартану
М±m

Група лізиноприлу
М±m

Група бісопрололу Група амлодипіну
М±m
М±m

Кількість кислотних рефлюксів

9,25±1,43

3,00±1,27*

4,40±2,20*

3,43±1,23*

Кількість кислотних рефлюксів, тривалістю > 5 хв

0,25±0,25

0,4±0,4

0,8±0,8

0,42±0,30

Середня тривалість рефлюксів, сек.

48,6±14,35

63,57±23,77

33,56±30,55

42,46±22,55

Максимальна тривалість рефлюксів, сек.

201,83±51,92

123,47±53,25

115,66±111,60

114,43±44,05

Мінімальний рН

2,48±0,11

4,05±0,41*

4,22±0,87*

3,26±0,55

Максимальний рН

7,60±0,06

7,57±0,18

7,68±0,44

7,97±0,19

Середній рН

5,73±0,28

6,11±0,21

5,94±0,52

6,01±0,33

Медіана рН

5,53±0,42

6,09±0,27

5,80±0,61

5,91±0,37

Примітка. * - p<0,05 при порівнянні з групою вальсартану.

Таблиця 2. Значення інтервалів внутрішньостравохідного рН у хворих на ГЕРХ з АГ залежно від наявної гіпотензивної
фармакотерапії.
Групи пацієнтів

Група вальсартану Ме (IQR) Група лізиноприлу Ме (IQR) Група бісопрололу Ме (IQR) Група амлодипіну Ме (IQR)

% часу з рН<4

3,25 (2,6-16,2)

0,65 (0,0-3,4) *

0,0 (0,0-14,7) *

2,0 (0,48-9,43)*

% часу з рН 4-7

72,5 (64,1-75,9)

74,3 (50,1-92,8)

85,1 (35,9-92,4)

69,0 (60,9-81,9)

% часу з рН>7
20,9 (16,3-25,0)
14,8 (3,8-42,9)
Примітка. * - p<0.05 при порівнянні з групою вальсартану.

10,1 (2,1-29,4)

26,3 (4,5-30,5)

Таблиця 3. Результати рН-моніторингу шлунку у хворих на ГЕРХ та АГ залежно від наявної гіпотензивної фармакотерапії.
Групи пацієнтів

Група вальсартану М±m

Група лізиноприлу М±m

Група бісопрололу М±m

Група амлодипіну М±m

Кардіальний відділ шлунка
Мінімальний рН

1,35±0,24

2,26±0,32

1,48±0,10

1,65±0,30

Максимальний рН

7,10±0,41

7,13±0,24

6,62±0,45

7,43±0,40

Середній рН

3,07±0,56

4,20±0,41

3,04±0,40

3,5±0,59

Медіана рН

3,23±1,17

3,99±0,47

2,72±0,44

3,09±0,72

Мінімальний рН

1,07±0,26

1,58±0,24

1,64±0,25

1,24±0,21

Максимальний рН

5,52±0,51

5,42±0,58

4,40±0,84

5,61±0,46

Середній рН

2,05±0,22

2,94±0,49

2,76±0,61

2,60±0,31

Медіана рН

1,77±0,21

2,83±0,48

2,60±0,75

2,34±0,30

Тіло шлунка

Таблиця 4. Значення інтервалів рН шлунку у хворих на ГЕРХ та АГ залежно від наявної гіпотензивної фармакотерапії.
Групи пацієнтів

Група вальсартану Ме (IQR) Група лізиноприлу Ме (IQR) Група бісопрололу Ме (IQR) Група амлодипіну Ме (IQR)
Кардіальний відділ шлунку

% часу з рН<4

85,6 (42,0-87,7)

58,5 (28,4-76,6)

76,7 (45,1-94,3)

76,8 (38,8-82,9)

% часу з рН 4-7

13,7 (11,3-46,1)

27,1 (19,8-54,6)

23,1 (5,5-53,2)

18,1 (15,0-55,6)

% часу з рН>7

1,4 (0,35-12,7)

1,5 (0,0-15,6)

0,2 (0,0-0,8)

2,5 (1,5-9,4)

% часу з рН<4

94,0 (90,8-97,2)

97,5 (60,4-99,4)

100,0(54,7-100,0)

95,0 (70,6-97,3)

% часу з рН 4-7

6,0 (2,8-9,25)

0,55 (0,1-37,4)

0,0 (0,0-45,3)

5,0 (2,73-24,4)

% часу з рН>7

0,0 (0,0-0,0)

0,0 (0,0-0,3)

0,0 (0,0-0,0)

0,0 (0,0-0,3)

Тіло шлунку

Аналіз вимірів рН в кардіальному відділі шлунка та
тілі шлунка не виявив відмінностей (р<0,05) в мінімальних значеннях рН, максимальних значеннях pH, середніх
значеннях рН та медіані рН в жодному з локусів між групами хворих (табл. 3).

607

ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

Крім того, нами не виявлено відмінностей (р>0,05) у
значеннях інтервалів рН<4, рН 4-7 та рН>7 як в кардіальному відділі, так і в тілі шлунка (табл. 4).
Отримані нами результати, такі як: достовірне
збільшення кількості епізодів кислотних рефлюксів,
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збільшення мінімального рН в стравоході та збільшення
% часу з рН<4 в стравоході протягом моніторингу в групі
хворих, які приймали вальсартан свідчать про те, що у
пацієнтів з поєднаним перебігом ГЕРХ та АГ під час
прийому вальсартану посилювався вплив кислотного
фактору на слизову стравоходу на відміну від пацієнтів,
що приймали лізиноприл, бісопролол або амлодипін.
Схожі результати отримав A. Casselbrant et al. (2007),
де шляхом проведення манометрії стравоходу було встановлено, що введення антагоніста рецепторів ангіотензину ІІ - кандесартану зменшувало амплітуду перистальтичних скорочень, викликаних ковтком, а також амплітуду тиску в ділянці НСС [5]. Отримані дані автори пояснювали тим, що під час імуногістохімічного дослідження в
м'язовому шарі стравоходу були виявлені рецептори
ангіотензину ІІ, типу 1, а оскільки ангіотензин II є потужним активатором гладкої мускулатури, дослідники прийшли до висновку, що блокування цих рецепторів сприяє
сповільненню перистальтики стравоходу [5].
Цікавим фактом є те, що лізиноприл, представник групи ІАПФ, не виявляє негативного впливу на кислотні гастроезофагеальні рефлюкси, на відміну від вальсартану,
що є антагоністом рецепторів ангіотензину ІІ. Можливо,
це пов'язано з тим, що інгібітори АПФ блокують переважно основний шлях утворення ангіотензину ІІ, не вливаючи на альтернативні шляхи утворення цього ферменту,
таким чином не призводячи до змін моторики стравоходу [2].
У нашому дослідженні, на відміну від дослідження H.
Ishikawa et al. (2003) не було встановлено негативного
впливу амлодипіну на кількість та тривалість рефлюксів,
% часу з рН<4 у стравоході. Слід зазначити, що негативну
дію БКК H. Ishikawa et al. (2003) встановили, досліджуючи
препарат І покоління БКК, ніфедипін [9].
У той же час, у дослідженні I. Konrad-Dalhoff et al. (1991)
встановлено неоднорідність впливу різних представників
БКК на тиск НСС, зокрема вплив ніфедипіну та німодипіну виявився значним (тиск зменшився на 24% та 17%
відповідно), а вплив нітрендипіну та нізольдипіну незначним ( спостерігалось зниження тиску НСС на 15% та 9%
відповідно) [10].

Щодо групи бісопрололу, нами не встановлено його
негативного впливу на кислотні гастроезофагеальні рефлюкси у порівнянні з лізиноприлом, амлодипіном чи вальсартаном, що відповідає результатам експериментального дослідження Tanaka та співавторів, де інший представник ББ, атенолол, зменшував релаксацію гладких
м'язів [15].
Важливим фактом є також відсутність відмінностей в
показниках рН-моніторингу шлунку в групах вальсартану,
лізиноприлу, бісопрололу, амлодипіну, що може свідчити
про те, що посилення кислотного гастроезофагеального
рефлюксу в стравохід в групі вальсартану спричинене не
зміною кислотоутворюючої функціїї шлунку, а є результатом дії інших чинників, які призводять до послаблення
та/або дезорганізації моторики стравоходу та зниження
тонусу в ділянці НСС.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. У групі хворих на ГЕРХ та АГ, що приймали вальсартан для лікування АГ, на відміну від груп хворих, які
отримували лізиноприл, бісопролол або амлодипін,
спостерігалось збільшення експозиції кислого вмісту
шлунку в нижній третині стравоходу за рахунок збільшення кількості епізодів кислотних рефлюксів, зменшення
мінімального рН у стравоході та збільшення % часу з
рН<4 у стравоході.
2. Відмінностей у показниках рН-моніторингу шлунку
між групами хворих на ГЕРХ та АГ, які знаходились на
монотерапії вальсартаном, лізиноприлом, бісопрололом та амлодипіном не виявлено.
3. У випадку призначення гіпотензивної терапії хворим на ГЕРХ та АГ доцільно надавати перевагу лізиноприлу, бісопрололу та амлодипіну, оскільки ці препарати, на відміну від вальсартану, не збільшують експозицію кислого вмісту шлунку в стравохід.
Перспективним є подальше вивчення впливу інших
представників основних груп гіпотензивних засобів на
вираженість гастроезофагеального рефлюксу з метою
оптимізації гіпотензивної терапії хворим з поєднаним
перебігом ГЕРХ та АГ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 3-Х ЧАСОВОГО ЭЗОФАГО-ГАСТРО-РН-МОНИТОРИНГА У БОЛЬНЫХ С
СОЧЕТАННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМЕЮЩЕЙСЯ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ
Палий И.Г., Ксенчин О.А., Заика С.В.
Аннотация. Гипотензивные препараты, которые вынуждены постоянно принимать пациенты с артериальной гипертензией, могут оказывать негативное влияние на моторику пищевода и нижнего пищеводного сфинктера, повышать вероятность возникновения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ухудшать ее течение, что является актуальным для
больных с сочетанным течением этих заболеваний. Цель исследования - изучить особенности кислотных гастроэзофагеальных рефлюксов и секреторную функцию желудка у больных с сочетанным течением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и артериальной гипертензии, в зависимости от имеющейся гипотензивной фармакотерапии. Пациентам,
которые были разделены на четыре группы в зависимости от монотерапии вальсартаном, лизиноприлом, бисопрололом
и амлодипином, было выполнено 3-часовой эзофаго-гастро-рН-мониторинг. Нами был проведен сравнительный анализ
следующих показателей: количество кислотных рефлюксов, наличие рефлюксов продолжительностью более 5 минут,
средняя и максимальная продолжительность эпизодов рефлюкса. Также сопоставимые значения минимального рН, максимального рН, среднего рН и медиана рН в пищеводе, кардиальном отделе желудка и теле желудка. Полученные результаты
показали, что в группе больных, принимавших вальсартан, наблюдалось достоверное увеличение количества эпизодов
кислотных рефлюксов, увеличение минимального рН в пищеводе и увеличение% времени с рН <4 в пищеводе, в отличие от
пациентов, принимавших лизиноприл, бисопролол или амлодипин. Различий в показателях гастро-рН-мониторинга между
группами больных, находившихся на монотерапии вальсартаном, лизиноприлом, бисопрололом и амлодипином не выявлено. Это свидетельствует о том, что усиление кислотного гастроэзофагеального рефлюкса в группе вальсартана не
вызвано изменением кислотообразующей функции желудка, а является результатом действия других факторов, которые
приводят к ослаблению и / или дезорганизации моторики пищевода и снижение тонуса в области НСС.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, артериальная гипертензия, эзофаго-гастро-рН-мониторинг, гипотензивная фармакотерапия.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF 3-HOUR ESOPHAGEAL-GASTRIC-PH MONITORING IN PATIENTS WITH
COMBINED COURSE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION DEPENDING ON THE
AVAILABLE ANTIHYPERTENSIVE PHARMACOTHERAPY
Paliy I.G., Ksenchyn O.O., Zaika S.V.
Annotation. Hypotensive drugs, which patients with arterial hypertension take, can have a negative impact on the motility of the
esophagus and lower esophageal sphincter, increasing the likelihood of gastroesophageal reflux disease, and worsen it. The aim is
to study the features of acid gastroesophageal refluxes and gastric secretory function in patients with combined course of
gastroesophageal reflux disease and arterial hypertension, depending on the available anti-hypertensive pharmacotherapy. Patients
were divided into four groups, depending on available monotherapy with valsartan, lisinopril, bisoprolol, and amlodipine. Patients were
subjected to 3-hour esophageal-gastric-pH monitoring. We conducted a comparative analysis of the following indicators: the number
of acid refluxes, the presence of refluxes lasting more than 5 minutes, the average and maximum duration of episodes of reflux. The
values of the minimum pH, maximum pH, average pH and median pH in the esophagus, cardiac part of stomach and stomach body
were also compared. The results showed that in the group of patients taking valsartan, there was a significant increase in the number
of episodes of acid reflux, an increase in the minimum pH in the esophagus, and an increase in % of time with a pH <4 in the esophagus,
unlike patients taking lisinopril or amlodipine. There were no differences in gastro-pH monitoring between patients treated with
valsartan, lisinopril, bisoprolol, and amlodipine monotherapy. It indicates that increase of gastroesophageal reflux in the valsartan
group was not caused by the acid-induced effect of valsartan, but other factors that lead to a decrease and/or disorganization of
esophageal motility.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, arterial hypertension, esophageal-gastric-pH monitoring, antihypertensive
pharmacotherapy.
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Анотація. Для вивчення структури та проявів алекситимії у жінок, хворих на депресивні розлади різного ґенезу й вираженості психосоціальної дезадаптації, для розробки, в подальшому, специфічних заходів диференційованої психосоціальної
реабілітації даного контингенту пацієнтів, було обстежено 252 жінки, хворих на депресивні розлади, з яких 94 мали психогенну депресію (F43.21), 83 жінки - розлади афективної сфери ендогенної природи F32.0, F32.1, F32.2, F32,3; F33.0, F33.1,
F33.2, F33.3; F31.3, F31.4, F31.5), а 75 осіб - органічну депресію (F06.3). Дослідження проводили з використанням клінікопсихопатологічного та психодіагностичного методів. Встановлено, що хворі з ознаками дезадаптації мали вищий рівень
алекситимії, як за її окремими складовими, так і за загальною вираженістю, порівняно не тільки з пацієнтками без ознак
дезадаптації, так і з нормативними показниками хворих на психосоматичну патологію або невротичні розлади, наведеними авторами апробації методики. При цьому алекситимічні прояви є найбільшими у хворих на органічну депресію, дещо
меншими - у хворих на ендогенну депресію, і найменшими - у хворих на психогенну депресію. Виявлені закономірності мають
бути враховані при розробці лікувально-реабілітаційних та профілактичних заходів для хворих на депресію.
Ключові слова: психосоціальна дезадаптація, депресивні розлади, психогенна депресія, органічна депресія, ендогенна
депресія, алекситимія.

Вступ
Алекситимія - особлива персонологічна властивість,
яка характеризується утрудненням або "…нездатністю
людини точно описати власні емоційні переживання і
зрозуміти почуття іншої людини, труднощами визначення відмінностей між почуттями і тілесними відчуттями,
фіксацією на зовнішніх подіях на шкоду внутрішнім переживанням" [10], неможливістю розрізняти тонкі нюанси
своїх переживань і складністю з їх вираженням [8].
В останні роки даний феномен розглядають як фактор ризику багатьох захворювань, а не тільки як предиктор розвитку психосоматичної патології, як вважалося у
70-80-х роках минулого століття, в момент вибуху наукового інтересу до алекситимії [12-16].
Уже наприкінці ХХ століття були отримані наукові аргументи на користь того, щоб розглядати алекситимію як
"патерн зміни когнітивно-емоційного обмеження", що
виникає при важких психічних і соматичних захворюваннях [11], бо в ряді досліджень алекситимічні риси виявляли значні кореляції з більш високими рівнями тяжкості захворювань за відсутності їх нозоспецифічності [2].
У літературі зустрічаються дані про спільні механізми соматоформних екскоріацій та афективних проявів, у
зв`язку з чим алекситимію розглядають як один з чинників, що має вплив на перебіг і прогредієнтність не тільки
психосоматичної, а й афективної патології [6, 7]. Описано
також стан вторинної алекситимії, у випадку якої вона
може патологічно відображати горювання або депресію.
При цьому вона розглядається як захисний механізм
"незрілого" захисту, що провокується під впливом надсильних афективних подразників, і може мати зворот-

611

ний розвиток [2].
Проте, у будь-якому випадку, думки науковців сходні у
визнанні того факту, що наявність алекситимічних характеристик у пацієнта істотно ускладнює створення терапевтичного альянсу і є однією з причин неефективного
лікування, а інформація про наявність, вираженість і
структуру алекситимії несе прогностичну інформацію
щодо перебігу захворювання та ефективності його терапії.
Метою даної роботи було вивчення особливостей
вираженості і структури феномену алекситимії у жінок,
хворих на депресивні розлади різного ґенезу й вираженості психосоціальної дезадаптації, для розробки в подальшому, заходів диференційованої психосоціальної
реабілітації для даного контингенту пацієнтів.

Матеріали та методи
На базі Полтавського обласного психоневрологічного диспансеру й Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні імені О.Ф. Мальцева було обстежено 252
жінки, хворих на депресивні розлади, з яких 94 мали психогенну депресію (F43.21), 83 жінки - розлади афективної сфери ендогенної природи F32.0, F32.1, F32.2, F32,3;
F33.0, F33.1, F33.2, F33.3; F31.3, F31.4, F31.5), а 75 осіб
органічну депресію (F06.3) [4, 9]. Для ідентифікації наявності та оцінки інтенсивності психосоціальної дезадаптації (ПД), нами була створена шкала для виявлення її
проявів у різних сферах життєдіяльності [5].
Обстежені жінки за результатами оцінки ступеню ПД
з використанням розробленої нами шкали були розділені на дві групи. До першої групи було віднесено 48
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жінок, в яких не було виявлено ознак ПД в жодній сфері
функціонування. Другу групу склали 204 жінки, що мали
прояви ПД в усіх, або хоча в одній сфері життєдіяльності. Вираженість ПД оцінювали як легку, помірну, та
виражену (важку).
Таким чином, дослідження ґрунтувалось на порівнянні 6 груп обстежених. Жінки з психогенною депресію були розподілені на групи в 19 (без ознак психосоціальної дезадаптації, ПА) та 75 (з ознаками ПД) осіб;
хворі з ендогенною природою депресії були розділені
на групи в 15 (без ознак психосоціальної дезадаптації,
ПА) та 68 (з ознаками ПД) осіб; жінки, депресивний розлад у яких мав органічний ґенез, були розділені на групи чисельністю, відповідно, 14 (без ознак психосоціальної дезадаптації) та 61 (з ознаками ПД) особа.
Вираженість і структуру алекситимії вивчали за допомогою Торонтської шкали алекситимії TAS-20-R [1].

Результати. Обговорення

труднощів їх опису, 19,42±7,39 балів екстернального мислення), дещо вищі - при ендогенній (19,13±7,53 балів 14,47±4,93 балів - 23,00±8,66 балів, відповідно), і найвищі - при органічній (21,07±7,41 балів - 15,36±4,92 балів
- 24,93±7,70 балів, відповідно), розбіжності у показни ках
статистично не значущі (p>0,05). У жінок з ознаками ПД
також зберігається тенденція до зростання показників
труднощів ідентифікації почуттів від групи з психогенною
депресією (24,05±7,48 балів - 17,65±5,15 балів 28,32±7,73 балів, відповідно) до 28,09±6,56 балів 20,65±4,46 балів - 33,04±7,06 балів, відповідно, у жінок з
ендогенною депресією і до 29,34±6,40 балів - 21,43±4,20
балів - 33,74±6,63 балів, відповідно, у жінок з органічною
депресією. Треба зазначити, що розбіжності статистично значущі (p<0,01) при порівнянні груп жінок з психогенною та ендогенною, а також з психогенною і органічною,
і не значущі (p>0,05) при порівнянні груп з ендогенною та
органічною депресією. Показники складових алекситимії
у жінок з психогенною, ендогенною та органічною депресією значуще відрізняється при порівнянні груп ПА з ПД
(p<0,01).
Зазначена тенденція цілком зберігається й при
аналізі вираженості загального показника вираженості

При аналізі особливостей проявів алекситимії були
виявлені значущі відмінності, асоційовані з проявами ПД
та ґенезом депресивного розладу. Кількісні характеристики основних проявів алекситимії за даними шкали TAS20-R наведено у таблиці
1 та на рисунку 1.
Жінкам з проявами
ПД притаманні суттєво
більша вираженість усіх
структурних компонентів
алекситимії (труднощів
ідентифікації та опису
почуттів, а також екстернальне мислення), у порівнянні з жінками без
проявів ПД (табл. 1, рис.
1). При цьому найнижчі
показники були виявлені
при психогенній депресії
(16,53±6,69 балів труднощів ідентифікації почуттів, 12,37±5,21 балів Рис. 1. Показники за шкалами алекситимії у жінок з депресією та різною вираженістю ПД.

Таблиця 1. Середні показники за шкалою алекситимії у жінок, хворих на депресивні розлади, з ознаками та без ознак психосоціальної дезадаптації.
види депресії

p

Без ознак дезадаптації
Показник

З ознаками дезадаптації
р

види депресії

психогенна ендогенна органічна 4 vs 5 4 vs 6 5 vs 6

1 vs 4 2 vs 5 3 vs 6

психогенна

ендогенна

Труднощі
ідентифікації
почуттів

16,53±
6,69

19,13±
7,53

21,07±
7,41

>0,05

>0,05

>0,05

24,05±
7,48

28,09±
6,56

29,34±
6,40

<0,01

<0,01

>0,05

<0,01

<0,01 <0,01

Труднощі
опису
почуттів

12,37±
5,21

14,47±
4,93

15,36±
4,92

>0,05

>0,05

>0,05

17,65±
5,15

20,65±
4,46

21,43±
4,20

<0,01

<0,01

>0,05

<0,01

<0,01 <0,01

Екстернальне
мислення

19,42±
7,39

23,00±
8,66

24,93±
7,70

>0,05

>0,05

>0,05

28,32±
7,73

33,04±
7,06

33,74±
6,63

<0,01

<0,01

>0,05

<0,01

<0,01 <0,01

Загальний по
казник алекси
тимії

48,32±
19,09

56,60±
20,75

61,36±
19,86

>0,05

>0,05

>0,05

70,03±
20,13

81,78±
17,86

84,51±
16,95

<0,01

<0,01

>0,05

<0,01

<0,01 <0,01
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Аналіз структури та проявів алекситимії у жінок, хворих на депресивні розлади, з різною вираженістю...

алекситимії, який демонструє асоційованість як з ґенезом депресивного розладу, так і (більшою мірою) - з наявністю ознак ПД в структурі депресії. Так, зафіксовано
зростання алекситимії від 48,32±19,09 балів у жінок з
психогенною депресією, що не супроводжується проявами ПД, до 56,60±20,75 балів у пацієнток з ендогенним
розладом та 61,36±19,86 балів - з органічною депресією.
Натомість, серед хворих на депресію з проявами ПД,
вираженість алекситимії є значуще більшою: 70,03±20,13
балів у жінок з психогенним розладом, 81,78±17,86 балів
- з ендогенною, 84,51±16,95 балів - з органічною депресією.
Орієнтуючись на середні значення вираженості алекситимії, визначені у Бехтеревському психоневрологіному інституті [3], а саме, 59,3±1,3 - значення показника по
вибірці здорових осіб, 70,1±1,3 - у хворих на невротичні
розлади, 72,09±0,8 - у пацієнтів з психосоматичними захворюваннями, можна стверджувати, що серед жінок з
депресивними розладами, які не супроводжуються значними порушеннями психосоціальної адаптації, незалеж-

но від їх ґенезу, вираженість алекситимії є, загалом, меншою або такою ж, як у здорових, в той час як для хворих
на депресію з вираженою ПД, характерною є висока вираженість алекситимічних проявів, особливо для осіб з
ендогенною або органічною природою депресивного
процесу.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Загалом, хворі з ознаками дезадаптації продемонстрували вищий рівень алекситимії як за її окремими складовими, так і за загальною вираженістю. При
цьому алекситимічні прояви є найбільшими у хворих на
органічну депресію, дещо меншими - у хворих на ендогенну депресію, і найменшими - у хворих на психогенну
депресію.
Виявлені закономірності повинні враховуватися при
розробці лікувально-реабілітаційних та профілактичних
заходів для даного контингенту.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ПРОЯВЛЕНИЙ АЛЕКСИТИМИИ У ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, С
РАЗЛИЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
Исаков Р.И.
Аннотация. Для изучения структуры и проявлений алекситимии у женщин, больных депрессивными расстройства различного генеза и выраженности психосоциальной дезадаптации, для разработки, в дальнейшем, специфических мер дифференцированной психосоциальной реабилитации данного контингента пациентов, было обследовано 252 женщин, страдающих деперссией, из которых 94 имели психогенную депрессию (F43.21), 83 женщини - расстройства аффективной сферы
эндогенной природы (F32.0, F32.1, F32.2, F32,3; F33.0, F33.1, F33.2, F33.3; F31.3, F31.4, F31.5), а 75 человек - органическую
депрессию (F06.3). Исследование проводилось с использованием клинико-психопатологического и психодиагностического
методов. Установлено, что больные с признаками дезадаптации имели более высокий уровень алекситимии как по ее
отдельным составляющим, так и по общей выраженности, по сравнению не только с пациентками без признаков дезадаптации, но и с нормативными показателями больных психосоматической патологией или невротическими расстройствами, приведенными авторами апробации методики. При этом алекситимические проявления выявились наиболее выраженными у больных органической депрессией, несколько меньше - у больных эндогенной депрессией, и наименьшими - у больных
психогенной депрессией. Эти закономерности должны учитываться при разработке лечебно-реабилитационных и профиІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354
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лактических мероприятий для больных депрессией.
Ключевые слова: психосоциальная дезадаптация, депрессивные расстройства, психогенная депрессия, органическая
депрессия, эндогенная депрессия, алекситимия.
ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND MANIFESTATIONS OF ALEXITHYMIA IN WOMEN WITH DEPRESSIVE DISORDERS WITH
DIFFERENT SEVERITY OF PSYCHOSOCIAL MALADAPTATION
Isakov R.
Annotation. To study the structure and manifestations of alexithymia in women with depressive disorders of various genesis and
severity of psychosocial maladaptation, 252 women suffering from depressive disorders, 94 of whom had psychogenic depression
(F43.21), 83 women with affective disorders of endogenous nature (F32.0, F32.1, F32.2, F32,3; F33.0, F33.1, F33.2, F33.3; F31.3,
F31.4, F31.5), and 75 people have organic depression (F06.3) was surveyed. The study was conducted using clinical-psychopathological
and psychodiagnostic methods. It is established that patients with signs of maladaptation had a higher level of alexithymia, both in
its individual components and overall severity, compared not only with patients without signs of maladaptation, but also with normative
indicators of patients with psychosomatic pathology or neurotic disorders, by the authors of the method testing. However, alexithymic
manifestations are highest in patients with organic depression, slightly smaller in patients with endogenous depression, and the
lowest in patients with psychogenic depression. The identified patterns should be taken into account when developing treatment and
rehabilitation and prevention measures for patients with depression.
Keywords: psychosocial maladaptation, depressive disorders, psychogenic depression, organic depression, endogenous depression,
alexithymia.
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Статтю отримано 02 вересня 2019 р.; прийнято до друку 31 жовтня 2019 р.

Анотація. Порушення регуляції циркадних ритмів вважають чинником розвитку суглобових захворювань. У хворих на
ревматоїдний артрит (РА) розлади нейрогуморальної регуляції циркадних ритмів є чинником підвищеної продукції прозапальних цитокінів в суглобових тканинах. У 30% хворих на РА виявляється супутня фіброміалгія (ФМ), за якої можуть
поглиблюватись розлади циркадної регуляції. Циркадні особливості продукції медіаторів болю та запалення у хворих на РА
за коморбідної фіброміалгії (ФМ) не з'ясовані. Метою роботи було дослідити добову варіабельність рівня інтерлейкіну-1β в
сироватці крові у хворих на РА залежно від коморбідності з ФМ. Обстежено 49 хворих на ревматоїдний артрит (РА) (100%
жінки) віком 46,8 (39-53) років, з помірною та високою активністю захворювання (DAS28>3,2), з них 21 (42,9%) хворих з
супутньою фіброміалігєю (ФМ). Діагноз РА встановлювали за критеріями ACR/EULAR (2010), діагноз ФМ - за критеріями
mACR 2010. Забір крові для досліджень проводили двічі на добу (о 08-00 та о 20-00), рівень ІЛ-1β у плазмі крові визначали
імуноферментним методом. Дослідження проведені згідно біоетичних норм. Статистичну обробку результатів проводили у пакеті SPSS Statistics 22.0. Встановлено, що у хворих на РА реєструються циркадні коливання рівня ІЛ-1β у плазмі крові.
Рівні ІЛ-1β (о 08-00) вранці є вищими (в 1,2-1,3 рази), ніж ввечері (о 20-00). За наявності коморбідної ФМ у хворих на РА
реєструється більш значне підвищення вечірнього та середньодобового рівня ІЛ-1β (в 1,3-1,6 рази), ніж у хворих на РА без
ФМ. Добові коливання рівня ІЛ-1β корелюють з активністю РА та шкалою фіброміалгічності. Таким чином, у хворих на РА
виявляються розлади циркадної продукції прозапального ІЛ-1β, які поглиблюються за умов ФМ. Підвищення вечірньої продукції ІЛ-1β корелює з індексом поширеності болю у хворих на РА з ФМ. Таким чином, розлади циркадної продукції ІЛ-1β у
хворих на РА можуть бути інтегровані в механізми центральної сенситизації та розвиток ФМ.
Ключові слові: ревматоїдний артрит, фіброміалгія, циркадні ритми, інтерлейкін-1β.

Вступ
Порушення регуляції циркадних ритмів як патогенетичного чиннику розвитку суглобових захворювань привертають велику увагу [7, 12]. Встановлено, що у хворих
на ревматоїдний артрит (РА) змінюється вектор нейрогуморальної регуляції циркадних ритмів, що у першу чергу
зумовлено підвищенням інтенсивності та тривалості
нічної секреції гормону шишкоподібної залози мелатоніну та зниженням нічної секреції кортизолу [4]. Розлади циркадного вектору мелатонін/кортизол у хворих на
РА вважають чинником підвищеної продукції прозапальних цитокінів (фактору некрозу пухлини альфа, інтерлейкіну-6) в суглобових тканинах, що асоціюється з підвищенням виразності ранкової скутості, збільшенням
кількості чутливих та набряклих суглобів [5, 10]. Циркадні
розлади продукції мелатоніну, кортизолу, цитокінів у хворих на РА асоціюється з підвищенням больового синдрому та зниженням ефективності лікування [4]. Приблизно у 30% хворих на РА виявляють симптоми фіброміалгії (ФМ) - патологічного стану, розвиток якого пов'язують в феноменом центральної сенситизації [8, 11]. В
окремих дослідженнях було показано, що за ФМ виявляються розлади продукції мелатоніну [1, 6], однак їх
характер і досі залишається дискутабельним.
Інтерлейкін-1β (ІЛ-1β) є визнаним чинником формування суглобового больового та запального синдрому у
хворих на РА [12]. В експериментальних роботах показано, що для ІЛ-1β характерна добова варіабельність

експресії в окремих структурах головного мозку, які відповідають за регуляцію циркадних ритмів [3], виявлений
зв'язок між порушеннями сну та експресією рецепторів
ІЛ-1β [2]. У здорових осіб виявлені значні добові коливання рівня ІЛ-1β в сироватці крові [13], які асоціюються
з психоемоційними розладами [9].
Мета - дослідити добову варіабельність рівня інтерлейкіну-1β в сироватці крові у хворих на РА залежно від
коморбідності з ФМ.

Матеріали та методи
Обстежено 49 хворих на РА (100% жінки) віком 46,8
(39-53) років, в тому числі 21 (42,9%) хворих з супутньою
ФМ (табл. 1). Дослідження було проведено за принципом випадок-контроль. В групу контролю було включено 17 практично здорових жінок віком 45 (34-49) років,
з відсутністю скарг на хронічний біль упродовж останніх
3-х місяців, скарг з боку внутрішніх органів та патологічних змін при фізикальному та лабораторному обстеженні.
Дослідження було проведено із дотриманням біотичних норм згідно Гельсінської декларації "Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості
об'єкта дослідження", затвердженою 18-ою Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації
(Гельсінкі, 1964) із подальшими переглядами, Конвенції
Ради Європи про права людини та біомедицину (1977),
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Таблиця 1. Клініко-демографічна характеристика хворих на РА (n=49).
Хворі на РА
Характеристика

Група контролю, n=17
загальна група, n=49

без ФМ, n=28

РА + ФМ, n=21

Жінки

49 (100 %)

28 (100 %)

21 (100 %)

17 (100 %)

Вік, роки

46,8 [39; 53]

48 [41; 53]

45,2 [36; 53]

45,0 [34; 49]

Тривалість, міс.

72 [48; 120]

84 [45; 120]

72 [48; 120]

-

Серо (+) РФ

33 (67,3%)

19 (67,9 %)

14 (66,7 %)

-

Серо (+) АЦЦП

36 (73,5%)

21 (75,0 %)

15 (71,4%)

-

Рентген ст. ІІ - ІІІ

39 (79,6%)

23 (82,1 %)

16 (84,2 %)

-

ПФС ІІ

40 (81,6%)

24 (85,7 %)

16 (84,2 %)

-

DAS28-ШОЕ

5,28 [5,0; 5,6]

5,3 [5,0; 5,6]

5,4 [4,9; 5,7]

-

DAS28 > 5,1

26 (53,1%)

15 (53,6 %)

11 (52,4 %)

-

HAQ

1,62 [1,34; 1,9]

1,51 [1,3; 1,88]

1,63 [1,4; 2,0]

-

ЧT ФМ

8 [6; 13]

6 [6; 7]

14 [12; 15]

5 [4; 6]

Шкала ФM

11 [9; 17]

9 [8; 10]

18 [15; 19]

8 [8; 10]

Примітка. Показники наведено як Ме [Р25; Р75], частоту ознаки як n (%).

відповідних положень ВООЗ та законів України, що засвідчено комітетом з біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Усі учасники були поінформовані щодо мети та завдань дослідження і надали згоду щодо участі в ньому.
Діагноз РА встановлювали за критеріями ACR/EULAR
(2010), діагноз ФМ - за критеріями mACR 2010 [14]. У
дослідження залучали пацієнтів з тривалістю РА більше
6 місяців, з кількістю болісних суглобів та набряклих суглобів >3, активністю захворювання за DAS28-ШОЕ >3,2,
які отримували лікування метотрексатом 10-15 мг/тиждень протягом останніх 12 тижнів, перебували на
стабільній дозі пероральних НПЗЗ та глюкокортикоїдів
<10 мг/день за преднізолоном протягом останніх 4
тижнів до включення в дослідження та не змінювали
його під час дослідження. У дослідження не залучались
пацієнти із будь-яким лікуванням у вигляді внутрішньосуглобових ін'єкцій (наприклад, глюкокортикоїдів) та
протиревматичною терапією будь-яким біологічним
препаратом протягом останніх 4 тижнів.
У всіх хворих на РА визначали кількість болісних та
набряклих суглобів (КБС, КНС), ШОЕ, рівень С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові. Активність РА встановлювали за клінічними індексами DAS28-ШОЕ та
DAS28-CPБ, функціональну здатність - за індексом HAQ.
ФМ встановлювали при виявленні у хворих на РА щонайменше 11 (з 18) специфічних чутливих точок (ЧТ>11) та
щонайменше 13 балів (з 31) за шкалою фіброміалгічності (ШФ>13) [14].
Серед обстежених пацієнтів було виявлено 33
(67,3%) осіб серопозитивних за ревматоїдними фактором (РФ) та 36 (73,5%) - за антитілами до циклічного
цитрулінованого пептиду (АЦЦП). У 39 (79,6%) пацієнтів
виявлена ІІ-ІІІ рентгенологічна стадія ураження суглобів,
у 40 (81,6%) - порушення функції суглобів ІІ ступеню, у 11
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(22,4%) пацієнтів - позасуглобові прояви. Були сформовані дві групи хворих - РА без ФМ (n=28) та РА + ФМ (n=21),
репрезентативні за віком, тривалістю та активністю захворювання та іншими клініко-лабораторними параметрами, за винятком показників центральної сенситизації
(табл. 1).
Забір крові здійснювався в стандартних умовах, з
ліктьової вени, за допомогою вакуумних систем
"Vacuette" (Greiner Bio-One, Австрія) двічі на добу - вранці
(о 8-00) та ввечері (о 20-00). Сироватку крові до проведення дослідження зберігали при -20°С. Вміст ІЛ-1β в
сироватці крові визначали методом ELISA за набором
"Интерлейкин-1бета-ИФА-БЕСТ" (ЗАТ "Вектор-Бест",
Росія) відповідно до інструкції фірми-виробника.
Статистичну обробку результатів проводили у пакеті
STATISTICA 6,0 (ліцензійний № AXXR910A374605FA). Для
оцінки різниці між групами використовували U-критерій
Мана-Уітні. Зв'язок між показниками визначали за допомогою кореляційного аналізу за Спірманом. Нормальність розподілу оцінювали за критерієм ШапіроУілка. Достовірною вважали різницю при р<0,05.

Результати. Обговорення
Встановлено, що в групі контролю сироватковий
рівень ІЛ-1β вранці (о 8-00) коливався в межах 1,906,34 пг/мл (95% ДІ) із медіаною 3,60 пг/мл, а вечірній
рівень (о 20-00) - у межах 1,06-4,60 (95% ДІ) із медіаною 2,10 пг/мл (табл. 2). У практично здорових осіб рівень
ІЛ-1β ввечері був достовірно нижчим на 41,7% (р<0,001),
ніж вранці, і співвідношення ранкового та вечірнього
рівня становило 1,89, відповідно.
У хворих на РА сироватковий рівень ІЛ-1β вранці коливався від 2,68 до 12,7 пг/мл (95% ДІ), ввечері - від 2,17
до 9,43 пг/мл, відповідно циркадне зниження рівня ІЛ1β становило 26,9 % (р<0,05). У хворих на РА ранковий
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Таблиця 2. Циркадний профіль сироваткового рівня ІЛ-1β у
хворих на РА та в групі контролю.
Показник

Контрольна
група, n=17

Хворі на РА,
n=49

р

Ранковий рівень ІЛ-1β ,
пг/мл (8-00)

3,60
[2,81; 5,20]

7,40
[4,63; 9,18]

<0,001

Вечірній рівень ІЛ-1 β ,
пг/мл (20-00)

2,10
[1,30; 3,20]***

5,41
[4,06; 7,50]*

<0,001

Середньодобовий рівень
ІЛ-1β , пг/мл

2,85
[2,05; 4,70]

6,15
[5,02; 8,01]

<0,001

Відношення рівнів ІЛ-1β
Ранок / Вечір

1,89
[1,71; 2,05]

1,31
[1,11; 1,61]

<0,05

Примітка. Показники наведено як Ме [Р25; Р75]; * - p < 0,05, *** p<0,001 між показниками о 8-00 та 20-00.

ШОЕ (r=0,56, р<0,05). У хворих на РА+ФМ відмічався достовірний зв'язок між ранковим рівнем ІЛ-1β та кількістю
болісних суглобів (r=0,48, р<0,05), індексом DAS28-ШОЕ
(r=0,46, р<0,05), а також зв'язок між вечірнім рівнем ІЛ1β та складовою шкали фіброміалгічності - індексом
поширеності болю (r=0,42, р<0,05).
Отже, за коморбідності ФМ продукція ІЛ-1β у жінок,
хворих на РА, залишається суттєво підвищеною у вечірній
час, однак механізми, які лежать в основі цих відмінностей потребують подальших досліджень. Зауважимо, що
у дослідження залучались лише пацієнти жіночої статі,
які є більш схильними до розвитку ФМ. Тому більш детальне дослідження вікових та статевих особливостей

Таблиця 3. Циркадний профіль сироваткового рівня ІЛ-1β у хворих на РА залежно від наявності супутньої ФМ.
Показник

Контрольна група,
n=17

Хворі на РА без ФМ,
n=28

Хворі на РА з ФМ,
n=21

р1

р2

Ранковий рівень ІЛ-1 β , пг/мл (8-00)

3,60 [2,81; 5,20]

6,51 [4,22; 7,71]

8,75 [5,64; 10,6]

<0,01

<0,001
<0,001#

Вечірній рівень ІЛ-1 β , пг/мл (20-00)

2,10 [1,30; 3,20]

4,06 [3,04; 5,45]

6,80 [5,92; 8,20]

<0,01

<0,001
<0,01

Середньо-добовий рівень ІЛ-1β , пг/мл

2,85 [2,05; 4,70]

5,29 [4,09; 6,64]

8,06 [6,15; 9,45]

<0,01

<0,001
<0,01#

Відношення рівнів ІЛ-1β Ранок / Вечір

1,89 [1,71; 2,05]

1,35 [1,15; 1,70]

1,14 [1,04; 1,45]

<0,01

<0,01
< 0,05#

Примітки: результати наведено як Ме [Р25; Р75]; p1 - відмінності групи "РА без ФМ" щодо контролю; р2 - відмінності групи "РА з ФМ"
щодо контролю та групи "РА з ФМ" (#).

та вечірній рівні ІЛ-1β були достовірно вищими на 105,6
та 157,6%, а співвідношення ранок/вечір - достовірно
нижчим (на 30,7%), ніж у групі контролю. Отже, у хворих
на РА підвищення продукції ІЛ-1β зберігалось упродовж
всієї доби, із більш високим середньодобовим рівнем
(на 115,7 %), ніж в групі контролю.
Установлено, що у хворих на РА за наявності ФМ реєструвались більш високі рівні ІЛ-1β вранці та ввечері (на
34,4% та 67,5 %), ніж у хворих на РА без ФМ (табл. 3).
Середньодобовий рівень ІЛ-1β у хворих на РА+ФМ був
достовірно вищим на 52,3%, ніж у хворих без ФМ. Слід
відмітити, що співвідношення ранкового та вечірнього
рівнів ІЛ-1β у хворих на РА+ФМ було достовірно нижчим
(на 15,6%), ніж у хворих на РА без ФМ.
Кореляційний аналіз засвідчив, що у хворих на РА
ранковий та вечірній рівень ІЛ-1β достовірно прямо корелює з кількістю болісних та набряклих суглобів (r=0,52;
0,59, р<0,05), тривалістю ранкової скутості (r=0,48,
р<0,05), рівнем АЦЦП (r=0,45, р<0,05), індексом DAS28-

циркадної продукції ІЛ-1β та інших чинників, які можуть
впливати на розвиток центральної сенситизації, у хворих на РА, є доцільним.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Розлади циркадної продукції ІЛ-1β у хворих на ревматоїдний артрит можуть бути інтегровані в механізми
центральної сенситизації та розвиток фіброміалгії. У
жінок, хворих на РА, відмічається добова варіабельність
рівня ІЛ-1β в сироватці крові із підвищенням вранці та
зниженням ввечері. У хворих на РА за коморбідності з
ФМ виявляється більш значне підвищення ранкового і,
особливо, вечірнього рівня ІЛ-1β, ніж у хворих на РА без
ФМ. Підвищення вечірньої продукції ІЛ-1β корелює з
індексом поширеності болю у хворих на РА з ФМ.
Подальше вивчення особливостей добової варіабельності продукції ІЛ-1β у хворих на РА з супутньою ФМ
вважаємо доцільним.
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СУТОЧНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ УРОВНЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β У ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ,
АССОЦИИРОВАННЫЙ С ФИБРОМИАЛГИЕЙ
Перебетюк Л.C., Мороз Л.В., Шевчук С.В., Сегеда Ю.С, Штатько А.И.
Аннотация. Нарушение регуляции циркадных ритмов считают фактором развития суставных заболеваний. У больных
ревматоидным артритом (РА) расстройства нейрогуморальной регуляции циркадных ритмов является фактором повышенной продукции провоспалительных цитокинов в суставных тканях. У 30% больных РА выявляется сопутствующая
фибромиалгия (ФМ), при которой могут углубляться расстройства циркадной регуляции. Циркадные особенности продукции медиаторов боли и воспаления у больных РА коморбидной фибромиалгии (ФМ) не выяснены. Целью работы было
исследовать суточную вариабельность уровня интерлейкина-1β в сыворотке крови у больных РА в зависимости от
коморбидности с ФМ. Обследовано 49 больных ревматоидным артритом (РА) (100% женщины) в возрасте 46,8 (39-53)
лет, с умеренной и высокой активностью заболевания (DAS28>3,2), из них 21 (42,9%) больной с сопутствующей фибромиалгией (ФМ). Диагноз РА устанавливали по критериям ACR/EULAR (2010), диагноз ФМ - по критериям mACR (2010). Забор
крови для исследований проводили дважды в сутки (в 08-00 и в 20-00), уровень ИЛ-1β в плазме крови определяли иммуноферментным методом. Исследования проведены в соответствии биоэтических норм. Статистическую обработку результатов проводили в пакете SPSS Statistics 22.0. У больных РА регистрируются циркадные колебания уровня ИЛ-1β в плазме
крови. Уровни ИЛ-1β (в 08-00) утром выше (в 1,2-1,3 раза), чем вечером (в 20-00). При наличии коморбидной ФМ у больных РА
регистрируется более значительное повышение вечернего и среднесуточного уровня ИЛ-1β (в 1,3-1,6 раза), чем у больных
РА без ФМ. Суточные колебания уровня ИЛ-1β коррелируют с активностью РА и шкалой фибромиалгичности. Таким
образом, у больных РА выявляются расстройства циркадной продукции провоспалительных ИЛ-1β, которые усугубляются
в условиях ФМ. Повышение вечерней продукции ИЛ-1β коррелирует с индексом распространенности боли у больных РА с
ФМ. Таким образом, расстройства циркадной продукции ИЛ-1β у больных РА могут быть интегрированы в механизмы
центральной сенситизации и развитие ФМ.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, фибромиалгия, циркадные ритмы, интерлейкин-1β.
DAILY INTERLEUKIN-1β VARIABILITY IN WOMEN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS ASSOCIATED WITH FIBROMYALGIA
Perebetyuk L.S., Moroz L.V., Shevchuk S.V., Segeda Y.S., Shtatko O.E.
Annotation. Disorders of circadian rhythms are considered to be one of the factors associated with the development of joint diseases.
In patients with rheumatoid arthritis (RA) disorders of the neurohumoral regulation of circadian rhythms is a factor in the increased
production of inflammatory cytokines in the joint tissues. In 30 % of RA patients, concomitant fibromyalgia (FM) is found, in which
disorders of circadian regulation can deepen. Circadian features of the production of pain mediators and inflammation in RA patients
with comorbid fibromyalgia (FM) have not been established. The aim of this study was to investigate the daily variability of serum
interleukin-1β levels in RA patients depending on the comorbidity of FM. Materials and methods: 49 patients with rheumatoid arthritis
(RA) (100 % female) aged 46.8 (39-53) years, with moderate and high disease activity (DAS28>3.2), of which 21 (42.9 %) patients with
concomitant fibromyalgia (FM). Diagnosis of RA was established by ACR/EULAR criteria (2010), FM was diagnosed by mACR 2010.
Blood sampling was performed twice daily (at 08-00 and at 20-00), the level of IL-1β in the blood was determined by enzyme
immunoassay. The studies were conducted according to bioethical standards. Statistical processing of the results was performed by
SPSS Statistics 22.0. Results: In RA patients circadian fluctuations of IL-1β level in blood were registered. IL-1β levels (08-00) in the
morning was higher (1.2-1.3 times) than in the evening (20-00). In the presence of comorbid FM, patients with RA had significant
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increase in evening and average daily levels of IL-1β (1.3-1.6 times) than in RA patients without FM. Daily fluctuations of IL-1β correlate
with RA activity and the fibromyalgia scale. Conclusions: In RA patients disorders of the circadian production of proinflammatory IL1β, which are exacerbated under FM conditions, were detected. Increasing evening production of IL-1β correlated with the prevalence
of pain index in RA patients with FM. Thus, disorders of IL-1β circadian production in RA patients can be integrated into the
mechanisms of central sensitization and FM development.
Keywords: rheumatoid arthritis, fibromyalgia, circadian rhythms, interleukin-1β.
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Анотація. Непритомність (синкопе) в той чи інший період життя виникає майже у третини населення, але лише у
невеликої кількості випадків буває проявом серйозного захворювання. Метою даного спостереження є визначення причин
непритомних станів у людей молодого віку без обтяжливого анамнезу та відсутності будь-яких інших клінічних проявів та
патологічних змін у загальноприйнятих лабораторно-інструментальних обстеженнях. Холтерівський добовий моніторинг ЕКГ на сьогодні вважається одним із важливіших та найдієвіших способів діагностики порушень серцевого ритму. У
даній статті розглянуто два випадки синкопальних станів у молодих людей. Перший клінічний випадок трапився у хлопця
24 років. В амбулаторних умовах було проведено обстеження. Всі показники були в межах нормативних значень. Пацієнту
було поставлено діагноз "Синкопальні стани нез'ясованого ґенезу". При розгляді результатів Холтерівського моніторування ЕКГ було виявлено та встановлено причину синкопальних станів. Нею виявилася інтермітуюча форма AV-блокади ІІ
ступеня ІІ типу високоступенева. Пацієнту було рекомендовано встановити ЕКС de mand. Другий клінічний випадок стався
у молодого пацієнта 40 років. У даного пацієнта за допомогою Холтерівського моніторування діагностовано пароксизмальну форму фібриляції шлуночків. У цих двох випадках, які ми розглянули у даній статті, лише Холтерівське моніторування
ЕКГ мало діагностичне значення для верифікації синкопальних станів у пацієнтів молодого віку.
Ключові слова: синкопальні стани, Холтерівське моніторування, ЕКГ, життєвозагрожуючі порушення ритму.

Вступ
Непритомність (синкопе) в той чи інший період життя виникає майже у третини населення, але лише у невеликої кількості випадків бувають проявом серйозного захворювання. Вибіркові цілеспрямовані дослідження доводять, що до лікаря звертаються не більше 40%
пацієнтів, які страждають синкопами, і лише деякі отримують повноцінну медичну допомогу.
Синкопе - (syncope) з грецької мови у перекладі "короткочасний обрив, пауза". "Синкопе - раптова, повністю
зворотна втрата свідомості неепілептичної природи
внаслідок дифузного зниження мозкового метаболізму,
викликаний головним чином короткочасним зменшенням мозкового кровотоку" [6]. Синкопальний стан - це
тимчасова втрата свідомості, що характеризується швидким розвитком, короткою тривалістю та спонтанним закінченням. Цей стан виникає неконтрольовано і лише при
деяких формах синкопе існує продромальний період, при
якому, наприклад, відчувається нудота, пітливість, візуальні ефекти, такі як потемніння в очах, "мушки перед
очима" передують наступу непритомності [5].
Метою даного спостереження є визначення причин непритомних станів у людей молодого віку без обтяжливого анамнезу та відсутності будь-яких інших
клінічних проявів та патологічних змін у загальноприйнятих лабораторно-інструментальних обстеженнях, а
саме: ЗАК, ЗАС, ЕКГ, рентгенографія органів грудної
клітини, аналіз крові на цукор.
У ряді випадків молоді люди, які страждають на на-
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пади синкопе, значно рідше звертаються до медичних
закладів для повноцінного обстеження, ніж люди старшого віку. Саме тому дана стаття присвячена розгляду
причин таких станів, на перший погляд, у здорових людей чоловічої статі від 20 до 40 років, які неодноразово
мали напади непритомності, при тому будучи практично здоровими по оцінці первинної діагностики.

Матеріали та методи
Лікарями всього світу добове моніторування ЕКГ, яке
розробив та впровадив Норман Холтер, визнано
найбільш ефективним, доступним та неінвазивним методом діагностики порушень серцевого ритму. За короткий період можна виявити життєвозагрожуючі порушення серцевої діяльності. Цей метод обстеження немає
ні абсолютних ні відносних протипоказань та може застосовуватись у пацієнтів різних вікових градацій [2].
Наразі розглянемо два випадки синкопальних станів
у молодих пацієнтів.
І клінічний випадок. Хлопець 24 років без шкідливих
звичок та обтяжливого анамнезу звернувся до сімейної
амбулаторії зі скаргами на періодичне головокружіння,
запаморочення, короткочасну втрату свідомості декілька секунд, що виникають без явних провокуючих факторів та передвісників незалежно від фізичної та психоемоційної активності. Інших скарг не пред'являв. В амбулаторних умовах було проведено обстеження загальноприйнятими методами доступними у всіх лікуваль-
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них закладах, такими як ЗАК, ЗАС, ЕКГ, рентгенографія
органів грудної клітини, аналіз крові на цукор, вимірювання АТ. Усі показники були в межах нормативних значень. Пацієнту було поставлено діагноз "Синкопальні
стани нез'ясованого генезу" та був направлений на дообстеження у спеціалізовані медичні заклади. В подальшому йому було проведено наступні обстеження: УЗД
органів черевної порожнини, дуплексне сканування судин шиї та головного мозку, ЕхоКГ, УЗД наднирників та
щитоподібної залози, гормональний спектр. Результати
мали показники, які не відхилялися від норми. Враховуючи те, що синкопальні стани виникають внаслідок недостатності кровопостачання головного мозку короткочасної тривалості різного характеру, було вирішено провести добовий моніторинг ЕКГ, ЕКГ з навантаженням та
МРТ головного мозку.
ІІ клінічний випадок. Молодий пацієнт 40 років зі скаргами на короткочасну втрату свідомості, що супроводжувалася відчуттям тривоги та рясним потовиділенням. В
анамнезі закрита ЧМТ. З приводу основного захворювання спостерігався у невропатолога. Враховуючи струс головного мозку в анамнезі, пацієнту поставили діагноз
"епілептоформні напади на фоні перенесеної ЧМТ" і направлено на ЕЕГ. Обстеження біопотенціалів головного
мозку не виявило пароксизмальної активності. МРТ головного мозку та УЗД магістральних судин не дало можливості верифікувати причину нападів втрати свідомості.
Було вирішено провести моніторинг ЕКГ за Холтером.

Результати. Обговорення
Результати Холтерівського моніторування І клінічного випадку.
Складні порушення ритму та провідності. Синдром
тахі-браді. Основним ритмом за період моніторування
становить синусовий ритм із середньою частотою серцевих скорочень 91 уд/хв. Максимальна ЧСС 163 уд/хв
зафіксована в 18.50, мінімальна середня ЧСС 34 уд/хв в
04.28. Реєструються періоди міграції водія ритму по передсердям. Спостерігається чередування AV-блокади ІІ
ст. І типу з AV-блокадою ІІ ст. ІІ типу з епізодами Самойлова-Венкенбаха та високоступеневої AV-блокади з випадінням до 4 шлуночкових скорочень та формування тривалих епізодів асистолії без реєстрації замісних комплексів
із нижніх відділів автоматизму. Зафіксовано 326 пауз
більше 2 сек. Найдовша пауза тривалістю в 3,7 сек. зафіксована в 06.14. Тривалість інтервалу QT - у межах нормативних значень. Клінічно-значущих коливань сегмента ST не зафіксовано. При розгляді результатів Холтерівського моніторування ЕКГ було виявлено та встановлено причину синкопальних станів. Нею виявилася інтермітуюча форма AV-блокади ІІ ступеня ІІ типу високоступенева. У наш час гостро висвітлюється та обговорюється проблема порушення ритму та провідності. Встановлюються
причини, механізми, діагностика, питання лікування [3,
4].
Рекомендовано: консультація аритмолога для виріІSSN 1817-7883
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шення подальшої тактики з приводу встановлення ЕКС,
контроль Холтер ЕКГ при необхідності. Саме інтермітуюча форма цієї блокади не дала змоги діагностувати цю
патологію на одномоментній ЕКГ, на яку затрачується
всього до 1 хвилини часу на 12 стандартних відведеннях
залежно від програмного забезпечення самого електрокардіографа. Оскільки причина синкопе була верифікована, попередньо призначені ВЕМ та МРТ не мали діагностичного значення і у даному випадку не проводилися. Пацієнту було рекомендовано встановити ЕКС de
mand, відповідно до клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим з А-V блокадою [8].
Результати Холтерівського моніторування ІІ клінічного випадку.
У даного пацієнта за допомогою цього методу обстеження діагностовано пароксизмальну форму фібриляції
шлуночків, що відноситься до життєвозагрожуючих порушень серцевого ритму [7].
Обстеження проводили у стані звичайних психо-емоційних та фізичних навантажень на фоні прийому табеток варфарин. За період моніторування основним ритмом являється фібриляція передсердь із середньою
частотою серцевих скорочень 83 уд/хв. Максимальна ЧСС
163 уд/хв зафіксовано в 17.54, мінімальна ЧСС 44 уд/хв. в
03.08, що вказує на адекватне зниження ЧСС у нічний
час. Зафіксована значна кількість (3204) шлуночкових
екстрасистол. З них 132 парних, 4 епізоди по типу бігемінії,
4 епізоди по типу тригемінії. Екстрасистоли носили політопний характер (три вогнища). Зафіксовано 74 епізоди
шлуночкових тахікардій, найбільша тривалість 50 сек.
Зафіксовано 59 епізодів тривалих асистолій (паузи
більше 2.0 с) без реєстрації замісних комплексів з нижніх
відділів автоматизму. Два рази у пацієнта мали прояви
змін у вигляді частих шлуночкових екстрасистол. Неспецифічні зміни ST-T - у вигляді слабонегативних зубців Т.
Рекомендовано: консультація кардіолога-аритмолога, повторне Холтерівське добове моніторування при
необхідності. Пацієнту було призначено антиаритмічну
терапію та диспансерний нагляд у кардіолога з періодичним Холтерівським моніторуванням ЕКГ при необхідності відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів з
шлуночковими аритміями та запобігання раптової серцевої смерті [1]. Оскільки фібриляція шлуночків носила
пароксизмальний характер визначити її на одномоментному записі ЕКГ була малоймовірно.
За допомогою моніторингу ЕКГ по Холтеру лікарі встановлюють мінімальні відхилення нормальних показників,
можуть зробити найбільш точні виміри, адже ЕКГ записується безперервно протягом доби, враховуючи усі фізіологічні біоритми організму (сон, активний період, приймання їжі, стреси). У багатьох випадках цей метод є пріоритетом у виборі діагностики безбольової форми ішемії,
пароксизмальних форм аритмії чи внутрішньосерцевих
блокад, скритих форм порушень провідності, що проявляється при фізичних та психоемоційних навантаженнях.
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Значущість діагностичних аспектів холтерівського моніторування ЕКГ у верифікації причин синкопальних...

На практиці лікарем функціональної діагностики часто використовується поєднання добового моніторингу
артеріального тиску та Холтерівського моніторування ЕКГ,
щоб оцінити взаємодію змін показників артеріального
тиску та діяльності серця за період обстеження, не обмежуючи пацієнта у його звичному ритмі життя.
У цих двох випадках, які ми розглянули у даній статті,
лише Холтерівське моніторування ЕКГ мало діагностичне значення для верифікації синкопальних станів у
пацієнтів молодого віку.
Можна ще раз повторити, що моніторинг Холтера абсолютно безпечний для людини. Згідно зі статистичними
даними проблеми із серцем частіше трапляються у чоловіків, тому вони дуже часті клієнти для встановлення
цього апарату. Беручи до уваги ці спостереження, ми висвітлили в нашій статті актуальні питання діагностики життєвозагрожуючих порушень ритму у пацієнтів саме чоловічої статі.

Висновки та перспективи подальших розробок
1. Ретельне вивчення скарг, анамнезу, статусу є, у ряді
випадків, недостатньо інформативним і не дозволяє встановити причину синкопальних станів. Диференціальну

діагностику за симптомом синкопальних станів треба
проводити, виходячи з ймовірності найбільш небезпечного захворювання, з застосуванням повторної реєстрації
ЕКГ у спокої. Виявити ознаки ураження серця, визначити причину синкопальних станів, встановити діагноз основного захворювання в ряді випадків допомагає реєстрація ЕКГ.
2. Холтерівське моніторування потрібне для того, щоб
достовірно виявити наявність аритмії або AV-блокади як
причини синкопального стану, а також при синкопальних станах, етіологія яких не встановлена. Інформативні
періоди: асистолії більше 2 с, пароксизми шлуночкової
тахікардії, атріовентикулярна блокада типу Мобітц 2 або
3 ст.
Рекомендації Американської колегії кардіологів / Американської асоціації кардіологів (ACC / AHA), Європейського товариства серця (ESC) та інших вказують, що пацієнти з синкопе, пресінкопе, запамороченням або повторними незрозумілими серцебиттями повинні бути піддані
обов'язковому моніторуванню електрокардіограми за
Холтером. При діагностичних можливостях ЕКГ-моніторів
можливо здійснювати тривалий моніторинг і діагностику
минущих або рідкісних симптомів.

Список посилань
1. Європейська асоціація педіатричної кардіології та вроджених вад серця (AEPC) (2016). Рекомендації Європейського
товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів
з шлуночковими аритміями за запобігання раптової серцевої смерті. Додаток до журналу "Аритмологія". Київ.
2. Жарінов, О. Й. (2010). Холтерівське та фрагментарне
моніторування
ЕКГ.
Київ.
Взято
з
https://
www.booksmed.com/kardiologiya/1224-xolterivske-tafragmentarne-monitoruvannya-ekg-zharinov.html.
3. Коваленко, В. Н., & Сычев, О. С. (2009). Нарушение сердечного ритма и проводимости. Руководство для врачей.
Киев.
4. Кушаковский, М. С. (1998). Аритмии сердца (расстройства
сердечного ритма и нарушения проводимости. Причины,
механизмы, электрокардиографическая и электрофизиологическая диагностика, клиника. Лечение). Руководство
для врачей (изд. 2-е, доп.). СПб: ИКФ "Фолиант". Взято с
http://www.medlib.kuzdrav.ru/Content/userfiles/files/aritmiiserdca.pdf.
5. Мостовий, Ю. М. (Ред.). (2011). Сучасні класифікації та
стандарти лікування розповсюджених захворювань
внутрішніх органів (13-те вид., доп. і перероб.). Вінниця:
ДП "Державна картографічна фабрика". Взято з URI: https:/
/dspace.vnmu.edu.ua/123456789/3396.
6. Окороков, А. Н. (2002). Диагностика болезней внутренних
органов. (Том 6). Диагностика сердца и сосудов. Москва:
Медицинская
литература.
Взято
с
https://
www.booksmed.com/kardiologiya/580-diagnostika-boleznejserdca-i-sosudov-6-8-tom.html.
7. Сычев, О. С. (Ред.). (2010). Аритмология и электрофизиология. Сборник лекций в схемах и таблицах. Киев.
8. WebCardio (2015). Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з А-В блокадою. Електронний науково-практичний журнал про кардіологію. Взято з http//
www.webcardio/orq.

References

3.

4.

5.

6.

1. Yevropeiska asotsiatsiia pediatrychnoi kardiolohii ta vrodzhenykh

623

2.

ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

vad sertsia (AEPC) (2016). Rekomendatsii Yevropeiskoho
tovarystva kardiolohiv 2015 roku shchodo likuvannia patsiientiv
z shlunochkovymy arytmiiamy za zapobihannia raptovoi
sertsevoi smerti [European Association of Pediatric Cardiology
and Congenital Heart Defects (AEPC) (2016).
Recommendations of the European Society of Cardiology 2015
on the treatment of patients with ventricular arrhythmias for
the prevention of sudden cardiac death]. Dodatok do zhurnalu
"Arytmolohiia" - Supplement to the journal Arrhythmology. Kyiv.
Zharinov, O. Y. (2010). Kholterivske ta frahmentarne
monitoruvannia EKH [Holter and fragment ECG monitoring].
Kyiv. Vziato z https://www.booksmed.com/kardiologiya/1224xo l t e ri vs k e -t a - f r a g m e n t a rn e - m o n i t o ru va n n ya -e k g zharinov.html.
Kovalenko, V. N., & Sychev, O. S. (2009). Narushenie
serdechnogo ritma i provodimosti. Rukovodstvo dlya vrachej
[Violation of heart rhythm and conduction. A guide for doctors].
Kiev.
Kushakovskij, M. S. (1998). Aritmii serdca (rasstrojstva
serdechnogo ritma i narusheniya provodimosti. Prichiny,
mehanizmy,
elektrokardiograficheskaya
i
elektrofiziologicheskaya diagnostika, klinika. Lechenie).
Rukovodstvo dlya vrachej (izd. 2-e, dop.) [Cardiac arrhythmias
(heart rhythm and conduction disorders. Causes,
mechanisms, electrocardiographic and electrophysiological
diagnostics, clinic. Treatment). A guide for doctors (ed. 2,
add.)]. SPb: IKF "Foliant". Vzyato s http://
www.medlib.kuzdrav.ru/Content/userfiles/files/aritmiiserdca.pdf.
Mostovyi, Yu. M. (Red.). (2011). Suchasni klasyfikatsii ta
standarty likuvannia rozpovsiudzhenykh zakhvoriuvan
vnutrishnikh orhaniv (13-te vyd., dop. i pererob.) [Modern
classifications and standards for the treatment of common
diseases of the internal organs (13th ed., Supplement and
rework)]. Vinnytsia: DP "Derzhavna kartohrafichna fabryka".
Vziato z URI: https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/3396.
Okorokov, A. N. (2002). Diagnostika boleznej vnutrennih
organov. (Tom 6). Diagnostika serdca i sosudov [Diagnosis

“Вісник Вінницького національного медичного університету”,
2019, Т. 23, №4

Чирка Н.М., Ваколюк Л.М.

of diseases of internal organs. (Vol. 6). Diagnosis of the
heart and blood vessels]. Moskva: Medicinskaya literatura.
Vzyato s https://www.booksmed.com/kardiologiya/580diagnostika-boleznej-serdca-i-sosudov-6-8-tom.html.
7. Sychev, O. S. (Red.). (2010). Aritmologiya i elektrofiziologiya.
Sbornik lekcij v shemah i tablicah [Arrhythmology and
electrophysiology. Collection of lectures in diagrams and

tables]. Kiev.
8. WebCardio (2015). Klinichnyi protokol nadannia medychnoi
dopomohy khvorym z A-V blokadoiu [Clinical protocol for the
provision of medical care for patients with AV blockade].
Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal pro kardiolohiiu An electronic scientific and practical journal on cardiology.
Vziato z http//www.webcardio/orq.

ЗНАЧИМОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ В ВЕРИФИКАЦИИ ПРИЧИН СИНКОПАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ)
Чирка Н.Н., Ваколюк Л.Н.
Аннотация. Обморок (синкопе) в тот или иной период жизни возникает почти у трети населения, но только у небольшого
количества случаев бывает проявлением серьезного заболевания. Целью данного наблюдения является определение причин бессознательных состояний у людей молодого возраста без тягостного анамнеза и отсутствии каких-либо других
клинических проявлений и патологических изменений в общепринятых лабораторно-инструментальных обследованиях.
Холтеровский суточный мониторинг ЭКГ на сегодня считается одним из важнейших и самых действенных способов
диагностики нарушений сердечного ритма. В данной статье рассмотрены два случая синкопальных состояний у молодых
людей. Первый клинический случай произошел у парня 24 лет. В амбулаторных условиях было проведено обследование. Все
показатели были в пределах нормативных значений. Пациенту был поставлен диагноз "Синкопальное состояния неясного
генеза". При рассмотрении результатов мониторирования ЭКГ была обнаружено и установлена причина синкопальных
состояний. Ею оказалась интермиттирующая форма AV-блокады II степени II типа высокоступенчастая. Пациенту было
рекомендовано установить ЭКС de mand. Второй клинический случай произошел у молодого пациента 40 лет. У данного
пациента с помощью мониторирования диагностировано пароксизмальную форму фибрилляции желудочков. В этих двух
случаях, которые мы рассмотрели в данной статье, только Холтеровское мониторирование ЭКГ мало диагностическое
значение для верификации синкопальных состояний у пациентов молодого возраста.
Ключевые слова: синкопальные состояния, Холтеровское мониторирование, ЭКГ, жизнеугрожающие нарушения ритма.
THE SIGNIFICANCE OF DIAGNOSTIC ASPECTS OF HOLTER ECG MONITORING IN VERIFYING THE CAUSES OF SYNCOPAL
STATES IN YOUNG PATIENTS (CLINICAL CASES)
Chirka N.M., Vakolyuk L.M.
Annotation. Fainting (syncope) in a given period of life occurs in almost a third of the population, but only in a small number of cases
it is a manifestation of a serious disease. The purpose of this observation is to determine the causes of unconscious conditions in
young people without a painful history and the absence of any other clinical manifestations and pathological changes in generally
accepted laboratory and instrumental examinations. Holter daily ECG monitoring is today considered one of the most important and
most effective ways to diagnose heart rhythm disturbances. This article discusses two cases of syncope in young people. The first
clinical case occurred in a guy 24 years old. On an outpatient basis, a survey was conducted. All indicators were within the standard
values. The patient was diagnosed with Syncopal conditions of unknown origin. When examining the results of ECG monitoring, the
cause of syncope was discovered and established. She turned out to be an intermittent form of AV blockade of the II degree of the II type
of highly frequent. The patient was recommended to establish an ECS de mand. The second clinical case occurred in a young patient
40 years old. In this patient, with the help of monitoring, a paroxysmal form of ventricular fibrillation was diagnosed. In these two cases,
which we examined in this article, only Holter ECG monitoring is of little diagnostic value for verification of syncope in young patients.
Keywords: syncope, Holter monitoring, ECG, life-threatening rhythm disturbance.
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Анотація. Протягом останнього часу, проблема стану психічного здоров'я військових пацієнтів із гіпертензією, неодноразово згадувалась у наукових дослідженнях. Дані підтверджують, що в людей, які страждають від підвищення тиску,
часто зустрічається низка непсихотичних психічних порушень, у вирішенні яких вагоме має місце лікування препаратом
Гліциседом. Мета роботи - дослідження ефективності застосування Гліциседу для лікування непсихотичних психічних
порушень в учасників бойових дій на Сході України із коморбідною гіпертонічною хворобою. На базі Вінницького обласного
клінічного госпіталю Ветеранів війни (ВОКГВВ) обстежено 56 респондентів, які страждають гіпертонічною хворобою та
мають непсихотичні психічні порушення. Основні методи дослідження: клініко-анамнестичний, клініко-психопатологічний, соціально-демографічний, психодіагностичний, статистичний. За результатами даної роботи виявлено, що важливе
місце в лiкуванні непсихотичних психiчних розладів в учасників бойових дій на Сході України із коморбідною гiпертензією
належить натуропатичному психотропному препарату Глiцисед. Препарат виявляє антистресову, стресопротекторну,
ноотропну дiю: нормалiзує процеси збудження та гальмування в центральнiй нервовiй системi, пiдвищує розумову
працездатнiсть (покращує когнітивні функції, зокрема здатнiсть сприймати та запам'ятовувати iнформацiю), усуває
депресивнi порушення, пiдвищену дратiвливiсть, агресивнiсть, конфлiктність, нормалiзує сон. Отже, вчасне застосування Гліцеседу покращить ефективнiсть терапії респондентiв. Лікування препаратом Гліциседом забезпечує високу
комплайєнтнiсть та не демонструє негативниго впливу на перебіг супутньої соматичної патології, що характеризує його,
як лікарський засіб із відсутністю побічних ефектів. Загальним спостережуваним ефектом у цьому напрямку було покращання працездатностi та психiчного стану респондентів, що виражалося в зменшеннi питомої ваги iснуючих проблем
пацiєнтiв.
Ключові слова: непсихотичні психічні порушення, гліцисед, учасники бойових дій, гіпертонічна хвороба.

Вступ
В останні роки відзначається патоморфоз психічних
розладів при різних судинних захворюваннях. За даними сучасних досліджень до 90% хворих виявляються
непсихотичні психічні розлади на початку проявів у вигляді неврозоподібних порушень і сформованістю в подальшому патологічного розвитку особистості. Для учасників бойових дій на Сході України особливо притаманні
тривожні розлади різного ступеня вираженості [9, 13,
14, 17, 22].
Українське суспільство перебуває в перманентному
стресi довготривалий перiод часу, який має значний
вплив на психiчне та соматичне здоров'я учасникiв бойових дій. Внаслідок цього потребує вирiшення проблема непсихотичних психічних порушень із коморбідною
гіпертонічною хворобою у величезних груп людей: у першу чергу у військовослужбовців, які неодноразово звертаються за лiкуванням до медичних закладів, адже після
повернення з бойових дій, темпи зростання кількості
хворих на гіпертонічну хворобу різко збільшились. Непсихотичні психічні розлади, за спостереженнями різних
авторів, зустрічаються в 56-84% хворих при коморбідній
гіпертонічній хворобі [9, 13]. На сьогодні, за даними Державної служби статистики України, кожен п'ятий українець віком від 18 до 24 років має підвищений тиск. Якщо
ж узяти вiкову групу 18-65 рокiв, виявиться, що кожен
третiй має гiпертонію [2, 6].
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Створюється ситуація постiйної фрустрацiї,
внутрiшньої тривоги, напруженостi при яких військові
здебільшого не можуть i не знають, як впоратись зi станами та вiдчуттями, якi вони переживають та відчувають. До того ж, цi прояви мають вплив не лише безпосередньо на учасникiв зони бойових дiй, а й на їх близьке
оточення, які досить часто не знають як себе поводити
i реагувати зі своїми близькими [5, 9, 17, 21].
Фармакотерапiя таких пацієнтів повинна бути комплексною [1, 5, 8, 13, 14, 16, 19]. Успішне застосування
антигiпертензивних препаратiв сумiсно на ряду такого
препарату, як Глiцисед, має доказову базу використання багатьма дослiдниками [2, 7, 8, 12].
Гiпертонія, як хронiчне захворювання, вимагає постійного медикаментозного лікування, а з боку хворого
- визначеного рiвня проiнформованостi, свiдомого дотримання визначеного режиму прийому даних
медикаментiв та постiйного контролю за своїм станом
[12]. Тому очевидно, що багато клiнiцистiв підкреслюють психологiчнi аспекти лiкування артеріальної
гiпертензії [3, 11, 16, 20].
Глiцисед належить до засобів, що впливають на нервову систему та коригують обмін речовин. Його активна речовина - кислота амiнооцтова (гліцин). Глiцин являє
собою замiнну амiнокислоту (природний метаболiт), є
нейромедiатором гальмiвного типу дії та регулятором
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метаболiчних процесiв у центральнiй нервовiй системi
[10], зменшує психоемоцiйне напруження конфліктність
i агресивнiсть, пiдвищує соцiальну адаптацiю, стабільно покращує настрiй, пiдвищує розумову працездатнiсть,
виявляє нейропротекторну, антистресову, седативну дію,
полiпшує метаболiзм мозку, нормалiзує сон, зменшує
токсичну дiю алкоголю, усуває або зменшує присутнi
вегетативнi судиннi розлади [8]. Тобто, Глiцисед володіє
глiцин-ергiчним, ГАМК-ергiчним, альфа1-адреноблокуючим, антиоксидантним впливом, усуває наслідки отруєння. Вiн регулює дiяльнiсть глутаматних NMDAрецепторiв. Не спричиняє звикання. Легко проникає у
бiльшiсть бiологiчних рiдин i тканин органiзму, в тому
числi головний мозок. Швидко руйнується у печiнцi
глiциноксидазою, розпадаючись на воду та вуглекислий
газ. Накопичення глiцину в тканинах не відбувається [2,
7, 10].
Метою дослідження є дослідження ефективності
застосування Гліциседа для лікування непсихотичних
психічних порушень в учасників бойових дій на Сході
України із коморбідною гіпертонічною хворобою.

Матеріали та методи

женні були чоловічої статті. Середній вік хворих становив 39,1±1,5 років. У всіх пацієнтів додатково було виставлений діагноз гіпертонічна хвороба різного ступеня
важкості. Хворі приймали антигіпертензивні препарати
різних груп як до поступлення в стаціонар, так і впершозапропонованих після виявлення нозологічної картини
захворювання. На початку обстеження з хворими проводилось клінічне інтерв'ю, з'ясовувались скарги, анамнез та по записам в медичній карті стаціонарного хворого оцінювався соматичний та психічний статус. Окрім
цього, було заповнені анкетування у виглядів бланківопитувальників.
На підставі значної кількості скарг, які дали можливість поставити діагноз непсихотичних психічних порушень у учасників бойових дій із коморбідною соматичною патологією, як гіпертонічна хвороба препаратом вибору став Гліцисед. Відповідно до вимог протоколу для лікування, застосовувався фармакопрепарат
Гліцисед 100 мг, у добовій дозі 1 таблетка 3 рази на
день (вранці, обід і ввечері), сублiнгвально. Пацієнтами
було дана усвідомлена згода на обстеження та в подальшому, було рекомендовано продовжити лiкування
з метою пiдтримуючої терапії. Беручи до уваги наявність
коморбідної патології, лікар-спеціаліст-кардіолог додатково призначав свою терапію.
Для визначення непсихотичних психічних порушень
використовувалися психодіагностичні методики: тест
"десяти слів" А.Р. Лурія; таблиці Шульте; шкала ситуативної та особистістної тривожності Ч.Д. Спілбергера-Ю. Л.
Ханіна; особистісна шкала психічної тривожності; шкала самооцінки нервової депресії Зунге-Балашової; методика визначення по самооцінці самовідчуття, активності, настрою (САН); методика визначення особистісного диференціалу (ОД); методика оцінки рівня нервово-психічної стійкості "Прогноз"; тест Люшера [1, 14, 15,
18, 19, 20].

Було обстежено 56 респондентів, які перебували на
стаціонарному лікуванні в клінічних відділеннях неврологічного профілю №1 і №2, терапевтичного №1-3 та
хірургічних відділеннях №1-2 Вінницького обласного
клінічного госпіталю Ветеранів війни з непсихотичними
психічними порушеннями із коморбідною гіпертонічною
хворобою при застосуванні Гліциседу.
Критеріями включення до дослідження згідно розробленого нами дизайну були: необмежений вік пацієнта, наявність у пацієнта непсихотичного психічного розладу, що відповідає дослідницьким діагностичним критеріям МКХ-10, інформована згода пацієнта на участь у
дослідженні, наявність коморбідного соматичного захворювання. Відповідно, критеріями виключення були: відсутність інформованої згоди на
участь пацієнта в дослідженні,
недотримання пацієнтом умов
участі в дослідженні, наявність у
пацієнта будь-якого психічного
розладу, окрім такого, що відповідає дослідницьким діагностичним критеріям МКХ-10.
Нами було проведене
вiдкрите 3-тижневе дослiдження
ефективностi та надiйності препарату Глiциседу у режимi комплементарної терапiї непсихотичних психiчних розладiв в учасників бойових дій на тлі гіпертонічної хвороби. Групу респондентів склали 100% наявності
даної симптоматики. Усі обсте- Рис. 1. Дизайн дослідження.
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Лікування Гліциседом непсихотичних психічних порушень в учасників бойових дій із коморбідною...

Усі результати були записані в спеціально розроблені бланки-анкети та для оцінки безпечності повинні
були вказуватися небажані побічні явища, які у нас не
спостерігалися. Обробка отриманих результатів проводилася на комп'ютері з ліцензованим програмним забезпеченням W indows 7 і Оffice 2017 W ord, Exel,
Statistika 5.
Динаміку порушень та їх оцінку реєстрували на початку поступлення в стаціонар та при виписці (рис. 1).

Результати. Обговорення
Проведені дослідження показали, що особливістю
для пацієнтів з артеріальною гіпертензією стала наявність у клінічній картині фіксації на власних хворобливих переживаннях, які необхідно вчасно купірувати для
подальшого попередження та прогресування більш ускладнених проявів психічних розладів. Окрім цього, непсихотичні психічні порушення не тільки викликають
страждання, але також впливають на лікування та результат самих проявів гіпертензії.
Відповідно до критеріїв МКХ-10 найчастіше були діагностовані наступні непсихотичні психічні порушення на
фоні гіпертонічної хвороби: у 2 хворих - соматоформні
розлади (F45.3), 11 респондентів - неврастенія (F48.0),
органічний емоційно-лабільний (астенічний) розлад
органічного походження (F06.6) у 36 респондентів та 7 органічний розлад особистості (F07.0) [4].
З вибірки виключалися хворі з іншою коморбідною
патологією, з підвищеною гіперчутливістю до Гліциседу
в анамнезі, з ризиком суїциду, особи з психотичними
порушеннями, епілепсією, легким когнітивним розладом, деменцією, пухлинами та значимими відхиленнями в лабораторних аналізах. На момент обстеження
середній вік пацієнтів складав 39,1±1,5 роки.
Найчастіше ці пацієнти виказували скарги на втому,
слабкість в організмі, зниження розумової та фізичної
працездатності, важкість зосередження, нестійким настроєм, відчуття внутрішнього дискомфорту, тривожності, поганий сон, гіперестезію, роздратованість, які
поєднувались із вегетативними симптомами, де першочерговою скаргою було підвищення артеріального
тиску.
Результати дослідження показали: при проведенні
дослідження за методикою Люшера у всіх респондентів
відмічається наявна стресова ситуація, обумовлена внутрішніми психологічними конфліктами. Всі обстежені
розділилися на дві групи: в одній з яких переважають
тенденції відстоювати свою незалежність, запобігати
критиці і обмеженням особистості, без оцінки оточуючих і намагань їх змінити; в іншій чітко простежується
критицизм, бажання втекти від проблем, розчарованість
і бездіяльність.
Так у респондентів першої групи оцінка результатів
кольорових вибірок показала, що всі обстежені цієї групи намагаються здійснювати приємне враження, бажають, щоб їх вважали незвичайними особистостями,
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вони постійно слідкують за тим як їх сприймають оточуючи, досить часто ставлять перед собою ідеальні, але
не реальні цілі, внаслідок чого отримують розчарування. На рівні фізіологічної інтерпретації для них характерним є неспокій і стрес, обумовлений фрустраціями,
емоційною невдоволеністю, які обумовлюють тривогу і
збудження, що викає як спроба протистояти стороннім
впливам (може проявлятись гіпертонією або іншими
розладами діяльності серцево-судинної системи). На
рівні психологічної інтерпретації їх незадовільняє існуюча ситуація або відношення, вони страждають від
відчуття, що не можуть змінити існуюче положення самостійно, шукають незалежності, у них відмічається неспокійна нестійкість, обумовлена емоційною невдоволеністю. Актуальною проблемою їх поведінки є критичне ставлення до оточуючих і впевненість у тому, що їх
свободу обмежують; ці хворі намагаються не показувати своїх переживань, бажають сховатись в ілюзорний
штучний світ, де все наближено до їх ідеалів.
У респондентів другої групи при аналізі результатів
кольорових виборів характерним був потяг до життя
багатого на події і враження, тенденція легко та швидко
захоплюватись тим, що може збуджувати, хвилювати;
на рівні фізіологічної інтерпретації у всіх відмічається
стрес, обумовлений небажаними обмеженнями і заборонами або бажанням приховати неспокій і тривогу під
маскою впевненості, емоційною незадоволеністю, яка
сприяє підвищеному бажанню незалежності; на рівні
психологічної інтерпретації всіх респондентів об'єднує
несприйняття існуючої ситуації або відносин, бажання
вільно наслідувати своїм принципам, всі вони вимагають поважати їх незалежність, уваги до себе, як до виключних особистостей, бажають самі визначати свою
долю; актуальною проблемою поведінки є намагання
уникнути критичного відношення до себе і запобігти обмеженням своєї особистості.
Отримані дані за методикою не обраховувались статистично, але дозволяли розкрити суб'єктивно значущі
моменти кожного респондента та встановити з ним
довірчі робочі стосунки. Результат по кожному тесту виноситься на титульний лист індивідуального бланку і на
завершення робиться індивідуальний психологічний
портрет особистості та визначається загальна психологічна картина досліджуваного.
Для вивчення переключення уваги ефективність роботи респондентів обчислювалися за запропонованими таблицями Шульте, що в результаті, в усіх випадків
(100%) складала від 45 секунд і більше, що вказувала
на нестійкість уваги. Результати можна було пояснити
підвищеною тривожністю, відволікаємістю пацієнтів та
їх фіксацією на своїх переживаннях. Відволікання хворих бувало настільки сильне, що вони не могли зосередитися на запитаннях лікаря, постійно переключаються з однієї думки на іншу.
Щодо аналізу індивідуальних даних пацієнтів показники ситуативної тривожності складали: високий у 7 дос-
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ліджуваних (7,2%), помірний - у 25 респондентів (44,7%),
низький - у 25 чоловік (48,1%). У свою чергу показник
особистісної тривожності: низький у 4 респондентів
(7,3%), помірний - у 18 респондентів (32,8%), високий у 34 хворих (59,9%).
Тривога-реакція в умовах стаціонарного лікування у
більшості була низького рівня. Підвищення її зумовлено дратівливістю пацієнтів. А от значне підвищення тривоги-риси може бути зумовленим станом постійної внутрішньої напруги в осіб, що перебували у бойовій обстановці.
Щодо розподілу пацієнтів по рівню вираженості параметра за методикою загальної психічної тривожності
(за методикою В. Г. Норакідзе): 1 (2,3%) респондент
характеризувався низьким рівнем тривоги-стану, 17
пацієнтів (30,8%) - середнім рівнем із тенденцією до
низького рівня, 15 респондентів (26,5%) - середнім
рівнем із тенденцією до високого рівня, 20 пацієнтів
(35,5%) - високим рівнем, 3 респондента (4,9%) - дуже
високим рівнем загальної психічної тривожності.
Позитивним моментом обстеження є відсутність у
групі досліджуваних істиного депресивного стану. Але 7
(12,5%) респондентів показали легкий депресивний
стан ситуативного або невротичного генезу і 1 (1,2%)
субдепресивний стан або замасковану депресію.
При аналізі результатів дослідження за методикою
самооцінки САН: "Самопочуття - активність - настрій"
привертає увагу те, що значна більшість комплексно
оцінили свій функціональний стан як задовільний - 33
респондетна та 17, як гарний (59,5 і 29,91% відповідно),
і лише 6 хворих (11,4%), як поганий.
При дослідженні за методикою визначення особистісного диференціала звертає на себе увагу той факт,
що при тестуванні 1 пацієнт (1,3%) респондент дав собі
занижену самооцінку. Це свідчить про критичне відношення людини до самої себе, про недостатній рівень
сприйняття себе, на незадоволення власною поведінкою, залежність від зовнішніх обставин, недостатній
самоконтроль; на можливу астенізацію, тривожність,
замкненість та пасивність. Необхідний постійний нагляд
за такими особами по причині можливої наявності тих
чи інших проблем, зв'язаних з відчуттям малої цінності
своєї особистості.
Високий та середній рівень самооцінки показали 4
та 52 пацієнти (6,4 і 92,3% досліджуваних відповідно).
Це свідчить про те, що вони сприймають себе як особистості, задоволені собою, приписують собі позитивні,
соціально-схвалені якості, а також характеризуються
незалежністю, активністю, імпульсивністю, комунікативністю, схильністю власними силами долати перешкоди.
За результатами методики оцінки рівня нервово-психічної стійкості виявлені наступні показники: 21 (37,2%)
досліджуваних мають високу ймовірність нервово-психічних зривів, вони потребують додаткового клінікопсихопатологічного обстеження; в 27 (48,8%) досліджуваних нервово-психічні зриви можливі, особливо в екстреІSSN 1817-7883
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мальних умовах, і лише в 8 респондентів (14,0%) - нервово-психічні зриви малоймовірні.
Виявлено достовірну кореляцію між показниками
ситуативної, особистісної, загальної психічної тривожності та депресивності, показників психічної активності,
самопочуття, настрою, функціонального стану та самооцінки з вірогідністю нервово-психічних зривів по коефіцієнтам кореляції Пірсона та Спірмена (p<0,01).
Для усунення непсихотичних психічних порушень використовувався препарат Гліцисед, що містить в одній
таблетці 0,1 г амінооцтової кислоти (гліцину) [6, 11]. Терапевтична дія Гліциседу в проведеному нами дослідженні мала швидкий ефект. 37 (66%) респондентів початкові ознаки ефективності уже відмічали з першого
прийому препарату, 19 хворих (34%) - через декілька
днів. Ефект відмічався в спостереженні зменшення скарг
пацієнтів непсихотичних психічних порушень, покращенні фізичної і розумової працездатності та зменшенням існуючих скарг з боку серцево-судиннної системи, у
тому числі у зниженні артеріального тиску. Побічних дій
препарату та взаємодії на серцеву систему відзначено
не було.
На фоні лікування в результаті нашого дослідження
у 43 респондентів (76%) відзначалася позитивна симптоматика: нормалізувався сон, підвищилась розумова
активність, працездатність, поліпшився настрій. Пацієнти стали спокійнішими, зникли депресивні симптоми,
роздратування, безпричинний страх, тривожність, внутрішня напруженість та дискомфорт. Внаслідок цього
також спостерігалася позитивна динаміка в соматичному стані. У 10 чоловік (17%) зафіксовано хороший
ефект з помірними проявами та при важких порушеннях у 3 респондентів (7%) було рекомендовано довготривале приймання підтримуючої терапії.
Як свідчить огляд літератури, однозначних уявлень
щодо алгоритму клінічної психодіагностики даних порушень у постраждалих учасників бойових дій на даний
час немає і це питання потребує подальшого вивчення.
У процесі розвитку гіпертонічного захворювання відбувається формування або загострення преморбідних
психопатичних чи невротичних рис характеру, тобто наявна симптоматика схильна до хронізації процесу та
фіксації симптомів у вигляді стійких змін особистості.
Тому доцільно виділити особливості психодіагностичного
супроводу таких хворих у клініці залежно від їх клінічних
особливостей для попередження в подальшому більш
складних психічних порушень.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. За даними психодіагностичних методик приєднання препарату Гліциседу до стандартної схеми лікування
гіпертонічної хвороби сприяє прискоренню позитивної
динаміки у вирішенні основних проявів психічних порушень непсихотичного спектру в учасників бойових дій
на Сході України.
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2. У більшості пацієнтів (76%) з легкими проявами
психічних порушень непсихотичного спектру було
відмічено повний вихід із хворобливого стану або значне його покращення, у 17% зафіксовано хороший ефект
з помірними проявами та 7% хворих при важких порушеннях було рекомендовано довготривале приймання
підтримуючої терапії.
3. Лікування фармакопрепаратом Гліцисед мало задовільну переносимість (100%). Негативної симптоматики препарату на серцево-судинну систему (показники артеріального тиску) відзначено не було. Гліцисед
не вступав у взаємодію з медикаментами, що застосовуються для лікування коморбідної патології, так як не
спостерігалося негативного потенціюючого синергізму
препаратів.

4. Доцільно відзначити, що не потрібно розпочинати
лікування даної симптоматики з сильнодіючих психотропних препаратів, які раніше респонденти не вживали, а доцільно використовувати спершу препарати натуропатичні психотропні, одним з представників яких є
Гліцисед. Додавання Гліциседу до лікування хворих з
артеріальною гіпертензією сприяв покращанню якості
життя таких пацієнтів.
Подальші дослідження в цьому напрямку дозволять
розширити існуючі поняття про доцільність використання препарату Гліциседу непсихотичних психічних порушень в учасників бойових дій на Сході України із коморбідною артеріальною гіпертензією не тільки для лікарівпсихіатрів, але й для вузьких спеціалістів, які першочергово зустрічаються з такою категорією пацієнтів.
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ЛЕЧЕНИЕ ГЛИЦИСЕДОМ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С
КОМОРБИДНОЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Рациборинская-Полякова Н. В., Семененко К. М.
Аннотация. В последнее время, проблема состояния психического здоровья военных пациентов с гипертензией неоднократно упоминалась в научных исследованиях. Данные подтверждают, что у людей, страдающих от повышения давления,
часто встречается ряд непсихотических психических нарушений, в решении которых весомое место имеет лечение
Глициседом. Цель работы - исследование эффективности применения Глициседа для лечения непсихотических психических нарушений у участников боевых действий на Востоке Украины с коморбидной гипертонической болезнью. На базе
Винницкого областного клинического госпиталя Ветеранов войны (ВОКГВВ) обследовано 56 респондентов, страдающих
гипертонической болезнью и имеющих непсихотические психические нарушения. Основные методы исследования: клинико-анамнестический, клинико-психопатологический, социально-демографический, психодиагностические, статистический. По результатам данной работы выявлено, что важное место в лечении непсихотических психических расстройств
у участников боевых действий на Востоке Украины с коморбидной гипертензией принадлежит натуропатическому психотропному препарату Глицисед. Препарат оказывает антистрессовое, стрессопротекторное, ноотропное действие:
нормализует процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, повышает умственную работоспособность (улучшает когнитивные функции, в частности способность воспринимать и запоминать информацию), устраняет депрессивные нарушения, повышенную раздражительность, агрессивность, конфликтность, нормализует сон. Итак,
своевременное применение Глицеседа улучшает эффективность терапии респондентов. Лечение препаратом Глициседом обеспечивает высокую комплайентность и не демонстрирует негативного влияния на течение сопутствующей
соматической патологии, характеризует его как лекарственное средство с отсутствием побочных эффектов. Общим
наблюдаемым эффектом в этом направлении было улучшение работоспособности и психического состояния респондентов, что выражалось в уменьшении удельного веса существующих проблем пациентов.
Ключевые слова: непсихотические психические нарушения, глицисед, участники боевых действий, гипертоническая
болезнь.
GLICISED TREATMENT OF NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS IN COMBATANTS WITH COMORBID HYPERTENSION
Ratsyborynska-Polyakova N. V., Semenenko K. M.
Annotation. For the recent time, the problem of mental health of patients with hypertension has been repeatedly mentioned in
scientific studies. The data confirm that in people who are suffering from high blood pressure, a number of non-psychotic mental
disorders are often encountered, in which the treatment with Glicised is significant. Objective: investigate the effectiveness of Glicised
treatment for the treatment of nonpsychotic mental disorders in participants in hostilities in the East of Ukraine with comorbid
hypertension. On the basis of the Vinnytsia Regional Clinical Hospital of Veterans of War (VOCHVW), 56 respondents were examined,
suffering from hypertension and having non-psychotic mental disorders. The main methods of research: clinical anamnestic, clinical
and psychopathological, socio-demographic, psychodiagnostic, statistical. According to the results of this work, it was discovered that
an important place in the treatment of non-psychotic mental disorders in participants in hostilities in the East of Ukraine with comorbid
hypertension belongs to the naturopathic psychotropic drug Glicised. The drug shows antistress, stress-protective, nootropic action:
normalizes the processes of excitation and inhibition in the central nervous system, increases mental performance (improves
cognitive function, in particular the ability to perceive and memorize information), eliminates depressive disorders, increased irritability,
aggressiveness, confidentiality, normalizes sleep. Thus, the timely application of Glicised will improve the effectiveness of the
treatment of respondents. The treatment with Glicised provides high compliance and does not show a negative effect on the course of
concomitant somatic pathology, which characterized it as a given drug with no side effects. The general observed effect in this
direction was the improvement of working capacity and the psychological state of respondents, which was reflected in a decrease in
the proportion of the existing problems of patients.
Keywords: nonpsychotic mental disorders, Glicised, participants in fighting, hypertonic disease.
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Анотація. Пролапс мітрального клапана (ПМК), як прояв дисплазії сполучної тканини становить великий інтерес у сфері
медицини. Він займає в структурі хвороб серцево-судинної системи важливе місце, що в основному пов'язано з його високою
частотою і можливими ускладненнями. ПМК виявляється практично у 2-3% населення. Крім того, дана патологія з генетичною схильністю, є проявом дефекту сполучної тканини і рідко зустрічається у новонароджених дітей і в ранньому віці,
що характеризує її як прогресуюче захворювання. На даний момент недостатньо вивчені особливості мозкової гемодинаміки у дітей з ПМК. Метою нашого дослідження було вивчення мозкової гемодинаміки у дітей з первинним пролапсом
мітрального клапана за допомогою кількісних показників реоенцефалографії (РЕГ). У дослідження включали пацієнтів з
первинним ПМК. Під нашим спостереженням перебувало 106 дітей у віці від 13 до 17 років. До контрольної групи увійшли 23
практично здорових дитини в тому ж віці. Усім дітям була проведена РЕГ з визначенням кількісних показників. У дітей з ПМК
має місце варіабельність результатів РЕГ у півкулях головного мозку. Еластичність судин значно знижена за рахунок
збільшення часу анакроти (р<0,001), що, власне, і характерно для гіпертонічного типу кровотоку (57,5%). Можна стверджувати, що у дітей має місце гіповолемічний тип кровотоку у вигляді зниження показника реографічного індексу щодо
контрольної групи (р<0,05). Має місце тенденція до напруги тонусу судин усіх калібрів згідно відсутності статистично
значущих відхилень відповідних показників (диктротичний індекс і відношення тривалості висхідної фази до тривалості
всієї пульсової хвилі). Така ж картина спостерігається і з венозним кровотоком, відповідно до значень дистолічного індексу
в басейні сонної артерії. У басейні хребетної артерії відзначається схильність до підвищення тонусу дрібних судин і
венозних судин. Таким чином, у дітей з пролапсом мітрального клапана змінюється мозковий кровотік у вигляді гіповолемії
в басейні сонної артерії і нормоволемії в басейні хребетної артерії згідно параметрів РЕГ; у даної групи дітей з ПМК має
місце тенденція до напруги тонусу судин усіх калібрів згідно відсутності статистично значущих відхилень відповідних
показників ((диктротичний індекс і відношення тривалості висхідної фази до тривалості всієї пульсової хвилі)). Також
пацієнти з ПМК повинні знаходитись під постійним наглядом вузьких фахівців (кардіологів, неврологів) для своєчасного і
адекватного оздоровлення.
Ключові слова: діти, пролапс мітрального клапана, мозкова гемодинаміка, реоенцефалографія.

Вступ
Дефекти сполучної тканини пов'язані з особливістю її
морфогенезу [20]. Відомо, що на всіх етапах онтогенезу її
участь у формуванні каркасу серця дуже значуща. Дисплазія сполучної тканини (ДСТ) може виникати під впливом патологічних чинників на плід у період його внутрішньоутробного розвитку, під час будь-якого терміну. Тому,
вплив будь-якого шкідливого фактору на вагітну жінку
може призвести до структурних, а потім і функціональних порушень серцевої діяльності у плода [3, 15]. Велике
значення дослідники надають професійним шкідливостям матері, гестозам першої половини вагітності, перенесеним матір'ю інфекційних захворювань під час виношування дитини, а також несприятливим екологічних
умовам, неадекватному харчуванню, стресам [4] та ін.
Також, ДСТ може розвиватися в результаті генетичної
патології будови колагену, що, в свою чергу, призводить
до розростання стулок клапанів серця (міксоматозна
трансформація) [21]. Диспластичні зміни можуть реєструватися локально, або мати поширений характер; локалізовані тільки в одному органі називають ізольованими [5].
На даний момент виділяють диференційовані і недиференційовані ДСТ (НДСТ). Диференційовані ДСТ у діаг-

ностиці не складні, так як мають певний тип успадкування, встановлені генетичні дефекти і чітку клініку [17]. НДСТ
- це стан із сукупністю клінічних і фенотипічних ознак, які
не вкладаються ні в один з описаних раніше синдромів.
Симптоми при НДСТ безпосередньо залежать від вираженості структурно-функціональних порушень як у
твердій, так і в пухкій сполучній тканині, а також ускладнень [5, 6]. У практиці педіатра і дитячого кардіолога часто зустрічаються малі серцеві аномалії серця, які в літературі згадуються у вигляді аномально розташованих
трабекул, "псевдо-" або додаткових хорд у лівому шлуночку серця, аномалій будови папілярних (сосочкових) м'язів,
пролапсу мітрального клапана (ПМК). Найчастіше вони
не призводять до формування вад і порушень кровообігу, але нерідко дають специфічну картину на УЗД. Діти з
подібними особливостями ростуть і розвиваються не
відрізняючись від своїх однолітків [9]. Вони не страждають від будь-яких проблем протягом життя, або по досягненню підліткового віку можуть почати скаржитися на
минущі болі в області грудної клітини, слабкість. Досить
часто ці скарги виникають не з самим серцем і його особливостями, а з роботою вегетативної системи [7].
ПМК - один із поширених видів малих аномалій роз-
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витку серця у дітей, який пов'язаний з патологією клапанного апарату і реєструється в 5,9-12,5% випадках [9],
а за даними різних дослідників - до 30% у кардіологічних
хворих у стаціонарі. До 10-20% ПМК передаються по материнській лінії. ПМК (синдром Барлоу) являє собою неповне змикання однієї або обох стулок двостулкового
клапана, а також прогинання їх у ліве передсердя [11].
Досить часто ПМК може супроводжуватися частковим
закидом крові назад у передсердя під час систоли лівого
шлуночка [4]. Існує класифікація ПМК: при I ступені провисання стулок МК відбувається на 3-6 мм, при II ступені - на
6-9 мм, при III ступені - більше 9 мм [7, 8, 10].
У дітей частіше зустрічається ПМК 1-го ступеня - 86,6%,
2-го ступеня - 11,5% і 3-го ступеня - 1,5%. Останнім часом
у дівчаток підліткового віку ПМК зустрічається частіше в
два рази, ніж у хлопчиків того ж віку [13]. Збільшення випадків у підлітковому віці виникає за рахунок гормональних зрушень, які пов'язані зі становленням репродуктивного здоров'я, а з іншого боку - із завершенням процесу
становлення функції регуляторних систем. У даний час
найбільш часто виникають вегетативні порушення [14]. В
інших вікових групах дітей ПМК зустрічається однаково
часто як у хлопчиків, так і у дівчаток.
Пролапс мітрального клапана (ПМК), як прояв дисплазії сполучної тканини на сьогоднішній день має великий інтерес у сфері медицини [7]. Він займає в структурі
хвороб серцево-судинної системи важливе місце, що в
основному пов'язано з його високою частотою та можливими ускладненнями [12, 13, 16, 18, 19]. ПМК виявляється практично у 2-3% населення [14]. Крім того, дана патологія з генетичною схильністю є проявом дефекту сполучної тканини і рідко зустрічається у новонароджених
дітей і в ранньому віці, що характеризує її як прогресуюче
захворювання [5].
Останнім часом все частіше піднімається питання про
взаємозв'язок синдромів дисплазії сполучної тканини
(СДСТ) і вегетативних порушень [4]. Дистонію вегетативної системи нерідко вивчають як самостійне захворювання [8], і вона досить часто може стати джерелом ураження як центральних, так і периферичних відділів нервової системи [3]. Фіксування високої частоти вегетативних дисфункцій, зважаючи на дані літературних джерел,
можливо, говорить про те, що особливості структури гіпоталамуса і функції лімбікоретикулярного комплексу, що
передаються у спадок, і формують їх клінічні особливості
[8].
Доведено, що порушення в роботі вегетативної системи тісно пов'язані зі статтю. Клінічні ознаки вегетативного дисбалансу достовірно реєструються у дівчаток. Вважається, що гормональні зрушення можуть провокувати
порушення під час статевого дозрівання у осіб жіночої
статі в роботі вегетативної системи [10]. Відомо про участь
ВНС у підтримці автономного гомеостазу в усьому
організмі і, зокрема, головного мозку [13, 20]. Наявність
вегетативної дисфункції впливає на церебральну гемодинаміку. У літературі часто можна зустріти дані, які до-
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водять, що у дітей з вегетативними дисфункціями на тлі
аномалій шийного відділу хребта, аномалій розвитку
шийних судин проявляється слабкість зв'язкового апарату, яка в свою чергу призводить до дегенеративно-дистрофічних проявів шийного остеохондрозу у підлітків. У
цій групі дітей формується нестабільність краніовертебрального рухового сегменту і розвиваються порушення
церебральної гемодинаміки [8]. Незважаючи на велику
кількість публікацій у медичних джерелах, які освітлюють цю тему, порушення церебральної гемодинаміки у
дітей з первинним ПМК на сьогодні недостатньо вивчені.
Різнобічні дослідження в цьому напрямку допоможуть
розкрити окремі ланки патогенезу і клініки, що, в свою
чергу, допоможе своєчасно і адекватно оздоровити дітей.
Метою роботи було вивчення церебральної гемодинаміки у дітей з первинним ПМК за допомогою кількісних
показників реоенцефалографії (РЕГ).

Матеріали та методи
Робота була виконана на базі кафедри пропедевтики
дитячих захворювань у міській дитячій лікарні "Центр
Матері і Дитини" міста Вінниці, Україна. У дослідження
включали дітtq з первинним ПМК. Під нашим спостереженням перебувало 106 пацієнтів віком від 13 до 17 років.
До контрольної групи увійшли 23 дитини, які були аналогічного віку з досліджуваної групою дітей і практично здорові.
Церебральну гемодинаміку у дітей вивчали за допомогою реоенцефалографії (РЕГ), що використовується
для визначення інтенсивності кровонаповнення судин
головного мозку, судинного тонусу, еластичності мозкових судин і венозного відтоку [1]. Нами досліджувалися її
основні кількісні показники: 1) реографічний систолічний індекс (РІ), що дозволяє відобразити пульсовое кровонаповнення та кровотік в цілому організмі; 2) дикротичний індекс (Дікр.І) - фіксує стан тонусу дрібних судин;
3) діастолічний індекс (Діаст.І), який демонструє стан венозного тонусу; 4) A / Т (відношення тривалості висхідної
фази до тривалості всієї пульсової хвилі) - дозволяє проаналізувати стан (тонус) судин середнього і великого калібру; 5) анакрота - говорить про еластичність стінки судин; 6) коефіцієнт асиметрії (КА) реографічного індексу характеризує наявність асиметрії мозкової гемодинаміки в басейнах півкуль мозку [2].
При обробці даних оцінювали середні величини, які
наводяться нижче у вигляді М±m, де М - середнє арифметичне, m - стандартна похибка середнього. Відмінності
між результатами двох вибірок оцінювали за параметричним критерієм Ст'юдента (t). Усі розрахунки проводили за спеціальною програмою типу Microsoft Excel на
комп'ютері типу IBM PC / AT.

Результати. Обговорення
Аналіз кількісних показників РЕГ у дітей з ПМК у
кількості 106 дітей показав варіабельність їх результатів. Так, визначення величини пульсового кровонапов-
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нення, а саме - кровотоку загалом, проводили за допомогою показника РІ. У даних дітей як з лівої (1,47±0,05
проти 1,65±0,03, р<0,05), так і з правої (1,46±0,04 проти
1,66±0,03, р<0,05) сторін мало місце статистично достовірне зниження даного показника в порівнянні з контрольною групою (табл. 1). Це свідчить про гіповолемічний тип церебральної гемодинаміки. Аналізуючи показник Дікр.І., що відображає тонус дрібних судин, була встановлена тільки тенденція до його збільшення, без достовірних відмінностей - тонус дрібних судин загалом не
був підвищений. Тонус вен (Діаст.І), також мав тенденцію
до підвищення, але без статистично достовірного значення проти контрольних даних, що свідчить про задовільність венозного відтоку в цілому.
Вивчаючи стан судин середнього і великого калібру,
за показником A / Т, встановлено, що має місце значна
тенденція до підвищення тонусу з обох сторін. Середні
значення А / Т збільшені щодо групи контролю з лівого і з
правого боку, але без статистично достовірної різниці.
Показник тривалості часу анакроти показав статистично значуще її збільшення в обох півкулях (р<0,001), що
може вказувати на підвищення тонусу і зниження еластичності судин великого і середнього калібрів (табл. 2).
Коефіцієнт асиметрії становив 5%.
Таким чином, для дітей з ПМК в басейні a. carotis характерно підвищення тонусу судин усіх калібрів. Про це
свідчать якісні показники РЕГ.
Кількісні показники в басейні хребетної артерії продемонстрували наступні результати. Так, відзначається
схильність до підвищення тонусу дрібних і венозних судин, зниження пульсового кровотоку. Останнє - тенденція до гіповолемії, що більше виражена з правого боку
(табл. 3).
Однак загалом кровотік - нормоволемічний. Статистично значущим є гіпертонус крупно-і середньокаліберних судин як зліва (16,69±0,29 проти 14,72±0,25, р<0,05),
так і справа (16,6±0,86 проти 14,75±0,29, р<0,05).
Збільшення анакроти говорить про ригідність еластичної стінки судин як з лівої, так і з правої сторони (р<0,05).
Дані представлені в таблиці 4. Діти з первинним ПМК характеризуються збільшенням тонусу судин за кількісними показниками згідно даних РЕГ в басейні а. vertebralis
з обох сторін. У них переважає підвищення тонусу судин
середнього калібру. Задовільність тонусу судин дрібного
калібру можна пояснити компенсацією кровотоку для
попередження гіповолемії на тлі підвищення тонусу великокаліберних судин. Так можна і пояснити відсутність
статистично достовірної різниці серед кількісних показників щодо групи контролю для судин дрібного калібру,
які відображені Дікр.І. (69,5±1,46 проти 65,87±1,86 - зліва
і 67,35±0,95 проти 65,82±1,34 - справа відповідно).
Аналогічна ситуація склалася і з венозним відтоком у
вигляді Диаст. І. (75,4±1,54 проти 72,5±1,17 - зліва і
74,7±0,98 проти 73,07±1,72 - справа відповідно). Різниця
в кількісних показниках між правою і лівою сторонами
можна пояснити невеликим відсотком коефіцієнта асиІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

Таблиця 1. Стан церебральної гемодинаміки в басейні правої
a. carotis у дітей з ПМК.
М±m
Показники РЕГ
РСІ

ПМК, n=106

Контрольна група, n=23

1,46±0,04*

1,66±0,03

Дикр.И

65,6±1,21

63,46±1,84

Діаст.И

74,49±0,98

71,57±1,21

А/Т

15,43±0,38

14,64±0,3

Анакрота

0,12±0,003

0,09±0,002

Примітка. * - статистично значущі відмінності щодо групи
контролю (р<0,05).

Таблиця 2. Стан церебральної гемодинаміки в басейні лівої a.
carotis у дітей з ПМК.
М±m

Показники РЕГ
РСІ

ПМК, n=106

Контрольна група, n=23

1,47±0,05*

1,65±0,03

Дикр.И

66,6±1,24

63,79±1,75

Діаст.И

73,94±1,09

71,73±1,29

А/Т

15,42±0,39

14,67±0,36

Анакрота

0,13±0,005

0,1±0,002

Примітка. * - статистично значущі відмінності щодо групи
контролю (р<0,05).

Таблиця 3. Стан церебральної гемодинаміки в басейні правої
а. vertebralis у дітей з ПМК.
М±m

Показники РЕГ
ПМК, n=106

Контрольна група, n=23

РСІ

1,42±0,11

1,46±0,05

Дикр.И

67,35±0,95

65,82±1,34

Діаст.И

74,7±0,98

73,07±1,72

А/Т

16,6±0,86*

14,75±0,29

Анакрота

0,13±0,002**

0,09±0,002

Примітки: * - статистично значущі відмінності щодо групи
контролю (р <0,05), (р<0,05); ** - статистично значущі
відмінності щодо групи контролю (р<0,001).

Таблиця 4. Стан церебральної гемодинаміки в басейні лівої а.
vertebralis у дітей з ПМК.
М±m
Показники РЕГ
ПМК, n=106

Контрольна група, n=23

РСІ

1,33±0,1

1,46±0,06

Дикр.И

69,5±1,46

65,87±1,86

Діаст.И

75,4±1,54

72,5±1,17

А/Т

16,69±0,29*

14,72±0,25

Анакрота

0,13±0,002**

0,09±0,003

Примітки: * - статистично значущі відмінності щодо групи
контролю (р <0,05), (р<0,05); ** - статистично значущі
відмінності щодо групи контролю (р<0,001).

метрії (7%), що було відзначено в основній групі і дистонічними проявами кровотоку у 30 (28,3%) дітей.
Таким чином, у дітей з ПМК ми відзначаємо
різнобічність проявів гемодинамічних порушень мозкової гемодинаміки. Дані порушення ми можемо пов'язати
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з проявами вегетативних порушень, які, мають місце при
наявності малих серцевих аномалій, як кардіальний прояв недиференційованої дисплазії сполучної тканини, що
було зазначено в наших ранніх роботах [6]. У даному випадку ПМК розглядається як кардіальна ознака НДСТ,
яка супроводжується вегетативними порушеннями, що і
відображається в результатах параметрів РЕГ обстежених нами дітей.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Спостерігаються зміни мозкового кровотоку у дітей

з пролапсом мітрального клапана у вигляді гіповолемії
в басейні сонної артерії і нормоволемією в басейні хребетної артерії згідно параметрів РЕГ.
2. У дітей з ПМК має місце тенденція до напруги тонусу судин усіх калібрів згідно відсутності статистично
значущих відхилень відповідних показників (диктротичний індекс і відношення тривалості висхідної фази до
тривалості всієї пульсової хвилі).
Отримані результати корисні вузьким спеціалістам
(кардіологам, неврологам) для своєчасного і адекватного оздоровлення пацієнтів з ПМК, які повинні знаходиться під постійним наглядом.
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ОСОБЕННОСТИ РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМ ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Кулешов А.В., Булат Л.М., Медражевская Я.А., Малык С.Л., Чигирь И.В.
Аннотация. Пролапс митрального клапана (ПМК), как проявление дисплазии соединительной ткани представляет большой интерес в сфере медицины. Он занимает в структуре болезней сердечно-сосудистой системы важное место, что в
основном связано с его большой встречаемостью и возможными осложнениями. ПМК выявляется практически у 2-3%
ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

“Вісник Вінницького національного медичного університету”,
2019, Т. 23, №4

636

Особливості реоенцефалографії у дітей з первинним пролапсом мітрального клапана

населения. Кроме того, данная патология с генетической предрасположенностью, является проявлением дефекта соединительной ткани и редко встречается у новорожденных детей и в раннем возрасте, что характеризует ее как прогрессирующее заболевание. На данный момент недостаточно изучены особенности мозговой гемодинамики у детей с ПМК.
Целью нашего исследования было изучение мозговой гемодинамики у детей с первичным пролапсом митрального клапана
при помощи количественных показателей реоэнцефалографии (РЭГ). В исследование включали пациентов с первичным
ПМК. Под нашим наблюдением находилось 106 детей в возрасте от 13 до 17 лет. В контрольную группу вошли 23 практически здоровых ребенка в том же возрасте. Все детям была проведена РЭГ с определением количественных показателей.
У детей с ПМК имеет место вариабельность результатов РЭГ в полушариях головного мозга. Эластичность сосудов
значительно снижена за счет увеличения времени анакроты (р<0,001), что, собственно, и характерно для гипертонического типа кровотока (57,5%). Можно утверждать, что у детей имеет место гиповолемический тип кровотока в виде
снижения показателя реографического индекса относительно контрольной группы (р<0,05). Имеет место тенденция к
напряжению тонуса сосудов всех калибров согласно отсутствию статистически значимых отклонений соответствующих показателей (диктротический индекс и отношение длительности восходящей фазы к длительности всей пульсовой
волны). Такая же картина наблюдается и с венозным кровотоком, согласно значениям дистолическиого индекса в бассейне
сонной артерии. В бассейне позвоночной артерии отмечается склонность к повышению тонуса мелких сосудов и венозных сосудов. Таким образом, у детей с пролапсом митрального клапана изменяется мозговой кровоток в виде гиповолемии
в бассейне сонной артерии и нормоволемии в бассейне позвоночной артерии согласно параметров РЭГ; у данной группы
детей с ПМК имеет место тенденция к напряжению тонуса сосудов всех калибров согласно отсутствию статистически
значимых отклонений соответствующих показателей (диктротический индекс и отношение длительности восходящей
фазы к длительности всей пульсовой волны). Также пациенты с ПМК должны находится под постоянным наблюдением
узких специалистов (кардиологов, неврологов) для своевременного и адекватного оздоровления.
Ключевые слова: дети, пролапс митрального клапана, мозговая гемодинамика, реоэнцефалография.
FEATURES OF RHEOENCEPHALOGRAPHY IN CHILDREN WITH PRIMARY MITRAL VALVE PROLAPSE
Kuleshov A.V., Bulat L.M., Medrazhevskaya Y.A., Malyk S.L., Chigir I.V.
Annotation. Mitral valve prolapse (MVP), as a manifestation of connective tissue dysplasia, is of great interest in the field of medicine.
It occupies an important place in the structure of diseases of the cardiovascular system, which is mainly due to its high incidence and
possible complications. MVP is detected in almost 2-3% of the population. In addition, this pathology with a genetic predisposition is
a manifestation of a connective tissue defect and is rare in newborns and at an early age, which characterizes it as a progressive
disease. At the moment, the features of cerebral hemodynamics in children with MVP are not well understood. The aim of our study was
to study cerebral hemodynamics in children with primary mitral valve prolapse using quantitative indicators of rheoencephalography
(REG). The study included patients with primary MVP. Under our supervision, there were 106 children aged 13 to 17 years. The control
group included 23 healthy children at the same age. All children underwent a REG with quantitative indicators. In children with MVP,
there is a variability in the results of REG in the cerebral hemispheres. Vascular elasticity is significantly reduced due to anacrot time
increase (p<0.001), which, in fact, is characteristic of the hypertonic type of blood flow (57.5%). It can be argued that in children there
is a hypovolemic type of blood flow in the form of a decrease in the rheographic index relative to the control group (p<0.05). There is
a tendency to vascular tone tension of all calibers according to the absence of statistically significant deviations of the corresponding
indicators (dictrotic index and the ratio of the duration of the ascending phase to the duration of the entire pulse wave). The same
picture is observed with venous blood flow, according to the values of the dystolic index in the carotid artery basin. In the basin of the
vertebral artery there is a tendency to increase the tone of small vessels and venous vessels. Thus, in children with mitral valve
prolapse, cerebral blood flow changes in the form of hypovolemia in the carotid artery basin and normovolemia in the vertebral artery
basin according to REG parameters; in this group of children with MVP, there is a tendency to tension in the tone of blood vessels of
all calibers according to the absence of statistically significant deviations of the corresponding indicators (dictrotic index and the ratio
of the duration of the ascending phase to the duration of the entire pulse wave). Also, patients with MVP should be constantly monitored
by narrow specialists (cardiologists, neurologists) for timely and adequate recovery.
Keywords: children, mitral valve prolapse, cerebral hemodynamics, rheoencephalography.
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Анотація. Захисні сили новонароджених, які народилися передчасно, з малою масою тіла в умовах інфікування, не здатні
до адекватного реагування. Метою нашого дослідження було вивчення деяких особливостей недоношених дітей з малою
масою тіла при народженні на тлі внутрішньоутробного інфікування. Першу групу становили 67 історій недоношених
дітей, що народились із малою масою тіла (ММТ) від 1500 до 2500 г і терміном гестації 32-35 тижнів. (середній термін
гестації - 34±2 тижні). Виявлено, що особливістю температурного гомеостазу дітей І групи є встановлення та підтримання температурного градієнта, тобто різниці між центральною і периферичними температурами, який у віці 6-7 діб
становив від 1,1°С до 1,5°С. Встановлено, що динаміка температурного градієнта в неонатальному періоді дуже часто
залежала від наявності перинатальної патології, а саме гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС. Охарактеризовано закономірності температурного гомеостазу у дітей другої групи, які становили 27 новонароджених з терміном гестації 38-40
тижнів гестації, вагою при народжені 2600-3200 г без клініки дихальних розладів та неврологічної симптоматики. На 4-5
добу після народження ці діти були виписані додому під спостереження сімейного лікаря. У дітей ІІ групи, які через 1,5-2,5
місяці потрапили у відділення патології новонароджених з діагнозом ГРВІ: гострий рінофарингіт або бронхіт, температурний градієнт становив від 2,1°С до 3,5°С. У дітей спостерігалось підвищення центральної температури або зниження
периферичної температури. З'ясовано, що при ефективному застосуванні лікування на 4-6 добу температурний градієнт
був завжди постійним і становив 1,5°С до 1,7°С. Для виявлення причини захворювання в I-ій та II-ій групі проводили дослідження крові, слизу із зіву та носа, виділень із трахеї. Для цього використовували полімеразну ланцюгову реакцію (ПЦР),
імуноферментний аналіз (ІФА) та бактеріологічні методи дослідження. Оцінено вплив внутрішньоутробної інфекції, заселення патогенною мікрофлорою кишківника, враховано низьку оцінку за шкалою Апгар на 1 та 5, наявність дихальних
розладів, гіпорефлексії, зменшення тимусу, лейкоцитозу більше 10 тис., лейкопенії менше 4 тис., нейтрофільоз із зсувом
вліво, які є дуже небезпечними для недоношених дітей і потребують дихальної підтримки, заселення кишківника біфідумбактеріями та застосування імунокорегуючої терапії (веноімуну у дозі 0,4 мл/кг через день протягом 3-5 днів), що дає хороші
результати з виходжування недоношених новонароджених.
Ключові слова: недоношені новонароджені, внутрішньоутробна інфекція, температурна адаптація.

Вступ
На сьогодні відомо, що в перші дні після народження дитини, дуже важкі інфекційні захворювання перебігають без лихоманки як у недоношених дітей, так і у
новонароджених дітей. Це пояснюється тим, що центральні механізми терморегуляції у недоношених дітей
незрілі, а терморецептори не чутливі до ендогенних пірогенних речовин, хоча і лейкоцити недоношених новонароджених дітей можуть виробляти ендогенні пірогени
[1, 3]. У доношених новонароджених дітей це не пов'язано з незрілістю центра терморегуляції, скоріше всього свідчить про попередню сенсибілізацію організму
дитини [18, 27, 32]. Треба відмітити, що у недоношених
та у доношених дітей до 6 місяців підвищення температури тіла відбувається за рахунок нетремтячого термогенезу, а більш старших дітей - тремтячого термогенезу
[1]. У недоношених і доношених новонароджених утворення тепла відбувається шляхом окислення бурої жирової тканини, яка багата на кровоносні судини та симпатичні нервові волокна. Ця тканина знаходиться навколо сонних артерій, між лопатками. Охолоджувати ці
місця не можна, а особливо у недоношених дітей, тому
що у них її дуже мало і відбувається рефлекторна втрата, а це небезпечно і як наслідок виникає гіпервентиля-

ція, синюшність шкіри і слизових оболонок, метаболічний та респіраторний ацидоз, порушення згортання
крові, лівошлуночкова серцева недостатність, яка переходить у фібриляцію шлуночків, асистолію [17, 25, 29].
Захисні сили новонароджених з малою масою тіла в
умовах інфікування не здатні до адекватного реагування [2], що призводить до розвитку важких форм внутрішньоутробної інфекції (ВУІ), хронізації процесу або персистенцї інфекції [20, 26, 28]. Імунна депресія як у недоношених дітей, так і у новонароджених дітей зберігається протягом 6 місяців і більше, є основою для формування запальних реакцій [19, 30, 32]. Цьому сприяють
функціональна незрілість лейкоцитів і відповідно недостатнє виділення ендогенних пірогенів, недостатнє формування імунної відповіді [16, 31]. Саме дисбаланс між
про- і протизапальними цитокінами на фоні високого
антигенного навантаження та виснаження процесів імунорегуляції призводить до зриву адаптації, початку системного запалення [14, 15]. Саме тому у цих дітей не
спостерігається підвищеної температури тіла, а якщо
вона є - то це вказує на дуже серйозні захворювання і
потребує негайного обстеження та встановлення причини.
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Метою нашого дослідження було вивчення деяких
особливостей недоношених дітей з малою масою тілі
при народжені на тлі внутрішньоутробного інфікування.

Матеріали та методи
Було опитано батьків та проаналізовано 30 історій
недоношених дітей, що народилися з малою масою тіла
(ММТ) від 1500 до 2500 г і терміном гестації 32-35 тижнів.
При цьому, середній термін гестації становив 34±2 тижні
[4]. Усі ці немовлята перебували у перинатальному
центрі та у відділенні автології новонароджених і становили 1 групу (основна група). Серед них у 14 (46,8%)
були клінічні пара-клінічні ознаки дихальної недостатності, оцінка за шкалою Апгар 5-6 балів на 5 хвилині
після народження. У них була відсутня адекватна
відповідь на оксигенотерапію і тому потрібно було проведення додаткової вентиляції легень. Слід зазначити,
що у цих дітей спостерігалась неврологічна симптоматика (синдром пригнічення або збудження нервової
системи, підвищена судомна готовність, дрижання).
Крім цього, новонароджені з ММТ мали морфо-функціональні ознаки незрілості. Цю клінічну картину відразу
після народження розцінювали як наслідок перенесення немовлятами хронічної гіпоксії внаслідок внутрішньоутробної інфекції.
Другу групу становили 27 новонароджених з терміном гестації 38-40 тижнів гестації, вагою при народженні
2600-3200 г і у них не було клініки дихальних розладів та
неврологічної симптоматики. На 4-5 добу після народження ці діти були виписані додому під спостереження
сімейного лікаря. Через 1,5-2,5 місяці госпіталізовані у
відділення патології новонароджених з діагнозом ГРВІ
гострий ринофарингіт або бронхіт.
Проводили дослідження крові, дослідження слизу
із зіву та носа, виділень із трахеї. Для цього використовували полімеразну ланцюгову реакцію (ПЦР), імуноферментний аналіз (ІФА) та бактеріологічні методи дослідження [13].

Результати
Особливістю температурного гомеостазу дітей І групи, а саме - недоношених новонароджених в неонатальному періоді є встановлення та підтримання температурного градієнта, тобто різниці між центральною і периферичними температурами. Цей показник у недоношених дітей у віці 6-7 діб становив від 1,1°С до 1,5°С.
Динаміка температурного градієнта в неонатальному
періоді дуже часто залежала від наявності перинатальної патології, а саме гіпоксично-ішемічних уражень ЦНС.
Використовуючи цей показник, ми оптимально забезпечили достатню постнатальну адаптацію всіх дітей, за
якими спостерігали.
У дітей ІІ групи, які поступила через 1,5-2,5 місяці у
відділення патології новонароджених з діагнозом ГРВІ
гострий рінофарингіт або бронхіт, температурний
градієнт був значно вищим і становив від 2,1°С до 3,5°С.
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Нерідко у цих дітей спостерігалось підвищення центральної температури або зниження периферичної температури. При ефективному застосуванні лікування на
4-6 добу температурний градієнт був завжди постійним
і становив 1,5°С до 1,7°С. Використовуючи цей показник можна передбачити ефективність проведеного лікування та оптимально забезпечити достатню адаптацію
температурного гомеостазу в періоді одужання.
Результати ПЦР, ІФА та бактеріологічні дослідження
показали, що у дітей першої групи у 24 (80,0%) була
підтверджена герпесвірусна інфекція, яка у 16 (53,3%)
поєднувалась з бактеріальною інфекцією, у 19 (63,3%) з цитомегаловірусною інфекцією та у 17 (56,6%) - з хламідійною інфекцією. При бактеріологічному досліджені
слизу із зіву та носа, пупкової ранки, виділень з бронхів
та трахеї у недоношених дітей було виявлено
Staphylococcus aureus - в 11 (36,6%), Streptococcus
pneumonia, Streptococcus variance - у 9 (30,0%), Klebsiella
pneumonia - у 7 (23,3%), гриби рода Candida - у 5 (16,6%).
За даними дослідження калу на дисбактеріоз у 1
групі було виявлено епідермальний та сапрофітний стафілокок у 5 (16,6%) дітей, у недоношених дітей з гіпоксично-ішемічними ураженнями ЦНС виявляли грам
негативну флору у 17 (56,6%) дітей. У дітей 2 групи в
основному спостерігалась біфідум флора або непатогенна кишкова паличка.
У всіх новонароджених першої та другої груп відмічались наступні клініко-діагностичні особливості: у новонароджених 1 групи були виявлені такі зміни у гемограмі: підвищення кількості еритроцитів більше 10 тис. 16 (53,3%), гемоглобіну більше 150 г/л - 22 (73,5%), лейкоцитоз більше 10 тис. - 25 (83,3), лейкопенія менше 4
тис. - 5 (16,6%), нейтрофільоз із зсувом вліво - 21 (70,0%),
тромбоцитопенія 19 (63,34%). Біохімічні показники
крові в цій групі: підвищення трансаміназ та прямого і
непрямого білірубіну - 27 (90,0%), гіпопротеїнемія - 20
(66,61%), позитивний С-реактивний білок - 14 (46,6%).
У дітей ІІ групи були виявлені наступні зміни у гемограмі: підвищення кількості еритроцитів більше 10 тис. 25 (92,59%), гемоглобіну більше 150 г/л - 2 (7,4%), лейкоцитоз більше 10 тис. - 19 (70,08%), лейкопенія менше
4 тис. - 1 (3,71%), нейтрофільоз із зсувом вліво - 24
(88,8%), тромбоцитопенія 2 (7,4%). Біохімічні показники крові в цій групі: підвищення трансаміназ та непрямого білірубіну - 2 (7,4%), гіпопротеїнемія - 1 (3,71%),
позитивний С-реактивний білок - 27 (100%).
У недоношених новонароджених при ультразвуковому дослідженні головного мозку на 1-3 добу спостерігалися ознаки набряку головного мозку, які свідчили
про дифузні ішемічні зміни і порушення мозкового кровообігу, спостерігалось звуження шлуночків мозку, підвищення ехогенності в перивентрикулярних ділянках,
нечіткість візуалізації борозн та звивин головного мозку, а також розширення субарахноїдального простору
за рахунок базальних цистерн. У 24 (80,0%) новонароджених, у яких спостерігалась помірна асфіксія вказані
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нейросонографічні ознаки були більш виражені, а
клінічно це проявлялося синдромом пригнічення нервової системи. У 13 (43,47%) новонароджених спостерігався гіпертензійно-гідроцефалічний синдром.
Клінічно це проявлялося: в'ялістю, зниженням спонтанної активності та м'язового тонусу, гіпорефлексією. Гіпертензійно-гідроцефальний синдром характеризувався
збільшенням розмірів голови на 0,5-1 см порівняно з
нормою, відкритим сагітальним швом та інколи вибуханням, симптомом Графе, горизонтальним ністагмом,
м'язевою дистонією, порушеннями сну. У 16 (53,34%)
були виявлені ехопозитивні включення, що свідчить про
вогнищеві запальні інфільтрації та глибокі зміни в стінках
церебральних судин, що може свідчити про внутрішньоутробну інфекцію.

Обговорення
У 22 (73,37%) недоношених новонороджених з
клінічними та параклінічними ознаками дихальної недостатності спостерігалась наступна симптоматика:
блідість слизових оболонок, пероральний та акроціаноз, кряхтіння при диханні, напруження та роздування
крил носа, втягнення піддатливих ділянок грудної клітки,
дихальна аритмія (апное і тахіпное - 80-90 дихань за
хвилину), швидке наростання легенево-серцевої недостатності та токсикозу [5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24].
У цих недоношених новонароджених спостерігалась
тривала епітелізація пупкової ранки, ослабленість тонів
серця, перевантаження правих відділів серця, напади
від 1 до 2 пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії (частота серцевих скорочень 200-210 за хвилину), втрата ваги, порушення температурної регуляції
(зміни кольору шкіри, "симптом білої плями", мармуровість шкіри), помірне збільшення печінки, у загальному аналізі сечі - протеїнурія, лейкоцити 10-11 у полі
зору, а при ультразвуковому дослідженні серця - відкрите овальне вікно.
Ультразвукове дослідження тимусу у дітей, які народилися недоношеними, спостерігалась помірна гіперплазія загрудинної залози, об'єм залози становив 2,5
мл/кг. У 14 (46,6%) дітей, у яких внутрішньоутробна інфекція була виражена, спостерігалось зменшення тимусу
до 1,8 мл/кг.
У дітей ІІ групи при ультразвуковому досліджені головного мозку у 3 (11,1%) було виявлено на 1-3 добу
підвищення мозкового кровообігу. Дослідження загрудинної залози виявили суттєве збільшення, її об'єм становив від 3,5 до 4,0 мл/кг. Це обумовлено тим, що розмір
тимусу збільшується під впливом антигенної стимуляції.
У схемі комплексного лікування у недоношених новонароджених І групи використовували наступні заходи:
- режим кювеза або реанімаційного столика, зміна
положення тіла, санація інтубаційної трубки [7, 9, 23],
зонда [8, 24], термометрія;
- респіраторна підтримка [10, 12];
- противірусні препарати (зовіракс в/в 10 мг/кг кожні
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8 год. протягом 8-10 діб);
- інфузійна терапія проводилася у складі білковоглюкозо-електролітичних сумішей з розрахунку у добовій
потребі рідини (від 60,0 до 160 мл/кг), електроліти коригувалися за даними лабораторних досліджень. При цьому враховувались патологічні втрати і об'єм ентерального харчування;
- cтартову антибактеріальну терапію застосовували в
наступних комбінаціях: інгібітор захищені пеніциліни і аміноглікозиди (ампісульбін і амікацин у вікових дозах), при
підтвердженні наявності пневмонії використовували фортум - антибіотик цефалоспорінового ряду Ш покоління.
У результаті застосування комплексної терапії у недоношених дітей першої групи, не дивлячись на більш
значущі ознаки інфікування (внутрішньоутробна пневмонія, дихальна недостатність, неврологічна симптоматика, неонатальна жовтяниця із рівнем білірубіну
вище 260 мкмоль/л лейкоцитоз та лейкопенія), вдалося досягнути позитивної динаміки. Загальний стан покращився вже через 5-6 діб, нормалізувалася центральна гемодинаміка та мікроциркуляція, центральна та
периферична температури коливалися в межах нормальних цифр, а температурний градієнт коливався в
межах 1,1-1,5 градусів С. Застосування ентерального
харчування дозволило уникнути ускладнень з боку шлунково-кишкового тракту [11, 17, 21, 25, 29].
На основі цих досліджень можна попередньо передбачити, що недоношені діти, які народилися з малою масою тіла (ММТ) від 1500 до 2500 г та терміном
гестації 32-35 тижнів при наявності внутрішньоутробної
інфекції, заселення патогенною мікрофлорою кишківника, низької оцінки за шкалою Апгар на 1 та 5, наявності дихальних розладів, гіпорефлексії, зменшення
тимусу, лейкоцитозу більше 10 тис., лейкопенії менше 4
тис., нейтрофільозу із зсувом вліво, потребують дихальної підтримки, заселення кишківника біфідумбактеріями та застосування імунокорегуючої терапії (веноімуну
у дозі 0,4 мл/кг через день протягом 3-5 днів).

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. У дітей з гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС і
народжених передчасно з терміном гестації 32-35
тижнів при наявності внутрішньоутробної інфекції температурний градієнт на 6-7 добу життя становить від
1,1°С до 1,5°С і ця величина залежить від ступеня важкості ураження ЦНС: чим вираженішою є гіпоксія, тим
більшим є температурний градієнт.
2. Якщо у недоношених новонароджених спостерігається тривала епітелізація пупкової ранки, ослабленість тонів серця, перевантаження правих відділів
серця, напади від 1 до 2 пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії (частота серцевих скорочень 200210 за хвилину), втрата ваги, порушення температурної
регуляції (зміни кольору шкіри, "симптом білої плями",
мармуровість шкіри), помірне збільшення печінки, у
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загальному аналізі сечі - протеїнурія, лейкоцити 10-11 в
полі зору, а при ультразвуковому дослідженні серця відкрите овальне вікно, а дослідження загрудинної залози виявляє суттєве її збільшення від 3,5 до 4,0 мл/кг,
то це вказує на наявність антигенної стимуляції.
3. У схемі комплексного лікування у недоношених
новонароджених необхідно використовувати режим кювезу або реанімаційного столика, зміну положення тіла,
санацію інтубаційної трубки, зонда, проводити термометрію з визначенням центральної та периферичної
температури, респіраторну підтримку, застосовувати
противірусні препарати (зовіракс в/в 10 мг/кг кожні 8
год. протягом 8-10 діб) та інфузійну терапію білково-глюкозо-електролітичними сумішами з розрахунку у добовій
потребі рідини (від 60,0 до 160 мл/кг), а електроліти коригувати за даними лабораторних досліджень. При цьому необхідно враховувати патологічні втрати та об'єм
ентерального харчування, застосовуються антибактер-

іальна терапія - інгібітори захищених пеніцилінів та аміноглікозиди (ампісульбін і амікацин у вікових дозах).
4. На користь фізіологічної адаптації у дітей ІІ групи,
які хворіли на ГРВІ: гострим ринофарингітом або бронхітом, температурний градієнт був значно вищим і становив від 2,1°С до 3,5°С. У цих дітей спостерігалось
підвищення центральної температури при зниженні
периферичної температури. При назначеному лікуванні
через 4-6 діб температурний градієнт знизився і становив від 1,5°С до 1,7°С, що може вказувати на ефективність проведеного лікування.
Отримані нами результати щодо температурного градієнту недоношених дітей з малою масою тіла при народженні на тлі внутрішньоутробного інфікування
підтверджують ефективність його використання як для
оцінки, так і необхідних заходів забезпечення достатньої температурної адаптації недоношених дітей і передбачати ефективність проведеного лікування.
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Булат Л.М., Пипа Л.В., Лисунець О.В., Курець А.А., Гилюк А.Г.
Аннотация. Защитные силы новорожденных, родившихся преждевременно, с малой массой тела в условиях инфицирования, не способны к адекватному реагированию. Целью нашего исследования было изучение некоторых особенностей недоношенных детей с низкой массой тела при рождении на фоне внутриутробного инфицирования. Первую группу составили
67 историй недоношенных детей, родившихся с малой массой тела (ММТ) от 1500 до 2500 г и сроком гестации 32-35
недель (средний срок гестации - 34±2 недели). Выявлено, что особенностью температурного гомеостаза детей I группы
является установление и поддержание температурного градиента, то есть разницы между центральной и периферической температурами, который в возрасте 6-7 суток составлял от 1,1°С до 1,5°С. Установлено, что динамика температурного градиента в неонатальном периоде очень часто зависела от наличия перинатальной патологии, а именно гипоксически-ишемического поражения ЦНС. Охарактеризованы закономерности температурного гомеостаза у детей второй
группы, которые составили 27 новорожденных со сроком гестации 38-40 недель гестации, весом при рождении 2600-3200
г без клиники дыхательных расстройств и неврологической симптоматики. На 4-5 сутки после рождения эти дети были
выписаны домой под наблюдение семейного врача. У детей II группы, которые через 1,5-2,5 месяца попали в отделение
патологии новорожденных с диагнозом ОРВИ: острый ринофарингит или бронхит, температурный градиент составлял
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от 2,1°С до 3,5°С. У детей наблюдалось повышение центральной температуры или снижение периферической температуры. Выяснено, что при эффективном применении лечения на 4-6 сутки температурный градиент был всегда постоянным
и составлял 1,5°С до 1,7°С. Для выявления причины заболевания в I-й и II-й группе проводили исследования крови, слизи из
зева и носа, выделений из трахеи. Для этого использовали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), иммуноферментный анализ (ИФА) и бактериологические методы исследования. Оценено влияние внутриутробной инфекции, заселение
патогенной микрофлорой кишечника, учтено низкую оценку по шкале Апгар на 1 и 5, наличие дыхательных расстройств,
гипорефлексии, уменьшение тимуса, лейкоцитоза более 10 тыс., лейкопении менее 4 тыс., нейтрофилез со сдвигом влево,
которые очень опасными для недоношенных детей и требуют дыхательной поддержки, заселения кишечника бифидумбактериями и применения иммунокоррегирующей терапии (веноимун в дозе 0,4 мл / кг через день в течение 3-5 дней), что дает
хорошие результаты по выхаживанию недоношенных новорожденных.
Ключевые слова: недоношенные новорожденные, внутриутробная инфекция, температурная адаптация.
SOME AGE-RELATED FEATURES OF INTRAUTERINE INFECTION IN PREMATURE INFANTS
Bulat L.M., Pipa L.V., Lisunets O.V., Kurets О.О., Gilyuk O.G.
Annotation. The protective forces of newborns born prematurely, with low body weight under conditions of infection, are not capable
of an adequate response. The aim of our study was to study some of the features of premature infants with low birth weight at the
background of intrauterine infection. The first group consisted of 67 stories of premature babies born with low birth weight (LBW) from
1500 to 2500 g and gestational age 32-35 weeks (average gestational age - 34±2 weeks). It was revealed that a feature of the
temperature homeostasis of children of group I is the establishment and maintenance of a temperature gradient, that is, the difference
between central and peripheral temperatures, which ranged from 1,1°C to 1,5°C at the age of 6-7 days. It was found that the dynamics
of the temperature gradient in the neonatal period is very often depended on the presence of perinatal pathology, namely, hypoxicischemic damage to the central nervous system. The regularities of temperature homeostasis in children of the second group are
characterized, which amounted to 27 newborns with gestational age 38-40 weeks of gestation, birth weight 2600-3200 g without a clinic
of respiratory disorders and neurological symptoms. On the 4th-5th day after birth, these children were discharged home under the
supervision of a family doctor. In group II children who, after 1.5-2.5 months, were admitted to the neonatal pathology department
diagnosed with acute respiratory viral infections: acute rhinopharyngitis or bronchitis, the temperature gradient ranged from 2.1°С to
3.5°С. In children, an increase in central temperature or a decrease in peripheral temperature was observed. It was found that with
effective treatment on days 4-6, the temperature gradient was always constant and amounted to 1.5°С to 1.7°С. To identify the cause of
the disease in the I and II groups, studies of blood, mucus from the pharynx and nose, and secretions from the trachea were performed.
For this, we used the method of polymerase chain reaction (PCR), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and bacteriological
methods of research. The effect of intrauterine infection, the colonization of pathogenic intestinal microflora was evaluated, a low
Apgar score of 1 and 5, the presence of respiratory disorders, hyporeflexia, a decrease in thymus, leukocytosis of more than 10
thousand, leukopenia of less than 4 thousand, neutrophilia with a shift to the left, which are very dangerous, were taken into account for
premature babies and require respiratory support, colonization of the intestines with bifidobacterium and the use of immunocorrective
therapy (venoimun at a dose of 0.4 ml / kg every other day for 3-5 days), which gives good results for nursing preterm infants.
Keywords: preterm infants, intrauterine infection, temperature adaptation.
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Анотація. Метою даної роботи є аналіз перебігу вагітності у жінок із мітральною патологією, поставлене завдання
виявити доклінічні критерії погіршення стану серцево-судинної патології, які можуть призвести до розвитку ускладнень як
вагітності, так і функціонування ССС плода, оцінити ефективність профілактичних заходів. У статті наведено дані
аналізу змін ехографічних характеристик стану фетоплацентарного кровотоку у жінок з пролапсом мітрального клапана
та недостатністю мітрального клапана, а також стану серцево-судинної системи у цих жінок. Статистичну обробку
проводили шляхом підрахунку коефіцієнтів Ст'юдента (+), з використанням програми ПК "Microsoft Excel". Було проведено
вивчення доплерографічних показників пуповинного кровотоку плода під час вагітності. Встановлено зв'язок між рівнем
компенсації кровотоку у серці матері та патологічними змінами у фетоплацентарному комплексі. В результаті виконаної
нами роботи було проведено оцінку поширеності захворюваності. Станом на 2018 рік було встановлено, що із загальної
кількості екстрагенітальної патології у вагітних 1676 випадків із захворюваннями ССС; відповідно за 2017 рік - 1699, за
2016 рік - 1925, 2015 - 1857 у області. Із них 331 (2018 рік), 313 (2017 рік), 326 (2016 рік), 306 (2015 рік) мали вади мітрального
клапана, включаючи пролапс. Ретроспективна оцінка перебігу вагітності та пологів свідчить про можливість ускладнень
перебігу вагітності та пологів. У групі хворих з пролапсом мітрального клапану та недостатністю мітрального клапану
в порівнянні з контрольною групою не виявили суттєвих змін у динаміці показників доплерометричних показників стану
серцево-судинної патології, що свідчить про компенсованість серцево-судинної системи на тлі змін клапанного апарату.
Разом з тим, виявлена тенденція до зменшення ФВ у жінок з пролапсом мітрального клапану та недостатністю мітрального клапану на тлі збільшення терміну вагітності, свідчить про порушення адаптації ССС до змін, притаманних вагітності, що провокує гемічні та гемодинамічні зміни в організмі, які стануть причиною ускладнень перебігу вагітності та
стану плода. Стан ФПК у жінок з пролапсом мітрального клапану та недостатністю мітрального клапану погіршується в
ІІІ триместрі вагітності, особливо такі показники як співвідношення СО і ДО та ІР. Призначення 40 мг β-блокаторів на
термін 2 тижні призвело до покращення ФПК, було безпечним та ефективним.
Ключові слова: ехографія, доплерографія, пролапс мітрального клапана, недостатність мітрального клапана.

Вступ
Серед причин смертності у жінок серцево-судинна
патологія продовжує займати одне із провідних місць.
Ізольована недостатність мітрального клапана становить 5-10% від загальної кількості пороків серця. Вроджена недостатність мітрального клапана в ізольованому вигляді становить 0,6% від усіх вад серця. У вагітних
же вона складає 1-2%. Недостатність мітрального клапана зустрічається у 6-7% та займає друге місце за частотою у вагітних [13, 14].
Серед усієї популяції частота пролапса мітрального
клапана становить від 3 до 12%, частіше хворіють жінки
(6-17%). За даними кардіологів, пролапс мітрального
клапана - найчастіша патологія серед вагітних.
На сьогодні за даними за 2018 рік на території
Вінницької області з 13 312 жінок, що мають екстрагенітальну патологію, 1676 мають серцево-судинні захворювання, з яких - вади мітрального клапана (включно
пролапс мітрального клапана) мають 331 жінок [13, 14].
Серцево-судинна патологія продовжує займати одне
із провідних місць серед причин смертності у жінок [25].
Вагітність у поєднанні з серцево-судинною патологією
ускладнюється проявами недостатності кровообігу в
матері, у плода, а також супроводжується ускладненнями екстрагенітальної патології. Слід зауважити, що
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вагітність призводить до фізіологічних змін у функціонуванні серцево-судинної системи, а при її патології вагітність може спричинити розвиток патологічних змін
у структурі та стані серцево-судинної патології. Збільшення ОЦК (на 40% до кінця вагітності) відбувається на фоні
впливу гормонів (плацентарних естрогенів та прогестерону на РААС (ренін-ангіотензин-альдостеронова система).
Прискорення частоти серцевих скорочень обумовлено рефлекторною дією збільшення кровообігу плода, нейрорегуляторними змінами (жовте тіло продукує
естрогени та прогестерон), які корелюють упродовж усієї
вагітності до пологів. З початком вагітності і до пологів
підвищується бета-активність та знижується альфа-активність нервової системи; перша має вплив на активацію секреції реніну нирками і тим самим, збільшуючи
серцевий викид, підвищення внутрішньочеревного та
внутрішньогрудного тиску.
За рахунок збільшення кількості форменних елементів, зростання рівня фібріногену відбувається підвищення коагуляційного потенціалу [1-10]. Однак у ІІ та ІІІ
триместрі загальний периферичний опір судин (ЗПСО)
при вагітності дещо знижується, що полегшує роботу
серця і приводить до зменшення постнавантаження.
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Значне зниження ЗПОС приводить до виникнення запаморочення, синкопального стану, периферичних набряків у здорових жінок, а також набряку легень у вагітних із мітральним стенозом.
Серед захворювань серцево-судинної системи є група патологічних змін, при яких вагітність протипоказана: важкі стенози мітрального клапана, вроджені вади
серця, що супроводжуються серцево-судинною недостатністю. В умовах якісного спостереження за жінками з такими захворюваннями лікарями сімейної медицини або кардіологами вагітність у них попереджається, оскільки вона загрожує життю жінки.
Найбільш поширеними захворюваннями серцевосудинної патології у вагітних є патологія мітрального
клапана. У патогенезі розвитку мітральної недостатності
значну роль відіграють: ревматична лихоманка (майже
завжди пов'язана із мітральним стенозом), синдром
пролабування мітрального клапана, ІХС, гіпертрофічна
і дилятаційна кардіоміопатія, інфекційний ендокардит.
При недостатності мітрального клапану відбуваються зміни гемодинаміки, які розвиваються на фоні зворотного току крові з лівого шлуночка в ліве передсердя,
яке, в свою чергу, призводить до гіпертрофії та тонотогенної дилятації, зниження ефективного серцевого викиду, внаслідок якого відбувається зменшення перфузії
периферичних тканин та внутрішніх органів. Відмічається також взаємозв'язок величини постнавантаження на
лівий шлуночок та мітральної регургітації (наприклад,
при збільшенні АТ). Це призводить до розвитку легеневої гіпертензії. Зазвичай тиск у лівому передсерді та
малому колі кровообігу підвищується незначно, тому
симптоматика легеневої гіпертензії незначно виражена або зовсім відсутня, що дозволяє вагітним жінкам
виношувати вагітність. Але при гострому розвитку
мітральної недостатності (при інфекційному ендокардиті або при раптовому відриві папілярних м'язів чи сухожильної хорди) відбувається швидке прогресування
застою крові в легенях, відбувається розвиток гострої
лівошлуночкової недостатності і набряк легень [5, 13,
15, 16], що змушує лікарів переривати вагітність незалежно від термінів вагітності.
Також на фоні тривалого процесу мітральної недостатності виробляється зниження скоротливої функції
лівого шлуночка, що в свою чергу призводить до недостатності лівого шлуночка, що супроводжується венозним застоєм, дилатацією правого шлуночка та його
гіпертрофією. Як наслідок розвивається правошлуночкова СН, наслідком якої є застій у великому колі.
Під час вагітності гіпертрофований лівий шлуночок
може компенсувати дане навантаження, яке виникає
на фоні збільшення хвилинного об'єму крові. Оскільки
при вагітності периферичний опір кровотоку знижується, тому надходження току крові із лівого шлуночка збережене у фізіологічному напрямку. Завдяки цим процесам більшість вагітних із "чистою" недостатністю
мітрального клапана переносять вагітність без будьІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

яких ознак недостатності кровообігу [12, 13, 14]. Недостатність мітрального клапана та пролапс мітрального
клапана - поширені вади серця, які характеризуються
випинанням одного чи обох стулок клапана в ліве передсердя в момент скорочення лівого шлуночка.
Пролапс мітрального клапана спостерігається у 15%
людей, набагато частіше страждають представники
жіночої статі. Причинами розвитку пролапса мітрального клапану є генетичні дефекти і патологія сполучної
тканини серця, ревматичні захворювання, запальні процеси серцевого м'яза, вегето-судинна дистонія.
Так при пролапсі мітрального клапана при відсутності мітральної регургітації, можливий безсимптомний
перебіг. Патофізіологічний розвиток даної патології схожий до недостатності мітрального клапана. Оскільки
при пролапсі відбувається неповне змикання стулок МК,
кров під час систоли лівого шлуночка повертається в
ліве передсердя. Під час діастоли лівий шлуночок повертає надлишковий об'єм крові. Таким чином, ліві
відділи серця перебувають у постійному перенавантаженні [11-14].
На фоні даних патологій можливий розвиток ускладнень гестації. З боку серцево-судинної системи: шлуночкові екстрасистолія, розрив хордальних ниток, приєднання інфекційного ендокардиту, емболія дрібних
гілок судин головного мозку, гостра лівошлуночкова недостатність та набряк легень, ТЕЛА. А також такі ускладнення: ранній гестоз (13,8%), прееклампсія (10,8%),
загроза переривання вагітності (18,5%), передчасні
пологи (10,8%), несвоєчасне відходження навколоплідних вод (18,5%), аномалії пологової діяльності (13,8%),
кровотечі (24,5%) [1-10, 18, 22, 23, 24].
У новонароджених можлива діагностика внутрішньоутробної асфіксії, гіпотрофія, синдром затримки внутрішньоутробного розвитку. Дослідження, які використовуються для діагностики стану серцево-судинної системи у вагітних з кардіальною патологією - це ультразвукова діагностика, доплерографія, електрокардіографія,
холтеровське моніторування. Ці методи дозволяють діагностувати суттєві зміни в стані серцево-судинної системи жінки, однак у доступній нам літературі ми не знайшли чітких критеріїв доклінічних змін стану ССС, які б
могли призвести до погіршення стану плода у вагітної.
Беручи до уваги поширеність захворювання, значне зростання об'ємів кровотоку під час вагітності та дезадаптацію судинного тонусу у вагітних, актуальним є дослідження фетоплацентарного кровотоку у жінок з пролапсом мітрального клапана.
Метою даної роботи є аналіз перебігу вагітності у
жінок із мітральною патологією (пролапс мітрального
клапана, недостатність мітрального клапана), встановити доклінічні критерії погіршення стану серцево-судинної патології, які можуть призвести до розвитку ускладнень як вагітності, так і функціонування ССС плода,
оцінити ефективність профілактичних заходів.
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Порівняльна оцінка стану кровотоку плода і стану серцевої системи вагітних з патологією мітрального...

Матеріали та методи
Для реалізації поставленої мети ми ретроспективно
проаналізували історії вагітних з серцево-судинною патологією, які спостерігалися в 2018 році.
Проспективно оцінили перебіг вагітності у 28 жінок з
пролапсом мітрального клапана та вагітних з недостатністю мітрального клапана, які спостерігалися в жіночій
консультації та відділенні патології вагітних І пологового
будинку міста. Контрольну групу становили 15 жінок без
екстрагенітальної патології з фізіологічним перебігом
вагітності.
Стан серцево-судинної системи досліджували в регіональному клінічному лікувально-діагностичному
центрі серцево-судинної патології, оцінювали за даними фізикального огляду вагітних, вимірювання пульсу,
артеріального тиску, даними ЕКГ, проведенням ЕхоКГ,
виконаних на УЗ-апараті "Лоджик-5" з 2Д виміром, даних доплерометрії стану кровотоку, холтеровського моніторування, за даними біохімічних досліджень (С-реактивний білок, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор).
Критеріями ефективності профілактичних методів
слугували показники АТ, дані ехокардіографії та Холтермоніторування, лабораторні показники. Безпечність
терапії оцінювали через вісім тижнів лікування за показниками функції печінки (активність аланінамінотрансферази (АлАТ) та дегідрогенази (ЛДГ5) ) і нирок (рівень
креатиніну крові). Динаміку АТ оцінювали за добовим
моніторуванням в умовах вільного рухового режиму за
загальноприйнятою методикою. Зміни в показниках гемодинаміки визначали на УЗ-апараті "Лоджик-5" з 2Д
виміром. Лабораторні дослідження проводили за загальноприйнятим протоколом для хворих кардіального профіля.
Стан плода оцінювали за вимірюванням висоти стояння дна матки та відповідністю терміну вагітності, за
показниками УЗД плода, доплерометрії та кардіотокографії.
Статистичну обробку проводили шляхом підрахунку
коефіцієнтів Ст'юдента (+), з використанням програми
ПК "Microsoft Excel".

Результати. Обговорення
У результаті виконаної нами роботи було проведено
оцінку поширеності захворюваності. Станом на 2018 рік
було встановлено, що із загальної кількості екстравагінальної патології у вагітних м. Вінниця та Вінницької
області 1676 випадків - із захворюваннями ССС; відпо-

відно за 2017 рік - 1699, за 2016 рік - 1925, 2015 - 1857
у. Із них 331 (2018 рік), 313 (2017 рік), 326 (2016 рік), 306
(2015 рік) мали вади мітрального клапана, включаючи
пролапс. Нами проаналізовано перебіг вагітності та
пологів у 25 жінок І пологового будинку м. Вінниці з
пролапсом мітрального клапана та 3 пацієнток з недостатністю мітрального клапана. Пролапс І ступеня
(до 5 мм) встановлено в 1(3,6%) випадку, ІІ ступеня (від
5 до 8 мм з УЗД ознаками регургітації) - у 4 (14,3%)
випадках. Серед ускладнень були наступні: загроза
переривання вагітності - у 7 (25%) вагітних, багатоводдя - у 4 (14,3%), вегето-судинна дистонія за гіпотонічномим та за гіпертонічним типом - у 19 (67,86%)
пацієнтів, варикозна хвороба нижніх кінцівок - у 8
(28,6%), ранній токсикоз - у 21 (75,6%) вагітної. Аналізуючи дані Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центра серцево-судинної патології встановлено, що серед 23 вагітних у І триместрі
вагітності у 17 жінок виявлено І ступінь пролапсу
мітрального клапану, ІІ ступеня - у 4 та у 2 жінок - ІІІ ст.
Обстеження цих же жінок у терміні 20-22 тижня виявило у 13 жінок І ступінь пролапса мітрального клапану,
ІІ ступеня - у 7 та у 3 жінок - ІІІ ст. У терміні 36-38 тижнів
наростання ступеня важкості мітрального клапана не
спостерігалось. Збільшення розмірів пролапса у жінок
у терміні 20-22 тижні вагітності пов'язано зі зростанням об'єму кровотоку внаслідок функціонування фетоплацентарного комплексу. Відзначено зниження ФПК
у 10 обстежених вагітних у терміні 36-38 тижнів.
Ми порівнювали показники доплерометричного дослідження стану серцево-судинного кровотоку в жінок у
22, 32 та 38 тижнів вагітності. Починаючи з 32 тижня
вагітності ми також оцінювали стан кровотоку плода у
пуповинних артеріях. При аналізі показників доплерометричних досліджень стану плода встановлено, що
динаміка показників доплерометрії змінюється залежно від термінів вагітності та показників серцево-судинної системи матері.
Так, аналізуючи дані таблиць 1 та 2 слід відзначити,
що в групі хворих з пролапсом мітрального клапану та
недостатністю мітрального клапану в порівнянні з контрольною групою немає суттєвих змін у динаміці показників, що свідчить про компенсованість серцево-судинної системи на тлі змін клапанного апарату.
Однак, при аналізі даних таблиці 1 встановили, що
ФВ в 37-38 тижнів вагітності суттєво знизилась порівняно з ФВ в 22 тижні (p<0,05), при тому, що показники
залишилися в межах реферативних величин і суттєво

Таблиця 1. Динаміка показників серцево-судинної системи вагітних.
Терміни вагітності

ТЗС, мм n=28

МПП, мм n=28

УО, мм n=28

ФВ% n=28

45,2±0,8

7,9±0,1

8,7±0,3

92,4±1,9

67,1±0,5

51,1±0,7

8,2±0,2

8,9±0,5

98,1±2,4

65,7±0,7

37-38 тиж.
145±2,4
57,3±0,5
8,4±0,1
9,2±0,2
Примітка. * - p<0,05 при порівнянні показників у терміни вагітності 22-24 та 37-38 тижнів.

87,8±1,3

56,37±0,3*
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КДО, мл n=28

КСО, мл n=28

22-24 тиж.

137,6±2,0

32-34 тиж.

149,2±1,1*
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Таблиця 2. Динаміка показників серцево-судинної системи вагітних контрольної групи.
Термін вагітності

КДО, мл n=15

КСО, мл n=15

ТЗС, мм n=15

МПП, мм n=15

УО, мм n=15

ФВ% n=15

22-24 тиж.

130,5±1,2

55.4±0,7

7,8±0,3

8,1±0,2

75,1±1,3

57,5±2,6

32-34 тиж.

139,2±1.4

52,7±1,1

7,9±0,2

8,3±0,3

86,5±1,4

62,1±3,8

37-38 тиж.

137,5±1,3

58,3±0,9

8.0±0,1

8,5±0,2

79,2±1,5

57,6±2,9

не відрізнялися від показника в контрольній групі. У контрольній групі (табл. 2) таких змін у динаміці ФВ не спостерігалося. Це свідчить про компенсаторні можливості
адаптації ССС жінки під час вагітності при незміненому
клапанному апараті. Тенденція до зменшення ФВ у
жінок з пролапсом мітрального клапану та недостатністю мітрального клапану свідчить про порушення адаптації ССС до змін, притаманних вагітності, що може спровокувати гемічні та гемодинамічні зміни в організмі, які
стануть причиною ускладнень перебігу вагітності та стану плода.
Аналізуючи стан ФПК, встановили, що у 3 (10,8%)
пацієнток у 22 тижні та у 22 - у 32-34 тижні виявили порушення ФПК. Так, індекс резистентності в цих пацієнтів
становив 0,83±0,07. У контрольній групі - 0,59±0,03.
Співвідношення СО та ДО становило 3,9±0,03 у групі
жінок з порушеннями фетоплацентарного кровотоку та
2,9±0,04 - у контрольній групі. Таким чином, стан кровотоку в пуповинній артерії плода у вагітних з патологією
мітрального клапана саме в 32-34 тижні вагітності був
суттєво знижений порівняно з контрольною групою. Це
спонукало призначити 40 мг β-блокаторів на термін 2
тижні. Повторне обстеження фетоплацентарного комплексу у вагітних в 38 тижнів у 27 жінок не виявило порушення ФПК. У 1 пацієнтки спостерігалось збільшення
співвідношення СО і ДО (3,4). У цієї ж пацієнтки спостерігалось зниження показників біофізичного профіля
плода до 6 в поєднанні з тахікардією плода до 180 ударів
в 1 хвилину, що змусило родорозрішити жінку шляхом
кесарського розтину. 27 жінок народило через природні
родові шляхи. Стан новонароджених був задовільний.
Оцінка стану плода за шкалою Апгар сстановила 8,9±1.3.
Застосування β-блокаторів було безпечним, про що
свідчать показники функції печінки (активність аланінамінотрансферази (АлАТ) та дегідрогенази (ЛДГ5) ) та

нирок (рівень креатиніну крові), які залишилися в рамках референтних величин.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Результати оцінки поширеності захворюваності в
області станом на 2018 рік: із загальної кількості екстрагенітальної патології у вагітних було 1676 випадків із
захворюваннями ССС; відповідно за 2017 рік - 1699, за
2016 рік - 1925, за 2015 рік - 1857. Із них 331 (2018 рік),
313 (2017 рік), 326 (2016 рік), 306 (2015 рік) мали вади
мітрального клапана, включаючи пролапс.
2. Ретроспективна оцінка перебігу вагітності та пологів свідчить про можливість ускладнень перебігу вагітності та пологів.
3. Виявлена тенденція до зменшення ФВ у жінок з
пролапсом мітрального клапану та недостатністю
мітрального клапану на тлі збільшення терміну вагітності, що свідчить про порушення адаптації ССС до змін,
притаманних вагітності, що провокує гемічні та гемодинамічні зміни в організмі, які стануть причиною ускладнень перебігу вагітності та стану плода.
4. Стан ФПК у жінок з пролапсом мітрального клапану та недостатністю мітрального клапану погіршується в ІІІ триместрі вагітності, про що свідчать показники
співвідношення СО і ДО та ІР.
5. Призначення 40 мг β-блокаторів на термін 2 тижні
призвело до покращення ФПК, було безпечним та ефективним.
Розгляд принципів діагностування стану серцево-судинної системи, фетоплацентарного комплексу, ведення вагітності та пологів, а також профілактика ускладнень та лікування вагітних із патологією мітрального
клапана, на даний момент залишаються актуальними і
потребують подальших досліджень.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КРОВОТОКА ПЛОДА И СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Днестрянская А.П., Коноваленко Ю., Годлевская Н.А., Буртяк Н.Г., Байда Л.
Аннотация. Целью данной работы является анализ течения беременности у женщин с митральным патологией, поставлена задача выявить доклинические критерии ухудшения состояния сердечно-сосудистой патологии, которые могут
привести к развитию осложнений как беременности, так и функционирования ССС плода, оценить эффективность профилактических мероприятий. В статье приведены данные анализа изменений эхографических характеристик состояния
фетоплацентарного кровотока у женщин с пролапсом митрального клапана и недостаточностью митрального клапана,
а также состояния сердечно-сосудистой системы у этих женщин. Статистическую обработку проводили путем подсчета коэффициентов Стьюдента (+), с использованием программы ПК "Microsoft Excel". Было проведено изучение доплерографических показателей пупочного кровотока плода во время беременности. Установлена связь между уровнем компенсации кровотока в сердце матери и патологическими изменениями в фетоплацентарном комплексе. В результате проделанной нами работы была проведена оценка распространенности заболеваемости. По состоянию на 2018 год было установлено, что из общего количества экстрагенитальной патологии у беременных 1676 случаев с заболеваниями ССС;
соответственно за 2017 - 1699, за 2016 - 1925, 2015 - 1857 в области. Из них 331 (2018 год), 313 (2017 год), 326 (2016 год),
306 (2015 год) имели недостаточность митрального клапана, включая пролапс. Ретроспективная оценка течения беременности и родов свидетельствует о возможности осложнений течения беременности и родов. В группе больных с
пролапсом митрального клапана и недостаточностью митрального клапана по сравнению с контрольной группой не
выявили существенных изменений в динамике показателей допплерометрических показателей состояния сердечно-сосудистой патологии, что свидетельствует о компенсированности сердечно-сосудистой системы на фоне изменений клапанного аппарата. Вместе с тем, выявленая тенденция к уменьшению ФВ у женщин с пролапсом митрального клапана и
недостаточностью митрального клапана на фоне увеличения срока беременности, свидетельствует о нарушении адаптации ССС к изменениям, присущих беременности, что провоцирует гемические и гемодинамические изменения в организме, которые станут причиной осложнений течения беременности и состояния плода. Состояние ФПК у женщин с пролапсом митрального клапана и недостаточностью митрального клапана ухудшается в III триместре беременности, особенно такие показатели как соотношение СО и ДО и ИР. Назначение 40 мг β-блокаторов на срок 2 недели привело к улучшению
ФПК, было безопасным и эффективным.
Ключевые слова: эхография, допплерография, пролапс митрального клапана, недостаточность митрального клапана.
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF FETAL BLOOD FLOW AND CARDIAC SYSTEM STATUS OF PREGNANT WOMEN WITH
MITRAL VALVE PATHOLOGY
Dnistryanska A.P., Konovalenko Yu., Godlevskaya N.A., Burtyak N.G., Baida L.S.
Annotation. The aim of this work is to analyze the course of pregnancy in women with mitral pathology, the task is to identify preclinical
criteria for worsening cardiovascular pathology that can lead to the development of complications of pregnancy and functioning of the
fetal CVS, to evaluate the effectiveness of preventive measures. The article presents the analysis of changes in ultrasound characteristics
of fetoplacental blood flow in women with mitral valve prolapse and mitral valve insufficiency, as well as cardiovascular status in these
women. Statistical processing was performed by calculating Student coefficients (+) using the Microsoft Excel PC program. Doppler
examination of fetal umbilical cord blood flow during pregnancy was studied. The correlation between the level of maternal blood flow
compensation and pathological changes in the fetoplacental complex was established. As a result of our work, the prevalence of the
disease was estimated. As of 2018, it was found that of the total number of extragenital pathology in 1676 pregnant women with CVSD;
respectively for 2017 - 1699, for 2016 - 1925, 2015 - 1857 in the region. Of these, 331 (2018), 313 (2017), 326 (2016), 306 (2015) had
mitral valve defects, including prolapse. A retrospective assessment of pregnancy and childbirth indicates the possibility of complications
of pregnancy and childbirth. In the group of patients with mitral valve prolapse and mitral valve insufficiency, compared to the control
group, they did not show significant changes in the dynamics of the Doppler metrics of cardiovascular pathology, which indicates the
compensation of the cardiovascular system against the background of changes in the valve. At the same time, the tendency to
decrease of CF in women with mitral valve prolapse and insufficiency of the mitral valve against the background of increasing
pregnancy is revealed, indicates a violation of CVD adaptation to changes inherent in pregnancy, which provoke hemic and hemodynamic
changes in the body, which will cause pregnancy and fetal status. FPC status in women with mitral valve prolapse and mitral valve
insufficiency worsens in the third trimester of pregnancy, especially indicators such as the ratio of systolic volume ratio (SVR) to
diastolic volume ratio (DVR) and IR. The administration of 40 mg of β-blockers for a 2-week period improved the FPC, was safe and
effective.
Keywords: ultrasound, Doppler ultrasound, mitral valve prolapse, mitral valve insufficiency.
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Анотація. У структурі причин материнської смертності на екстрагенітальну патологію припадає 25%. Серед них
ендокринна патологія складає 6%, на ЦД припадає 31,9%. 1% жінок дітородного віку страждають на ЦД 1 типу, і у 2-17%
наявний гестаційний цукровий діабет (ГЦД). Мета - порівняти стан фетоплацентарного комплексу у третьому триместрі вагітності у 9-ти вагітних з ЦД 1 типу (1-ша група) та у 12-ти жінок з ГЦД (2-га група), які спостерігались у
Вінницькій міській клінічній лікарні "Центр матері та дитини" за 2016-2019 рр. До контрольної групи увійшло 10 пацієнток
з фізіологічним перебігом вагітності. У жінок з цукровим діабетом в анамнезі були гінекологічні захворювання: кольпіт (8
пацієнток (88,8%)), ерозія шийки матки (2 (22,2%)), хронічний аднексит (5 (55,5%)). Серед ускладнень попередніх вагітностей у групі хворих з цукровим діабетом (повторнородящих було 5) відзначались самовільні викидні (1 (11,1%)), загроза
переривання вагітності (5) (55,%)). У жінок із ГЦД в анамнезі - кольпіт спостерігали у 3-х (24,9%), що суттєво менше, ніж
у жінок з ЦД 1 типу. Серед вагітних з ГЦД: повторнородящих було 2 (16,6%). Серед ускладнень вагітності у 1-ї пацієнтки
була загроза переривання вагітності в попередніх випадках. Зміни в показниках гемодинаміки матково-плацентарного
комплексу оцінювали на основі проведеної кардіотокографії, ультразвукового дослідження на УЗ-апараті "Лоджик-5" з 2Д
виміром, доплерометрії, оцінки біофізичного профілю плода (БПП). Статистичну обробку даних проводили проводили шляхом підрахунку коефіцієнтів Ст'юдента (+) з використанням програми ПК "Microsoft Excel". Встановлено, що у l триместрі
вагітності у 5-ти (55,5%) жінок із ЦД 1 типу діагностована загроза переривання вагітності (ЗПВ), у 1-ї (11,1%) - ретроплацентарна гематома. У 2-х (22,2%) жінок із ГЦД діагностовано ЗПВ. У II триместрі у 2-х жінок із ГЦД зберігались
симптоми ЗПВ. У 6-ти (66,7%) жінок із ЦД 1 типу збереглися симптоми ЗПВ. У 1-ї вагітної розвинувся пієлонефрит. Пологи
у 8-ми (88,8%) жінок із ЦД 1 типу закінчилися через природні родові шляхи, у 1-ї жінки - кесарів розтин. Маса плодів
становила 4435±2 г. У жінок із ГЦД маса плодів - 3756±12. У 7-ми (77,8%) пацієнток маса плода перевищувала 4000 г. БПП у
групі хворих з цукровим діабетом суттєво відрізняється від групи з ГЦД на 37-38 тижнях вагітності. БПП у 1-ї групи 7,6±0,2, у 2-ї групи - 8,7±0,2, індекс резистентності (ІР): 1-ша група - 0,61±0,01, 2-га група - 0,57±0,01, СО/ДО: у 1-ї групи 3,2±0,1, у 2-ї групи - 3,1±0,1. Встановлено зв'язок між рівнем компенсації ГЦД і патологічними змінами у фетоплацентарному комплексі. Отримані дані свідчать, що в якості одного із методів профілактики розвитку ускладнень при ГЦД, слід
відзначити ранній скринінг даної патології та належну компенсацію вуглеводного обміну при наявному ЦД.
Ключові слова: біофізичний профіль плода, гестаційний діабет, доплерографія, екстрагенітальна патологія, ехографія, індекс резистентності, фетоплацентарний комплекс, цукровий діабет.

Вступ
Гестаційний діабет - порушення толерантності до
глюкози будь-якого ступеня, яке виникло (або вперше
виявлено) під час вагітності і супроводжується суттєвими
ускладненнями перебігу вагітності та може стати причиною перинатальної смертності.
Під час вагітності в організмі жінки формується новий
ендокринний орган - плацента, яка секретує у її кровотік
білкові і стероїдні гормони: хоріонічний гонадотропін, що
володіє біологічними властивостями лютенізуючого гормону, плацентарний лактогенний гормон (ПЛГ), подібний
по ряду біологічних властивостей з гормоном росту і пролактином гіпофіза, прогестерон і естрогени, кортикостероїди. Ці гормони мають контрінсулярний ефект - знижують чутливість периферичних тканин до ендогенного інсуліну [20, 23, 25].
Патогенез гестаційного ЦД має деяку схожість з патогенезом ЦД II типу [12]. Різниця полягає в тому, що основними факторами, які визначають периферичну інсулінорезистентність, є властиві вагітності гормональні і мета-

болічні зміни [20, 26]. Синтез плацентою стероїдних гормонів (плацентарний лактоген, що є периферичним антагоністом дії інсуліну, також він володіє сильною ліполітичною активністю, що викликає підвищення концентрації
вільних жирних кислот, які у свою чергу знижують чутливість м'язевої тканини до інсуліну) [26], а також підвищення виділення кортизолу корою наднирників при одночасній зміні метаболізму і тканинного ефекту інсуліну,
прискорене руйнування інсуліну нирками [21], також зниження фізичної активності вагітної та підвищення калорійності споживаної їжі, збільшення ваги, зниження постпрандіального термогенезу - всі ці чинники призводять
до стану фізіологічної інсулінорезистентності [22, 24, 26].
Гіпоглікемія та зв'язане з нею зниження рівня інсуліну, а також плацентарний лактоген призводять до активації ліполізу [13, 24, 25]. Саме цей процес має пристосувальний характер, тому що через гіпоглікемію виникає
потреба в альтернативних джерелах енергії [13, 23]. Внаслідок ліполізу утворюються вільні жирні кислоти, триглі-
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цериди та кетонові тіла, що слугують додатковим джерелом енергії та субстратом для ліпідів мозку [26]. Отже,
для нормальної вагітності характерною є схильність до
кетозу. Інша причина кетогенезу - це дія плацентарних
гормонів на гепатоцити матері. Збільшення рівня вільних
жирних кислот (ВЖК) може призвести до виникнення
печінкової інсулінорезистентності у матері [3, 4, 17, 18].
Під час вагітності спостерігається зниження ниркового
порогу для глюкози [4, 16], що спрямоване на зменшення негативного впливу на плід гіперглікемії, викликаної
аліментарними чинниками на тлі інсулінорезистентності.
Жінки, які перенесли гестаційний ЦД, в подальшому мають значний ризик розвитку ЦД ІІ типу, що розвивається у
50% через 5-10 років після пологів [15].
Зміни вуглеводного обміну при ГЦД порушують судинно-тромбоцитарний гемостаз, це призводить у подальшому до плацентарної недостатності. Інсулінорезистентність знижує активність активність фібринолітичної
системи: підвищується вміст у крові інгібітора тканинного
активатора, який також виробляється в ендотелію, адипоцитах, печінці, клітинах м'язової тканини і вивільняється з тромбоцитів [18, 19]. Його функціє у нормі є інгібування апоптозу і активація плазміногену. Порушення вироблення тканинного активатора плазміногену 1 викликає
тромбози та утворення атеросклеротичних бляшок, що
призводить у подальшому до важких форм прееклампсії
у матері і важкий дистрес-синдром у плода [16].
Унаслідок ГЦД у вагітних розвивається ендотеліальна дисфункція, яка призводить до прееклампсії, порушення плацентарного кровотоку, фетоплацентарної недостатносі (ФПН), дистресу плода. Тому оцінка перебігу
вагітності у жінок з діабетом дозволить вчасно виявити
ускладнення та їх профілактувати. Найчастіше ГЦД виникає в ІІ триместрі, тому як такого зростання частоти вроджених вад розвитку він на даному етапі не спричиняє.
Однак, цей стан пов'язують з народженням дітей з великою вагою. При недостатньому контролі гестаційного діабету є великий відсоток розвитку у подальшому гіпоглікемії та дихальних розладів у новонародженого.
Якщо ж виникає декомпенсація вуглеводного обміну
у матері під час перших двох триместрів вагітності, то виникає виснаження β-клітин плода, як наслідок гіпоінсулінемія, що призводить до розвитку синдрому затримки
внутрішньоутробного розвитку плода.
У організмі вагітної жінки з появою функціональної
системи "мати-плацента-плід" виникають гормональні і
метаболічні зміни, тому перебіг ЦД відзначається лабільністю [5, 6, 8]. Плід є чутливим до патогенних змін у
критичні періоди розвитку, другим із яких є період плацентації, який завершується у кінці першого триместру
вагітності. Відмічають, що стан фетоплацентарного комплексу залежить від типу ЦД і перебігу (компенсації), а
також від ускладнень, які виникають під час вагітності і
проявляються гормональними і ферментативними
змінами [8, 26]. Варто звернути увагу на те, що плацента це головний орган, який забезпечує плід поживними ре-
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човинами, киснем, синтезує ряд гормонів і факторів росту, тому потрібно спостерігати за станом фетоплацентарного кровообігу у жінок з ГД. Функціональні порушення
плацентарного комплексу відбуваються при морфологічних змінах плаценти. ПРИ ГЦД виявляється збільшення або зменшення маси плаценти, сповільнений тип її
дозрівання, незрілість хоріону. При компенсації ЦД на
рівні тканин спостерігається гіперплазія капілярів, яка
забезпечує плаценту достатньою кількістю поживних
речовин. При тяжкій формі ЦД спостерігають мікроангіопатію. Також встановлено зв'язок між порушенням кровотоку в маткових артерія і масою плода, оцінкою новонароджених по шкалі Апгар. Важливо знати, що морфологічна структура плаценти при ЦД формується під впливом судинних, метаболічних та імунних порушень зі сторони матері і плода [5, 17, 18]. Фетоплацентарна недостатність (ФПН) на фоні ГЦД без гестозу виявляється у
50-76,4% випадків [2].
У останньому десятилітті зростає частота ГЦД після
ЕКО і досягає 12,6% (вік, ожиріння, спадковість по ЦД,
гіперандрогенія, багатопліддя, застосування естрогенів,
індукція овуляції (ендогенна гіперестрогенія) як результат застосування агоніста гонадотропного рилізинг-гормону (триптореліна ацетата або дифереліна) [3, 10].
Загроза переривання вагітності та передчасні пологи
констатують у 30-40% хворих. Установлено взаємозв'язок між частотою невиношування вагітності та незадовільною компенсацією вуглеводного обміну [3, 10].
Тому виникає потреба вивчення ймовірності виникнення ГЦД у вагітних, а також ускладнень у фетоплацентарній системі кровообігу з метою проведення вчасних
профілактичних заходів. Беручи до уваги ці зміни, які досліджені ми вважали за доцільне провести порівняння
ФПК у жінок з ЦД І типу та у жінок з ГЦД.
Метою нашого дослідження було порівняння стану
фетоплацентарного комплексу у вагітних з цукровим діабетом 1 типу та гестаційним діабетом у різні періоди вагітності.

Матеріали та методи
Для виконання поставлених завдань проведено порівняння проспективних лабораторних та інструментальних досліджень вагітних із ГЦД, використано метод збору
та обробки інформації. Зміни в показниках гемодинаміки
визначали на УЗ-апараті "Лоджик-5" з 2Д виміром. Стан
плода оцінювали за вимірюванням висоти стояння дна
матки та відповідністю терміну вагітності, за показниками
УЗД плода, доплерометрії та кардіотокографії. Статистичну
обробку проводили шляхом підрахунку коефіцієнтів Ст'юдента (+), з використанням програми ПК "Microsoft Excel".
Роботу проводили у три етапи: 1 етап - визначити поширеність ГЦД і виявити найбільш вагомі фактори ризику розвитку даної патології за даними наукової літератури. 2 етап - комплексно оцінити акушерські і перинатальні наслідки за допомогою аналізу даних лабораторних та інструментальних методів дослідження вагітних
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жінок із даною патологією залежно від терміну діагностики ГЦД. 3 етап - оцінити стан фетоплацентарного кровообігу при ГЦД і ЦД 1 типу.
Нами проаналізовано перебіг вагітності та пологів у 9
жінок з цукровим діабетом І типу та у 12 жінок з гестаційним цукровим діабетом. Жінки з цукровим діабетом І типу
спостерігалися до вагітності в обласному ендокринологічному диспансері. Середній вік жінок становив 25,7±5,8
роки. Однак 6 жінок були старше 30 років (66,7%). Середній вік жінок з гестаційним діабетом суттєво не
відрізнявся від групи жінок з ЦД і становив 24,8±7,2 роки.
Однак серед 12 жінок лише 2 особи були у віці 32 і 31 рік,
що становило лише 16,7%. До контрольної групи увійшло
10 пацієнток з фізіологічним перебігом вагітності. У жінок
з цукровим діабетом в анамнезі були гінекологічні захворювання. У 8 пацієнток (88,8%) спостерігався кольпіт у 2х жінок (22,2%) ерозія шийки матки. 5 (55,5%) пацієнток
хворіли на хронічний аднексит. Подібна картина спостерігалася і в групі вагітних з гестаційним цукровим діабетом. Але кольпіт в анамнезі був лише у 3-х жінок (24,9%),
що суттєво менше ніж у жінок з цукровим діабетом І типу.
Серед ускладнень попередніх вагітностей (повторнородящих було 5) у групі хворих з цукровим діабетом відзначались самовільні викидні (1 - 11,1%), загроза переривання вагітності (5 - 55,0%). Серед вагітних з гестаційним
цукровим діабетом повторнородящих було 2 (16,6%).
Серед ускладнень вагітності у 1 пацієнтки була загроза
переривання вагітності в попередніх випадках.

Результати. Обговорення
На етапі І триместра вагітності серед 9 жінок з цукровим діабетом у 7 жінок (77,8%) спостерігалась блювота
вагітних. Серед 12 вагітних з гестаційним діабетом виявлено у 10 жінок (83%) в анамнезі ранній токсикоз. У жінок
з цукровим діабетом загроза переривання вагітності зустрічалась у 5 жінок (55,5%), у 1 (11,1%) - ретроплацентарна гематома. У жінок з гестаційним діабетом у 2-х
(22,2%) пацієнтів відзначались симптоми загрози переривання вагітності.
У ІІ триместрі власне був встановлений гестаційний
діабет у 12 пацієнтів. У 2-х зберігалися симптоми загрози
переривання вагітності. У групі хворих з цукровим діабетом у 6 (66,7%) жінок зберігалися симптоми загрози переривання вагітності. У 1 жінки розвився пієлонефрит.
Жінка потребувала антибіотикотерапії.
У ІІІ триместрі контролювався стан плода стан ультразвуковим методом, за допомогою кардіомонітора та
доплерометрії.
Пологи у 8 жінок з цукровим діабетом закінчились
через природні пологові шляхи. У 1 жінки через стан плода пологи закінчилися кесарським розтином. Маса
плодів склала 4435±2 г. Лише тільки у 1 жінки маса плода була 3400 (менше 4000). Серед жінок з гестаційним
діабетом маса плода склала 3756±12. У 7 пацієнток
(77,8%) маса плода переважила 4000 г. Крововтрата
склала 410±12 мл у жінок з гестаційним діабетом. СеІSSN 1817-7883
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ред жінок з цукровим діабетом 670±56 мл. Таким чином,
аналізуючи стан вагітності та пологів у жінок з цукровим
діабетом та у жінок з гестаційним діабетом, слід відзначити. що в обох групах високий відсоток ускладнень як під
час вагітності так і пологів.
Однак, довготривала дисфункція ендотелія, притаманна цукровому діабету призводить до більш частих
ускладнень вагітності в цій групі пацієнток в порівнянні з
групою жінок з гестаційним діабетом.
Найбільш суттєвий вплив ендотеліальної дисфункції у
жінок з порушенням толерантності до глюкози спостерігається на стан плода. Адже ендотеліальна дисфункція
супроводжується накопиченням гідроксильних груп недоокислених ліпідів, зростанням гіпоксії, і внаслідок цього
порушенням кровотоку у плода.
Тому ми вважали за потрібне проаналізувати стан
фетоплацентарного комплексу з у жінок з цукровим діабетом І типу та гестаційним діабетом. Стан ФПК оцінювали за показниками біофізичного профілю плода (БПП),
індексом резистентності (ІР), співвідношення систолічного об'єму (СО) і діастолічного об'єму (ДО). Стан кровоточу визначали в пуповинних судинах плода.
Як видно з таблиці 1, біофізичний профіль плода в
групі хворих з цукровим діабетом суттєво відрізняється
від контрольної групи в 37-38 тижнів, що свідчить про
дезадаптацію стану плода до ендотеліальної дисфункції,
викликаної цукровим діабетом. Також суттєво відрізняється індекс резистентності у жінок з цукровим діабетом І
типу. У жінок з гестаційним діабетом суттєвих відмінностей не було виявлено. Можливо це обумовлено недовготривалим порушенням толерантності до глюкози і
адекватним лікуванням цих пацієнтів.
Аналізуючи отримані нами дані, слід відзначити, що
частота ускладнень, виявлених у наших дослідженнях,
зокрема в І триместрі вагітності у жінок з ЦД корелює з
даними літератури [8, 18, 23, 26]. Т. В. Авраменко зі співавторами [1] також відзначають значну поширеність ускладнень вагітності. Вірогідно, що такі ускладнення розвиваються внаслідок зміни вуглеводного обміну при ЦД,
Таблиця 1. Показники стану ФПП у жінок із ЦД 1 типу та ГЦД.
32-34 тижні 37-38 тижні
вагітності
вагітності
БПП у жінок з ЦД І типу Бали, n=9

8,1±0,5

7,6±0,2*

БПП у жінок з ГД Бали, n=12

8,9±0,3

8,7±0,2

БПП у жінок з контрольної групи Бали,
n=10

9,3±0,2

9,2±0,1

ІР у жінок з ЦД І типу, n=9

0,57±0,01

0,61±0,01*

ІР у жінок з ГД, n=12

0,54±0,02

0,57±0,01

ІР у жінок з контрольної групи, n=10

0,50±0,02

0,51±0.01

СО/ДО у жінок з ЦД І типу, n=9

3,0±0,1

3,2±0,1

СО/ДО у жінок з ГД, n=12

2,9±0,2

3,1±0,1

СО/ДО у жінок з контрольної групи, n=10

2,9±0,1

2,9±0,1

Примітка. * - р<0,05 при порівнянні показників у різні терміни
вагітності.
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які стають причиною, зокрема, порушень судинно-тромбоцитарного гемостазу, активізації калікреїн-кінінової
системи. Активізуються тучні клітини ендотелію, все це
призводить у подальшому до плацентарної недостатності
[7, 11, 14, 22, 24]. Інсулінорезистентність знижує активність
фібринолітичної системи: підвищується вміст у крові
інгібітора тканинного активатора, який також виробляється в ендотелії, адипоцитах, печінці, клітинах м'язової тканини і вивільняється з тромбоцитів [24, 26]. Його функцією у нормі є інгібування апоптозу і активація плазміногену. На етапі І триместра вагітності серед 9 жінок з цукровим діабетом, у 7 жінок (77,8%) спостерігалась блювота вагітних. Серед 12 вагітних з гестаційним діабетом виявлено у 10 жінок (83%) в анамнезі ранній токсикоз. У
жінок з цукровим діабетом загроза переривання вагітності зустрічалась у 5 жінок (55,5%), у 1 (11,1%) - ретроплацентарна гематома. У жінок з гестаційним діабетом у
2-х (22,2%) пацієнтів відзначались симптоми загрози
переривання вагітності.
Унаслідок ГЦД у вагітних також розвивається ендотеліальна дисфункція, яка призводить до прееклампсії,
порушення плацентарного кровотоку, ФПН, дистресу плода. Однак, тривалість змін ендотелію при ГЦД суттєво
менша, ніж при ЦД можливо тому, що тривалість ЦД є
значно довшою, ніж тривалість ГЦД [6, 8, 23, 24]. Саме
цим, вірогідно, пояснюється встановлена нами зміна БПП
у групі хворих з цукровим діабетом, який суттєво
відрізняється від контрольної групи в 37-38 тижнів, що
свідчить про дезадаптацію стану плода до ендотеліальної дисфункції, викликаної цукровим діабетом. Також суттєво відрізняється індекс резистентності у жінок з цукровим діабетом 1 типу. У жінок з гестаційним діабетом суттєвих відмінностей не було виявлено.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1.
Поширеність гестаційного цукрового діабету
серед вагітних жінок доволі значна. Виявлено, що на

частку ендокринної патології серед вагітних жінок припадає 6% від загальної екстрагенітальної патології: на
гестаційний цукровий діабет страждає 31,9% вагітних.
До вагітності в 1% жінок дітородного віку розвивається
діабет, під час вагітності він виникає у 2-17% жінок.
2. Встановлено, що фетопатія розвивається у 49-60%
випадків у дітей, народжених матерями з цукровим діабетом І типу і гестаційним цукровим діабетом.
3. Ризик народження дитини із вродженими вадами
зростає до 6-10%, при недостатній компенсації цукрового діабету даний показник зростає до 20%. Найбільш
частими є вроджені вади серця - 9%: дефект перегородки - 42%, дефекти магістральних судин - 34%.
4. Фетоплацентарна недостатність на фоні гестаційного цукрового діабету без адекватного лікування виявляється у 50-76,4% випадках. Родовий травматизм зустрічається у 59,5% випадках. У жінок, які перенесли гестаційний цукровий діабет, у подальшому розвивається
цукровий діабет 2 типу у 50% випадків.
4. Встановлено зв'язок між рівнем компенсації гестаційного цукрового діабету і патологічними змінами у
фетоплацентарному комплексі.
5. Біофізичний профіль плода в групі хворих з цукровим діабетом суттєво відрізняється від такого у жінок з
фізіологічним перебігом вагітності, що свідчить про дезадаптацію стану плода до ендотеліальної дисфункції,
викликаної цукровим діабетом. Серед доплерографічних показників суттєво відрізняється індекс резистентності у жінок з цукровим діабетом І типу і жінок з фізіологічним перебігом вагітності. У жінок з гестаційним діабетом суттєвих відмінностей не було виявлено. Можливо це обумовлено недовготривалим порушенням толерантності до глюкози і адекватним лікуванням цих
пацієнтів.
У подальшому плануємо оцінити перебіг пологів та
стан новонародженого у жінок з ЦД 1 типу та ГЦД та
встановити ступінь кореляції станів новонароджених з
показниками КТГ, БПП та даними доплерометрії.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА И У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ ДИАБЕТОМ
Днестрянская А.П., Мусиенко Е.С., Яремчук Л.В.
Аннотация. В структуре причин материнской смертности на экстрагенитальную патологию приходится 25%. Среди них
эндокринная патология составляет 6%, на СД приходится 31,9%. 1% женщин детородного возраста страдают СД 1 типа
и в 2-17% имеется гестационный сахарный диабет (ГСД). Цель - сравнить состояние фетоплацентарного комплекса в
третьем триместре беременности у 9-ти беременных с СД 1 типа (1-я группа) и в 12-ти женщин с ГСД (2-я группа),
которые наблюдались в Винницкой городской клинической больнице "Центр матери и ребенка" за 2016-2019 гг. В контрольную группу вошли 10 пациенток с физиологическим течением беременности. У женщин с сахарным диабетом в анамнезе были гинекологические заболевания: кольпит (8 пациенток (88,8%)), эрозия шейки матки (2 (22,2%)), хронический
аднексит (5 (55,5%)). Среди осложнений предыдущих беременностей в группе больных с сахарным диабетом (повторнородящих было 5) отмечались самопроизвольные выкидыши (1 (11,1%)), угроза прерывания беременности (5 (55,%)). У женщин
с ГСД в анамнезе кольпит наблюдали у 3-х (24,9%), что существенно меньше, чем у женщин с СД 1 типа. Среди беременных
с ГСД повторнородящих было 2 (16,6%). Среди осложнений беременности у 1-й пациентки была угроза прерывания беременности в предыдущих случаях. Изменения в показателях гемодинамики маточно-плацентарного комплекса оценивали
на основе проведенной кардиотокографии, ультразвукового исследования на УЗ-аппарате "Лоджик-5" с 2Д измерением,
допплерометрии, оценки биофизического профиля плода (БПП). Статистическую обработку данных проводили путем
подсчета коэффициентов Стьюдента (+) с использованием программы ПК "Microsoft Excel". Установлено, что в l триместре беременности в 5-ти (55,5%) женщин с СД 1 типа диагностирована угроза прерывания беременности (УПБ), у 1-й
(11,1%) - ретроплацентарная гематома. У 2-х (22,2%) женщин с ГСД диагностирована УПБ. Во II триместре у 2-х женщин
с ГСД сохранялись симптомы УПБ. У 6-ти (66,7%) женщин с СД 1 типа сохранялись симптомы УПБ. У 1-й беременной
развился пиелонефрит. Роды у 8-ми (88,8%) женщин с СД 1 типа закончились через естественные родовые пути, у 1-й
женщины - кесарево сечение. Масса плодов составила 4435±2 г. У женщин с ГСД масса плодов - 3756±12. У 7-ми (77,8%)
пациенток масса плода превышала 4000 г. БПП в группе больных с сахарным диабетом существенно отличается от
группы ГСД на 37-38 неделях беременности. БПП в 1-й группе - 7,6±0,2, во 2-й группе - 8,7±0,2, индекс резистентности (ИP):
1-я группа - 0,61±0,01, 2-я группа - 0,57±0,01, СО / К: в 1-й группе - 3,2±0,1, во 2-й группе - 3,1±0,1. Установлена связь между
уровнем компенсации ГСД и патологическими изменениями в фетоплацентарном комплексе. Полученные данные свидетельствуют, что в качестве одного из методов профилактики развития осложнений при ГСД, следует отметить ранний
скрининг данной патологии и надлежащую компенсацию углеводного обмена при имеющемся СД.
Ключевые слова: биофизический профиль плода, гестационный диабет, допплерография, экстрагенитальная патология,
эхография, индекс резистентности, фетоплацентарный комплекс, сахарный диабет.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE FETOPLACENTAL COMPLEX IN WOMEN WITH TYPE 1 DIABETES AND IN
PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES
Dnistryanska A.P., Musienko O.S., Yaremchuk L.V.
Annotation. In the structure of causes of maternal mortality, extragenital pathology accounts for 25%. Among them, endocrine
pathology is 6%, diabetes accounts for 31.9%. 1% of women of childbearing age suffer from type 1 diabetes, and 2-17% has
gestational diabetes (GD). The aim is to compare the condition of the fetoplacental complex in the third trimester of pregnancy in 9
pregnant women with type 1 diabetes (group 1) and in 12 women with GD (group 2) who were observed at "Vinnitsa City Clinical
Hospital and child" for 2016-2019. The control group included 10 patients with physiological pregnancy. Women with diabetes had a
history of gynecological diseases: colpitis (8 patients (88.8%)), cervical erosion (2 (22.2%)), chronic adnexitis (5 (55.5%)). Among the
complications of previous pregnancies in the group of patients with diabetes mellitus (5 births) were unauthorized miscarriages (1

657

ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

“Вісник Вінницького національного медичного університету”,
2019, Т. 23, №4

Дністрянська А. П., Мусієнко О.С., Яремчук Л.В.

(11.1%)), the risk of termination of pregnancy (5 (55%)). In women with a history of GD, colpitis was observed in 3 (24.9%), which is
significantly less than in women with type 1 diabetes. There were 2 pregnant women with GD: preterm births (16.6%). Among the
complications of pregnancy in 1 patient was the threat of abortion in previous cases. Changes in the indexes of hemodynamics of the
uterine-placental complex were evaluated on the basis of cardiotocography, ultrasound on ultrasound machine "Logic-5" with 2D
measurement, Doppler, evaluation of the biophysical profile of the fetus (BPF). Statistical data processing was performed by calculating
Student coefficients (+) using the Microsoft Excel program. It was established that in the 1st trimester of pregnancy, 5 (55.5%) women
with type 1 diabetes were diagnosed with a threat of termination of pregnancy (TTP), and in the 1st (11.1%), they had a retroplacental
hematoma. Two (22.2%) women with GD were diagnosed with TTF. In the 2nd trimester, 2 women with GD remained symptomatic of
TTF. Six (66.7%) women with type 1 diabetes have symptoms of TTF. In the 1 pregnant woman developed pyelonephritis. Childbirth in
8 (88.8%) women with type 1 diabetes ended through natural birth canal, in 1 woman - a caesarean section. The weight of the child was
4435±2 g. In women with GD the weight of the child was 3756±12. In 7 (77.8%) patients, fetal weight exceeded 4000 g. BPF in the group
of patients with diabetes was significantly different from the group with GD at 37-38 weeks of pregnancy. BPF in the 1st group - 7.6±0.2,
in the 2nd group - 8.7±0.2, resistance index (RI): 1st group - 0.61±0.01, 2-ha group - 0.57±0.01, CO/K: in the 1st group - 3.2±0.1, in the
2nd group - 3.1±0.1. The correlation between the level of GD compensation and pathological changes in the fetoplacental complex has
been established. The data obtained indicate that early screening of this pathology and appropriate compensation for carbohydrate
metabolism in the presence of diabetes mellitus should be noted as one of the methods for the prevention of the development of
complications in GD.
Keywords: fetal biophysical profile, gestational diabetes, Doppler ultrasound, extragenital pathology, ultrasound, resistance index,
fetoplacental complex, diabetes mellitus.
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Анотація. Полімерні матеріали з іммобілізованими активними групами широко використовуються в медицині. Деякі з них
мають яскраво виражені антимікробні властивості та певною мірою є альтернативою антибіотикам. Метою даної
роботи є дослідження властивостей нових полімерних матеріалів з іммобілізованими групами-донорами активного хлору
та активного кисню. В якості носія вперше використані полімери марки ФІБАН у формі штапельного волокна та нетканого
полотна, зручні зокрема для виробництва перев'язувальних матеріалів. Розроблена спеціальна технологія хімічного прищеплення на них N-хлорсульфонамідних та перкислотних функціональних груп. Синтезовані матеріали зберігають відповідні
фізико-механічні властивості і є достатньо стабільними. Доведено, що при контакті з середовищем, що містить домішки біологічного походження, відбувається емісія активного агенту з полімеру. Модифікованим методом "агарових пластин"
було досліджено антимікробну активність таких матеріалів in vitro. Доведено, що всі вони виявляють потужні мікробіцидні
властивості, особливо щодо S. aureus, що є надзвичайно важливим, оскільки ці мікроорганізми є одними з найбільш розповсюджених мультирезистентних збудників захворювань. Було досліджено антимікробну і ранозагоювальну активність Nхлорсульфонамідного матеріалу in vivo на штучно інфікованих ранах лабораторних щурів. Полімер застосовувався аплікаційно в якості ранової пов'язки. Встановлено, що застосування таких пов'язок в 4-10 разів зменшує кількість патогенних
стафілококів та прискорює репаративні процеси. Таким чином, синтезовані нами полімери з іммобілізованими активними
групами є ефективними антимікробними засобами місцевої дії та можуть бути рекомендовані для використання в якості
компонентів перев'язувальних матеріалів. Доцільне подальше вивчення їх гемостатичних властивостей, субхронічної та
хронічної токсичності, впливу на основні біохімічні показники, а також дослідження хімічного складу різних середовищ, що
ними обробляються.
Ключові слова: іммобілізація, полімери, активний хлор, активний кисень, перев'язувальні матеріали, антимікробна
активність.

Вступ
Полімерні матеріали, різні за хімічною природою та
функціональними властивостями, широко використовуються в багатьох галузях медицини. Їх застосовують для
виготовлення медичного обладнання, інструментів,
імплантів, перев'язочних матеріалів, тари для лікарських препаратів, спеціального одягу та багатьох інших
засобів медичного призначення [13, 14, 16, 17]. При
цьому завдяки інтенсивному розвитку індустрії високомолекулярних сполук використання полімерів у медицині в останні роки невпинно зростає. Це зумовлено
цілим рядом переваг полімерних матеріалів перед іншими: широкий діапазон фізико-механічних характеристик, різноманіття випускних форм, можливість регулювання хімічних властивостей, стабільність, доступність,
у деяких випадках - можливість біодеградації або легкої
регенерації [15, 22].
Глобальним трендом сучасної медичної науки є пошук нових ефективних засобів боротьби з патогенними
мікроорганізмами, що продиктовано стрімким розповсюдженням так званих "супербактерій", резистентних
до традиційних антисептичних та антибіотичних препаратів [8, 9, 18, 20]. Одними з таких засобів можуть стати
полімерні матеріали з антимікробною активністю, синтезу та дослідженню властивостей яких останнім часом
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приділяється багато уваги [11, 12]. Існує два основних
шляхи надання полімерним носіям антисептичних властивостей [19]. Перший полягає у імпрегнації (просоченні) відповідного полімеру розчином хімічного антисептика або адсорбції антисептика на його поверхні.
Прикладом активованих таким чином полімерів є розповсюджені антибактеріальні серветки, які являють
собою целюлозну або поліефірну основу, виготовлену
за технологією "спанлейс" або "спанбонд" та просочену
розчином спиртів, похідних гуанідину, четвертинних амонієвих солей тощо. Беззаперечною перевагою цієї технології є її простота. Але виготовлені за нею вироби потребують спеціальних умов зберігання, не є стабільними, можливе випаровування або змивання антисептичного агента з носія, тому застосування таких матеріалів
досить обмежене. Другий підхід передбачає хімічну
іммобілізацію функціональних груп з антимікробною
активністю на полімерному носії. Прищеплені в такий
спосіб групи зв'язані з носієм набагато міцніше. Подібні
матеріали можна умовно поділити на дві групи за механізмом функціонування: перша група являє собою матеріали, які утримують та нейтралізують мікроорганізми безпосередньо на своїй поверхні; матеріали другої
групи за певних умов здатні виділяти антимікробний
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агент у об'єм середовища, з яким вони контактують. Не
дивлячись на технологічну складність та певну обмеженість полімерів, які можуть застосовуватися у цій технології, вона має низку суттєвих переваг: синтезовані
матеріали значно стабільніші, вміст активних груп може
регулюватися в широких межах, виробам можна надати фактично будь-яку форму (нитки, тканинні та волокнисті матеріали тощо), забезпечується можливість багаторазової регенерації, а в деяких випадках при іммобілізації активність антисептиків зростає. Тому саме
полімери з іммобілізованими активними групами є об'єктами багатьох останніх досліджень [10].
В якості функціональних груп з антимікробною активністю для іммобілізації на полімерних носіях найчастіше застосовуються групи-донори активного хлору,
пероксидні групи, четвертинні амонієві сполуки, а також деякі ферменти і антибіотики [11]. З огляду на широкий спектр біоцидної дії, обумовлений їхніми високими окисними властивостями, та ендогенну природу, що
забезпечує відсутність алергічних реакцій та звикання,
похідні активного хлору та активного кисню є найбільш
привабливими для медичного використання. Але, не
дивлячись на цілу низку відомих полімерів, що містять
такі групи, їх медичні перспективи досліджені недостатньо.
Метою даної роботи є іммобілізація груп-донорів
активного хлору та активного кисню на нових типах полімерних носіїв та визначення антимікробної активності
синтезованих матеріалів in vitro та in vivo.

Матеріали та методи

білізованими пероксидними групами нами в якості носія були обрані волокнисті іоніти з активними карбоксильними групами ФИБАН К-4, ФИБАН АК-22 та ФИБАН
АК-22В, які також випускаються у формі штапельного
волокна та нетканого полотна на дослідно-промисловій
ділянці ІФОХ НАН РБ [7]. Відомо, що карбоксилатні целюлозні матеріали широко застосовуються у медицині
як кровоспинні засоби у вигляді серветок, пов'язок тощо.
Активація матеріалів була здійснена нами обробкою їх
гідроген пероксидом в присутності фосфатної кислоти.
В результаті були отримані матеріали з іммобілізованими пероксидними групами (ІІІ) у кількості 3-5% за
масою (рис. 1).
Встановлено, що ці матеріали в процесі синтезу також не піддаються окисній деструкції та зберігають свої
деформаційно-міцнісні характеристики.
Антимікробна активність in vitro всіх синтезованих
матеріалів була досліджена нами модифікованим методом "агарових пластин", що описаний нами в [4, 5].
Було досліджено антимікробну активність хлорактивного матеріалу (І) in vivo. Дослідження проводилися
у відповідності до Європейської конвенції по захисту
хребетних тварин. У доклінічних дослідженнях були задіяні нелінійні статевозрілі щури обох статей, отримані
з віварію ДУ "ІФТ НАМН України". Щури утримувалися в
стандартних клітках (пластмасовий ящик з оцинкованої
сіткою) розмірами 500 х 320 х 160 мм. Догляд, утримання і годування тварин здійснювалися відповідно до вимог нормативних документів в стандартних умовах віварію ДУ "ДМА МОЗ України". Було вивчено дію матеріалу
(I) на модельовані інфіковані рани за методикою, описаною в роботі [3]. Для досліджень 34 щурам (три експериментальних групи по 6 тварин, одна група порівняння з референс-препаратом - 0,06% розчин гіпохлориту
натрію - з 6 тварин, одна контрольна група з 10 тварин)
під шкіру вшивали шовний матеріал (шовкова нитка),
просякнутий добової культурою S. аureus АТСС 6538
(концентрація 109 КУО/мл). Спостерігали за часом прояву місцевих симптомів гнійно-запального процесу і
інтенсивністю його розвитку. Через три доби після інфікування на рани тварин у досліджуваних групах накладали пов'язки з матеріалу (І) на термін 4-12 годин (1 група
- 4 години, 2 група - 8 годин, 3 група - 12 годин, група
порівняння - 8 годин). У контрольній групі лікування не
проводилося. Час спостереження склав 3 тижні. Контрольними показниками були: кількість загиблих тварин,
інтенсивність прояву місцевих клінічних симптомів за-

Для хімічної іммобілізації груп-донорів активного хлору в якості полімерних носіїв нами були обрані кополімери стиролу з дивінілбензолом, прищеплені на поліпропіленову нитку, які виробляються Інститутом фізико-органічної хімії НАН Білорусі (ІФОХ НАН РБ) [21]. Ці
матеріали не містять низькомолекулярних домішок
вихідних речовин та ініціаторів полімеризації, мають
відповідні фізико-механічні властивості, виробляються
у формі штапельного волокна та нетканого полотна (що
зручно для використання зокрема в якості перев'язувальних матеріалів) та є стійкими навіть у жорстких умовах. Іммобілізація активних груп здійснювалась за спеціально розробленою нами технологією [1], яка включає
послідовні стадії сульфування, амідування та хлорування полімерів, в результаті чого були отримані хлорактивні матеріали з іммобілізованими N-хлорсульфонамідними (І) та N,N-дихлорсульфонамідними (ІІ) групами (рис. 1). Вміст
SO 2NClNa (I)
SO 2NCl2 (II)
COOOH (III)
активного хлору регулюється в широких межах та може складати 5- де
- кополімер стиролу з дивінілбензолом, прищеплений до поліпропіленового
волокна;
16%. Отримані матеріали зберіга- поліакрилова кислота, прищеплена до поліпропіленового волокна, або
ють відповідні фізико-хімічні властимодифіковане поліакрилонітрильне волокно
вості та є достатньо стабільними при
зберіганні.
Рис. 1. Матеріали з іммобілізованими N-хлорсульфонамідними (І), N,N-дихлорсульДля отримання полімерів з іммо- фонамідними (ІІ) та пероксидними (III) групами.
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б)

а)

в)

Рис. 2. Зовнішній вигляд матеріалів з іммобілізованими активними групами: а) N-хлорсульфонамід натрію (неткана форма); б)
N-хлорсульфонамід натрію (штапельна форма); в) матеріал з пероксидними групами (неткана форма).

палення шляхом огляду ран і час їх загоєння. Бактеріологічний контроль запальних процесів здійснювали
відповідно до методики [6] на вміст у рановому ексудаті
стафілококів. Для виділення стафілококів використовувався жовтково-сольовий агар (ЖСА або середовище
Чистовича). Засіяні чашки з поживним середовищем
інкубували 18-24 год. при 37°С. Ідентифікація культур
проводилася згідно з чинними стандартними методиками. Кількість мікроорганізмів оцінювали в lgКУО/тампон.
Для статистичного аналізу використовували програмний продукт STATISTICA v.6.1 (StatSoft Inc., серійний №
AGAR909E415822FA). В умовах нормального закону
розподілу показники представлені у вигляді середньої
арифметичної (М), стандартної помилки середньої величини (m). Порівняння статистичних характеристик в
різних групах і в динаміці спостереження проводилося
з використанням параметричних і непараметричних
критеріїв:
1) оцінка достовірності відмінностей середніх для
незв'язаних вибірок - за критеріями Ст'юдента (t) і Манна-Уїтні (U), для пов'язаних - за відповідним критерієм
Ст'юдента (Т);
2) множинне порівняння - по однофакторного дисперсійного аналізу ANOVA з парним порівнянням (Posthoc) за критеріями Шеффе (Scheffetest) і Даннет
(Dunnetttest);
3) достовірність відмінностей відносних величин - за
двосторонніми точним критеріям Фішера (Fisher exact
p, two-tailed).
Статистично значущими вважали відмінності при
p<0,05.

Результати. Обговорення
Продуктами синтезу стали полімерні матеріали у
вигляді штапельного волокна та голкопробивного полотна з іммобілізованими функціональними групами з
широким діапазоном вмісту. Такі форми є зручними для
використання у медицині в якості тампонів, компонентів

661

ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

захисних масок, перев'язувальних матеріалів тощо (рис.
2).
Основні фізико-механічні властивості синтезованих
матеріалів наведені в таблиці 1.
Матеріали відрізняються достатньою стабільністю.
Втрата активного хлору при зберіганні на відкритому
повітрі складає до 1% на рік. Вміст пероксидних груп в
тих же умовах зменшується швидше - приблизно 0,2%
на місяць. Нами доведено, що витримування матеріалів зі зниженою кількістю активного агенту у розчині
гіпохлориту натрію або гідроген пероксиду відповідно
дозволяє швидко відновити його вміст.
Дослідження антимікробної активності in vitro [6] показали, що всі синтезовані матеріали мають яскраво
виражені мікробіцидні властивості, особливо по відношенню до S. aureus (рис. 3).
Узагальнені дані щодо антимікробної активності
Таблиця 1. Фізико-хімічні характеристики нетканих волокнистих форм N-хлорсульфонаміду натрію та матеріалу з пероксидними групами.
Значення
Показник

N-хлорсуфонамід
натрію

матеріал з
пероксидними
групами

Вміст "активного хлору"

6-11 %

-

Вміст "активного кисню"

-

3-5 %

Вологість повітряно-сухого
продукту

4-8 %

0,5-2,0 %

Діаметр мононитки

40-50 мкм

20-30 мкм

Поверхнева щільність

250-350 г/м2

200-400 г/м2

Товщина полотна

2-3 мм

2-4 мм

Наявність вільних SO3H- груп

0,5-0,7 мг-екв/г

-

Наявність вільних СООН-груп

-

0,5-1,0 мг-екв/г

Поглинання води

820 %

950 %

Абсорбційна здатність (вода)

115 %

240 %

Стійкість при нагріванні без
розкладання

до 100 °С

до 60 °С
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а)

б)

в)

Рис. 3. Зони пригнічення стафілококів: а) S. аureusАТСС 6538 під дією N,N-дихлорсульфонаміду, б) S. аureus АТСС 6538 під дією
N-хлорсульфонаміду натрію;в) S. aureus ATCC209 під дією матеріалу з пероксидними групами (неткана форма).
Таблиця 2. Антимікробна активність матеріалів, визначена
модифікованим методом "агарових пластин".

Тест-штамм

N,N-дихлорсульфонамід

N-хлорсульфонамід
натрію

Матеріал з
пероксидними
групами

Зони затримки росту, мм
S. аureus
АТСС 6538

30,0

19,5-20,5

не
досліджувався

S. aureus
ATCC 209

не
досліджувався

не
досліджувався

2-4

E. coli
АТСС 25922

12,0

6,5

2-3

C. albicans
АТСС 10231

40,0

5,0

не
досліджувався

матеріалів наведені у таблиці 2.
Таким чином, показано, що іммобілізовані на полімерному носії групи-донори активного хлору та активного кисню зберігають свої антимікробні властивості.
Слід особливо зазначити, що надзвичайно висока активність матеріалів до стафілококу є доказом перспективності їх застосування в медицині, адже саме ці мікроорганізми швидко набувають мультирезистентності і
наразі є одними з найбільш небезпечних "госпітальних"
інфекцій.
Наступним етапом стало дослідження антимікробної та ранозагоювальної активності матеріалів in vivo
[2]. Враховуючі кращі результати попередніх досліджень
in vitro, а також літературні дані про негативний вплив
високих концентрацій активного хлору на здорові тканини, для тестування були обрані зразки N-хлорсульфонаміду натрію у формі нетканого голкопробивного
полотна. Для запобігання потрапляння частинок матеріалу до рани дослідні зразки були поміщені в чохли з
поліпропіленової сітки виготовлені за технологією "спанлейс". Аналіз ефективності антимікробної терапії в умовах модельованого гнійно-запального процесу з використанням тест-моделі стафілококової інфекції показав,
що у дослідних щурів на 2-3 добу після інфікування розвивалися виражені симптоми запалення, які зберігалися протягом 10-13 діб. Стафілококи при підшкірному
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введенні інтенсивно розмножувалися і сприяли наростанню місцевих проявів інфекції. У першій експериментальній групі тварин, яким на ранову поверхню накладалися пов'язки з іммобілізованого N-хлорсульфонаміду натрію на 4 години на добу, тварини починали одужувати на 9 добу з моменту інфікування. Одужання тварин
з другої групи (накладення пов'язок на 8 годин) починалося на 8 добу, а третьої групи (накладення пов'язок на
12 годин) - на 7 добу з моменту інфікування. Загибелі
тварин в жодній з експериментальних груп не спостер-

Рис. 4. Інфекційно-запальний процес в контрольній групі під
час розвитку стафілококового сепсису (14 доба).

Рис. 5. Поверхня рани в дослідній групі при аплікації полімерним N-хлорсульфонамідом натрію 12 годин на добу (7 доба).

“Вісник Вінницького національного медичного університету”,
2019, Т. 23, №4

662

Антимікробні полімери з іммобілізованими активними групами для використання в медицині

Таблиця 3. Інтенсивність розвитку місцевих проявів запалення при стафілококовій інфекції тварин в експериментальних
групах, групі порівняння і контрольній групі.
Розвиток гнійно-некротичного
процесу з наступним видужанням
Групи тварин та
час аплікації

Кількість
Загинуло
тварин

Усього

у тому числі з інтенсив
ністю

Термін спостереження, доба /
Кількість тварин зі строками загоєння ран
на добу:

++++

+++

++

+

7

8

9

10

11 12 13 14

15

16

1 гр. (4год.)

6

0

6

2

2

1

1

0

0

2

1

0

1

2

0

0

0

2 гр. (8 год.)

6

0

6

3

1

0

2

0

1

2

0

2

1

0

0

0

0

0,06 % розчин гіпохлориту
натрію (8 год)

6

0

6

3

1

1

1

0

1

2

1

1

0

0

1

0

0

3 гр. (12 год.)

6

0

6

1

3

1

1

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Контрольна

10

1

9

3

3

1

2

0

0

0

0

1

1

2

1

2

2

Примітки: інтенсивність місцевих клінічних симптомів:
++++ - гіперемія й набряк тканини, що оточує рану, різко виражені; рясне відокремлюване;
+++ - гіперемія й набряк, виражені помірно; менш рясне, серозне, геморагічне відокремлюване;
++
- гіперемія й набряк, виражені слабко; поверхня рани покрита струпом;
+
- незначна гіперемія навколо рани, покритої сухим струпом.

Таблиця 4. Логарифм середньої кількості стафілококів, виявлених у виділеннях з поверхні ран.
Терміни дослідження після нанесення препарату (доба):
Умови досліду, група тварин, час аплікації на добу

Кількість
тварин

1

2

3

4

5

6

7

8

Lg середньої кількості стафілококів
1 гр. - аплікація матеріалу 4 години

6

5,6

5,3

5,0

5,0

4,9

4,5

4,0

3,8

2 гр. - аплікація матеріалу 8 годин

6

5,5

5,2

5,0

4,5

4,0

3,9

3,7

3,2

0,06 % розчин гіпохлориту натрію - аплікація 8 годин

6

5,6

5,5

5,2

4,8

4,5

4,2

4,0

3,7

3 гр - аплікація матеріалу 12 годин

6

5,3

5,0

4,5

4,1

3,7

3,2

2,9

2,5

Контрольна група

10

6,6

6,9

6,5

6,1

6,1

5,9

5,3

4,8

ігалося, тоді як у контрольній групі один щур загинув від
розвитку стафілококового сепсису. На рисунках представлені фотографії тварин з контрольної (рис. 4) та третьої експериментальної (рис. 5) груп.
За нашими спостереженнями, полімерний N-хлорсульфонамід натрію (I) не викликав подразнюючої дії
при його нанесенні на рани. Не були відмічені
відмінності у поведінці дослідних тварин, споживанні
ними води та корму. При знятті пов'язки не спостерігалося її прилипання до ранової поверхні. Терміни загоєння ран у групі порівняння з 0,06% розчину гіпохлориту
натрію починалося на 8 добу, тобто в ті ж терміни, що і в
другій експериментальній групі, але повне одужання
наставало трохи пізніше (на 14 добу). У контрольній групі
одужання тварин йшло набагато повільніше. Патоморфологічні дослідження показали відсутність деструктивних змін тканин після аплікацій матеріалів.
Результати спостережень за одужанням тварин в
експериментальних і контрольній групах та ступінь інтенсивності місцевих проявів запального процесу наведені
в таблиці 3.
Паралельно з моніторингом запальних процесів
здійснювали бактеріологічний контроль ранового ексудату на вміст стафілококів (табл. 4).
При порівнянні антимікробної ефективності дослід-
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жуваного матеріалу і 0,06% розчину NaOCl виявилося,
що вони діють приблизно однаково. Згідно з отриманими даними, кількість патогенних стафілококів як під
пов'язками з полімерним N-хлорсульфонамідом натрію,
так і з 0,06% розчином NaOCl на 8 добу спостережень
було в 4-10 разів менше, ніж у контрольній групі.
Встановлено, що в пов'язках після аплікації на протязі 12 годин залишався іммобілізований активний хлор.
Це свідчить про повільне вивільнення активного хлору
з матеріалу, але його достатньо для суттєвого зменшення кількості стафілококів, що забезпечує пролонговану
дію пов'язок.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Синтезовані полімерні матеріали з іммобілізованими функціональними групами-донорами активного
хлору та активного кисню мають яскраво виражені антимікробні властивості. Вивчення хлорактивних матеріалів в якості компонентів антисептичних пов'язок на
модельованих ранах лабораторних тварин показало,
що вони мають високий профіль безпеки, пролонговану дію за рахунок поступового вивільнення активного
агенту та прискорюють процес загоєння. Тому застосовування таких матеріалів у терапії відкритих ран, в тому
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числі інфікованих, може знизити споживання антибіотичних препаратів, що відповідає сучасним глобальним
трендам.
В подальшому буде досліджуватись можливість
підвищення вмісту іммобілізованих активних груп та оптимізації процесу емісії активного агенту, токсичність
матеріалів, їх вплив на біохімічні показники організму, а
також доцільність їх використання для виробництва
інших виробів медичного призначення.

Подяки. Дослідження профінансовано Міністерством охорони здоров'я України за кошти державного бюджету в рамках виконання наукового проєкту
"Багатофункціональні полімерні матеріали з потужними антимікробними властивостями для антисептичної обробки ранових поверхонь та дезінфекції
повітря і води". Автори також висловлюють щиру
подяку компанії "Санофі в Україні" за спонсорську
підтримку.
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АНТИМИКРОБНЫЕ ПОЛИМЕРЫ С ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ АКТИВНЫМИ ГРУППАМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
МЕДИЦИНЕ
Торопин В.М., Мурашевич Б.В., Кременчуцкий Г.Н., Степанский Д.А., Маслак Г.С., Бурмистров К.С.
Аннотация. Полимерные материалы с иммобилизированными активными группами широко применяются в медицине.
Некоторые из них обладают ярко выраженными антимикробными свойствами и в определенной степени являются альтернативной антибиотикам. Целью данной работы является исследование свойств новых полимерных материалов с
иммобилизированными группами-донорами активного хлора и активного кислорода. В качестве носителя впервые использованы полимеры марки ФИБАН в форме штапельного волокна и нетканого полотна, которые удобны в том числе для производства перевязочных материалов. Разработана специальная технология химической прививки на них N-хлорсульфонамидных
и перкислотных функциональных групп. Синтезированные материалы сохраняют подходящие физико-механические свойства и достаточно стабильны. Модифицированным методом "агаровых пластин" была исследована антимикробная активность данных материалов in vitro. Доказано, что все они обладают мощными микробицидными свойствами, особенно в
отношении S. aureus, что чрезвычайно важно, учитывая, что эти микроорганизмы являются одними из наиболее распространенных мультирезистентных возбудителей заболеваний. Была исследована антимикробная и ранозаживляющая активность N-хлорсульфонамидного материала in vivo на искусственно инфицированных ранах лабораторных крыс. Полимер
применялся аппликационно в качестве раневой повязки. Установлено, что применение таких повязок в 4-10 раз уменьшает
количество патогенных стафилококков и ускоряет репаративные процессы. Таким образом, синтезированные нами полимеры с иммобилизированными активными группами являются эффективными антимикробными средствами местного действия и могут быть рекомендованы в качестве компонентов перевязочных материалов. Целесообразно дальнейшее
изучение их гемостатических свойств, субхронической и хронической токсичности, влияния на основные биохимические
показатели, а также исследование химического состава разных сред, которые ими обрабатываются.
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ANTIMICROBIAL POLYMERS WITH IMMOBILIZED ACTIVE GROUPS FOR USE IN MEDICINE
Toropin V.M., Murashevych B.V., Kremenchutskyi H.M., Stepanskyi D.O., Maslak H.S., Burmistrov K.S.
Annotation. Polymeric materials with immobilized active groups are widely used in medicine. Some of them have pronounced
antimicrobial properties and, to a certain extent, are alternatives to antibiotics. The aim of this research is to study the properties of
new polymeric materials with immobilized groups-donors of active chlorine and active oxygen. Polymers of the FIBAN brand in the
form of staple fiber and non-woven fabric, which are convenient for the manufacture of dressings, have been used as carriers. A
special technology has been developed for the chemical grafting of N-chlorosulfonamide and peroxycarboxylic functional groups on
them. The synthesized materials retain appropriate physical and mechanical properties and are stable enough. The antimicrobial
activity of these materials has been studied in vitro with the modified method of "agar plates". It has been proven that all of them have
powerful microbicidal properties, especially against S. aureus, which is extremely important, given that these microorganisms are one
of the most common multi-resistant pathogens. The antimicrobial and wound healing activity of N-chlorosulfonamide material in vivo
has been studied on artificially infected wounds of laboratory rats. The polymer has been used as a component of the sticky wound
dressing. It has been found that the use of such dressings reduces the number of pathogenic staphylococci 4-10 times and accelerates
reparative processes. Thus, the synthesized polymers with immobilized active groups are effective local antimicrobial agents and can
be recommended as components of wound dressings. It is advisable to further study their hemostatic properties, subchronic and
chronic toxicity, their effect on basic biochemical parameters, as well as the study of the chemical composition of the different
environments that are processed with them.
Keywords: immobilization, polymers, active chlorine, active oxygen, wound dressings, antimicrobial activity.
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Анотація. Входження України в світове співтовариство неможливе без модернізації системи вищої освіти, спрямованої
на підготовку фахівців на рівні міжнародних вимог. Метою цієї роботи було розкрити потенційні можливості навчального
предмету "Медична хімія" для розвитку особистості студента-медика, надбання ним практичних навичок, формування
хімічної компетентності майбутнього лікаря за рахунок удосконалення процесу навчання. У 2019-2020 н.р. запропонована
нова схема проведення практичних занять з окремих тем з дисципліни "Медична хімія", яка передбачає об'єднання двох
споріднених за темою занять таким чином, щоб перше із них було виключно теоретичне, а на другому - студенти відпрацьовували практичні навички із даної теми. Вона була апробована на 450 студентах 1 курсу медичного факультету. Ефективність застосування нової методики проведення практичних занять оцінювали на основі порівняння показників складання диференційного заліку з медичної хімії (абсолютна та якісна успішність, середній бал). Для оцінки міжгрупової різниці
застосовували параметричний t-критерій Ст'юдента, при порівнянні частоти змін - критерій F Фішера. Представлена
методика проведення практичних занять з медичної хімії забезпечує формування інтересу студентів до дисципліни, оптимальне засвоєння теоретичного матеріалу, вміння користуватись хімічним посудом та різними приладами, критично
мислити, робити висновки та давати оцінку отриманим результатам. Застосування пропонованої схеми навчання у 20192020 н.р. вірогідно не впливало на якісну успішність та середній бал з дисципліни, проте викликало статистично достовірне зростання абсолютної успішності студентів 1 курсу на 14,2%, порівняно з такими показниками у 2018-2019 н.р, що
свідчить про доцільність її використання у навчальному процесі.
Ключові слова: медична хімія, навчальний процес, удосконалення, практичні навички.

Вступ
Підвищення вимог до якості підготовки майбутніх
лікарів, у зв'язку з входженням України в світове співтовариство, передбачає розробку науково обгрунтованих
методів проведення практичних та семінарських занять,
читання лекцій. Особливо гостро це питання стоїть на
етапі реформування медичної освіти відповідно до Закону України "Про освіту" [1].
Головною метою навчального процесу в медичному
університеті в сучасних умовах є формування особистості лікаря, який вміє сприймати необхідну інформацію, самостійно здобувати та використовувати її на практиці, вирішувати складні клінічні завдання. Основою
формування творчого клінічного мислення є формування системи знань, яке розпочинається з першого курсу
навчання студентів-медиків. Фундаментальним підґрунтям для вивчення функціонування біологічних систем
різного рівня організації, формування основ розуміння
та засвоєння медико-теоретичних та клінічних дисциплін
є загальнотеоретичні дисципліни, такі як хімія, біологія,
фізика [6, 7].
У вищих медичних навчальних закладах передбачено вивчення дисципліни "Медична хімія". Курс медичної
хімії охоплює найважливіші розділи фундаментальних
хімічних дисциплін: загальної і неорганічної хімії, аналітичної хімія, фізичної і колоїдної хімії, хімії високомолекулярних сполук. Умовою успішного викладання медичної хімії є її міждисциплінарна інтеграція з дисциплінами медико-біологічного та клінічного профілю (біохімія,
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фізіологія, фармакологія, медична та біологічна фізика, патологічна фізіологія, гігієна, токсикологія, терапія, анестезіологія, фізіотерапія, реаніматологія тощо)
[2, 3, 4].
Курс "Медична хімія" має забезпечити лікаря початковою хімічною грамотністю і загальнотеоретичною
хімічною підготовкою: студенти повинні засвоїти основні
закони, теорії, закономірності, правила хімії, необхідні
для вивчення інших хімічних і клінічних дисциплін.
"Медична хімія" не є профільною дисципліною для
студентів-медиків, тому викладачам необхідно мотивувати її засвоєння постійним акцентом на використанні
хімічних понять при вивченні спеціальних предметів і
практичній лікарській діяльності, на розумінні того, що
життя є сукупністю хімічних процесів.
Метою цієї роботи було розкрити потенційні можливості навчального предмету "Медична хімія" для розвитку особистості студента-медика, надбання ним практичних навичок, формування хімічної компетентності
майбутнього лікаря за рахунок удосконалення процесу
навчання.

Матеріали та методи
З метою оптимізації вивчення медичної хімії студентами 1 курсу медичного факультету спеціальностей "Лікувальна справа" і "Педіатрія" у 2019-2020 навчальному
році викладачами кафедри біологічної та загальної хімії
(підрозділом загальної хімії) внесено ряд змін у вив-
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ченні окремих тем дисципліни. Так, у попередні роки
практичні заняття з медичної хімії для студентів відбувались за класичною схемою: на першій півпарі проводилось усне опитування з поясненням незрозумілих
питань, потім - тестовий контроль, на другій півпарі викладач перевіряв тестовий контроль, студенти ж у цей
час виконували лабораторну роботу згідно з робочим
зошитом. Далі студенти з викладачем обговорювали
результати дослідів, викладач виставляв оцінки з урахуванням результату тестового контролю і вміння студента практично працювати. Проте за браком часу не всі
студенти могли самостійно виконати усі досліди, а користувалися результатами своїх колег.
У поточному 2019-2020 навчальному році ми
відійшли від такої схеми проведення занять: були об'єднані два споріднених за темою заняття таким чином,
що перше із них було теоретичне, а на другому студенти
відпрацьовували практичні навички із даної теми.
Ефективність пропонованої схеми навчання оцінювали на основі порівняння показників складання диференційного заліку з медичної хімії (абсолютна та якісна
успішність, середній бал) у поточному році, порівняно з
попереднім навчальним роком. Вказані показники розраховували за відомими формулами. Для оцінки міжгрупової різниці застосовували параметричний t-критерій
Ст'юдента, при порівнянні частоти змін - критерій F Фішера. Вірогідними вважали дані при р<0,05. Розрахунки
проводили на персональному комп'ютері в пакеті
"STATISTIKA 5,5" (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA).

Результати. Обговорення
Найважливішим чинником реалізації сучасних вимог
до хімічної освіти майбутніх медиків, якісного оволодіння предметом медичної хімії є організація навчального
процесу. Найбільш раціонально це можна досягти обґрунтованим відбором навчального матеріалу, поліпшенням методики його викладання, активізацією й
інтенсифікацією пізнавальної діяльності та самостійності студентів на практичних заняттях.
Особливої специфіки предмету хімії надає хімічний
експеримент. Навчальний хімічний експеримент спрямований на пізнання об'єктів хімії, розвиток експериментальної діяльності студентів, формування їх хімічної
компетентності. Головним засобом, який сприяє цьому, стає лабораторний практикум, його експериментальна частина. Лабораторне заняття - форма навчального
заняття, під час якого студенти власноруч проводять
досліди, практично підтверджують певні теоретичні положення навчальної дисципліни, набувають практичних
навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, методикою експериментальних досліджень.
Матеріал лабораторного практикуму, який відпрацьовують студенти першого курсу при вивченні медичної хімії,
також застосовується на клінічних кафедрах. Введення
у лабораторні роботи курсу "Медична хімія" елементів
ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

дослідження дозволяє розвивати у студентів пізнавальну
активність, практичні навички, перетворити навчання з
процесу пасивного, репродуктивного на процес активний [5].
Виконання лабораторних робіт дозволяє студентам
вдосконалювати практичні навички, оволодівати сучасними методами експериментальних досліджень, обробляти результати, знаходити причинно-наслідкові
зв'язки, формулювати висновки, використовувати отримані знання у майбутній професії [9]. Особливо актуальними є лабораторні роботи, в яких матеріалом дослідження слугують біологічні об'єкти, лікарські препарати.
Значну частину навчального навантаження студентів
припадає на самостійну роботу. Самостійна робота
формує у студентів - майбутніх лікарів звичку до самоосвіти, постійного вдосконалення знань для якісної професійної діяльності. Самоосвіта передбачає уміння
поставити завдання, сформулювати проблему, оцінити
шляхи її вирішення, підібрати необхідний обсяг інформації, творчо засвоїти та осмислити її, зробити висновки
на основі отриманих знань, вирішити поставлену задачу. Самостійна робота студентів є однією з найважливіших складових навчального процесу [8].
Самостійна робота - навчальна діяльність студента,
спрямована на вивчення і оволодіння матеріалом навчального предмета без безпосередньої участі викладача. Характерною ознакою її є наявність завдання і
цільової установки на його виконання. Виконання лабораторних робіт також можна розглядати як вид самостійної роботи студентів під керівництвом викладача.
Підрозділом загальної хімії кафедри біологічної та
загальної хімії ВНМУ ім. М. І. Пирогова проводиться певна робота по удосконаленню навчального процесу. У
поточному 2019-2020 н.р. ми відійшли від класичної схеми проведення деяких занять. Наприклад, тема "Буферні системи та буферна ємність" розглядалася, так
само, як це було і раніше, протягом чотирьох години.
Проте перше заняття було повністю теоретичне: на ньому проводилося опитування, в ході якого студенти з'ясовували особливості буферних розчинів, їх склад, механізм
дії, причину буферних властивостей; особлива увага приділялася значенню буферних систем в організмі людини, підтриманню кислотно-лужної рівноваги; студенти
розв'язували задачі на підтвердження своїх теоретичних знань, потім проводився тестовий контроль, перевірка його, підводилися підсумки заняття в цілому. Під
час перевірки тестового контролю викладач обговорював зі студентом помилки, в той час як інші студенти
розв'язували задачі на дошці і контролювали один одного. Друге заняття цієї ж теми було повністю присвячено формуванню практичних навичок. Ми давали можливість всім студентам виконувати практичну роботу
самостійно. Студенти були розбиті на пари. Кожна пара
студентів на відповідному робочому місці виконувала
досліди згідно з робочим зошитом (приготування буферних розчинів, підтвердження буферних властивостей,
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Таблиця 1. Результати складання диференційного заліку з дисципліни "Медична хімія".
Навчальний рік

Кількість студентів

2018/2019

550

2019/2020

450

Абсолютна успішність, %

Якісна успішність, %

Середній бал (М±m)

78,6

53,1

3,52±0,04

92,8*

50,2

3,56±0,03

Примітка. * - р<0,05 порівняно з показниками у 2018-2019 н.р.

визначення буферної ємності сироватки крові за кислотою та лугом). Під час оцінювання практичної роботи
враховувались вміння студента працювати з хімічним
посудом, якість проведення експерименту, вміння аналізувати результати досліду і робити висновки. Студенти проявляли ініціативу, зацікавленість у виконанні
дослідів, активно обговорювали результати.
За такою самою схемою проводились заняття з тем
"Титриметричний аналіз", "Кінетика біохімічних реакцій,
каталіз, хімічна рівновага", "Сорбція на межі поділу фаз.
Іонний обмін. Хроматографія", "Колоїдні розчини". Наприклад, тема "Титриметричний аналіз", яка також вивчається протягом чотирьох годин, була розбита на два
заняття - теоретичне та практичне. На першому занятті
(теоретичне) студенти разом із викладачем обговорювали теоретичні основи титриметричного аналізу, розв`язували задачі на приготування розчинів для аналізу, застосування методів ацидіметрії та алкаліметрії, як найпростіших методів дослідження, в клінічному аналізі, у
фармації для аналізу лікарських засобів. На другому занятті (практичні навички) студенти самостійно готували
розчини лікарських засобів для аналізу та визначали їх
концентрацію титруванням. Викладач контролював роботу студентів, їх вміння працювати з хімічним посудом,
використовувати дані титрування для розрахунку концентрації лікарських засобів, робити висновки, аналізувати
помилки, якщо практичні результати відхилялись від
теоретичних. У кінці заняття викладач оцінював практичну роботу кожного студента і підводив підсумки.
Під час проходження практичних навичок змінюється взаємодія викладача та студента. Основну активність
виявляє студент, він має можливість виявити свої практичні вміння та навички: самостійно працювати, навчитись правильно користуватись хімічним посудом, чітко
дотримуватись методики проведення досліду, правильно записувати спостереження, теоретично обґрунтовувати результати дослідів, будувати графіки, оцінювати
точність отриманих результатів, робити висновки.
Змінюється і роль викладача: він уже не дає готових
знань, а спонукає студента до систематичного повторення пройденого матеріалу, самостійного пошуку
відповіді на поставлені контрольні питання та підготовки до виконання дослідів. Викладач має можливість
спостерігати за діями студентів, корегувати їх, оцінювати практичні навички. Завданням викладача стало створення умов для роботи студента. Він виконує функцію

помічника та консультанта. Все це спонукає до розвитку пізнавальної активності студентів, формування у них
дослідницьких якостей та професійної компетентності.
Під час оцінювання практичних навичок викладач
звертає увагу на: теоретичні знання; вміння правильно
виконувати операції; вміння оцінити одержані результати, в разі необхідності повторити (переробити) експеримент; вміння проводити необхідні обчислення, будувати графіки; формулювання висновків.
Ефективність застосування пропонованої схеми навчання у 2019-2020 н.р., порівняно з класичною (20182019 н.р.), оцінювали за результатами складання диференційного заліку (табл. 1).
Показано, що пропонована нами схема навчання у
поточному році вірогідно не впливала на якісну
успішність та середній бал по дисципліні, проте викликала статистично достовірне зростання абсолютної успішності на 14,2% студентів 1 курсу, порівняно з такими
показниками у 2018-2019 н.р. Отримані дані засвідчують доцільність використання цієї схеми у навчальному
процесі.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Представлена схема проведення практичних занять з медичної хімії з поділом їх на теоретичне заняття
і заняття з формування практичних навичок є доцільною. У студентів формується інтерес до дисципліни;
оптимально засвоюється поданий матеріал; формуються професійні відносини. У ході роботи студенти навчаються користуватись хімічним посудом та різними приладами, критично мислити, будувати алгоритм роботи,
робити висновки та давати оцінку отриманим результатам, пов'язувати їх з майбутньою професією
2. Застосована схема сприяла вірогідному підвищенню успішності на 14,2% студентів 1 курсу медичного факультету в 2019-2020 н.р., порівняно з такою у попередньому навчальному році, що свідчить про доцільність її
використання у навчальному процесі.
Перспективним є виконання проблемних (дослідних)
експериментів, які не лише ілюструють той чи інший теоретичний факт, а мають пошуковий характер. Також
перспективним є ширше використання у навчальному
експерименті сучасних вимірювальних приладів, розуміння принципу дії яких є необхідними для майбутнього
лікаря.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Марчак Т.В., Смирнова А.В., Мельник А.В.
Аннотация. Вхождение Украины в мировое сообщество невозможно без модернизации системы высшего образования,
направленной на подготовку специалистов на уровне международных требований. Целью этой работы было раскрыть
потенциальные возможности учебного предмета "Медицинская химия" для развития личности студента-медика, приобретение им практических навыков, формирование химической компетентности будущего врача за счет совершенствования процесса обучения. В 2019-2020 учебном году предложена новая схема проведения практических занятий по отдельным
темам дисциплины "Медицинская химия", которая предполагает объединение двух родственных по теме занятий таким
образом, чтобы первое из них было только теоретическое, а на втором - студенты отрабатывали практические навыки
по данной теме. Она была апробирована на 450 студентах 1 курса медицинского факультета. Эффективность применения новой методики проведения практических занятий оценивали на основе сравнения результатов дифференциального
зачета по медицинской химии (абсолютная и качественная успеваемость, средний балл). Для оценки межгруппового различия применяли параметрический t-критерий Стьюдента, при сравнении частоты изменений - критерий F Фишера. Представленная методика проведения практических занятий по медицинской химии обеспечивает формирование интереса
студентов к дисциплине, оптимальное усвоение теоретического материала, умение пользоваться химической посудой и
различными приборами, критически мыслить, делать выводы и давать оценку полученным результатам. Применение
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предлагаемой схемы обучения в 2019-2020 учебном году достоверно не влияло на качественную успеваемость и средний
балл по дисциплине, однако вызвало статистически достоверный рост абсолютной успеваемости студентов 1 курса на
14,2% по сравнению с аналогичными показателями в 2018-2019 учебном году, что свидетельствует о целесообразности ее
использования в учебном процессе.
Ключевые слова: медицинская химия, учебный процесс, усовершенствование, практические навыки.
THE WAYS TO IMPROVE THE EDUCATIONAL PROCESS WHILE STUDYING MEDICAL CHEMISTRY IN MODERN CONDITIONS
Marchak T.V., Smirnova O.V., Melnyk A.V.
Annotation. Ukraine's entry into the world community is impossible without the modernization of the higher education system aimed
to train specialists at the level of international requirements. The purpose of this research was to uncover the potential of the medical
chemistry subject for the development of the medical student's personality, the acquisition of practical skills, and the formation of the
chemical competence of the future doctors by improving the educational process. In 2019-2020 the new scheme of conducting
workshops on certain topics of the discipline "Medical Chemistry" was proposed that involved combining two related workshops in a
way that the first class would be purely theoretical and the second would give students practical skills on the topic. It was tested on 450
first-year medical students. The effectiveness of the application of the new method of workshops was evaluated on the basis of
comparison of indices of differential credit in medical chemistry (absolute and qualitative success, average mark). Student's parametric
t-test was used to estimate the intergroup difference, while at the same time the frequency of the change was estimated by the F Fisher
criterion. The methodology presented in the research provides the means of improvement of skills and knowledge of the discipline
"Medical Chemistry", forms students' interest to the subjects, ensures better learning of theoretical content, skills in usage of
chemical vessels and equipment, critical thinking, evaluating the results obtained and making conclusions. Use of proposed learning
scheme in 2019-2020 statistically did not show significant difference in the grades of students, who study a discipline "Medical
Chemistry" compared to normal learning process. On the other hand, it recorded statistically reliable increase of 14,2% in the absolute
grades of 1st year students compared to 2018-2019 results, which demonstrates the potential of its use in an educational process.
Keywords: medical chemistry, educational process, improvement, practical skills.
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Анотація. Актуальною проблемою абдомінальної хірургії є діагностика та лікування хворих з довготривалим парезом
кишківника, який спостерігається в післяопераційному періоді з частотою від 3,5 до 75%. Причиною тривалого парезу, в
одних випадках, можуть бути функціональні порушення моторики кишківника, що вимагають консервативної терапії; в
інших - ускладнення самого оперативного втручання або ж патологічного стану, що виникло незалежно від нього, але
вимагає релапаротомії. На сьогоднішній день об'єктивні критерії диференціальної діагностики тривалого парезу та динамічного ілеусу, який є наслідком інтраабдомінальних ускладнень, що вимагають оперативного втручання, відсутні. Мета
дослідження - виявлення та визначення в ранньому післяопераційному періоді достовірних діагностичних критеріїв диференціальної діагностики "тривалого парезу" та інших ускладнень, які потребують оперативного втручання у вигляді релапаротомії. У дослідження включені 52 пацієнта основної групи, у яких діагноз динамічного ілеусу та його причини встановлювали методом УЗД; в групу порівняння увійшли 50 пацієнтів, у яких діагностику динамічного ілеусу здійснювали за
поєднанням клінічних та рентгенологічних методів дослідження. Дослідження показало, що найбільш важливим у диференціальній діагностиці динамічного ілеусу і причин, які його викликають, є УЗД. Виконання рентгенологічного дослідження
малоінформативне в ранньому післяопераційному періоді, оскільки виконується в горизонтальному положенні і черевна
порожнина в ці терміни містить вільний газ (перенесена релапаротомія, наявність дренажів). Застосування запропонованого методу в основній групі дозволило своєчасно встановити причини тривалого парезу та всатановити показання до
релапаротомії: у 9 (17,2%) РЗНК виявлена на 3 та 4 добу, післяопераційний перитоніт - у 3 (5,7%), у 1 (1,9%) - міжпетльовий
абсцес. У 38 (73%) динамічний ілеус вирішився консервативно. У групі порівняння РЗНК виявлена у 8 (16%) на 7 добу,
післяопераційний перитоніт - у 4 (8%) хворих, у 5 (10%) хворих групи порівняння релапаротомія виконана даремно. Таким
чином, основним діагностичним методом в ранньому післяопераційному періоді у хворих з тривалим парезом є УЗД, за
допомогою якого можна проводити диференційну діагностику механічного та динамічного ілеусу і визначати показання до
релапаротомії у даної категорії хворих. Результатом використання УЗД стало зниження післяопераційної летальності.
Ключові слова: динамічний ілеус, післяопераційний парез, перитоніт, диференціальна діагностика, ультразвукове дослідження.

Вступ
Однією з актуальних проблем абдомінальної хірургії
завжди буде якнайшвидше відновлення моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту в післяопераційному періоді [1]. Особливо це стосується хворих,
які перенесли оперативні втручання на тонкій і товстій
кишці [4]. За даними різних авторів частота тривалого
парезу кишечника після великих операцій на органах
черевної порожнини варіює в межах 3,5-75%. [2, 5, 9]. У
медичній літературі довгостроково існуючий післяопераційний парез описаний під різними назвами - післяопераційний метеоризм, динамічна кишкова непрохідність, функціональний стаз кишечника [1, 4].
Даний вид післяопераційного ускладнення призводить до інших ускладнень - розладу функції дихання,
інтоксикації, неспроможності міжкишкових анастомозів,
перитоніту [1, 3, 9].
У даний час з усіх існуючих термінів у літературі все
частіше використовується "післяопераційний парез кишечника"; який спостерігається в перші 72 години і
більше після оперативного втручання на органах черевної порожнини [1, 8].
Причиною тривалого післяопераційного парезу можуть бути, в одних випадках, функціональні порушення

моторики кишечника, що вимагають консервативної
терапії. В інших випадках парез може підтримуватися
ускладненнями самого оперативного втручання або ж
патологічними станами, що виникли незалежно від нього, але вимагають термінової операції [1-4].
У ранньому післяопераційному періоді хворі отримують інфузійну корегуючу терапію, антибактеріальну
та знеболювальну терапію, включаючи наркотичні препарати. На цьому тлі проводити диференційну діагностику причин динамічного ілеусу складно.
Мета дослідження - виявлення та визначення у ранньому післяопераційному періоді достовірних діагностичних критеріїв диференціальної діагностики "тривалого парезу" та інших ускладнень, які потребують оперативного втручання у вигляді релапаротомії.

Матеріали та методи
Повідомлення базується на аналізі результатів лікування 102 пацієнтів, які перенесли різні оперативні втручання на органах черевної порожнини. Критерієм включення в дослідження були хворі з клінікою "тривалого
післяопераційного парезу", у яких була відсутня перистальтика через 72 години і більше після відкритої лапа-
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Таблиця 1. Види перенесених оперативних втручань у хворих з післяопераційним парезом.
Операції

Основна група
(n=52)

Група порівняння
(n=50)

n

%

n

%

Апендектомія

2

3,8

2

4

ЛХЕ

4

7,7

3

6

Гастректомія

2

3,8

5

10

Правостороння ГКЕ

5

9,6

4

8

Левосторонняя ГКЕ

13

25

12

24

Резекція прямої кишки

4

7,7

3

6

Екстирпація прямої кишки

6

11,5

10

20

Колпроктектомія

10

19,2

11

22

Панкреатодуоденальна
резекція

6

11,5

Всього

52

100

50

100

ротомії і 48 годин після лапароскопічного втручання.
Види оперативних втручань у хворих, включених у дослідження представлені в таблиці 1.
Методи дослідження включали в себе дані клініколабораторного, біохімічного дослідження крові, а також
променеві методи дослідження (оглядова рентгенографія органів черевної порожнини, ультразвукове дослідження та комп'ютерна томографія).
Групу порівняння становили 50 пацієнтів, у яких тактику лікування визначали за сукупністю клінічних, лабораторних даних, результатів рентгенологічного та ультразвукового досліджень органів черевної порожнини
без урахування розроблених сонографічних критеріїв.
Основну групу становили 52 пацієнта, у яких тактика лікування заснована на результатах УЗД органів черевної
порожнини, проведеного в динаміці.

Результати. Обговорення
Проблема так званого "тривалого післяопераційного парезу" в абдомінальній хірургії має два варіанти свого розвитку [1, 7, 9]. Перший - розрішення парезу кишечника під впливом консервативної інфузійної терапії та
динамічного спостереження, і другий - виконання термінової релапаротомії при підтвердженні різних ускладнень (рання спайкова непрохідність кишечника, інтраабдомінальний абсцес, перитоніт, неспроможність
міжкишкових анстамозів і ін.) [1, 6, 9].
Хід подальших подій залежить від ряду факторів стану хворого, лабораторних показників, суб'єктивної
позиції хворого та родичів, а також досвіду оперуючого
хірурга. На сьогоднішній день у літературі немає достовірних діагностичних критеріїв, що дозволяють визначити тактику лікування у хворих з "тривалим післяопераційним парезом", де варто продовжувати консервативну
терапію, спрямовану на стимуляцію перистальтики кишечника, а де виконувати релапаратомію?
Аналізуючи досліджувані групи хворих, слід зазначи-
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ти, що більша кількість післяопераційних асептичних
парезів спостерігається у пацієнтів після найбільш травматичних абдомінальних операцій. Як видно з таблиці
1 більша кількість тривалих парезів спостерігається у
хворих після колпроктектоміі - 21 (20,6%) хворих, екстирпації прямої кишки - 16 (15,7%), лівосторонньої геміколектомії - 25 (25%) пацієнтів, у 13 (12,7%) - після
резекції шлунка і у 6 (11,5%) хворих - після панкреатодуоденальної резекції.
У післяопераційному періоді для уточнення причини динамічного ілеусу хворим одночасно і послідовно
виконували оглядову рентгенографію і УЗД органів черевної порожнини. Отримані результати представлені
в таблиці 2.
Найбільш значущими в диференціальній діагностиці
виду ілеусу на 3-5 добу стало УЗД, так як не всім у ці
терміни хворим можливо виконати рентгенологічне дослідження через тяжкість їх стану. Виконання рентген
дослідження в горизонтальному положенні є мало
інформативним через гіперпневтатоз кишечника і можливої наявності вільного газу в черевній порожнині.
Перевагу в цих випадках має УЗД, так як з його допоТаблиця 2. Ехографічні і рентгенологічні критерії післяопераційного парезу у хворих у ранньому післяопераційному періоді.
Ехографічні критерії
Основна
група
(n=52)

Група
порівняння
(n=50)

абс.

%

абс.

%

1. Гіперпневматоз

50

96

48

96

2. Розширення петель кишки> 25 мм

42

81

3. Складки Керкрінга

39

75

-1-5

28

53,8

- 5 - 10

12

23

- 10 - 15

9

17

-1-2

12

23

-3-5

13

25

- 6 - 10

27

52

6. ЗПР*

12

23

11

22

7. Товщина стінки тонкої кишки

41

79

8. Симптом "маятника"

48

92

15

30

9. Вільна рідина в черевній порожнині

17

33

13

26

4. Відстань між складками Керкрінга:

5. Висота складок Керкрінга:

Рентгенологічні ознаки
1. Гіперпневматоз кишечника

49

94

32

64

2. Чаші Клойбера

8

15,4

6

12

3. Симптом Кейсі

-

-

1

2

4. Симптом Петрова

42

80,8

41

82

5. Вільна рідина в черевній порожнині

9

17,3

11

22

Примітка. ЗПР - зворотно-поступальні рухи.
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могою визначають арсенал ехографічних ознак, що дозволяють у тому числі проводити диференційну діагностику динамічного та механічного ілеусу. В окремих випадках УЗД дозволяє виявляти патологічні скупчення в
черевній порожнині. До ехографічних ознак будь-якого
ілеусу відносяться - товщина стінок кишки, наявність
складок Керкрінга, їх висота і відстань між ними; виявлення симптому "маятника", наявність або відсутність
зворотно-поступальних рухів хімусу в просвіті кишки. Ехографічні та рентгенологічні ознаки, що спостерігалися в
групі хворих з післяопераційним парезом, представлені
в таблиці 2.
З таблиці 2 випливає, що для функціонального парезу кишечника характерно поєднання наступних ехографічних критеріїв - гіперпневматоз кишечника, розширення його петель до 20-30 мм, наявність млявої перистальтики або її відсутність, наявність симптому "маятника".
Для ранньої спайкової непрохідності кишечника
(РСНК) характерно поєднання таких ультразвукових критеріїв, як розширення петель тонкої кишки до 25-35 мм,
наявність зворотно-поступальних рухів (ЗПР) хімусу, певна частота скорочувальних хвиль в одну хвилину, переважання висоти складок Керкрінга над відстанню між
ними, а також наявність, у ряді випадків, вільної рідини
в черевній порожнині.
Для перитоніту в ранньому післяопераційному періоді характерне поєднання таких ехографічних ознак як
гіперпневматоз, розширення петель тонкої кишки без
перистальтичних рухів, але при цьому присутній симптом "маятника" і потовщення стінки кишки від 5 до 10
мм. Виключення становлять випадки, що характеризуються потовщенням стінки тонкої кишки у хворих після
трансназальної її інтубації.
З 52 хворих основної групи, у яких причину і вид тривалого парезу визначали методом УЗД, у 38 (73%) встановлено динамічний ілеус у вигляді тривалого парезу,
який вдалося вирішити консервативними заходами. У 3
(5,7%) хворих на 3 добу, у 6 (11,5%) хворих на 4 добу за
даними УЗД встановлено ознаки механічного ілеусу, що
стало показанням до оперативного втручання. Під час
операції у цих хворих виявлено поодинокі ангуляції тонкої кишки за рахунок пухких спайок. Їм проведена
ліквідація непрохідності з подальшою одномоментною
декомпресією. Ознаки післяопераційного перітоніту на
2-4 добу діагностовано у 3 (5,7%) хворих, з яких у 2 (3,8%)
- його причиною стала неспроможність міжкишкових
анастамозів, а в 1 (1,9%) - витік жовчі з ложа жовчного
міхура після ЛХЕ.
Більш складним у діагностичному плані є таке ускладнення, в ранньому післяопераційному періоді, як
міжпетльові абсцеси. Серед променевих методів у цих
випадках потрібно віддавати перевагу КТ. У нашому дослідженні міжпетльові абсцеси за допомогою КТ виявлені у 2 (3,8%) пацієнтів на 5 добу, а у 1 (1,9%) хворого за допомогою УЗД на 7 добу післяопераційного періоІSSN 1817-7883
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ду.
Основною ознакою тривалого парезу кишечника є
визначення його перистальтики, яке, як правило,
здійснюють аускультативно.
У хворих основної групи відновлення перистальтики
ми визначали за допомогою УЗД. При цьому основне
значення надавали діаметру просвіту кишки, товщині її
стінки, наявності складок Керкрінга, висоті та відстані
між ними, а також контролювали частоту і характер перистальтичних хвиль. Вище перераховані критерії можна отримати тільки за допомогою УЗД, так як ні аускультація, ні КТ ці ознаки не дає.
У 50 хворих групи порівняння контроль відновлення
перистальтики здійснювали за клінічними ознаками і
даними аускультації.
Клінічним орієнтиром відновлення перистальтики
були кількість і характер стоків, здуття живота, вислуховування перистальтичних шумів, у якості рентгенологічних ознак, звертали увагу на гіперпневматоз і чаші Клойбера. У групі порівняння, де орієнтиром у діагностиці
причини і виду тривалого парезу в ранньому післяопераційному періоді використовували клініко-лабораторні
дані і потім КТ. РСНК виявлена у 8 (16%) хворих на 7
добу. Цим хворим виконана релапаротомия з ліквідацією непрохідності та інтубацією кишки всім пацієнтам.
У цій групі помер 1 (2%) хворий. Післяопераційний перитоніт, причиною якого у 4 (8%) була неспроможність
міжкишкових анастамозів, у 1 (2%) - міжпетльовий абсцес, дані ускладнення виявлено на 6-9 добу і у 1 (2%) перфорація стресової виразки тонкої кишки. Після релапаротомії у цій групі помер 1 (2%) хворий.
Слід зазначити, що у 5 (10%) пацієнтів на тлі тривалого парезу кишечника була виконана марна релапаротомія, оскільки під час повторної операції патології в черевній порожнині не було виявлено. У пацієнтки старечого віку марна релапаротомия привела до декомпенсації серцево-судинної системи і летального результату.
Дані таблиці 2 свідчать, що найбільш значущими в
діагностиці різних ускладнень, що виникають в післяопераційному періоді, є метод УЗД. Метод дозволяє своєчасно визначити вид післяопераційного ілеусу і його
причину. Своєчасно виявлені післяопераційні ускладнення дозволяють уникнути даремних релапаротомий,
а при наявності показань вчасно вжити повторне оперативне втручання, що загалом дозволило знизити
післяопераційну летальність.
Слід підкреслити, що основним критерієм розрішення динамічного ілеусу є відновлення перистальтики, яке
традиційно визначається аускультативно. У цих випадках більш інформативним є УЗД. Причини релапаротомій у досліджуваних групах представлені в таблиці 3.
Результатом того, що в основній групі хворих усі оперативні втручання були виконані своєчасно, відразу після
встановлення діагнозу, стала відсутність летальних випадків. У групі порівняння у 22 (44%) хворих показання
до релапаротомії були поставлені на 7 добу у 10 (20%)
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Таблиця 3. Причини релапаротомій у досліджуваних групах.
Основна
група (n - 52)

Причини релапаротомії

Група порівняння
(n - 50)

абс.

%

абс.

%

РСНК

9

17,3

8

16

П/о перитоніт

3

5,7

6

12

Неспроможність міжкишкових
анастамозів

2

3,8

4

8

Міжпетльові абсцеси

2

3,8

1

2

Перфорація стресової виразки

-

-

1

2

16

31

20

40

Усього

смерті у 1 хворого була поліорганна недостатність, у 1 триваючий перитоніт і 1 пацієнтки - декомпенсація серцево-судинної системи.

Висновки та перспективи подальших
розробок

хворих, на 8-добу - у 7 (14%) хворих і на 10 добу - у 5
(10%) хворих, що свідчить про явне запізніле прийняття
рішення до виконання релапаротомії. Крім того у 5 (10%)
хворих під час релапаротомії причин тривалого парезу
виявити не вдалося, що можна розцінювати як марні
або необгрунтовані оперативні втручання. Наслідком
запізнілої діагностики ускладнень, які потребують релапаротомії, стала смерть 3 (6%) хворих. Причиною

1. Одним з основних діагностичних методів у ранньому післяопераційному періоді, що дозволяє виявляти
післяопераційні ускладнення у хворих, які перенесли
інтраабдомінальні втручання, є УЗД, за допомогою якого можливо проводити диференційну діагностику механічного та динамічного ілеусу, а також визначати показання до релапаротомії у хворих з "тривалим післяопераційним парезом" кишечника.
Виконання УЗД моніторингу в ранньому післяопераційному періоді дозволяє своєчасно діагностувати
післяопераційні ускладнення, що вимагають оперативного лікування і уникнути виконання марних релапаротомій у хворих з "тривалим післяопераційним парезом",
що загалом дозволяє знизити післяопераційну летальність.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ИЛЕУСА
Непомнящий В.В.
Аннотация. Актуальной проблемой абдоминальной хирургии является диагностика и лечение больных с длительно существующим парезом кишечника, который наблюдается в послеоперационном периоде с частотой от 3,5 до 75%. Причиной
затянувшегося пареза, в одних случаях, могут быть функциональные нарушения моторики кишечника, требующие консервативной терапии; в других - осложнения самого оперативного вмешательства или же патологического состояния,
возникшего независимо от него, но требующего релапаротомии. Объективные критерии дифференциальной диагностики
затянувшегося пареза и динамического илеуса, как следствие осложнений, требующих оперативного вмешательства на
сегодняшний день отсутствуют. Цель исследования - выявление и определение в раннем послеоперационном периоде
достоверных диагностических критериев дифференциальной диагностики "затянувшегося пареза" и других осложнений,
требующих оперативного вмешательства в виде релапаротомии. В исследование включены 52 пациента основной группы, у которых диагноз динамического илеуса и его причин осуществляли методом УЗИ; в группу сравнения вошли 50
пациентов, у которых диагностику динамического илеуса осуществляли по сочетанию клинических и рентгенологических
методов исследования. Исследование показало, что наиболее значимым в дифференциальной диагностике динамического
илеуса и причин, которые его вызывают, является УЗИ. Выполнение рентгенологического исследования малоинформативно в раннем послеоперационном периоде, так как выполняется в горизонтальном положении и брюшная полость в эти
сроки содержит свободный газ (перенесенная релапаротомия, наличие дренажей). Применение предложенного метода в
основной группе позволило своевременно установить причины затянувшегося пареза и определить показания к релапаротомии: у 9 (17,2%) РСНК выявлена на 3 и 4 сутки, послеоперационный перитонит - у 3 (5,7%), у 1 (1,9%) - межпетельный
абсцесс. У 38 (73%) динамический илеус разрешен консервативно. В группе сравнения РСНК выявлена у 8 (16%) на 7 сутки,
послеоперационный перитонит - у 4 (8%) больных, у 5 (10%) больных группы сравнения релапаротомия выполнена напрасно. Таким образом, основным диагностическим методом в раннем послеоперационном периоде у больных с затянувшимся
парезом является УЗИ, с помощью которого можно проводить дифференциальную диагностику механического и динамического илеуса и определять показания к релапаротомии у данной категории больных. Результатом использования УЗИ
явилось снижение послеоперационной летальности.
Ключевые слова: динамический илеус, послеоперационный парез, перитонит, дифференциальная диагностика, ультразвуковое исследование.
DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF POST-OPERATIVE DYNAMIC ILEUS
Nepomnyaschy V.V.
Annotation. Diagnostics and treatment of patients with long-term existing intestinal paresis in post-operative period with the frequency
from 3.5 to 75% is an actual problem of abdominal surgery. Functional violations of intestinal motility demanding conservative therapy
can be in one of case the cause of prolonged paresis, in other case - complications of surgery itself or pathologic state appearing
independently but demanding relaparotomy. The objective criteria of differential diagnostics of prolonged paresis and dynamic ileus
as a consequence of complications demanding surgery are absent by now. Aim of the study - identification and determination of
reliable diagnostic criteria of differential diagnostics of "prolonged paresis" and other complications demanding surgery in the way of
relaparotomy. 52 patients of the main group with dynamic ileus and its causes confirmed by ultrasound were included into the study;
50 patients with diagnosed dynamic ileus by combination of clinical and radiological methods of study were included into the
comparison group. The study demonstrated that ultrasound method is most significant in differential diagnostics of dynamic ileus and
its causes. Radiological study is uninformative in early post-operative period as it is done in horizontal position and the abdomen in
these terms contains free gas (relaparotomy, presence of drainages). The use of the suggested method in the main group allowed
determination of the causes of prolonged paresis and indications for relaparotomy: in 9 (17.2%) patients BO was found on the 3-4th day,
post-operative peritonitis - in 3 (5.7%) cases, interstitial abscess - in 1 (1.9%). In 38 (73%) cases dynamic ileus was resolved
conservatively. In the comparison group BO was found in 8 (16%) patients on the 7th day, post-operative peritonitis - in 4 (8%) cases,
in 5 (10%) cases of the comparison group relaparotomy was done in vain. Thus ultrasound method is the main diagnostic method in
early post-operative period in patients with prolonged paresis with the help of which differential diagnostics of mechanical and dynamic
ileus can be done and indications for relaparotomy in the given category of patients can be determined. Decrease of post-operative
mortality from 6 to 0% was the result of ultrasound method.
Keywords: dynamic ileus, post-operative paresis, peritonitis, differential diagnostics, ultrasound examination.
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Анотація. Порушення у системі гемостазу хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН) VД ст., що лікуються програмним
гемодіалізом, пов'язані з високим тромботичним ризиком. Комплексні дослідження можливих причин та предикторів тромбофілій можуть поліпшити лікувальні та профілактичні заходи боротьби з тромботичними ускладненнями. Пошук же
доступних способів прогнозування даних ускладнень є досить актуальним. Мета - розробити спосіб прогнозування розвитку тромботичних ускладнень у даної категорії хворих, який дозволяв би виявляти ступінь порушень гемостазу. Обстежено
88 пацієнтів ХХН VД ст., які лікуються програмним гемодіалізом, у яких визначали фібринолітичний потенціал та рівень
розчинного фібрину і Д-димера імуноферментним методом. Запропоновано використовувати розроблений фібринолітичний коефіцієнт (Фк) для прогнозування тромботичних ускладнень. Встановлено, що запропонований спосіб оцінки гемостазу за допомогою Фк дає можливість об'єктивно характеризувати стан коагуляційної ланки та може слугувати показником
тромботичного ризику.
Ключові слова: гемостаз, гемодіаліз, фібринолітичний коефіцієнт, тромботичний ризик.

Вступ
Відомо, що ризик виникнення тромботичних ускладнень у хворих з ХХН різко зростає у зв'язку з порушенням функціональних можливостей ушкоджених нирок
підтримувати систему гомеостазу загалом і гемостазу
зокрема [5, 6, 7]. За частотою розвитку ХХН гломерулонефрит посідає перше місце серед патології нирок. Висока летальність при цій патології свідчить про неналежну ефективність превентивної терапії, не в останню
чергу, внаслідок недостатнього обгрунтування механізмів
розвитку коагулопатій та через відсутність єдиної точки
зору на характер порушень гемокоагуляції і, зокрема,
локального гемостазу. Існуючі на сьогодні в лікарнях
лабораторні критерії, на основі яких можливо було б
прогнозувати тромботичні ускладнення, є не завжди
надійними. У зв'язку з цим комплексні дослідження
можливих причин порушення процесу коагуляції і функціонування прокоагулянтних факторів дозволять поліпшити показники гемостазу та в цілому підвищити ефективність замісної терапії нирок. З метою прогнозування
тромботичних ускладнень в клінічних умовах використовують різні біохімічні маркери. Одними із найперспективніших маркерів є одночасне визначення в плазмі
крові розчинного фібрину та Д-димеру [3]. Однак, і даний метод не позбавлений недоліків, оскільки Д-димер
не завжди є специфічним і може характеризувати не
стільки процес тромбоутворення, скільки опосередковано вказувати на розщеплення фібрину і бути показником стану фібринолітичної ланки гемостазу. До того ж
залишаються невідомими еквівалентні співвідношення
розчинного фібрину та Д-димеру, при порушенні яких
можуть відбуватись тромботичні ускладнення. В літе-
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ратурі також представлені дані використання фібринолітичної складової у загальному гемостатичному потенціалі шляхом аналізу кривої залежності величини поглинання світла згустком від часу [4]. У даному випадку є
невідомим, з яким компонентом коагуляційної ланки
пов'язані зміни фібринолітичного потенціалу. Очевидно, що для клініки необхідний спосіб прогнозування
можливих тромботичних ускладнень, який би дозволяв
визначати еквівалентні співвідношення в системі зсідання та фібринолізу у хворих, що лікуються програмним
гемодіалізом.
Мета роботи - розробити спосіб прогнозування розвитку тромботичних ускладнень у хворих ХХН VД ст., що
лікуються програмним гемодіалізом, який дозволяв би
виявляти ступінь порушень динамічної рівноваги між коагуляційною та фібринолітичною ланками системи гемостазу.

Матеріали та методи
За інформованої згоди обстежено 88 пацієнтів з ХХН
VД ст., які отримують ниркозамісне лікування програмним гемодіалізом (52 чоловіки та 36 жінок). Контролем
слугували 20 здорових донорів.
Згортаючий потенціал плазми крові визначали спектрофотометричним методом, реєструючи процес поглинання світла при довжині хвилі 405 нм фібриновим згустком, що з'являвся у кюветі при наявності 0,05 м HEPES
буферу з рН 7,4 (0,15 мМ NaCl, 5 мМ CaCl2, 12 мкл плазми крові і тканинного активатора плазміногену (t-Pa)
(фірма Boehringer Ingelheim, ФРН) до концентрації 75
іU/мл). Зсідання плазми крові ініціювали додаванням
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тромбопластину (фірма Sigma, США). Час фібринолізу
згустку (фібринолітичний потенціал (Фп)) (в оптичних
одиницях за сек. (о.о./с)) порівнювали з контрольною
групою. Рівень розчинного фібрину (рФ) досліджували
методом кількісного бісайтового імуноферментного
аналізу [1]. Концентрацію Д-димерів (Д-д) досліджували
імуноферментним методом за допомогою моноклональних антитіл до епітопів Д-димеру [2].
Статистична обробка матеріалів проведена з використанням методів варіаційної статистики за t-критерієм Ст'юдента.

Результати. Обговорення
За результатами одночасного визначення вмісту
розчинного фібрину, як відомого маркеру передтромбозу, рівня Д-димеру як маркеру післятромбозу і фібринолітичної активності (i vivo), а також фібринолітичного
потенціалу плазми крові (i vitro), у досліджуваних хворих
та здорових донорів визначені їх концентрації та за
співвідношеннями вираховували фібринолітичний коефіцієнт.
Для цього використовували розроблену та запропоновану нами формулу:
ФК = рФк/Д-дк : рФп/Д-дп : ФПк/ФПп,
де ФК - фібринолітичний коефіцієнт;
рФк - розчинний фібрин (контроль) (мкг/мл);
рФп - розчинний фібрин пацієнта (мкг/мл);
ФПк - фібринолітичний потенціал (контроль) (о.о./
с.);
Д-дк - Д-димер (контроль) (нг/мл);
Д-дп - Д-димер пацієнта (нг/мл);
ФПп - фібринолітичний потенціал пацієнта (о.о./с.).
Показники фібринолітичного коефіцієнту у загальній
групі хворих та залежно від статі представлені в таблиці
1.
Як свідчать дані таблиці 1, Фк у загальній групі має
тенденцію до зростання, при цьому його показники достовірно відрізняються у чоловіків та жінок. Так, Фк у
жінок становить 1,43±0,21 проти 0,92±0,11 у чоловіків
(p<0,05), що вказує на вищу згортаючу готовність плазми крові жінок.
Таким чином, отриманий у результаті підрахунків
коефіцієнт за значенням близький до "1" характеризує
нормальні співвідношення в системі гемостазу; нижчий
за "1" - характеризує переважання фібринолізу, а вищий за "1" характеризує схильність до тромбогенезу, що
підтверджують нижче приведені клінічні приклади.
Таблиця 1. Значення фібринолітичного коефіцієнта у загальній
групі та залежно від статі.
№ з/п

Групи хворих

n

Фібринолітичний коефіцієнт (Фк)

1

Загальна група

88

1,13±0,11

2

Чоловіки

52

0,92±0,11

3

Жінки

36

1,43±0,21

4

Р

-

Р2-3 <0,05
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Приклад 1. Хвора Г., 53 роки. Діагноз: ХХН VД ст., хронічний гломерулонефрит. Анурія. На програмному гемодіалізі 2 роки. Вміст розчинного фібрину пацієнтки рФп 5,3 мкг/мл, Д-димер пацієнтки Д-дп - 211 нг/мл, фібринолітичний потенціал пацієнтки ФПп - 202,8 о.о./с., фібринолітичний потенціал в контролі ФПк - 72,5 о.о./с., розчинний фібрин (контроль) рФк - 3,0 мкг/мл, Д-димер (контроль) Д-дк - 70 нг/мл.
ФК = 3,0/70 : 5,3/211 : 72,5/202,8
ФК = 0,043:0,026:0,36 = 4,59*
Розрахунковий (еквівалентний при даному рівні розчинного фібрину) Д-димер = 211х4,59=968,5 нг/мл.
Результат: *Тромбоз венозного доступу у даної хворої впродовж першого місяця спостереження.
Приклад 2. Хворий С., 32 роки. Діагноз: ХХН VД ст.,
хронічний гломерулонефрит. Олігурія. На програмному
гемодіалізі 1 рік. Вміст розчинного фібрину пацієнта рФп
- 1,9 мкг/мл, Д-димер пацієнта Д-дп - 57 нг/мл, фібринолітичний потенціал пацієнта ФПп - 22,5 о.о./с., фібринолітичний потенціал в контролі ФПк - 72,5 о.о./с., розчинний фібрин (контроль) рФк - 3,0 мкг/мл, Д-димер (контроль) Д-дк - 70 нг/мл.
ФК = 3,0/70 : 1,9/57 : 72,5/22,5 = 0,40*
Розрахунковий (еквівалентний) Д-димер = 57х0,40 =
22,8 нг/мл.
Результат: *Масивна носова кровотеча впродовж
першого тижня спостереження.
Приклад 3. Хвора В., 61 рік. Діагноз: ХХН VД ст., хронічний гломерулонефрит. Анурія. Вміст розчинного фібрину пацієнтки рФп - 3,6 мкг/мл, Д-димер пацієнтки Д-дп 65 нг/мл, фібринолітичний потенціал пацієнтки ФПп 96,2 о.о./с., фібринолітичний потенціал в контролі ФПк 72,5 о.о./с., розчинний фібрин (контроль) рФк - 3,0 мкг/
мл, Д-димер (контроль) Д-дк - 70 нг/мл.
ФК = 3,0/70 : 3,6/65 : 72,5/96,2 = 1,04*
Розрахунковий (еквівалентний) Д-димер = 65х1,04 =
67,6 нг/мл.
Результат: * Без ускладнень впродовж 6 місяців спостереження.
Результати проведених досліджень на клінічних прикладах доводять, що запропонований фібринолітичний
коефіцієнт дозволяє у простий спосіб визначати еквівалентні співвідношення між розчинним фібрином та Ддимером і з врахуванням фібринолітичного потенціалу
прогнозувати тромботичні ускладнення у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом. Також необхідно зазначити, що параметри фібринолітичного потенціалу,
отримані in vitro, у поєднанні з молекулярними маркерами гемостазу, а саме розчинним фібрином і Д-димером складають досить інформативну компоненту коагуляційної ланки гемостазу у досліджуваних хворих. В
цілому ж отримано підтвердження про порушення гемостазу у хворих ХХН VД ст., які супроводжуються активацією системи згортання і депресією фібринолітичної
ланки гемостазу, що є ознакою постійної загрози ятрогенного тромбозу.
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Можливості використання маркерів гемостазу та параметрів гемостатичного потенціалу для прогнозування...

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Запропонований Фк у хворих з ХХН VД ст. дає можливість об'єктивно оцінювати стан коагуляційної ланки
гемостазу.
2. У хворих ХХН VД ст. Фк має тенденцію до збільшення. При цьому у жінок він є достовірно вищим, ніж у чоловіків (p<0,05) і може слугувати показником тромботичного ризику у даної категорії пацієнтів.

3. Моніторинг коагуляційного статусу хворих, що отримують ниркозамісну терапію програмним гемодіалізом, може покращити профілактику можливих тромботичних ускладнень.
Запровадження в лабораторну практику розробленого комплексного показника у вигляді Фк дозволить
більш адекватно оцінювати можливість розвитку тромбофілій у даної категорії хворих.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕРОВ ГЕМОСТАЗА И ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХБП VД СТАДИИ
Сторожук А.Б., Шевчук С.В., Селезнёва И.Б., Сторожук Л.А., Довгалюк Т.В., Сторожук Б.Г.
Аннотация. Нарушения в системе гемостаза больных ХБП VД ст., лечащихся программным гемодиализом, связаны с
высоким тромботическим риском. Комплексные исследования возможных причин и предикторов тромбофилий могут
улучшить лечебные и профилактические меры борьбы с тромботическими осложнениями. Поиск же доступных способов
прогнозирования данных осложнений является весьма актуальным. Цель - разработать способ прогнозирования развития
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тромботических осложнений у данной категории больных, который позволял бы выявлять степень нарушений гемостаза.
Обследовано 88 пациентов ХБП VД ст., лечатщихся программным гемодиализом, у которых определяли фибринолитический потенциал и уровень растворимого фибрина и Д-димера иммуноферментным методом. Предложено использовать
разработанный фибринолитический коэффициент (Фк) для прогнозирования тромботических осложнений. Установлено,
что предложенный способ оценки гемостаза с помощью Фк дает возможность объективно характеризовать состояние
коагуляционного звена и может служить показателем тромботического риска.
Ключевые слова: гемостаз, гемодиализ, фибринолитический коэффициент, тромботической риск.
POSSIBILITIES OF USING HEMOSTASIS MARKERS AND PARAMETERS OF HEMOSTATIC POTENTIAL FOR PREDICTING
THROMBOTIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH CKD STAGE VD
Storozhuk O.B., Shevchuk S.V., Seleznyova I.B., Storozhuk L.O., Dovgalyuk T.V., Storozhuk B.G.
Annotation. Violations in the hemostatic system of patients with chronic kidney disease (CKD) of the VD stage treated with program
hemodialysis are associated with a high thrombotic risk. Comprehensive studies of the possible causes and predictors of thrombophilia
can improve the therapeutic and prophylactic measures to combat thrombotic complications. The search for available methods for
predicting these complications is very relevant. The goal is to develop a method for predicting the development of thrombotic
complications in this category of patients, which would allow identifying the degree of hemostasis disorders. We examined 88 patients
with CKD VD, treated with program hemodialysis, who determined the fibrinolytic potential and the level of soluble fibrin and D-dimer
by enzyme immunoassay. It is proposed to use the developed fibrinolytic coefficient (Fc) to predict thrombotic complications. It was
found that the proposed method for assessing hemostasis using Fc makes it possible to objectively characterize the state of the
coagulation link and can serve as an indicator of thrombotic risk.
Keywords: hemostasis, hemodialysis, fibrinolytic coefficient, thrombotic risk.
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Анотація. У роботі на основі клінічного та МРТ обстеження та подальшої артроскопічної веріфікації 444 пацієнтів
описані найбільш інформативні та доступні тести клінічної діагностики м'якотканинних пошкоджень плечового суглобу.
Використовували наступні діагностичні тести: "типової локалізації болю", "порушення плечолопаткового ритму", "очікування небезпеки" ("apprehension"), передній драйвер тест, компресійно ротаційний тест, задній драйвер тест, імпінджмент
тест Ніра, Ховкінса, слабкості відведення, слабкості зовнішньої ротації, "lift off", "belly press", "псевдопаралічу". Вираховували чутливість та специфічність для кожного клінічного тесту. Статистично доведена їх чутливість та специфічність.
Виявлено, що для клінічної діагностики пошкодження передньо-нижньої губи плечового суглоба більш діагностично привабливим є передній "драйвер-тест"; для діагностики пошкодження верхньої губи плечового суглоба - компресійно-ротаційний
тест, перевагу має задній "драйвер-тест"; для діагностування синдрому субакроміального конфлікту - поєднання двох
тестів: Hawkins тесту та імпінджмент тесту; для діагностики пошкоджень надостьового м'яза - тест слабкості відведення; підостьового м'яза - тест слабкості зовнішньої ротації; для діагностики тотального пошкодження ротаторної
манжети плеча (РМП) - тест "падаючої" руки; специфічність "belly press" test вища за специфічність "Lift off" test при
неможливості завести руку за спину. Таким чином, тести характерної локалізації болю та порушення плечолопаткового
ритму є достатніми, щоб запідозрити у хворого патологію саме плечового суглобового комплексу.
Ключові слова: плечовий суглоб, клінічна діагностика, суглобова губа, обертальна манжета плечового суглоба, синдром субакроміального конфлікту.

Вступ
Завдяки особливостям анатомічної будови плечового суглобового комплексу (ПСК), його нормальне функціонування напряму залежить від низки пасивних та
активних систем, утворених м'якотканинними елементами (МЕ), як то суглобова губа, зв'язкові елементи капсули суглоба, м'язи ротаційної манжети плеча [1]. Окрім
того, порушення функції лише однієї ланки ПСК миттєво
викликає спочатку функціональні, а надалі й морфологічні зміни в решті інших [2]. Пошкодження МЕ ПСК з
порушенням функції є дуже поширеними в усіх вікових
групах пацієнтів, особливо у людей працездатного віку
[9], що вказує на значну соціальну значимість проблеми. Раннє виявлення такої патології дозволяє провести
своєчасні лікувально-профілактичні засоби та зменшити негативні наслідки від її хронізації та виникнення ускладнень. Проте раннє виявлення пошкоджень МЕ ПСК
є досить складною проблемою не лише в Україні, але й
у світі. Це пов'язано з двома факторами. По перше,
відмічається невисока обізнаність профільних спеціалістів в питаннях норми та патології ПСК, по друге,
ефективний метод інструментальної діагностики даної
патології як то магнітно резонансна томографія (МРТ) є
вартісним та не широко доступним, особливо в невеликих населених пунктах. Тому застосування ефективних
методик клінічної діагностики дозволить ще на первинному етапі надання допомоги з високим ступенем достовірності встановити попередній діагноз. Після встановлення попереднього діагнозу направлення таких
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пацієнтів на МРТ значно збільшить ефективність методу та дозволить уникнути "непотрібних" обстежень, зменшивши витрати як пацієнта так і держави.
Метою даної роботи було систематизувати найбільш
інформативні та легкі в виконанні клінічні тести обстеження МЕ плечового суглоба.

Матеріали та методи
Матеріал роботи становили 444 пацієнти, що обстежувались, а в подальшому пройшли хірургічне лікування під артроскопічним контролем патології МЕ ПСК в
Медичному Центрі МПП "фірма Реабілітація" з 2013 по
2016 рік. Методи, що використовувалися: клінічний, МРТ,
артроскопічний та статистичний. До вивчення брались
пацієнти, яким по результатам МРТ дослідження було
встановлено діагноз пошкодження суглобової губи та/
або пошкодження ротаційної манжети плеча. Використані дані МРТ дослідження шести різних центрів з апаратами напруженістю магнітного поля 1 Тесла і вище.
Аналізували консультативні заключення даних обстежень та проводили додаткове вивчення зображень для
створення власного погляду на результати МРТ досліджень. Чутливість і специфічність МРТ обстеження у даному вивченні не досліджували. Пацієнтам проводили
клінічну діагностику та діагностичну артроскопію, як етап
необхідного реконструктивного втручання. Використовували наступні діагностичні тести: "типової локалізації
болю", порушення плечолопаткового ритму", "очікуван-

©Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Сергієнко Р.О., Сатишев М.М.

ня
небезпеки"
("apprehension"), передній драйвер тест,
компресійно ротаційний тест, задній
драйвер тест, імпінджмент тест Ніра, Ховкінса,
слабкості
2
3 відведення, слабкості зовнішньої ротації, "lift off", "belly
press", "псевдопаралічу" [4]. Під час проРис. 1. Суглобова западина правої ло- ведення діагностичпатки схематично збоку. Суглобова ної артроскопії попегуба умовно поділена на верхню (1), редній діагноз підзадню (2), передню (3).
тверджувався або
спростовувався. Пошкодженням суглобової губи вважали повну періостеолабральну сепарацію.
Розподіл пошкоджень губи за локалізацією вказаний на рисунку 1. Тотальним ушкодженням вважали
періостеолабральну сепарацію всіх відділів суглобової
губи [7].
Малим пошкодженням ротаційної манжети плеча
вважали повне відокремлення від плечової кістки одного сухожилка з утворенням дефекту діаметром до 2
см, середнім - повне відокремлення від плечової кістки
одного та частково другого сухожилка з утворенням дефекту діаметром до 5 см, великим - повне відокремлення від плечової кістки двох та частково третього сухожилка, масивним - повне відокремлення від плечової кістки трьох сухожилків РМП. Тотальним вважали
ушкодження з повним відокремленням від плечової
кістки всіх чотирьох сухожилків РМП.
Для кожного клінічного тесту ми вираховували чутливість та специфічність за формулами.
Чутливість вираховувалась за формулою:

1

Se 

Таблиця 1. Розподіл пацієнтів з пошкодженням хрящової губи
плечового суглобу за локалізацією пошкодження, гендерними
та віковими ознаками.
Локалізація
пошкодження

Пацієнтів
всього

Жінок

Чоловіків

Середній
вік

Пошкодження верхньої
хрящової губи

109

7

102

25,4

Пошкодження передньої
хрящової губи

49

12

37

26,0

Пошкодження задньої
хрящової губи

27

3

14

28,3

Тотальне пошкодження
хрящової губи

2

1

1

25,2

Всього

187

24

163

25,6

Таблиця 2. Розподіл пацієнтів з пошкодженням обертальної
манжети плечового суглобу за типом пошкодження, статтю
та віком.
Тип пошкодження

Пацієнтів
всього

Мале пошкодження
РМП

121

32

89

45,6

Середнє пошкодження
РМП

86

24

62

52,4

Велике пошкодження
РМП

39

12

27

58,6

Масивне пошкодження
РМП

8

3

5

60,3

Тотальне ушкодження
РМП

3

1

2

65,4

Всього

257

70

187

50,8

TP
100%,
D

TN
100%,
TN  FP

де TN - кількість істинно негативних результатів;
FP - кількість хибнопозитивних результатів.

Результати. Обговорення
Розподіл пацієнтів з пошкодженням хрящової губи
за типом пошкодження представлений у таблиці 1.
Усього до аналізу були залучені 187 хворих. Зазначимо, що серед пацієнтів з пошкодження хрящової губи
плечового суглоба більшість становили чоловіки, а саме
ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

Середній
вік

87%. Середній вік пацієнта - 25,6 років, 36% хворих належали то цієї вікової групи. Найбільше було пацієнтів з
пошкодженням верхньої губи. Взагалі, у групі пацієнтів з
пошкодженням суглобової губи не зустрічались пацієнти
молодше 16 років та старше 36 років. Це не означає, що
пошкодження губи не зустрічаються поза меж даної вікової категорії. Проте наші дані вказують на той факт, що

де TP - істинно позитивний результат дослідження;
D- - кількість всіх хворих.
Специфічність (SP) - вираховувалась за формулою:

SP 

Жінок Чоловіків

“Вісник Вінницького національного медичного університету”,
2019, Т. 23, №4

Рис. 2. Тест типової
локалізації болю в
плечі [2, 4].
Типовою локалізацією
болю при патології
плечового суглоба є
еполетна зона. Біль
локалізується в еполетній зоні, не іррадіює нижче верхньої
третини передпліччя і
вище шиї, пальці не
німіють, не виникає
відчуття "повзання
мурашок".
Чутливість тесту 64%
Специфічність 80%
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Для визначення порушення
плечолопаткового ритму пацієнта
просять:
- підняти вгору обидві випрямлені
руки;
- закласти руки за голову і розвести
лікті;
- поставити руки на пояс.

Клініцист спостерігає за наявністю
асиметрії при цих рухах, яка
фіксуватиметься у разі патології
плечового суглоба.
Чутливість тесту 75%
Специфічність 88%
Рис. 3. Тест порушення плечолопаткового ритму [2, 4].

Рис. 4. Тест "очікування небезпеки" А ("apprehension") [2, 3, 4], передній драйвер
тест [2, 4, 5, 6]. Вказують на пошкодження переднє-нижньої частини суглобової губи.
А. Проводиться максимальне відведення та зовнішня ротація плеча; вважається
позитивним, якщо у пацієнта з'являється відчуття небезпеки вивиху. Чутливість
тесту - 54%, Специфічність тесту - 92%
Б. Проводиться зміщення голівки плечової кістки вперед великим пальцем руки,
при цьому лопатку утримують 2-4 пальцями тієї ж руки дослідника; вважається
позитивним, якщо голівка плечової кістки зміщується вперед з тенденцією до підвивиху або вивиху. Чутливість тесту - 55%, Специфічність тесту - 85%

Рис. 5. Тести O'Briens SLAP test (А) [2, 4] та компресійно-ротаційний тест (Б) [8].
Вказують на пошкодження верхньої частини суглобової губи.
А. Проводиться згинання плеча 90 градусів, аддукція 10 градусів та внутрішня
ротація (великий палець направлений вниз), при цьому пацієнта просять піднімати
руку вгору з опором; вважається позитивним при виникненні болю. Чутливість
тесту - 78%, Специфічність тесту - 73%
Б. Проводиться абдукція плеча та одночасно вісьова компресія з зовнішньою та
внутрішньою ротацією; вважається позитивним при виникненні болю. Чутливість
тесту - 92%, Специфічність тесту - 88%

Рис. 6. Задній "драйвер-тест" [2, 6].
Проводиться зміщення голівки плечової
кістки дозаду великим пальцем руки, при
цьому інша рука дослідника утримує лопатку; вважається позитивним, якщо голівка плечової кістки зміщується дозаду
та виникає больовий синдром.
Чутливість тесту - 53%, Специфічність
тесту - 83%

Рис. 7. Імпінджмент тест [4] (А). Тест Hawkins (Б) [2, 4]. Вказують на наявність Рис. 8. Діагностика пошкодження надоссиндрому субакроміального конфлікту.
тьового м'яза: тест слабкості відведення
А. Проводиться згинання в плечовому суглобі при розігнутій у ліктьовому суглобі (А) [2, 4].
руці з опором; позитивний тест при появі болю. Максимальна болючість при відведенні руки під кутом 70-120°, при подальшому відведенні біль зменшується.
Чутливість тесту - 46%
Специфічність тесту - 90%
Б. Проводиться згинання плеча та ліктьового суглоба до 90°, після чого виконується внутрішня ротація плеча; вважається позитивним при наявності болю.
Чутливість тесту - 78%
Специфічність тесту - 59%

пошкодження суглобової губи є клінічно значущим переважно для молодих пацієнтів. Усі пацієнти даної гру-
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А. У положенні відведення та згинання в
плечовому суглобі до 45° та розгинання
ліктьового суглобу просять з максимальним
зусиллям виконати елевацію верхніх кінцівок
з опором; позитивним вважається при наявності больового синдрому та слабкості в
порівнянні із здоровою кінцівкою. Чутливість
тесту - 78%, Специфічність тесту - 88%

пи пов'язують виникнення захворювання з травмою.
Скаржаться на біль, відчуття нестабільності, клацання
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Рис. 9. Діагностика пошкодження підос- Рис. 10. Діагностика пошкодження підлопаткового м'яза: "Lift off" test (А) [2, 4, 5],
тьового м'яза: тест слабкості зовнішньої тест натискання на живіт ("belly press test") (Б) [2, 4, 9].
А. У положенні руки, заведеною за спину на рівні попереку, без розгинання в ліктьоротації [2, 4].
У положенні згинання в ліктьовому суглобі до 90° та приведенні до тулуба плеча
просять здійснити зовнішню ротацію плеча з опором; позитивним вважається при
больовому синдромі і слабкості в порівнянні із здоровою кінцівкою. Чутливість
тесту - 52%, Специфічність тесту - 90%

вому суглобі, просять здійснити відштовхування від спини до опорної руки дослідника; слабкість або неможливість свідчать про позитивний тест.
Чутливість тесту - 82%, Специфічність тесту - 80%
Б. У положенні кисті на животі дослідник просить провести відштовхування ліктями вперед від тулуба з опором; слабкість або неможливість свідчать про позитивний тест. Чутливість тесту - 40%, Специфічність тесту - 98%

Рис. 11. Діагностика тотального пошкодження РМП:
симптом "падаючої" руки [2, 4].
Неможливість утримання кінцівки
при пасивному її
згинанні та відведенні дослідником.
Чутливість тесту 27%
Специфічність тесту - 88%

під час рухів у плечі. Скарги посилюються під час фізичних навантажень.
Розподіл пацієнтів з пошкодженням обертальної манжети за типом пошкодження представлений у таблиці 2.
Усього було проаналізовано дані 257 пацієнтів. Зазначимо, що серед пацієнтів з пошкодженням ротаторної
манжети плечового суглоба переважну більшість становили чоловіки, а саме 73%. Середній вік пацієнтів становив 50,8 років. Пацієнти від 45 до 60 років становлять
переважну більшість. На малі та середні розриви РМП
припадає 80,5% випадків. Розміри ушкоджень збільшуються з віком хворих. Усі хворі скаржаться на біль, хруст,
велика кількість - на зниження сили в плечі, неможливість
виконання рухів вище рівня плеча. Нерідко визначається нічний біль. Зв'язку з травмою переважна кількість
хворих не відмічає.
Опис клінічних тестів для діагностики пошкоджень
суглобової губи, результати вивчення їх чутливості та специфічності вказані на рисунках 2-6.
Опис клінічних тестів для діагностики пошкоджень
РМП, результати вивчення їх чутливості та специфічності
вказані на рисунках 7-11.
Таким чином, для переважної кількості пацієнтів тести характерної локалізації болю та порушення плечолоІSSN 1817-7883
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паткового ритму мають високу чутливість та специфічність
і, особливо при сумісному застосуванні, є достатніми, щоб
запідозрити у хворого патологію саме ПСК.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Пацієнти з пошкодженням суглобової губи є особами молодого віку, які чітко вказують на наявність травми
в анамнезі, скаржаться на біль, клацання, відчуття нестабільності в плечовому суглобі при навантаженнях.
2. Чутливість переднього "драйвер-тесту" перевищує
чутливість тесту небезпечності "apprehension" (90%/52%).
Специфічність переднього "драйвер-тесту" також перевищує специфічність тесту небезпечності "apprehension"
(85%/80%). Тому для клінічної діагностики пошкодження
передньо-нижньої губи плечового суглоба більш діагностично привабливим є передній "драйвер-тест", хоча він
складніший у виконанні.
3. Чутливість компресійно-ротаційного тесту перевищує чутливість O'Briens SLAP test (73%/47%). Специфічність компресійно-ротаційного тесту також перевищує специфічність O'Briens SLAP test (98%/55%), тому
для діагностики пошкодження верхньої губи плечового
суглоба більш доречним є використання компресійноротаційного тесту.
4. Задній "драйвер-тест" має оптимальну чутливість 90%
та специфічність 85% тому ми віддаємо йому перевагу.
5. Пацієнти з пошкодженням ротаційної манжети плеча є переважно особами середнього і старшого віку, які в
основному не пов'язують виникнення патології з травматичною подією, скаржаться на біль в спокої та при навантаженнях, клацання, зниження сили елевації, зовнішньої, внутрішньої ротації.
6. Чутливість імпінджмент тесту перевищує чутливість
Hawkins тесту (90%/72%), проте специфічність Hawkins
тесту перевищує специфічність імпінджмент тесту (66%/
14%), тому для діагностування синдрому субакроміаль-
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ного конфлікту ми вважаємо оптимальним поєднання
двох тестів: Hawkins тесту та імпінджмент тесту.
7. Тест слабкості відведення має оптимальну чутливість 85% та специфічність 80%, тому ми віддаємо
йому перевагу при діагностиці пошкоджень надостьового м'яза. Тест слабкості зовнішньої ротації має чутливість 52% та специфічність 90%, що є цілком достатнім для діагностики пошкоджень підостьового м'яза. Тест "падаючої" руки має чутливість 27% та специфічність 88% тому ми обираємо його при діагностиці

тотального пошкодження РМП.
8. Чутливість "Lift off" test становила 82%, що більше,
ніж чутливість "belly press" test (40%), тому "belly press"
test в більшості використовується, при неможливості
завести руку за спину. При цьому специфічність "belly
press" test вища за специфічність "Lift off" test (98%/80%).
Таким чином, проведення описаних нами простих
клінічних тестів доказово дає змогу надійно клінічно діагностувати патологію плеча. Ми рекомендуємо їх для
широкого використання профільними спеціалістами.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЯГКОТКАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Сергиенко Р.А., Сатишев Н.М.
Аннотация. В работе на основе клинического и МРТ обследования и последующей артроскопической верификации 444
пациентов описаны наиболее информативные и доступные тесты клинической диагностики мягкотканных повреждений
плечевого сустава. Использовали следующие диагностические тесты: "типичной локализации боли", "нарушения плечо
лопаточного ритма", "ожидания опасности" ("apprehension"), передний драйвер тест, компрессионно ротационный тест,
задний драйвер тест, импинджмент тест Нира, Ховкинса, слабости отвода, слабости внешней ротации, "lift off", "belly
press", "ложнопаралича". Вычисляли чувствительность и специфичность для каждого клинического теста. Статистически доказана их чувствительность и специфичность. Выявлено, что для клинической диагностики повреждения передне-нижней губы плечевого сустава более диагностически привлекательным является передний "драйвер-тест"; для
диагностики повреждения верхней губы плечевого сустава - компрессионно-ротационный тест, преимущество имеет
задний "драйвер-тест"; для диагностики синдрома субакромиального конфликта - сочетание двух тестов: Hawkins теста
и импинджмент теста; для диагностики повреждений надостьевой мышцы - тест слабости отвода; подостьевой мышцы
- тест слабости внешней ротации; для диагностики тотального повреждения ротаторной манжеты плеча (РМП) - тест
"падающей" руки; специфичность "belly press" test выше специфичности "Lift off" test при невозможности завести руку за
спину. Таким образом, тесты характерной локализации боли и нарушения плечелопаточного ритма являются достаточными, чтобы заподозрить у больного патологию именно плечевого суставного комплекса.
Ключевые слова: плечевой сустав, клиническая диагностика, суставная губа, вращающаяся манжета плечевого сустава,
синдром субакромиального конфликта.
CLINICAL DIAGNOSTICS OF THE SHOULDER'S SOFT TISSUE INJURES
Sergienko R.O., Satyshev M.M.
Annotation. Our study is based on data of 444 patients with clinically, MRI diagnosed and then arthroscopically proved diagnosis of the
shoulder's soft tissue injures. Used the following diagnostic tests: "typical pain localization", shoulder blade rhythm disturbance,
"apprehension", front driver test, compression rotary test, rear driver test, impedance test Nir, Hawkins, weaknesses of withdrawal,
weakness of external rotation, "lift off", "belly press", "false paralysis". We have described the most informative and simple clinical tests.
Sensitivity and specificity for each clinical test were calculated. Sensitivity and specificity of these tests are statistically adjusted. It has
been found that for clinical diagnostics of damage to the anterior-lower lip of the shoulder joint is more diagnostically attractive is the
anterior driver test; for diagnosis of damage to the upper lip of the shoulder joint - compression-rotation test, preference is given to the rear
"driver test"; for the diagnosis of subacromial conflict syndrome - a combination of two tests: Hawkins test and impingement test; for
diagnosis of lesions of the supraspinatus muscle - test of weakness of the abduction; underarm muscle - test of weakness of external
rotation; for the diagnosis of total damage to the rotator cuff (RС) - test "falling" hand; the specificity of "belly press" test is higher than the
specificity of "Lift off" test when it is impossible to get your hand behind your back. Thus, tests of characteristic localization of pain and
disturbance of the shoulder bladder rhythm are sufficient to suspect the patient of the pathology of the shoulder joint complex itself.
Keywords: shoulder joint, clinical diagnostics, articular lip, rotator cuff of the shoulder joint impingement syndrome.

685

ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

“Вісник Вінницького національного медичного університету”,
2019, Т. 23, №4

“Вісник Вінницького національного медичного університету”, 2019, Т. 23, №4
ІSSN 1817-7883 eІSSN 2522-9354

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2019-23(4)-22
УДК: 614:616-058:617.726-009.12-084

АНАЛІЗ ВИТРАТИ-ВИГОДА ПРОГРАМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СПАЗМУ АКОМОДАЦІЇ
У ШКОЛЯРІВ
Старинець М.О., Очередько О.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018)
Відповідальний за листування:
e-mail: starinetsm@gmail.com

Статтю отримано 12 серпня 2019 р.; прийнято до друку 16 вересня 2019 р.

Анотація. Актуальність дослідження обумовлена поширеністю спазму акомодації у школярів та невизначеністю щодо
клініко-економічної ефективності програм профілактики. Метою дослідження була розробка нового підходу до аналізу
витрати-вигода з оцінкою ефективності програм попередження спазму акомодації у школярів. Запропонована методологія
базується на економічній теорії морального ризику і включала аналітичну оптимізацію з виведенням моделі еквілібриуму.
Дані організовані в динамічну вибірку школярів за панельним дизайном з поповненням за рахунок першокласників впродовж
2012-2015 років з подальшим спостереженням до 2017 р. обсягом 1115 учнів. З'ясовано, що з позицій витрати-вигода
додаткові заходи розширеної програми профілактики, спрямовані перш за все на покращення комплаянсу та вдосконалення
менеджменту стандартної програми, дають чистий прибуток у 42,45% школярів (430 із 1013). Встановлено, що переваги
розширеної програма збільшуються в термінах витрати-вигода порівняно з існуючою за: наявності у школяра тонзиліту,
обтяженій спадковості, щоденній безперервній роботі за комп'ютером більше 2 год., наявності стресових ситуацій,
потемнінням в очах в анамнезі. Для оцінки профілактичних ПП слід враховувати майбутні виграші, так як ще виразніше ця
проблема стосується профілактики міопії. Це призведе до більшої привабливості розширеної програми попередження
внаслідок її кращої клінічної ефективності (не показано в статті).
Ключові слова: витрати-вигода, профілактика, спазм акомодації.

Вступ
Кількість дітей з міопією в Україні за останні 10 років
зросла в 3 рази, а зі спазмом акомодації (СА) - в 5 разів
[1]. Якщо в 1996-1998 рр. серед аномалій рефракції
більшість становила природжена патологія, то 10 років
по тому збільшилася кількість дітей з набутими формами аметропії [2]. У звя'зку з цим є підстави вважати, що
профілактичні заходи щодо попередження СА та наступної міопії у шкільному віці є економічно виправданими, ще й беручи до уваги організованість контингенту.
Проте ми не знайшли науково-обґрунтованих оцінок
ефективності, зокрема через відсутність аналітичної
методології. Ми обгрунтували таку методологію, базуючись на концепції P. Zweifel, F. Breyer [3], and P. Zweifel,
W.G. Manning [4], і на її основі розробили новий економічний аналіз [5]. Теоретичним підґрунтям стала теорія
морального ризику.

Матеріали та методи

фрейлті моделями.
Аналіз. Методологічна концепція є класичний економічний аналіз витрати-вигода (cost-benefit). Сучасний
аналіз проте неспроможний в двох аспектах: відсутність
можливості включати важливі коваріати, а також порівнювати види лікувань на їх оптимальних рівнях. Найближчими до запропонованої нами є модель Гроссмана (Grossman model) з властивими їх недоліками та
незручностями, і більш поширена і зручна для практичного використання, проте не структурована структурно,
модель фронт'єрного аналізу (frontier analyses). Позитивною рисою моделі Гроссмана є ідея еквілібриуму, як
з'ясувалось з проблемами структурної ідентифікації, тоді
як фронт'єрний аналіз статистично вивірений, проте не
структурований економічною теорією. Ми розвинули ідеї
P. Zweifel, F. Breyer [1], і перевели їх в площину тріади
економічних аналізів витрати-ефективність, витрати-утиліти, і витрати-вигода. Ми є пропонентами економічних
моделей, заснований на еквілібриуму. Проте замість
ринкового, як у моделі Гроссмана, ми сфокусувались
на еквілібриуму пацієнтів, як доречнішого для цілей тріа-

Застосована динамічна вибірка школярів за панельним дизайном з поповненням за рахунок першокласників впродовж 2012-2015 років з подальшим спостереженням до 2017 р. обсягом 1115 учнів. Розширена
  (V )  Ci 
програма профілактики (ПП) ln   i i
 

Vi


призначалась рандомізовано на момент включення у ln  i (Vi )   1  exp[ LP1i ]  1   i (Vi )  2   exp[ LP2 i ]  ln(Ci )  ln(exp LP2 i   exp LP1i )
вибірку 594 учням. Зміни ри- де LP1 і LP2 - лінійні предиктори в стані події (напр., при захворюванні) і за відсутності події
зиків розвитку СА оцінювали (без захворювання), С-витрати пацієнта на участь у програмі\лікування, V-обсяг програми\за проміжками часу до ви- лікування, в<1>, в<2> регресійні коефіцієнти при змінній фінансового стану пацієнта за двох
никнення СА за базовою, з станів.
фракцією нечутливих, та Рис. 1. Модель еквілібриуму витрати-вигода.
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Таблиця 1. Програми профілактики порушення акомодації з
відповідними цінами у гривнях ( ) і євро (€).
€

Заходи ПП
Консультація окуліста 1 раз/рік

200

6,67

Консультація невропатолога 1 раз/рік

200

6,67

*Консультація психолога 1 раз/рік

300

10

ЛФК 2 рази/рік

600*2=1200

40

Масаж 1 рази/рік

1000

33,33

Гімнастика для очей (постійно)
Вітамінотерапія 1 раз/рік

220

7,33

Штучні сльози (за показами)

100

3,33

*Додатковий річний візит до офтальмолога

100

3,33

Всього, запропонована ПП

3320

110,67

Всього, стандартна ПП

2920

97,33

Щоденне перебування на свіжому повітрі

Примітка. * - додаткові заходи розширеної ПП.

ди. Загальний вигляд виведеної нами моделі еквілібриуму витрати-вигода представлений на рисунку 1.
Прямі витрати повязані безпосередньо з діями, направленими на профілактику порушення СА. Їх зручно
розглянути відповідно до стандартної (існуючі протоколи) та рекомендованої нами (розширеної) ПП (табл. 1).
Індивідуалізовані прямі витрати отримані на основі
оцінки реально здійснених щорічних заходів в динаміці
на протязі спостереження. Для зіставлень у динаміці
використовувався лише вимір витрат в євро одиницях.
Розподіли усереднених щорічних витрат (€) на профілактику СА в залежності від участі у розширеній ПП наведений в таблиці 2. Очевидна симетричність розподілів
з суттєвим переважанням витрат за участі (інтерквартильні відстані розподілів не перекриваються). Ще очевидніше ці закономірності продемонстровані графічним
аналізом з використання бокс-плоту (рис. 2). Така
рівномірність розподілів пов'язана насамперед з агрегацією витрат за роками, а також певної
варіації витрат на заходи, здійснені в
ЛПЗ комунальної та приватної форм
власності. Така варіація є важливою для
компенсації відсутності інформації щодо
інших економічних змінних, про що йтиметься далі. Привертає увагу невеликий
інкремент витрат розширеної проти стандартної ПП, який становить всього 13,34€
і складає 12,05% вартості стандартної
ПП. Реалізовані на практиці величини
склали відповідно 21,14€ і 21,05%. Такі
відмінності обумовлені інтенсивнішим
використанням заходів профілактики СА
за розширеною ПП, головним удосконаленням якої є підвищення комплаянсу
школярів і батьків, а також вдосконалення менеджменту ПП за рахунок кращого
динамічного контролю виконання програми. Тому ці закономірності є колатеральним свідченням досягнення мети удосконалення ПП СА.

Результати. Обговорення
Інкрементні показники витрати-вигода (ICBR) отримуються за вищезгаданою
формулою або масштабуванням ICER з
фактором масштабу попереджених витРис. 2. Розподіли економічних змін (затрат та додаткових витрат).
рат, тобто 406,7€. Більші за 1 значення
ICBR вказують на "прибутковість" розширеної ПП поТаблиця 2. Розподіл усереднених щорічних витрат на профілактику СА залежно від участі у розширеній ПП, €.
рівняно з традиційною, а саме, якщо ICBR = 1,1, це означає, що додатковий євро, вкладений в розширену ПП
Участь мінімум 1й кварт. Медіана Середнє 3й кварт. максимум
(тобто потрачений на вдосконалення менеджменту
55,77
74,59
79,74
79,26
84,34
99,14
стандартної ПП), дає виграш в 10 центів. Тоді як менші
+
77,89
96,07
100,50
100,40
104,50
119,30
за 1 значення ICBR вказують на економічну нераціоРозподіл усереднених щорічних додаткових витрат у зв'язку з участю у
нальність, напр., ICBR = 0,7 означає, що додатковий
розширеній ПП, €
євро, вкладений в розширену ПП, призводить до втрат
20,57
20,81
21,05
20,99
21,21
21,28
V
30 центів.
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із 1013).
Ми проаналізували, які саме фактори обумовлюють значення ICBR>=1. Для цього ми
ввели дихотомну змінну ybin із значеннями 1
для школярів із ICBR>=1 і 0 у разі ICBR<1. Ми
здійснили логістичну регресію ybin на фактори, які суттєво модифікували ICER з результатами, зведеними у таблиці 3.
Таким чином, вірогідність досягнення
ІСВR>=1 збільшується (за рангом важливості)
при:
1. наявності тонзиліту
2. обтяженій спадковості
3. щоденній безперервній роботі за комп'ютером більше 2 год
4. наявності стресових ситуацій
5. проживанні сім'ї у гуртожитку або найманій квартирі
6. потемніннях в очах в анамнезі
7. довшій тривалості програми за класом
на закінчення спостереження
Також можна зробити висновок, що
вірогідність
досягнення ІСВR<1 збільшуєтьРис. 3. Блок-плот розподілу оцінених індивідуальних значень ICBR ПП СА.
ся (за рангом важливості) при:
На рисунку 3 зображений розподіл оцінених індиві1. тривалості нічного сну менше 8 год.
дуальних значень ICBR у вигляді бокс-плоту. З'ясува2. відсутність щоденного активного відпочинку
лось, що з позицій витрати-вигода додаткові заходи роз3. синдромі сухого ока
ширеної ПП, спрямовані перш за все на покращення
4. у хлопчиків порівняно з дівчатками
комплаянсу та вдосконалення менеджменту стандарт5. наявності миготливого тіку в анамнезі
ної ПП, дають чистий прибуток у 42,45% школярів (430
6. пізнішому призначенні ПП (клас на початок спосТаблиця 3. Оцінки фіксованих ефектів (β) логістичної моделі з залежною змінною 1|ICBR>=1, та 0|ICBR<1 процедури glm() R.

β

m

t

p

Константа

-0,153

0,623

0,25

0,805600

Стать

-1,840

0,261

7,04

1,91e-12***

клас на закінчення спостереження

0,887

0,186

4,76

1,95e-06***

обтяжена спадковість

4,157

0,566

7,35

2,01e-13***

миготливий тік в анамнезі

-1,773

0,482

3,67

0,000238***

часті головні болі

0,063

0,262

0,24

0,810693

потемніння в очах в анамнезі

1,227

0,387

3,17

0,001517**

синдром сухого ока

-2,958

0,710

4,17

3,09e-05***

наявність тонзиліту

4,651

0,449

10,36

<2e-16***

тривалість нічного сну менше 8 год

-6,324

0,520

12,17

<2e-16***

щоденна безперервна робота за комп'ютером більше 2 год

2,089

0,270

7,74

1,01e-14***

відсутність щоденного активного відпочинку

-4,445

0,336

13,23

<2e-16***

проживання сім'ї у гуртожитку або найманій квартирі

1,478

0,384

3,85

0,000117***

наявність стресових ситуацій

1,498

0,254

5,90

3,59e-09***

кількість дітей в сім'ї

0,037

0,205

0,18

0,858080

клас на початок спостереження

-0,973

0,228

4,26

2,03e-05***

тривалість спостереження*участь у ПП

-0,088

0,050

1,77

0,076913

Фактори

Примітка. Кодування суттєвості (р): 0 *** 0.001 ** 0.01 *
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Таблиця 4. Профілі груп школярів за значеннями ICBR, %.
Фактори/градації*

ICBR>=1

ICBR<1

ICBR 1

хлопчики

33,26

46,48

33,26

клас на закінчення спостереження 3

13,02

16,64

13,02

клас на закінчення спостереження 4

13,95

13,38

13,95

клас на закінчення спостереження 5

19,30

10,63

19,30

клас на закінчення спостереження 6

16,05

9,43

16,05

клас на закінчення спостереження 7

15,12

10,81

15,12

клас на закінчення спостереження 8

5,81

14,41

5,81

клас на закінчення спостереження 9

5,58

8,06

5,58

клас на закінчення спостереження 10

4,19

6,00

4,19

клас на закінчення спостереження 11

6,98

10,63

6,98

обтяжена спадковість (1)

16,28

3,43

16,28

миготливий тік в анамнезі (1)

5,35

5,32

5,35

часті головні болі (1)

31,40

26,42

31,40

потемніння в очах в анамнезі (1)

15,58

8,58

15,58

синдром сухого ока (1)

2,09

4,63

2,09

наявність тонзиліту (1)

24,88

4,46

24,88

тривалість нічного сну менше 8 год (1)

12,33

39,62

12,33

щоденна безперервна робота за комп'ютером понад 2 год (1)

36,98

21,10

36,98

відсутність щоденного активного відпочинку (1)

40,47

83,70

40,47

проживання сім'ї у гуртожитку/найманій квартирі (1)

9,77

6,00

9,77

наявність стресових ситуацій (1)

44,88

28,13

44,88

клас на початок спостереження 1

46,28

40,65

46,28

клас на початок спостереження 2

16,05

9,43

16,05

клас на початок спостереження 3

15,12

10,81

15,12

клас на початок спостереження 4

5,81

14,41

5,81

клас на початок спостереження 5

5,58

8,06

5,58

клас на початок спостереження 6

4,19

6,00

4,19

клас на початок спостереження 7

6,98

10,63

6,98

тривалість*участь0-2

43,72

39,62

43,72

тривалість*участь3

7,44

8,75

7,44

тривалість*участь4

6,98

8,58

6,98

тривалість*участь5

41,86

43,05

41,86

Примітка. *(1) вказує на присутність фактору (код градації =1).

тереження)
7. пізнішому призначенні саме розширеної ПП (тривалість спостереження*участь у розширеній ПП)
Для практичності і наочності ми показуємо спостережений склад школярів із ICBR>=1, та ICBR<1 за суттєвими модифікаторами в таблиці 4.
Темним фоном виділені суттєві відмінності складу
факторів з багатьма градаціями
Також наведений "граничний" склад, де спостережені індивідуальні значення ICBR1. Звичайно, для
накопичення школярів з високими ICBR ми можемо
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використовувати лише (оптимальні) для цього градації,
наприклад, пропонувати розширену ПП лише дівчаткам.
Хоч звичайно на практиці це неможливо. Проте можливо призначати програму не пізніше другого класу, і важливо не закінчувати її в період навчання. Саме на такі
градації факторів звернена увага у таблиці виділенням
фоном.
Наприкінці зазначимо, що аналіз витрати-ефективність є більш доцільним для аналізу ефективності
профілактичних програм у дітей та їх удосконалень порівняно з аналізом витрати-вигода. Це очевидно при-
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наймні з двох причин. По-перше, ніякої додаткової
інформації індивідуального рівня, яка видозмінює інкремент показника, показник ICBR не містить. Індивідуальні
значення інкременту повністю переходять з ICER. Подруге, ICBR є чутливим до варіації джерел витрат та цін.
Якщо взяти майже 200% річний темп росту цін на медичні препарати та послуги, що спостерігалось в середньому за роки 1013-1017, то розширена ПП СА набуває
привабливості позитивного прибутку у більш ніж 94%
школярів уже в наступні 2 роки. Крім того, для оцінки
профілактичних ПП слід враховувати майбутні виграші,
так як ще виразніше ця проблема стосується профілактики міопії.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Відсутність побудованої на економічній теорії аналітичної методології утруднює оцінку економічної ефективності програм профілактики. Ми обґрунтували таку
методологію, базуючись на концепції Звейфеля П., Брейєра Ф. На її основі розробили нову балансову модель
економічного аналізу, який долає методологічні вади

класичної тріади витрати-ефективність, витрати-утиліти, і витрати-вигода, а саме неможливість врахування
як оптимального обсягу порівнюваних програм, так і
впливу важливих ковариат.
2. Використання моделі до аналізу витрати-вигода
програм попередження спазму акомодації у школярів
дозволило з'ясувати, що з позицій витрати-вигода додаткові заходи розширеної програми профілактики,
спрямовані перш за все на покращення комплаянсу та
вдосконалення менеджменту стандартної програми,
дають чистий прибуток у 42,45% школярів (430 із 1013).
3. Встановлено, що переваги розширеної програма
збільшуються в термінах витрати-вигода порівняно з існуючою за: наявності у школяра тонзиліту, обтяженій спадковості, щоденній безперервній роботі за комп'ютером
більше 2 год, наявності стресових ситуацій, затемненнях в очах в анамнезі.
Для оцінки профілактичних ПП слід враховувати майбутні виграші, так як ще виразніше ця проблема стосується профілактики міопії. Це призведе до більшої
привабливості розширеної ПП внаслідок її кращої
клінічної ефективності (не показано в статті).
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АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ-ВЫГОДА ПРОГРАММ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
Старинец М.А., Очередько А.Н.
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена распространенностью спазма аккомодации у школьников и неопределенностью относительно клинико-экономической эффективности программ профилактики. Целью исследования была
разработка нового подхода к анализу затраты-выгода оценки эффективности программ предупреждения спазма аккомодации у школьников. Предложенная методология базируется на экономической теории морального риска и включала аналитическую оптимизацию с выводом модели эквиллибриума. Данные организованы в динамическую выборку школьников с
панельным дизайном с пополнением за счет первоклассников в течение 2012-2015 годов с последующим наблюдением до
2017 объемом 1115 учеников. Установлено, что с позиций затраты-выгода дополнительные меры расширенной программы
профилактики, направленные прежде всего на улучшение комплаянса и совершенствования менеджмента стандартной
программы, обеспечивают чистую прибыль в 42,45% школьников (430 из 1013). Установлено, что преимущества расширенной программа увеличиваются в терминах затраты-выгода по сравнению с существующей по: наличии у школьника
тонзиллита, отягощенной наследственности, ежедневной непрерывной работе за компьютером более 2 часов, наличии
стрессовых ситуаций, затмениях в глазах в анамнезе. Для оценки профилактических программ следует учитывать
будущие выигрыши, так как еще отчетливее эта проблема касается профилактики миопии. Это приведет к большей
привлекательности расширенной программы предупреждения вследствие лучшей клинической эффективности (не показано в статье).
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Аналіз витрати-вигода програм попередження спазму акомодації у школярів

Ключевые слова: затраты-выгода, профилактика, спазм аккомодации.
COST-BENEFIT ANALYSIS OF ACCOMMODATION SPASM PREVENTION PROGRAMS FOR SCHOOLCHILDREN
Starinets M.O., Oсheredko O.M.
Annotation. The relevance of the study is due to the prevalence of accommodation spasm in schoolchildren and the uncertainty
regarding the clinical and economic effectiveness of prevention programs. The aim of the study was to develop a new approach to costbenefit analysis to evaluate the effectiveness of programs for the prevention of spasm accommodation in schoolchildren. The
proposed methodology is based on the economic theory of moral hazard and included analytical optimization with the derivation of the
equilibrium model. The data are organized into a dynamic sample of schoolchildren with a panel design with replenishment with firstgraders during 2012-2015, followed by observation until 2017 with sample size of 1115. It has been established that from a cost-benefit
perspective, additional measures of an expanded prevention program, aimed primarily at improving compliance and improving the
management of a standard program, provide a net profit in 42.45% of students (430 out of 1013). It has been established that the
benefits of an expanded program increase in terms of cost-benefit compared to the existing one: in the schoolchildren with tonsillitis,
burdened heredity, daily continuous computer work for more than 2 hours, the presence of stressful situations, a history of eclipses in
the eyes. To evaluate preventive programs, future gains should be considered, since this problem is even more clearly related to the
prevention of myopia. This will lead to greater efficiency of the expanded program due to better clinical efficacy (not shown in the
article).
Keywords: сost-benefit, prevention, spasm of accommodation.
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Анотація. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) створює значний економічний тягар для пацієнтів, їхніх
родин та систем охорони здоров'я різних країн загалом. При цьому рівень прихильності до прийому базисної терапії у
пацієнтів з ХОЗЛ низький і складає близько 30-40%. Мета - визначити економічну ефективність заходів з підвищення
прихильності до лікування ХОЗЛ. У дослідження були включені 156 пацієнтів з ХОЗЛ (ІІІ-ІV за GOLD). Дослідження тривало
13 місяців і складалося з 6 візитів. Під час кожного візиту оцінювали прихильність до лікування за показником лічильника доз
доставкового пристрою, проводили інструктаж щодо необхідності дотримуватися режиму базисної терапії, а також
тренінг з користування доставковим пристроєм. Обчислювали витрати на лікування пацієнта з ХОЗЛ протягом року до
початку участі у дослідженні (1-ий рік) та під час участі у дослідженні (2-ий рік). Для всіх отриманих показників розраховували середнє значення та стандартну похибку середнього значення. Достовірність міжгрупової різниці розраховували за
допомогою T-test for dependent samples та критерію χ2 . Показано, що прихильність до лікування ХОЗЛ зросла з 44,41±1,07%
до 75,21±0,78%, тобто на 30,8% (р<0,001). На тлі підвищення прихильності сумарні витрати на лікування пацієнтів з
приводу ХОЗЛ протягом року зменшилися з 20304,88±976,68 грн до 9258,13±507,90 грн, тобто на 54,4%. Таким чином,
підвищення рівня прихильності до лікування ХОЗЛ дозволяє суттєво (на 54,4%) зменшити середньорічну вартість лікування цього захворювання. Встановлення частоти візитів у медичний заклад для підтримання досягнутого рівня прихильності має перспективу подальших досліджень.
Ключові слова: ХОЗЛ, прихильність до лікування, витрати на лікування, вартість лікування.

Вступ
Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)
створює значний економічний тягар для пацієнтів, їхніх
родин та систем охорони здоров'я різних країн загалом.
Прямі витрати на лікування пацієнтів з ХОЗЛ у ЄС складає близько 38,6 млрд. євро щорічно. У США щорічні
прямі витрати на лікування пацієнтів з ХОЗЛ складає 32
млрд. доларів, а непрямі витрати пов'язані з ХОЗЛ - 20
млрд. доларів [4].
Лікування пацієнта, що хворіє на ХОЗЛ, зростає залежно від важкості перебігу захворювання. Так, щорічні
витрати на лікування з ХОЗЛ І GOLD складають 1681
долар США, з ХОЗЛ ІІ GOLD - 5037 доларів США, з ХОЗЛ
ІІІ - 10812 доларів США на рік. Витрати на госпіталізації
пацієнтів з ХОЗЛ складають близько 45-50% від загальних прямих витрат на їхнє лікуваня [2].
За результатами об'ємного ретроспективного аналізу проведеного у Великій Британії, вартість лікування
пацієнта протягом року без врахування вартості медикаментів складає в середньому 2108 фунтів. Ця сума
відрізняється залежно від того скільки загострень ХОЗЛ
було у пацієнта протягом року і складала для пацієнтів,
що перенесли 1, 2 та 3 загострення - 1523 фунти, 2405
фунтів та 3396 фунтів відповідно [5].
В Україні у доступній науковій літературі вказана
інформація висвітлена недостатньо. Проведення фармакоекономічного дослідження в нашій країні є досить
складним. Пацієнти нерідко відхиляються від рекомендацій лікаря, самостійно змінюють базисну терапію, при
цьому відомості про таку зміну у рутинній медичній до-

кументації відсутні.
Мета дослідження - визначити економічну ефективність заходів з підвищення прихильності до лікування ХОЗЛ у пацієнтів з важким та дуже важким перебігом
цього захворювання.

Матеріали та методи
У дослідження були включені 156 пацієнтів з важким та дуже важким перебігом ХОЗЛ (ІІІ-IV за GOLD
2017), в т.ч. чоловіки - 83 (53,2%), жінки - 73 (46,8%).
Супутня ессенціальна артеріальна гіпертензія (АГ) була діагностована у 90 (60,9%) пацієнтів, ішемічна хвороба серця (ІХС) - у 20 (12,8%) пацієнтів.
Дослідження тривало 13 місяців і складалося з 6
візитів. Ініціальний візит 0 проводився до початку заходів з оптимізації прихильності. Під час цього візиту
відбувалося ознайомлення з формою інформованої згоди для участі у дослідженні. Пацієнтам, які висловили
згоду брати участь у дослідженні, видавався 1 дискус,
що містив засіб базисної терапії. Через 1 місяць пацієнтам було запропоновано з'явитися у центр для оцінки
ініціального рівня прихильності до прийому базисної
терапії з приводу ХОЗЛ.
На візиті 1 розпочиналися заходи з оптимізації прихильності. Візити 2, 3, 4 та 5 проводилися через 1, 3, 6 та
12 місяців після візиту 1 відповідно.
Під час кожного з візитів 1-5 з пацієнтами проводили:
1) коротке структуроване обговорення необхідності
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дотримуватися режиму базисної терапії ХОЗЛ;
2) початковий тренінг / ре-тренінг вміння користуватися доставковим пристроєм дискус;
3) кількаразова демонстрація пацієнтом техніки користування доставковим пристроєм. Техніка користування доставковим пристроєм здійснювалася пацієнтом на
демо-дискусах, тобто на доставкових пристроях, що не
містять діючої речовини для уникнення передозування.
Одноразова демонстрація коректного користування інгалятором, з нашої точки зору, не може свідчити
про стійкі набуті навички. У зв'язку з цим пацієнт повинен був тричі поспіль продемонструвати безпомилкову
техніку користування доставковим пристроєм.
Усі перелічені процедури є заходами з підвищення
прихильності до лікування.
Під час візитів 1-5 відбувалася також оцінка рівня
прихильності до лікування, якого вдалося досягнути.
Прихильність - це співвідношення доз препарату, які
прийняв пацієнт, та загальної кількості доз, які були
призначені лікарем, виражене у відсотках.
Для оцінки вартості лікування пацієнтів з ХОЗЛ враховувалися наступні показники:
1) витрати на базисну терапію;
2) витрати на препарат невідкладної допомоги;
3) витрати на лікування загострень ХОЗЛ;
4) витрати на госпіталізації з приводу загострень
ХОЗЛ;
5) витрати на госпіталізації з інших причин;
6) витрати на позапланові консультації сімейного
лікаря;
7) витрати на позапланові консультації лікаря-пульмонолога.
За перший рік (до початку участі пацієнта у дослідженні) вказані показники обчислювалися за даними
рутинної медичної документації, наданої пацієнтами, та
за саморапортуванням пацієнтів. За другий рік (під час
участі у дослідженні) інформація збиралася проактивно під час планових та позапланових звернень пацієнтів
у центр.
У якості базисної терапії використовувався комбінований препарат флутиказону пропіонат/сальметерол.
Вказаний препарат пацієнти принаймні епізодично
приймали до початку участі у дослідженні.
Для порівняння показників прихильності засіб базисної терапії залишено попереднім. В іншому разі заміни клінічних, функціональних та фармакоекономічний
показників у ході дослідження були б пов'язані не лише
зі зміною рівня прихильності до лікування, але й зі
зміною препарату.
У якості засобу невідкладної допомоги використовувався сальбутамол. Враховуючи наявність АГ та ІХС використання сальбутамолу є безпечнішим, ніж іпратропіуму / фенотеролу. Під час участі у дослідженні пацієнти безкоштовно отримували засіб базисної терапії флутиказону пропіонат/сальметерол та препарат не-

693

ІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

відкладної допомоги сальбутамол.
Для розрахунків вартості лікування використовувалася середня роздрібна ціна засобів базисної терапії
та невідкладної допомоги, а також медикаментів для
лікування загострень у аптечних мережах м. Вінниці у
2017-2019 рр.
До вартості лікування загострень ХОЗЛ враховувалися лише ціни препаратів, що рекомендовані для лікування загострень національним чи міжнародним узгоджувальним документом [1, 3]. До таких препаратів належать інгаляційні глюкокортикоїди, інгаляційні χ2-агоністи короткої дії, комбінації М-холіноблокатора та χ2агоністи короткої дії для застосування через небулайзер, системні глюкокортикоїди, антибіотики та муколітики. Дані щодо того, які препарати та у якій кількості
були придбані пацієнтами для лікування загострень
ХОЗЛ, були взяті для підрахунків з рутинної медичної
документації, а саме з карт амбулаторних хворих та консультативних висновків.
Препарати, що не рекомендовані вказаними документами (наприклад, вітаміни, імуномодулятори) до
вартості лікування загострень ХОЗЛ не включалися.
За даними планово-фінансового відділу Міської
клінічної лікарні №1 м. Вінниці, вартість 1 ліжко-дня у
пульмонологічному відділенні складала 59,96 грн у
2016-2018рр. і 145,00 грн у 2019-2020 рр. Вартість 1
ліжко-дня у терапевтичному стаціонарі складала 68,51
грн у 2016-2018рр. та 164,00 у 2019-2020рр. Вартість
консультації сімейного лікаря (терапевта) становила
18,08 грн у 2016-2018рр. та 66,00 грн у 2019-2020рр.
Вартість консультації лікаря-пульмонолога складала
20,64 грн у 2016-2018рр. та 71,00 грн у 2019-2020 рр.
Розрахунок вартості консультацій та госпіталізацій
на основі вказаних вихідних даних міг би створити хибне
уявлення про економічний ефект заходів з підвищення
прихильності.
Вартість консультації сімейного лікаря для цього
дослідження була визначена 150,00 грн, вартість консультації лікаря-пульмонолога - 170,00 грн.
Вартість 1 доби госпіталізації для цілей цього дослідження була визначена 700,00 грн, яка включає в себе
"готельні послуги". Прийняті умовні вартості консультацій
та госпіталізацій у дослідженні були порівнювані з цінами на такі послуги у приватних медичних закладах м.
Вінниці у 2017 р. і тому більшою мірою відображали
справедливу ринкову вартість вказаних видів медичних
послуг.
Вартість медикаментів, які використовувалися для
лікування у стаціонарі, не була включена у ціну госпіталізації, оскільки у рутинній медичній документації не було
достатньо даних для обчислення їх вартості.
У загальну річну вартість лікування пацієнтів не включалися також витрати на виїзди бригад швидкої медичної допомоги, оскільки з рутинної медичної документації не можна було отримати точні дані щодо кількості
виїздів.
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При обчисленні вартості різних видів медичної допомоги щорічне індексування ціни не проводилося, не
зважаючи на те, що вона могла змінюватися.
Для всіх отриманих показників обчислене середнє
значення та стандартна похибка середнього значення.
Достовірність міжгрупової різниці в групах вартість консультації розраховували за допомогою T-test for
dependent samples та критерію χ2. Достовірними вважали відмінності при значенні імовірності похибки (р)
менше 0,05.

Результати. Обговорення
Прихильність до лікування ХОЗЛ зросла з
44,41±1,07% до 75,21±0,78%, тобто на 30,8% (р<0,001).
Дані, що характеризують вартість лікування пацієнтів з
ХОЗЛ, підсумовані у таблиці 1.
У ході підвищення прихильності до лікування витрати на базисну терапію очікувано зросли з 1420,51±22,95
грн до 3517,56±22,04 грн, тобто на 2097,05 грн (у 2,48
рази від початкової суми).
Витрати на засіб невідкладної допомоги зменшили-

ся з 827,69±11,09 грн до 451,15±7,51 грн, тобто на 376,54
грн (на 45,5% від початкової суми).
Внаслідок активних дій з оптимізації прихильності
до прийому базисної терапії загальна кількість загострень ХОЗЛ протягом року зменшилася з 2,07±0,08 до
0,87±0,07 (р<0,001). Витрати на лікування загострень
ХОЗЛ знизилися з 1742,12±71,72 грн до 1078,78±80,70
грн, тобто на 663,34 грн (на 38,1% від початкової суми).
Найбільш виражений результат був досягнутий щодо
зменшення витрат на госпіталізації. Загальна кількість
госпіталізацій з приводу загострень ХОЗЛ протягом року
зменшилася з 1,26±0,10 до 0,48±0,07 (р<0,001). Витрати на госпіталізації з приводу загострень ХОЗЛ зменшилися з 11298,08±788,16 грн до 3021,86±450,47 грн, тобто на 8276,22 грн (на 73,3% від початкової суми).
Витрати на госпіталізації з інших причин зменшилися з 3775,69±533,98 грн до 703,59±167,41 грн, тобто на
3072,10 грн (на 81,4% від початкової суми).
Суттєво зменшилися витрати на позапланові консультації сімейного лікаря та лікаря-пульмонолога, на
488,54 грн (63,5%) та 297,37 грн (63,4%) відповідно.

Таблиця 1. Динаміка фармакоекономічних показників у пацієнтів з ХОЗЛ до та під час участі у дослідженні (з розрахунку на 1
пацієнта).
Етапи спостереження
Абсолютна динаміка
середньої величини,
грн (%)

Р

3517,56±22,04

+2097,05 (+147,6%)

<0,001

451,15±7,51

-376,54 (-45,5%)

<0,001

1742,12±71,72

1078,78±80,70

-663,34 (-38,1%)

<0,001

Витрати на госпіталізації з приводу загострень ХОЗЛ, грн

11298,08±788,16

3021,86±450,47

-8276,22 (73,3%)

<0,001

Витрати на госпіталізації з інших причин, грн

3775,69±533,98

703,59±167,41

-3072,10 (-81,4%)

<0,001

769,31±27,22

280,77±40,31

-488,54 (-63,5%)

<0,001

1-ий рік
(до початку участі
у дослідженні)

2-ий рік
(під час участі
у дослідженні)

Витрати на базисну терапію, грн

1420,51±22,95

Витрати на препарати швидкої допомоги, грн

827,69±11,09

Витрати на лікування загострень ХОЗЛ, грн

Фармакоекономічні показники

Витрати на позапланові консультації сімейного лікаря, грн
Витрати на позапланові консультації лікаря-пульмонолога, грн
Сумарні витрати, грн

469,10±17,83

171,73±13,13

-297,37 (-63,4%)

<0,001

20304,88±976,68

9258,13±507,90

-11046,75 (-54,4%)

<0,001

Примітка. Достовірність міжгрупової різниці (Р) кількості пацієнтів розрахована за критерієм χ2.

Таблиця 2. Динаміка кількості пацієнтів з ХОЗЛ, що не потребували витрат на окремі види медичної допомоги до та під час
участі у дослідженні.
Етапи спостереження
1-ий рік
(до початку участі
у дослідженні),
n=156

2-ий рік
(під час участі
у дослідженні),
n=156

Абсолютна динаміка
середньої величини,
грн (%)

Р

15 (9,6%)

63 (40,4%)

+48 (+30,8%)

<0,001

Пацієнти без витрат на госпіталізації з приводу загострень
ХОЗЛ, к-ть (%)

59 (37,8%)

115 (73,7%)

+56 (+35,9%)

<0,001

Пацієнти без витрат на госпіталізації з інших причин, к-ть (%)

116 (74,4%)

140 (89,7%)

+24 (+15,3%)

0,002

Пацієнти без витрат на позапланові консультації сімейного
лікаря, к-ть (%)

16 (10,3%)

63 (40,4%)

+47 (+30,1%)

<0,001

Пацієнти без витрат на позапланові консультації
лікаря-пульмонолога, к-ть (%)

16 (10,3%)

63 (40,4%)

+47 (+30,1%)

<0,001

Фармакоекономічні показники

Пацієнти без витрат на лікування загострень, к-ть (%)

2

Примітка. Достовірність міжгрупової різниці (Р) кількості пацієнтів розрахована за критерієм χ .
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Сумарні витрати на лікування пацієнтів з приводу
ХОЗЛ протягом року зменшилися з 20304,88±976,68 грн
до 9258±507,90 грн, тобто на 11046,75 грн (на 54,4% від
початкової суми).
На окрему увагу заслуговують показники, які характеризують кількість пацієнтів, що не вимагають певного
виду терапевтичних інтервенцій (табл. 2).
Кількість пацієнтів, у яких не було загострень ХОЗЛ
протягом року і відповідно витрат коштів на їх лікування
зросла з 15 (9,6%) до 63 (40,4%).
Кількість пацієнтів, які не потребували госпіталізацій
з приводу загострень ХОЗЛ, збільшилася з 59 (37,8%)
до 115 (73,3%).
Кількість пацієнтів, які не були госпіталізовані з інших
причин (не пов`язаних з загостреннями ХОЗЛ), зросла
з 116 (74,4%) до 140 (89,7%).
Кількість пацієнтів, які не потребували позапланових консультацій сімейного лікаря та лікаря-пульмонолога та відповідно не мали витрат на вказані види медичної допомоги, зросла з 16 (10,3%) до 63 (40,4%).
Середньорічне лікування пацієнтів з ХОЗЛ в Україні
є суттєво дешевшим, ніж у США та у Великій Британії
передусім через значно нижчий рівень оплати роботи
лікарів та іншого медичного персоналу. Так, за нашими
даними, в Україні середньорічна вартість лікування

пацієнтів з ХОЗЛ III-IV GOLD становила 20304,88±976,68
грн до заходів з підвищення прихильності. У США цей
показник становив 10812 доларів (близько 294 086,40
грн), у Великій Британії - 2108 фунтів (73 780 грн) [2, 5].
Імовірно, що при вищому рівні оплати праці медичного
персоналу, а також урахуванні всіх можливих витрат (в
т.ч. витрат на виїзди бригад швидкої медичної допомоги
та медикаменти, що купуються під час госпіталізацій)
економічний ефект заходів з підвищення прихильності
до лікування ХОЗЛ буде ще більш відчутним.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Заходи з оптимізації призвели до суттєвого зростання рівня прихильності до лікування ХОЗЛ - на 30,8%.
2. Заходи з оптимізації прихильності до лікування
ХОЗЛ дозволили зменшити загальнорічну вартість лікування 1 пацієнта на 11046,75 грн, тобто на 54,4% від
початкової вартості.
3. Підвищення прихильності до лікування ХОЗЛ на
кожен 1% дозволяє зменшити загальнорічну вартість
лікування пацієнта з ХОЗЛ на 358,66 грн.
Перспективи подальших досліджень полягаують у
встановленні частоти візитів у медичний заклад для
підтримання досягнутого рівня прихильності.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ХОЗЛ: МОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ?
Сидоров А.А.
Аннотация. Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) является значительным экономическим бременем
для пациентов, их семей и систем здравоохранения разных стран в целом. При этом уровень приверженности к лечению
у пациентов с ХОЗЛ составляет 30-40%. Цель исследования - определить экономическую эффективность мер по увеличению приверженности к лечению ХОЗЛ. В исследование были включены 156 пациентов с ХОЗЛ ІІІ-IV по GOLD. Исследование продолжалось 13 месяцев и состояло из 6 визитов. Во время каждого визита оценивали приверженность к лечению по
показателю счетчика доз доставочного устройства, проводили инструктаж о необходимости придерживаться режима
базисной терапии, а также тренинг по использованию доставочного устройства. Рассчитывали расходы на лечение
пациента с ХОЗЛ на протяжении года до начала участия в исследовании (1-ый год) и во время участия в исследовании (2-
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ой год). Для всех полученных показателей рассчитывали среднее значение и стандартную ошибку среднего значения.
Достоверность межгрупповых отличий в группах рассчитывали с помощью T-test for dependent samples и критерия χ2.
Показано, что приверженность к лечению ХОЗЛ возросла с 44,41±1,07% до 75,21±0,78%, то есть на 30,8% (р<0,001). На
фоне повышения приверженности суммарные расходы на лечение пациентов по поводу ХОЗЛ на протяжении года уменьшились с 20304,88±976,68 грн до 9258,13±507,90 грн, то есть на 54,4%. Таким образом, повышение уровня приверженности
к лечению ХОЗЛ позволяет существенно (на 54,4%) уменьшить среднегодовую стоимость лечения. Установление частоты визитов пациентов в медицинское учреждение для поддерживания достигнутого уровня приверженности имеет перспективу дальнейших исследований.
Ключевые слова: ХОЗЛ, приверженность к лечению, расходы на лечение, стоимость лечения.
ADHERENCE TO COPD TREATMENT INCREASE: IS IT POSSIBLE TO REDUCE THE COST OF TREATMENT?
Sidorov A.A.
Annotation. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) makes a significant economic burden for the patients, their families and
for the healthcare systems of different countries in general. At the same time the level of adherence to basis therapy is 30-40%. Aim
of the study is to determine cost effectiveness of the measures for adherence to COPD treatment increase. 156 patients with COPD (IIIIV GOLD) were included into study. The duration of the study was 13 months and it consisted of 6 visits. During each visit the adherence
to treatment was measured according to value of inhaler dose counter. The instruction regarding necessity to adhere to basis therapy
regimen as well as training of correct inhaler use technique were conducted. The costs for the patient with COPD treatment were
calculated for 1 year before the start of the patients' participation in the study (first year) and during their participation in the study
(second year). The average value and standard error of average value were calculated for all the parameters. The comparison of
parameters of intergroup differences was made with use of T-test for dependent samples and criterion χ2. It is shown that the adherence
to COPD treatment rose from 44.41±1.07% to 75.21±0.78%, i.e. by 30.8% (p<0.001). On the background of adherence increase total
cost for the patients treatment due to COPD diminished from 20304.88 ± 976.68 UAH to 9258.13 ± 507.90 UAH, i.e. by 54.4% during the
year. Thus, adherence to COPD treatment increase permits to diminish the annual treatment cost for this disease significantly (by
54.4%). Detection of patients' visits frequency to medical institution in order to maintain the level of adherence to treatment which was
already achieved has the prospect of further research.
Keywords: COPD, adherence to treatment, treatment costs, value of treatment.
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Анотація. Мета роботи - дослідження рівня психосоціального стресу та стану психічного здоров'я у моряків далекого
плавання, для визначення необхідності створення специфічних для даного контингенту системних заходів з охорони їх
психічного здоров'я. Протягом 2016-2019 рр. обстежено 300 моряків далекого плавання, серед яких було 200 представників
морського торгового флоту (110 членів командного складу та 90 матросів) та 100 працівників морського пасажирського
флоту України (70 осіб командного складу та 30 - рядового). Усі обстежені були чоловіками, громадянами України. Дослідження включало використання клініко-психопатологічного та психодіагностичного методів. Виявлено, що серед обстежених у кожній групі не менше третини осіб, що звернулися за консультацією до лікаря, не мали ознак порушення психічного
здоров'я або дезадаптації. Серед респондентів з окремими проявами психічної дезадаптації різної вираженості та клінічного наповнення було більше представників командного складу (командирів торгівельного флоту було більше, ніж пасажирського 53% vs 45%), а серед матросів обох флотів кількість таких осіб була приблизно однаковою (37% vs 40%). Найбільша
кількість осіб з вираженими проявами психічної дезадаптації клінічного рівню вираженості було зафіксовано серед матросів пасажирського флоту (27%), у той час як серед командирів кількість таких осіб не мала статистичної різниці (16%
vs 13%). Здорові особи без ознак дезадаптації не відчували тягаря стресового навантаження; обстежені з дезадаптивними
проявами донозологічної вираженості і змісту, мали помірний рівень психосоціального стресу; у пацієнтів з вираженими
психопатологічними включеннями встановлено тяжкий рівень стресового тягаря. Отже, рівень психосоціального стресу
справляє значний вплив на формування порушень психічного здоров'я у моряків далекого плавання, що повинно враховуватись при розробці специфічних заходів психотерапії та психопрофілактики для даного контингенту.
Ключові слова: моряки далекого плавання, психосоціальний стрес, порушення психічного здоров'я.

Вступ
За інформацією Міністерства інфраструктури України, морський транспортний комплекс нашої держави є
багатофункціональною структурою з одним з найпотужніших потенціалом між провідними країнами світу, серед джерел якого найбільшу цінність мають кадри
морського транспортного і пасажирського флотів, загальна кількість яких складає більш ніж 100 тисяч моряків-громадян України [1].
Специфіка праці моряків далекого плавання передбачає суттєві наднормові навантаження за рахунок професійно обумовленого оксидативного, дизрегуляторного, емоційного та психосоціального стресу [15]. Проте,
якщо питання медичного і психофізіологічного відбору
членів екіпажів суден морського флоту знаходяться в
постійні увазі спеціалістів гігієни праці та морської медицини [6, 11, 14, 15, 16], то проблеми, пов'язані зі станом психічного здоров'я моряків, здебільшого розробляються у площині суто психологічних [4, 7, 8, 9, 13, 17], а
іноді - й педагогічних [2, 12, 18] досліджень, що звужує
можливості розробки і впровадження дієвих персоніфікованих заходів його підтримки, корекції і збереження
у даного специфічного контингенту.
Метою даної роботи було дослідження рівню психосоціального стресу та стану психічного здоров`я у моряків далекого плавання, для визначення необхідності
створення специфічних для даного контингенту системних заходів з охорони їх психічного здоров'я.
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Матеріали та методи
Для досягнення поставленої мети на засадах інформованої згоди з дотриманням принципів біоетики і деонтології протягом 2016-2019 років було обстежено 300
осіб - моряків далекого плавання, серед яких було 200
представників морського торгового флоту та 100 працівників морського пасажирського флоту України. Усі обстежені були чоловіками, громадянами України.
Враховуючи специфічність та незіставність професійного навантаження командного складу морського
флоту та обов'язків рядових матросів, обстежені були
додатково розділені на групи залежно від рангу та звання. Так, серед представників морського торгового флоту у дослідженні приймали участь 110 членів командного складу (капітани далекого плавання, перші та другі
помічники капітанів, механіки), та 90 матросів (матроси, мотористи, пампери, коки); серед обстежених працівників морського пасажирського флоту були 70 осіб
командного складу та 30 - рядового.
Усі респонденти були обстежені в період після повернення з рейсу, на базі декількох медичних установ
(медичний центр "Академмарін" НУ ОМА, КУ "Одеський
обласний центр психічного здоров'я", кафедра психіатрії,
наркології та психології Одеського національного медичного університету, медичні центри "Шаг до життя",
"Віта" та ін.), під час добровільного звернення за консультацією лікаря-психіатра.
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Таблиця 1. Базові соціально-демографічні характеристики обстежених, %.
Представники торгівельного флоту,
n=200 осіб

Показник

вік

освіта

сімейний
стан

Командний склад,
n=110 осіб

Матроси,
n=90 осіб

Командний склад,
n=70 осіб

Матроси,
n=30 осіб

25-35

20,9

48,9

12,8

46,7

36-50

53,6

43,3

68,5

50,0

більше 50

25,4

7,8

18,6

3,3

середня

-

14,4

-

16,7

середня-спеціальна

-

85,6

-

83,3

вища

100,0

-

100,0

-

одружені

62,7

55,5

58,5

53,3

розлучені

37,3

45,5

41,4

46,7

Дослідження включало використання клініко-психопатологічного і психодіагностичного методів. Після первинного структурованого інтерв'ю, проводили скринінг
психічного стану через об`єктивізацію можливих проблем за допомогою "Тесту нервово-психічної адаптації"
І. Н. Гурвіча [3], після чого оцінці піддавали рівень психосоціального стресу, випробовуваного респондентами (з
використанням однойменної шкали Л. Рідера) [5].
Висновок про наявність адаптивного/дезадаптивного стану робили, виходячи з результатів тестування, запропонованого автором методики: менше 20 балів відсутність ознак психічної дезадаптації, 21-30 балів нервово-психічна нестійкість, окремі прояви психічної
дезадаптації, 31-40 балів - висока вірогідність психічної
дезадаптації, передхворобливий стан, більше 41 балу виражена психічна дезадаптація, хворобливий стан [10].
Рівень психосоціального стресу оцінювали за наступними критеріями: показник до 0,99 балів - низький, показник в межах 1,00-1,99 балів - помірний, показник
перевищує 1,99 балів - тяжкий.
Основні соціально-демографічні показники обстежених наведені в таблиці 1, з якої виходить, що переважна кількість командирів була у віці 36-50 років, в той
час як серед матросів питома вага осіб 25-35 та 36-50
років була приблизно однаковою. Зрозуміло, що усі представники командного складу мали вищу освіту, а переважна більшість рядових - середньо-спеціальну. Більше
половини чоловіків в усіх групах були одружені, інші розлучені.

Результати. Обговорення
За оцінкою стану психічної сфери (табл. 2) обстежених, відсутність ознак психічної дезадаптації мала місце
серед командирів - у 30,9% офіцерів торгівельного й
42,9% пасажирського флотів, а рядових - у 41,1% матросів торгівельного і 33,3% пасажирського флотів. Таким чином, у 69,1% командирів торгівельного, 57,1%
пасажирського, 58,9% матросів торгівельного і 66,7%
пасажирського флотів була виявлена психічна дезадаптація різної вираженості.
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Представники пасажирського флоту,
n=100 осіб

У 33 командирів торгівельного (30,0%), 20 офіцерів
пасажирського (28,5%), 21 матросів торгівельного
(23,3%) і 5 (16,7%) пасажирського флоту були встановлені окремі ознаки психічної дезадаптації, що вказувало на донозологічну вираженість й несформованість її
симптомів, які розцінювались нами, згідно з рекомендацією автора методики [10], як несприятливі прогностичні маркери розвитку клінічно розгорнутого дезадаптивного стану. У 25 (22,7%), 11 (15,7%), 13 (14,4%) і 7
(23,3%) осіб, відповідно, було діагностовано сформовану дезадаптацію, що, за рекомендацією авторів методики [10], трактувалось нами як прояви невротизації з
високим рівнем психоемоційної напруженості. У 18
(16,4%), 9 (12,8%), 19 (21,1%) і 8 (26,7%) обстежених,
відповідно, встановлена виражена клінічно окреслена
психопатологічна симптоматика, яка досягала не тільки
синдромологічної, а й нозологічної оформленості.
Привертає увагу наявність статистично значущих розбіжностей між кількістю осіб без мінімальних ознак
дезадаптації серед командирів і матросів як торгівельного (р<0,05), так і пасажирського (р<0,01) флотів, а також між командирами торгівельного і пасажирського
флотів (р<0,01). Серед осіб з окремими ознаками психічної дезадаптації значущі розбіжності встановлені між
матросами пасажирського і командирами торгівельного флотів (р<0,01), матросами торгівельного (р<0,01), і
командного складу пасажирського флоту (р<0,01). Серед осіб в стані невротизації та значного психоемоційного напруження значущі розбіжності виявлені між командирами і матросами як торгівельного (р<0,01), так і
пасажирського (р<0,01) флоту, а осіб з клінічно окресленою психічною дезадаптацією - між матросами пасажирського флоту та іншими групами (між командирами
пасажирського флоту розбіжність становить р<0,05, між
представниками торгівельного - р<0,01 в обох випадках).
Таким чином, серед обстежених в кожній групі не
менше третини осіб, що звернулися за консультацією
до лікаря, не мали ознак порушення психічного здоров'я або дезадаптації. Серед респондентів з окремими
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Таблиця 2. Загальний розподіл обстежених хворих за вираженістю психічної дезадаптації, абс.к / %.
Представники
торгівельного флоту, n=200 осіб

Представники
пасажирського флоту, n=100 осіб

командний склад,
n=110 осіб

матроси,
n=90 осіб

командний склад,
n=70 осіб

матроси,
n=30 осіб

34 / 30,9%1**, 2*

37 / 41,1%5*

30 / 42,9%6*

10 / 33,3%

Нервово-психічна нестійкість, окремі ознаки психічної
дезадаптації, 21-30 балів

33 / 30,0%3*

21 / 23,3%5*

20 / 28,5%6*

5 / 16,7%

Висока вірогідність психічної дезадаптації, невротизація,
31-40 балів

25 / 22,7%1*

13 / 14,4%5*

11 / 15,7%6*

7 / 23,3%

Виражена психічна дезадаптація, >41 бала

18 / 16,4%3*

19 / 21,1%5*

9 / 12,8%6**

8 / 26,7%

Амплітуда вираженості психічної дезадаптації

Відсутність ознак психічної дезадаптації, <20 балів

Примітки: рівень статистичної значущості розбіжностей при порівнянні груп командирів та матросів торгівельного флоту:
р<0,01 - 1* , р<0,05 - 1**; рівень статистичної значущості розбіжностей при порівнянні груп командирів торгівельного і пасажирського флотів: р<0,01 - 2*, р<0,05 - 2**; рівень статистичної значущості розбіжностей при порівнянні груп командирів торгівельного і матросів пасажирського флотів: р<0,01 - 3*, р<0,05 - 3**; рівень статистичної значущості розбіжностей при порівнянні
груп матросів торгівельного і командирів пасажирського флотів: р<0,01 - 4*, р<0,05 - 4**; рівень статистичної значущості
розбіжностей при порівнянні груп матросів торгівельного і пасажирського флотів: р<0,01 - 5*, р<0,05 - 5**; рівень статистичної
значущості розбіжностей при порівнянні груп командирів і матросів пасажирського флотів: р<0,01 - 6* , р<0,05 - 6**.

Таблиця 3. Розподіл обстежених за рівнем психосоціального стресу (абс. к. / %; середній бал ± m).
Рівень
психо-соціального
стресу

Представники
торгівельного флоту, n=200 осіб

Представники
пасажирського флоту, n=100 осіб

командний склад, n=110 осіб

матроси, n=90 осіб

командний склад, n=70 осіб

матроси, n=30 осіб

34 / 30,9%1*, 2* сер.б.
0,81±0,101**

37 / 41,1% 5* сер.б.
0,54±0,225**

30 / 42,9%6* сер.б. 0,69±0,14

10 / 33,3% сер.б.
0,73±0,19

помірний

58 / 52,7%1** сер.б.
1,66±0,231**, 2*, 3**

34 / 37,7% сер.б.
1,29±0,13

31 / 44,3% сер.б. 1,44±0,38

12 / 40,0% сер.б.
1,34±0,16

тяжкий

18 / 16,4% 3* сер.б.
2,43±0,312**, 3*

19 / 21,1% сер.б.
2,38±0,294*

9 / 12,8%6** сер.б.
2,19±0,176*

8 / 26,7% сер.б.
2,25±0,46

низький

Примітки: рівень статистичної значущості розбіжностей при порівнянні груп командирів та матросів торгівельного флоту:
р<0,01 - 1*, р<0,05 - 1**; рівень статистичної значущості розбіжностей при порівнянні груп командирів торгівельного і пасажирського флотів: р<0,01 - 2*, р<0,05 - 2**; рівень статистичної значущості розбіжностей при порівнянні груп командирів торгівельного
і матросів пасажирського флотів: р<0,01 - 3*, р<0,05 - 3**; рівень статистичної значущості розбіжностей при порівнянні груп
матросів торгівельного і командирів пасажирського флотів: р<0,01 - 4* , р<0,05 - 4**; рівень статистичної значущості розбіжностей при порівнянні груп матросів торгівельного і пасажирського флотів: р<0,01 - 5*, р<0,05 - 5**; рівень статистичної значущості
розбіжностей при порівнянні груп командирів і матросів пасажирського флотів: р<0,01 - 6*, р<0,05 - 6**.

проявами психічної дезадаптації різної вираженості та
клінічного наповнення було більше представників командного складу (командирів торгівельного флоту було
більше, ніж пасажирського), а серед матросів обох
флотів кількість таких осіб була приблизно однаковою.
Найбільша кількість осіб з вираженими проявами психічної дезадаптації клінічного рівню вираженості було
зафіксовано у матросів пасажирського флоту, в той час
як серед командирів кількість таких осіб не мала статистичної різниці.
Дослідження наявності і вираженості стресового навантаження, яке відчували та від якого потерпали обстежені, показало наступні результати (табл. 3).
Серед загальної кількості обстежених низький
рівень психосоціального стресу виявився притаманним
серед командного складу 30,9% особам торгівельного і
42,2% пасажирського, а серед матросів - 41,1% особам торгівельного й 33,3% пасажирського флотів (розбіжності статистично значущі як між працівниками кожного з видів флоту між собою, так і між командирами та
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матросами різних флотів, р<0,01). У той же час, не можна не відмітити, що у офіцерів торгівельного флоту мав
місце більш високий середній показник психосоціального стресу, який, хоч і знаходився в амплітуді низьких
значень, був вищим, порівняно з іншими обстеженими
(розбіжності були статистично значущі при порівнянні
вираженості стресу у капітанів та матросів торгівельного флоту, р<0,05); на другому місці за вираженістю стресу були матроси пасажирських суден (розбіжність р<0,05
порівняно з матросами торгівельного флоту).
Помірний рівень психосоціального стресового навантаження був характерний для 52,7% командирів торгівельного й 44,3% пасажирського флоту, а також 37,7%
матросів торгівельних й 40,0% пасажирських суден (значущість статистичних розбіжностей між комскладом і
матросами торгівельного флоту складає р<0,05). Найбільша вираженість психосоціального стресу (в рамках
помірних його значень), була зафіксована у командирів
торгівельного флоту (значущість розбіжностей між ними
і матросами як торгових, так і пасажирських суден, ста-
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новить р<0,05, а між капітанами пасажирського флоту р<0,01).
Найбільша кількість осіб з тяжким рівнем психосоціального стресу виявилась притаманною матросам пасажирського флоту (26,7%), що значуще відрізнялося
від таких випадків серед командирів як торгівельного
(16,4%, р<0,01), так і пасажирського (12,8%, р<0,05)
флотів. Однак, найбільша вираженість стресового навантаження (в рамках показників тяжкого стресу), була
властива командному складу торгівельного флоту (зі
значущими розбіжностями з капітанами р<0,05 і матросами р<0,01 пасажирського флоту), на другому місці
- матроси торгівельних суден (статистична значущість
р<0,01 порівняно з командирами пасажирського флоту).
Крім того, слід відмітити прямий зв'язок між результатами визначення станів психічної дезадаптації і рівнем

психосоціального стресу, випробовуваного обстеженими: здорові особи без ознак дезадаптації виявились
такими, що не відчували тягаря стресового навантаження; обстежені з дезадаптивними проявами донозологічної вираженості і змісту, продемонстрували помірний
рівень психосоціального стресу; у пацієнтів з вираженими психопатологічними включеннями встановлено
тяжкий рівень стресового тягаря.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. У формуванні порушень психічного здоров`я у моряків далекого плавання значну роль відіграє психосоціальний стрес, що повинно враховуватись при розробці
специфічних заходів психотерапії і психопрофілактики
для даного контингенту, що становить перспективу даного дослідження.
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УРОВЕНЬ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА И СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У МОРЯКОВ ДАЛЬНЕГО
ПЛАВАНИЯ
Косенко К.А.
Аннотация. Цель работы - исследовать уровень психосоциального стресса и состояние психического здоровья у моряков
дальнего плавания для определения необходимости создания специфических для данного контингента системных мер по
охране их психического здоровья. В течение 2016-2019 гг. обследовано 300 моряков дальнего плавания, среди которых было
200 представителей морского торгового флота (110 членов командного состава и 90 матросов) и 100 работников морского пассажирского флота Украины (70 человек командного состава и 30 - рядового). Все обследованные были мужчинами,
гражданами Украины. Исследование включало использование клинико-психопатологического и психодиагностического
методов. Выявлено, что среди обследованных в каждой группе не менее трети лиц, обратившихся за консультацией, не
имели признаков нарушения психического здоровья или дезадаптации. Среди респондентов с отдельными проявлениями
психической дезадаптации различной выраженности и клинического наполнения было больше представителей командного
состава (командиров торгового флота было больше, чем пассажирского 53% vs 45%), а среди матросов обоих флотов
количество таких лиц была примерно одинаковой (37% vs 40%). Наибольшее количество лиц с выраженными проявлениями
психической дезадаптации клинического уровня выраженности было зафиксировано среди матросов пассажирского флота (27%), в то время как среди командиров в количестве таких лиц не было статистической разницы (16% vs 13%).
Здоровые лица без признаков дезадаптации не испытывали бремени стрессовой нагрузки; обследованные с дезадаптивными проявлениями донозологической выраженности, имели умеренный уровень психосоциального стресса; у пациентов с
выраженными психопатологическими включениями установлен тяжелый уровень стрессового нагрузки. Таким образом,
уровень психосоциального стресса оказывает значительное влияние на формирование нарушений психического здоровья
у моряков дальнего плавания, что должно учитываться при разработке специфических мер психотерапии и психопрофи-
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THE LEVEL OF PSYCHOSOCIAL STRESS AND MENTAL HEALTH STATE IN SAILORS OF LONG-DISTANCE VOYAGES
Kosenko K.A.
Annotation. The purpose of the work is to study the level of psychosocial stress and mental health state in sailors of long-distance
voyages, to determine the need to create system-specific measures for the protection of their mental health. During 2016-2019, 300
sailors of long-distance voyages were surveyed, including 200 merchant fleet representatives (110 crew members and 90 sailors) and
100 workers of passenger-carrying fleet of Ukraine (70 crew members and 30 sailors). All surveyed were male, citizens of Ukraine. The
study involved the use of clinical psychopathological and psychodiagnostic methods. Revealed that among the surveyed in each group,
at least one third of the people who were consulted by a doctor did not show signs of mental health disorder or maladaptation. Among
the respondents with some manifestations of mental maladaptation of different severity and clinical filling, there were more representatives
of crew members (the number of merchant fleet commanders was higher than the number of passenger-carrying fleet commanders 53% vs. 45%), and among sailors of both fleets the number of such persons was approximately the same (37% vs. 40%). The highest
number of persons with pronounced manifestations of mental maladaptation of the clinical level of severity was recorded among
sailors of the passenger-carrying fleet (27%), while among commanders the number of such persons had no statistical difference
(16% vs. 13%). Healthy individuals without signs of maladaptation did not feel the burden of stress; surveyed with maladaptive
manifestations of donozological severity and content, had a moderate level of psychosocial stress; patients with severe psychopathological
inclusions have a severe level of stress. Thus, the level of psychosocial stress has a significant impact on the formation of mental
health disorders in sailors of long-distance voyages, which should be taken into account when developing specific measures of
psychotherapy and psychoprophylaxis for this contingent.
Keywords: sailors of long-distance voyages, psychosocial stress, mental health disorders.
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Анотація. Основою продовольчої безпеки країни та її регіонів є забезпечення оптимальних обсягів виробництва продуктів харчування та їх економічна доступність. Метою статті є визначення шляхів зростання обсягів виробництва
високоякісних продуктів харчування та забезпечення економічної доступності населенню України у придбанні продуктів
харчування. Оскільки обсяг виробництва найбільш важливих продуктів харчування в розрахунку на одну особу знаходиться
на низькому рівні, нагальним є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та її переробки, забезпечення економічної доступності населенню у придбанні продуктів харчування, для чого необхідно розробити на тривалий період
у країні цільову програму розвитку агропромислового комплексу, реформувати аграрний сектор економіки, створити земельну службу за контролем земельних ресурсів і розвивати його структуру: крупні сільськогосподарські підприємства,
фермерські господарства, особисті селянські господарства та кооперативи, запустити прозорий ринок земель сільськогосподарського призначення, де господарями, власниками землі повинні бути громадяни України, надавати всебічну державну підтримку виробникам аграрного сектору, забезпечити умови економічної доступності населенню у придбанні продуктів
харчування.
Ключові слова: обсяг виробництва продуктів харчування, купівельна спроможність, реформування аграрного сектору,
ринок землі, державна підтримка виробників сільськогосподарської продукції.

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями. У попередній публікації було показано, що задоволення потреб населення України в найбільш важливих продуктах харчування
знаходиться на низькому рівні, пов'язаний з недостатнім
обсягом їх виробництва в розрахунку на одну особу [31].
Вирішальну роль у забезпеченні оптимальних обсягів
виробництва продуктів харчування в Україні відіграє аграрний сектор економіки. Дослідженням даної проблеми займаються П.С. Єщенко, В. Опришко, В. Петриченко, Н.В. Прозорова, А.В. Ульянченко, Н.Ф. Федорук, С.В.
Щербина. Метою статті є визначення шляхів зростання
обсягів виробництва високоякісних продуктів харчування та забезпечення економічної доступності населенню України у придбанні продуктів харчування.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних результатів. Виходячи із світового та вітчизняного досвіду, в Україні доцільно розвивати таку виробничу структуру аграрного сектора економіки: сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, особисті селянські господарства та кооперативи.
Проте, щоб аграрний сектор країни наведеної виробничої структури міг ефективно розвиватись, а безпосередній виробник сільськогосподарської продукції
міг її по-господарськи використовувати у відповідності з
рекомендаціями аграрної науки, необхідно визначитись
із статусом виробника. Для цього, перш за все, слід провести інвентаризацію земель сільськогосподарського
призначення та установити їх власника і можливість його
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обробляти землю. Якщо власники земельних паїв не в
змозі особисто їх обробляти чи об'єднуватись в кооперативи, то держава повинна викупити ці землі, а потім
продати їх сільськогосподарським підприємствам країни, фермерським господарствам, особистим сільським
господарствам чи кооперативам або здавати в оренду
землю цим структурам аграрного сектору на визначений Законом про ринок землі термін. При чому, власниками чи орендарями землі повинні бути тільки громадяни України, що витікає з вимог Конституції України, в
статті 13 якої зазначається: "Земля є об'єктом права
власності Українського народу" [1], а в статті 14 наголошується: "Право власності на землю гарантується. Це
право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно до закону"
[1].
Необхідно розуміти кожній людині нашої країни, що
земля є невідтворюване природне, національне багатство. Вона мама, годувальниця, народу України і не може
бути предметом "експорту" олігархам країн світу. Ставши власниками нашої землі, вони позбавлять нащадків
українського народу їх щасливого майбутнього, матеріальної основи в житті і перетворять їх в обезземелених,
безправних наймитів на селі. Земля в країні повинна
використовуватись лише її громадянами з дотриманням усіх вимог агрономічної науки та сприянні з боку
держави у виробництві сільськогосподарської продукції
та її переробці.
Як свідчить світовий і вітчизняний досвід, ключове
місце у виробництві продукції рослинництва, тваринниц-
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тва, овочів, фруктів і ягід повинні зайняти, перш за все,
як спеціалізовані, так і багатогалузеві сільськогосподарські підприємства. Вони повинні забезпечувати також в значній мірі і переробку сільськогосподарської
продукції. Це дасть можливість створювати додаткові
робочі місця, розширювати ринок праці і виробляти додану вартість. Країна зможе експортувати замість сировини (зерна тощо) готову продукцію з доданою вартістю. У всіх сільськогосподарських структурах повинно
розвиватись тваринництво, яке забезпечить потреби
землеробства в органічних добривах.
Прикладом успішного розвитку агропідприємств великотоварного виробництва є ПП "Радівське" с. Радівки
Калинівського району Вінницької області. Це розгалужене прибуткове агропромислове господарство. Продукція, вироблена ПП "Радівське", відповідає високим
стандартам якості і має великий попит серед переробних підприємств області. Загальна площа сільгоспугідь
у господарстві складає 1939,1 га. Тут успішно розвивають як рослинницьку, так і тваринницьку галузі. Пшениці та ячменю вирощують по 76 ц/га, гречки - 25,5 ц/га,
гороху - 36,1 ц/га. Навіть тваринництво, така проблемна
галузь, яка традиційно вважається для України збитковою, в ПП "Радівське" стабільно приносить прибуток.
Поголів'я ВРХ складає 1100 голів, з них 400 корів. Надої
молока на корову становлять 7000 літрів. Худоба утримується в сучасному товарно-молочному комплексі.
Утримуються корови не в гірших умовах, ніж в німецьких
чи данських господарствах. Доїння здійснюється автоматичним доїльним комплексом "Ялинка", який забезпечує мінімум людського фактора, а відтак, мінімум бактеріального забруднення молока. Підготовка та роздача кормів повністю механізована та комп'ютеризована.
Тварини їдять, коли схочуть, утримуються безприв'язно
у спеціальних секціях. Взимку приміщення обігрівається. ПП "Радівське" має власний племзавод з вирощування молодняку ВРХ.
У ПП "Радівське" працює власна переробка-крупорушка на борошно, млин сортового помелу зерна на
борошно, пекарня, макаронний та кондитерський цехи.
Також є пилорама, столярна майстерня, працюють будівельний підрозділ, їдальня. Всього задіяно понад 200
працівників.
Не менш успішно розвивається в господарстві і свинарство. Поголів'я становить 845 голів. У 2016 р. було
вироблено 586 ц свинини при мінімумі ручної праці. На
свинофермі автоматичне прибирання гною, роздача
кормів.
Велика увага приділяється соціальному розвитку
села. За рахунок сільгосппідприємства було проведено
капітальний ремонт школи і дитячого садка та придбано обладнання для медичного пункту, побудовано церкву. Майже 100 тисяч грн у 2016 р. виділили для безкоштовного харчування учнів та дошкільнят. Більше мільйона гривень витратили на лікування, оздоровлення, навчання та інші потреби працівників. Щороку 50 кращих
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працівників за рахунок підприємства відпочивають у
санаторіях [29].
Саме такого типу сільгосппідприємства, багатогалузеві, високоефективні, можливо й більші за земельними площами сільськогосподарського призначення (до
3-4 тис. га) необхідно створювати в країні замість агрохолдингів, які в погоні за швидкими грішми готові на все,
порушують вимоги агрономії, виснажують грунт, що призводить до втрати гумусу українських чорноземів.
Агрохолдинги, як нова форма землекористування,
не передбачені ні Земельним кодексом України, ні земельною реформою. Використовуючи нові машиннотракторні агрегати, сорти та інші інноваційні компоненти, причому, порушуючи сівозміни, вони зайняли провідне місце у вирощуванні зернових та інших продуктів.
Вироблену продукцію переважно експортують з метою
отримання надприбутків. Характерно, що в Україні великі агрохолдинги вже контролюють майже 10 млн гектарів земель сільськогосподарського призначення [35].
Поряд з цим і в іноземців значна кількість земель знаходиться в оренді, а саме кожен четвертий гектар чорнозему України вже в оренді у них. А оренда відбувається через юридичних осіб, у тому числі й через агрохолдинги [17].
Необхідним є надалі функціонування в країні фермерських господарств переважно на сімейній основі
при забезпеченні їх(крім вузькоспеціалізованих) 350400 га земельних угідь (вважаються для них раціональними за обов'язковою умовою розвивати тваринництво), як рекомендує Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" [24]. Проте успішно розвиваються фермерські господарства з використанням і більших
за розмірами площ земельних угідь. Наприклад, найбільший на Вінниччині виробник овочевої продукції фермерське господарство "Август Віталій Анатолієвич", що в
Томашпільському районі, має в обробітку 770 гектарів.
У ньому працює 35 громадян, які займаються поряд з
вирощуванням овочів і виробництвом цукрових буряків,
зернових та технічних культур.
А фермерське господарство "Велес Віта", що знаходиться у Муровано-куриловецькому районі Вінницької
області, має в обробітку 3 тисячі гектарів ріллі і забезпечує роботою 70 селян. Тваринницькі ферми і поля у "Велес Віті" - просторий полігон для практичного впровадження досягнень науки. Тут давно вже збирають врожаї
зернових за шістдесят центнерів з гектара, цукрових буряків - шістсот-сімсот центнерів, розвивається молочне
тваринництво. Усі галузі виробництва у господарстві рентабельні. Отримані мільйонні прибутки спрямовують на зміцнення і розвиток матеріальної бази, оплату
за оренду паїв, соціально культурні потреби шести сіл, у
яких проживають пайовики [13].
У фермерському господарстві "Велес Віта" на науковій основі займаються генетикою вирощування власного поголів'я методом схрещування чорно-рябої худоби вітчизняної селекції з голштинською. Виведені коро-
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ви здатні давати надій обсягом 7-8 тисяч кілограмів
молока за лактацію з вмістом у ньому 3,7-3,8% жиру, а
від окремих тварин можна отримати до 9-10 тисяч кілограмів молока і більше.
Сьогодні в новій фермі з металоконструкцій і скла
утримується 504 дійних корови, з них 85% "своїх". Середньодобовий надій на корову складає 30 літрів. Таких показників у Попелюхах ще ніколи не добивалися, а
фермерське господарство "Велес Віта" щодня продає
на ПраТ "Літинський молокозавод" по 24 тонни молока, що більше ніж шість довколишніх районів, разом взятих [14].
Доцільно розвивати і особисті селянські господарства населення, використовуючи, як рекомендує
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" [24], ділянки площею 2 гектари, переданими фізичним особам у власність або в користування.
Особисті селянські господарства в Україні займають значне місце у виробництві продукції. Наприклад, у
2016 р. вони виробили 43% продукції сільського господарства, з неї 38,7% - продукції рослинництва, у т.ч. 97,8%
- картоплі, 85,9% - овочевих культур, 81,5% - плодових і
ягідних культур; 54,4% - продукції тваринництва, з неї
35,9% - м'яса в забійній вазі, 73,9% - молока, 46,6% яєць [36, 307, 324]. Також розвиток особистих селянських господарств забезпечує трудову зайнятість населення села та його потреби у продуктах харчування.
Ведення особистого селянського господарства пов'язано із значними витратами, що вимагає підтримки з
боку держави. Розрахунки показують, що утримання
корови, зокрема, обходиться в селі в 7500-8000 гривень і навіть більше, якщо врахувати витрати, пов'язані
з вакцинацією, лікуванням в разі хвороби, зарплати найнятим пастухам. А виручка від реалізації молока складає лише 11585 грн на рік, коли його приймали на переробку, наприклад, в 2016 р. у Вінницькій області по 3,7
грн за літр [41], а від корови доять в середньому 15 л
молока в день [4]. Держава ж урядовою програмою
підтримки утримання корів надає лише 900 гривень на
голову [38], що є вкрай недостатнім. Селянам необхідно
сприяти з боку держави і в утриманні тваринницького
стада, і в забезпеченні високоврожайних сільськогосподарських рослин.
Загальновизнаним прогресивним способом обробітку землі і виробництва аграрної продукції є кооперативне сільське господарство. Практика свідчить, що
в кооперативі легше отримати прибуток, збути свою продукцію, а сама вироблена продукція більш якісна та
дешевша для споживача.
У країнах з ринковою економікою більшість сільськогосподарських підприємств беруть участь в кооперації.
Так, у Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Нідерландах
майже всі фермерські господарства об'єднані в кооперативи, у Франції, Бельгії, ФРН та інших країнах Європи
- приблизно 80%, в США, Канаді, Австралії - понад 60%
всіх фермерських господарств. У цих країнах велика
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роль кооперативів у виробництві продуктів харчування.
Характерно, що у країнах Європи через систему
сільськогосподарських кооперативів реалізується до
80% продукції фермерів і забезпечується понад половини поставок виробництва для сільського господарства. В США кооперативи поставляють на ринок 30%
всієї товарної продукції, в тому числі 72% молока, 52%
цукру [40].
Доволі глибокою є історія агропромислової кооперації на теренах України. Вона включає як національні,
так і певні світові тенденції. На сучасному етапі розвитку
господарства країни кооперативний рух в агропромисловому комплексі пов'язаний, насамперед, з необхідністю більш виваженого проведення земельної та аграрної реформ, прийнявши відповідні Закони Верховною
Радою України та Постанови Кабінетом Міністрів України.
На даний час потенціал сільськогосподарської кооперації в Україні залишається недостатньо реалізованим. Невеликою ще є кількість як виробничих, так і обслуговуючих кооперативів.
За даними Асоціації тваринників України, на
01.01.2016 року в Україні було зареєстровано 1947
сільськогосподарських кооперативів, з яких реально
діють лише 558 об'єднань. А на початок 2018 року уже
налічувалось 2069 кооперативів (996 виробничих і 1073
обслуговуючих).
Найбільш поширені в Україні типи кооперативних
об'єднань в агросекторі - багатофункціональні. Їх більше
половини від загальної кількості. Серед обслуговуючих
кооперативів в більшій мірі поширені об'єднання аграріїв для спільного збору врожаю і молочні кооперативи. Також досить розвинені об'єднання для спільного
вирощування овочів і фруктів, кооперативи м'ясного напряму і зернові об'єднання [20]. Але у порівнянні з іншими європейськими країнами - це дуже невелика їх
кількість.
Хоча в Україні ще не багато кооперативів, але тут
вже є свої великі гравці, які допомагають розвивати кооперативний рух. Наприклад, агрохолдинг "Мрія" інвестував 1,5 млн гривень для створення восьми кооперативів в західних областях України, ПНАК охопив уже 300
населених пунктів, і тепер кооператив нараховує понад
6,5 тис. учасників, а компанія "Данон" допомагає створювати молочні і полуничні кооперативи.
У свою чергу, завдяки програмам "Данон" стало простіше придбати ефективне обладнання для доїння корів,
і учасники створених кооперативів підвищують надої за
рахунок цього на 10-25%. Полуничні об'єднання отримали конкретну точку збуту своєї продукції у вигляді компанії ініціатора [10].
Необхідно зауважити, що нашій державі при проведенні економічних реформ важливо орієнтуватись на
нові моделі господарювання, у тому числі і кооперативи, адже саме завдяки їм можна досягти співробітництва і оптимізації фермерських витрат. Тому розвиток
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кооперативного руху є необхідністю в Україні.
Поряд з удосконаленням господарювання у виробничих структурах аграрного сектора у вирішенні проблеми продовольчої безпеки в Україні першочергова роль
належить державі, яка повинна постійно надавати
підтримку сільському господарству. Наприклад, у США,
що є основним експортером продуктів харчування і зерна у світі, рівень державної підтримки сільського господарства становить 40% відносно вартості виробленої
сільськогосподарської продукції, у країнах ЄС - 35%, а в
Японії і Франції - 72%, в Україні - тільки 8,3% [37].
В усьому світі є дотації селу - на кожен гектар пшениці європейський фермер одержує 370 доларів доплати, а на кожну вирощену тонну - ще 60 доларів. Та ще
плюс 100 доларів ринкової доплати [8, c.2]. У Франції,
наприклад, фермеру держава надає дотацію на гектар
250 євро, а на тварину - 200 євро. Фермери, що об'єднались в кооперативи, для придбання техніки можуть отримати в банках кредит під 1-2% річних [33]. В Україні
агропідприємства на утримання кожної корови зможуть
одержати тільки 1800 гривень, а малопотужні фермерські господарства для вирощування кожного теляти - тільки по 2500 гривень [28], а банки ж надають кредит сільськогосподарським виробникам під 18-22%
річних [21].
Тому в Україні необхідно, виходячи із світового досвіду, надавати більш дієву підтримку виробникам аграрного сектора фінансовими ресурсами для створення
належних умов виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення оптимальних
обсягів продуктів харчування в країні. Враховуючи сприятливі природно-кліматичні умови для виробництва
сільськогосподарської продукції і потужний людський
потенціал, Україна в змозі не лише вирішити проблему
продовольчої безпеки, а й стати активним гравцем на
світовому ринку продовольства. На думку вчених, за умов
оптимального землекористування та відповідного рівня
культури землеробства, суттєвої модернізації в напрямі
розвитку підприємницької діяльності на селі, впровадження інноваційних технологій у виробництво та розвиток сільських територій Україна в змозі прогодувати 300320 млн осіб [2].
При вирішенні проблеми продовольчої безпеки країни, з метою покращення здоров'я та збільшення тривалості життя населення, необхідно забезпечити економічну доступність до продуктів харчування усіх верств
населення. У переважної більшості жителів України
низькі доходи та низька купівельна спроможність. Середня місячна заробітна плата в країні у травні 2019р.
складала 10 239 грн (367,69 євро) [32] і є в 5-20 разів
меншою, ніж у розвинутих країнах ЄС. Наприклад, в
Швейцарії вона становила в 2019р. 8 148 євро, Данії - 6
068,97 євро, Португалії - 1801,57 євро, Швеції - 4 338,26
євро, Великобританії - 3 482,35 євро, ФРН - 3 812,50
євро [30].
У собівартості продукції в Україні ще вкрай низька
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частка заробітної плати. За даними Національної академії наук, вона становить 6,3%, а в європейських країнах - понад 30%[23]. І в радянський період цей показник перебував на рівні 25% [18].
Забезпечення європейського рівня заробітної плати чи хоч би наближення до нього потребує більш високого технічного оснащення, впровадження високоефективних технології та організації виробництва. Це дасть
можливість підвищити продуктивність праці та знизити
витрати на виробництво продукції та підвищити частку
заробітної плати в собівартості продукції. При цьому,
треба мати на увазі, що сьогодні моральний та фізичний знос промислових активів в країні становить у середньому 70%. Це основні фонди, які необхідно модернізувати. Енергомісткість українського ВВП в 2-3 рази
вища, ніж у сусідніх державах Східної Європи, а продуктивність праці у 3-4 рази, а іноді й у 5-6 нижча [16].
Украй низьким є також розмір пенсій в Україні. Станом на 1 липня 2019 р. її середній розмір становив
3005,96 грн на місяць, а розмір мінімальної пенсії за
віком - 1564 грн. При цьому, пенсії в розмірі від 1500 до
2000 гривень отримують 42% пенсіонерів від загальної
кількості, а в розмірі від 2000 до 3000 гривень - отримують 27,6% пенсіонерів від загальної кількості [6]. Розмір
пенсій в Україні значно нижчий, ніж у європейських країнах. Наприклад, у ФРН розмір середньої пенсії становить 1176 євро, а мінімальної - майже 800 євро на
місяць[25].
У нас, в країні, існує таке ганебне явище, як бідність,
пов'язане з низькими доходами населення, низькою
його купівельною спроможністю. За даними ООН, за
межею бідності живуть більше 80% українців [22]. МВФ
визнав Україну найбіднішою країною в Європі [16]. За
оцінками експертів, масштаби нерівності у нашій країні
зашкалюють. Різниця в оплаті праці 1% найбільш забезпечених і 50% найменш забезпечених працівників в
Україні сягає 43,3 рази. В Європі цей показник становить 11,7, а в США - 24 [11].
Та й сама відмінність в оплаті праці від найнижчих
до найвищих рівнів, можна сказати, "захмарних", вражаюча. Якщо мінімальна заробітна плата в Україні в
2019 році становить на місяць 4 тис. 173 грн, то максимальна - 300 тисяч гривень і більше. Такий суттєвий
розрив, наголошує доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України В. Опришко, аж ніяк
не відповідає моральним, соціальним, правовим та
іншим критеріям соціальної і правової держави, до якої
держава, відповідно до положень статті 1 Конституції
України, має рухатись [22].
Також резонною є думка доктора юридичних наук,
професора, члена-кореспондента НАН України В. Опришка, що Вищому керівництву держави слід звернути
увагу на те, що у зв'язку з бідністю значна кількість людей країни поступово вимирає. Рівень смертності в Україні перевищує показник народжуваності. За даними
Держстату кількість населення України станом на 1 груд-
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ня 2018 грудня становить 42 млн 177,6 тис. осіб. Однією
з причин цієї ситуації безперечно є низький рівень заробітних плат, пенсійного забезпечення та недостатня
медична допомога [22].
З погляду на велике розшарування суспільства за
оплатою праці було б справедливим ввести в країні прогресивну систему оподаткування доходу фізичних осіб,
знизивши податок на мінімальну місячну заробітну плату
принаймні до 5% порівняно з діючою нині ставкою 18%,
і підвищивши, відповідно, на 8-10% на більш високі
місячні доходи - 40-60 тис. грн, а на "захмарні" за рівнем
доходи - установити норму податку навіть 35-40%.
Важливим в підвищенні купівельної спроможності
населення країни є підвищення заробітної плати працівникам у всіх галузях економіки та в установах і організаціях, що фінансуються з бюджету, зокрема, в охороні
здоров'я. Оплата праці в охороні здоров'я проводиться
у вигляді окладів і здійснюється за Єдиною тарифною
сіткою, що включає 25 розрядів. Проте посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних
осіб на 1 січня календарного року, а не у розмірі рівня
мінімальної заробітної плати.
Такий підхід суперечить положенням економічної
теорії про оплату праці. Прожитковий мінімум є вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження
його здоров'я набору продуктів харчування, а також
мінімального набору непродовольчих товарів та
мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості
[27]. Він застосовується для установлення самого розміру мінімальної заробітної плати. А мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче
якого не може встановлюватись оплата за виконану
працівником норму робіт [39].
Встановлення посадового окладу працівника 1-го
тарифного розряду у розмірі мінімальної заробітної
плати в закладах охорони здоров'я буде забезпечувати
оплату праці у відповідності з кваліфікацією працівника
і ліквідує зрівнялівку в оплаті праці в закладах охорони
здоров'я, яка існує сьогодні, коли, наприклад, палатна
прибиральниця (тарифний розряд 3-й, коефіцієнт підвищення окладу 1,18) і лікар-хірург ІІ-ої категорії (тарифний розряд 12-й, коефіцієнт підвищення окладу 2,12)
отримують фактично заробітну плату однакову-на рівні
мінімальної ставки 4 173 грн на місяць (з 01.01.2019 р.
по 31.12.2019 р.), так як, за розрахунком, палатна прибиральниця отримувала б 2266,78 грн (1921?1,18), а
лікар-хірург - 4072,52 грн (1921?2,12), що менше
мінімальної заробітної плати - 4173 грн, встановленої в
країні на 2019 р. Відповідно і палатна прибиральниця,
і лікар-хірург отримують доплати, аби їх заробітна плата
не була меншою за розміром 4173 грн на місяць. А це
зрівнялівка в оплаті праці, що не враховує рівень квалі-
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фікації працівників. При встановленні ж посадового окладу працівникам 1-го тарифного розряду у розмірі
мінімальної заробітної плати прибиральниця буде отримувати щомісяця 4924 грн (4173х1,18), а лікар-хірург
2-ої категорії - 8 848 грн (4 173х2,12), без врахування
доплат за стаж роботи тощо.
Наведені розрахунки показують, що заробітна плата працівників охорони здоров'я буде враховувати рівень
кваліфікації і буде стимулювати його підвищувати. Проте в Україні це низький рівень оплати праці порівняно з
європейськими країнами. Наприклад, заробіток лікарів
за кордоном за місяць в євро становить: Нідерланди - 6
500, Швейцарія - 8000, Великобританія - 7500, ФРН 6000, Італія - 5 500, Данія - 4 700, Португалія - 2 500 [12].
Враховуючи складність праці, високу відповідальність
за життя при лікуванні хворих і потребу в підвищенні
життєвого рівня, необхідно значно підвищити розмір
оплати праці медичним працівникам України і наблизити його до розміру Європейських країн.
На купівельну спроможність населення України негативно впливає цінова практика, що склалася в країні в
останні роки. Зокрема, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 7 червня 2017 р. про скасування державного регулювання цін на продовольчі товари та послуги на ринках з 1 липня 2017 р., що спричинило зростання цін. За підсумками 2018 р. вони зросли в середньому на 20-40% [5]. Це характеризує непродуманість
економічних кроків в реформуванні економіки, ігнорування світового досвіду. Так звана лібералізація цін на
соціальні продукти перетворилася в ціновий хаос в
країні, у засіб наживи структур, які паразитують і на праці
виробників, і на рівні життя споживачів. У той же час
відомо, що в ряді країн Заходу держава твердо зберігає
за собою контроль за цінами на певну категорію товарів. Наприклад, у США це 12 відсотків всіх цін, у ФРН до 20, у Швеції - до 40 [7].
Необхідно відновити в країні державне регулювання
цін на соціальні продукти, зокрема на продукти харчування, і застосовувати на них пільгові ставки податку на
додану вартість (ПДВ) в розмірі хоч би 10% замість 20%,
що діють сьогодні. Пільгові ставки ПДВ на продукти харчування діють в багатьох високо розвинутих країнах.
Наприклад, в Нідерландах вони становлять 6%, Греції 8%, Італії - 4% [19]. У Румунії у роздрібні продажі ПДВ на
біо-продукти знижено на 9% [9].
Компенсувати обсяг фінансових надходжень до бюджету від зниження ПДВ на продукти харчування в Україні можливо, ввівши податки на виведений з країни в
офшорні зони капітал (з 1991р. з України в офшори виведено 148 млрд доларів, тільки в 2016р. виведено понад 18 млрд доларів США [15]) та підвищивши розміри
податків на предмети розкоші (яхти, літаки, прикраси з
дорогоцінних матеріалів тощо) та нерухомість (вілли,
маєтки тощо), які купують олігархи та інші особи з високими доходами. Також важливим джерелом України
отримати доходи у розмірі 4,8 млрд доларів США щоро-
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ку є подолання корупції на митниці [26].
Україна традиційно залишається аграрною країною.
Вона виробила в 2018р. аграрної продукції на 850 млрд
грн. Обсяг експорту її склав в 2018 році на суму 18,6
млрд доларів [34]. Ключове місце в експорті серед готових до споживання видів аграрної продукції (олія, мед,
мука) займають молоко та молочні продукти, м'ясо та
м'ясопродукти. В 2018 р. Україна експортувала молочної продукції, в перерахунку на молоко, 807 тис. т, м'ясної продукції - 283 тис. т та імпортувала 180 тис. т молочної продукції і 399 тис. т м'ясної [3]. При цьому, середньодушове споживання молокопродуктів і молока в 2018р.
у країні склало 199,1 кг та відстає від раціональної норми споживання на 47,6%, м'ясопродукції на одну особу
52,8 кг та відстає від раціональної норми на 34%. Необхідно нарощувати обсяги переробки, перш за все, експортованих нині у великому обсязі зернових культур і
експортувати вироблені готові до споживання продукти
- муку, крупи, тощо. Також необхідно нарощувати і обсяги виробництва тваринницької продукції та птиці. Але
при нинішніх її обсягах виробництва в країні доцільно
зменшити експортні поставки і більш повно забезпечити потреби населення України в цих продуктах у відповідності з нормами споживання.

Висновки та перспективи подальших
розробок
Для вирішення проблеми продовольчої безпеки України, з метою покращення здоров'я населення і
збільшення тривалості його життя, необхідно:
- розробити на тривалий період (10-15 років) у країні
цільову програму розвитку агропромислового комплексу;
- надати агропромисловому комплексу, територіальним громадам необхідне бюджетне фінансування для
виробничих і соціальних потреб;
- реформувати аграрний сектор економіки, розвивати його структуру, що включає: крупні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, особисті селянські господарства та кооперативи;
- провести в країні інвентаризацію земель сільсько-

господарського призначення;
- з метою правового захисту родючості ґрунтів, дотримання термінів сівозміни, недопущення хаотичного
землекористування створити в країні земельну службу,
як незалежний орган, що контролював би всі земельні
ресурси;
- створити Державний Земельний банк України і запустити прозорий ринок земель сільськогосподарського призначення, де господарями, власниками землі
повинні бути громадяни України, а земля продаватись
чи надаватись їм в оренду на тривалий період і в
кількості, визначених законодавством України;
- виходячи із світового досвіду і рекомендацій науковців та експертів, продовжити системну підтримку агровиробників компенсаціями: 30% вартості будівництва молочно-товарних ферм; 80% вартості посадочного
матеріалу для закладки молодих садів; 25% вартості
української сільгосптехніки та обладнання; 5-6 тис. грн
на утримання однієї корови селянським господарством;
на отримання в банках кредиту під 1-2% річних працівникам АПК;
- ввести дотації для молодих спеціалістів, які повернулись у сільські громади та на підприємства агропромислового комплексу;
- відновити державне регулювання цін на продукти
харчування;
- підвищити заробітну плату у виробничій і бюджетній
сферах країни та пенсії непрацюючим особам, наблизивши їх розміри до рівня розвинутих країн;
- ввести в країні прогресивне оподаткування на доходи населення, знизивши норму податку до 5% на
мінімальну заробітну плату і підвищивши податки на
більш високі місячні доходи;
- знизити ставки ПДВ до 10% на продукти харчування;
- ввести в практику переробку виробленої в аграрному секторі країни продукцію рослинництва і тваринництва на споруджених сільськогосподарськими підприємствами при підтримці держави заводах для задоволення власних потреб і експорту замість сільськогосподарської сировини, продукції з доданою вартістю.
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УКРАИНЕ И ИХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ НАСЕЛЕНИЮ
Рудавка С.И.
Аннотация. Основой продовольственной безопасности страны и ее регионов является обеспечение оптимальных объемов производства продуктов питания и их экономическая доступность. Целью статьи является определение путей
роста объемов производства высококачественных продуктов питания и обеспечения экономической доступности населению Украины в приобретении продуктов питания. Поскольку объем производства наиболее важных продуктов питания
в расчете на одного человека находится на низком уровне, актуальным является увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции и ее переработки, обеспечение экономической доступности населению в приобретении
продуктов питания, для чего необходимо разработать на длительный период в стране целевую программу развития
агропромышленного комплекса, реформировать аграрный сектор экономики, создать земельную службу по контролю
земельных ресурсов и развивать его структуру: крупные сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства,
личные крестьянские хозяйства и кооперативы, запустить прозрачный рынок земель сельскохозяйственного назначения,
где хозяевами, собственниками земли должны быть граждане Украины, оказывать всестороннюю государственную поддержку производителям аграрного сектора, обеспечить условия экономической доступности населению в приобретении
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Шляхи забезпечення оптимальних обсягів виробництва продуктів харчування в Україні та їх економічної...

продуктов питания.
Ключевые слова: объем производства продуктов питания, покупательная способность, реформирование аграрного сектора, рынок земли, государственная поддержка производителей сельскохозяйственной продукции.
WAYS OF ENSURING OPTIMUM VOLUMES OF FOOD PRODUCTION IN UKRAINE AND THEIR ECONOMIC ACCESSIBILITY TO THE
POPULATION
Rudavka S.I.
Annotation. The basis of food security for the country and its regions is to ensure optimal food production and economic affordability.
The purpose of the article is to identify ways to increase the production of high quality food and to ensure economic accessibility to the
population of Ukraine in the purchase of food. As the volume of production of the most important foodstuffs per person is low, it is
essential to increase the volume of production of agricultural products and their processing, to ensure economic accessibility to the
population in the purchase of foodstuffs, for which it is necessary to develop a long-term program of agro-industrial development in the
country. complex, reform the agrarian sector of the economy, create a land service for the control of land resources and develop its
structure: large agricultural enterprises, farms, private farms and cooperatives, run a transparent market of agricultural land, where the
owners, land owners must be citizens of Ukraine, to provide comprehensive state support to producers of the agricultural sector to
ensure economic conditions of accessibility in public purchasing food.
Keywords: food production volume, purchasing power, agrarian sector reform, land market, state support for agricultural producers.
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Анотація. Онкологічне захворювання вражає не лише пацієнта, але і впливає на функціонування всієї родини. Мета
роботи - виявити особливості психологічного статусу родини з онкологічним пацієнтом на різних етапах перебігу захворювання. На основі інформованої згоди було обстежено 286 родин онкологічних пацієнтів, з них: 174 сімей, у яких на
онкологічну патологію хворіла дружина та 112 - чоловік. Родини досліджували на різних етапах лікувального процесу, а саме,
при першому зіткненні з захворюванням - 78 жінок та 51 чоловік, та при поверненні хвороби чи її рецидиві - 96 осіб жіночої
та 63 - чоловічої статі. Використана шкала сімейної адаптації і згуртованості FACES-3. Встановлено, що у родинах з
онкологічним пацієнтом спостерігалася зміна сімейного функціонування у зв'язку з хворобою, що виражалася у формуванні
певної моделі поведінки, найчастіше за типом гіперопіки. У сім'ях пацієнтів із продовженням хвороби спостерігалася зміна
моделі поведінки зі зростанням гіперопіки чи дистанціювання, що відображалося у функціонуванні як за рівнем згуртованості, так і адаптації. Отже, зміни у сімейному функціонуванні у родинах з пацієнтом, який хворіє на онкологічне захворювання, обумовлюють необхідність розробки заходів медико-психологічної допомоги орієнтованої на всю сім'ю.
Ключові слова: родина пацієнта, онкологічні хворі, психоонкологія, медико-психологічна допомога.

Вступ
Практика надання психологічної допомоги онкохворим показала, що онкологічний діагноз не є проблемою лише пацієнта, а набуває важливого значення для
всієї родини. Захворювання спричиняє значні зміни у
функціонуванні сім ї, які виражаються у появі страхів,
екзистенційних переживань, порушенні планів та звичного укладу життя, родинної комунікації, перерозподілі
обов'язків та сімейних ролей, викликає посилення напруження та розгортання конфліктів у родині [8, 16, 18].
Кожна сім'я формує свої способи подолання ситуації,
проте навіть у добре адаптованих та ресурсних сімейних системах виникає дестабілізація у відносинах між
подружжям, батьками та дітьми [10, 11, 13]. У процесі
адаптації родина вчиться взаємодії та комунікації з хворим, способам його емоційної підтримки, розуміння
потреб, реагування на "складні" висловлювання, подоланню сімейного напруження та конструктивного вирішення конфліктів. Кризовими періодами для родини
стає рецидив, продовження хвороби, невдачі у лікування, зниження фізичного та психічного здоров'я пацієнта, перехід на паліативну допомогу [3, 4, 15].
Онкологічне захворювання у одного з членів сім'ї
залишається складним викликом для родини, яка часто неготова до вирішення пов'язаних з хворобою проблем. У дослідженнях показано високу емоційну значимість для сім'ї пацієнта психотравмуючої ситуації наявності невиліковної хвороби у близької людини, що
проявляється змінами у психоемоційному стані [5, 14,
19]. Родини хворих також проходять послідовність психологічних реакцій у відповідь на загрозливе для життя
захворювання - шок, заперечення, агресію, пошук компромісу, депресію та прийняття. Поєднання стадії реагування та її змісту хворих та членів їх родини формує

характер сімейних взаємовідносин під час хвороби та її
лікування.
Психологічні та психосоціальні потреби родини з
онкологічним пацієнтом постійно зростають [6, 7, 8]. Психологічна допомога для сім'ї онкохворого на різних етапах розвитку патології включає різні за змістом та характером заходи - психоосвіту, індивідуальну та сімейну
психотерапію [9, 12, 17].
Вивчення психологічного статусу та особливостей
реагування родини на онкологічне захворювання, чинників, які впливають на адаптацію сімейної системи до
захворювання, є важливими завданнями сучасної психоонкології.
Мета роботи - виявити особливості психологічного
статусу родини з онкологічним пацієнтом на різних етапах перебігу захворювання.

Матеріали та методи
На основі інформованої згоди було обстежено 286
родин онкологічних пацієнтів, з них: 174 сімей, у яких на
онкологічну патологію хворіла дружина (ГЖ) та 112 чоловік (ГЧ). Родини досліджували на різних етапах лікувального процесу, а саме, при першому зіткненні з захворюванням - 78 жінок (ГЖ1) та 51 чоловік (ГЧ1), та при
поверненні хвороби чи її рецидиві - 96 осіб жіночої (ГЖ2)
та 63 - чоловічої статі (ГЧ2). Вік пацієнтів знаходився у
діапазоні від 46 до 67 років.
Визначення особливостей психологічного статусу
родини з пацієнтом на різних етапах перебігу онкологічної патології проводилося за шкалою сімейної адаптації і згуртованості FACES-3 (Н. І. Оліфірович, Т. А. Зінкевич-Куземкіна, Т. Ф. Велента, 2006).
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Результати. Oбговорення
Онкологічні пацієнти та їх родини при зіткненні з хворобою зіштовхуються з комплексом психологічних та
психосоціальних проблем [1], що призводить до зниження якості життя, а також труднощів, пов'язаних з лікуванням. Присутня значна нестача інформації щодо перебігу хвороби, методів лікування, діагностики, факторів,
що можуть вплинути на ефективність протипухлинної
терапії, навики взаємодії з медичними працівниками у
даній ситуації. Труднощі у сім'ях викликали питання
спілкування щодо хвороби, її прогнозу, спільного майбутнього, реагування на негативні переживання один
одного.
У разі повернення хвороби і потреби у подальшому
лікуванні у родині поновлювалося напруження, зростала сімейна тривога, інтенсифікувався страх за майбутнє,
переживання щодо достатності ресурсів щодо подолання хвороби. Однак, на відміну від родин, які зіштовхнулися з онкологічним захворюванням вперше, були наявні способи протидії стресовій ситуації, розуміння необхідних дій, уявлення про хід діагностики та лікування.
Незалежно від етапу перебігу хвороби відбувалися
значні зміни у сімейному функціонуванні, які полягали у
тому, що хворий член родини, виключався з частини
сімейних обов'язків та ролей, перерозподілялися
сімейні ресурси, виникала потреба у формуванні навиків
підтримки пацієнта під час лікування та періоді між курсами протипухлинної терапії, після завершення лікувальних заходів, способів конструктивного реагування
на негативні емоції близької людини, вміння справлялися з власними переживаннями, діяти і приймати
рішення у психологічно напруженій ситуації. Переживання членів родини часто включали почуття провини,
відчуття безсилля перед загрозою та неможливістю
допомогти, сумніви у правильності прийнятих рішень,
пов'язаних з лікуванням. На етапах лікувального процесу пацієнти потребували не лише психоемоційної
підтримки, але і фізичної підтримки (у післяопераційному періоді, протягом хіміотерапії). В таких умовах родина змінювала звичні для себе способи функціонування.
Аналіз сімейної взаємодії на фоні онкологічного захворювання виявив наступний розподіл моделей поведінки (табл. 1):
У родинах з онкологічним пацієнтом переважало
застосування моделі гіперопіки: 51,3% - у ГЖ1, 54,2% у ГЖ2 та 56,9% - у ГЧ1, 58,7% - у ГЧ2. Модель дистанціювання спостерігалася у 26,9% та 28,1% у жінок з ГЖ1
та ГЖ2, та 27,5% і 28,6% чоловіків у ГЧ1 та ГЧ2, тоді як
збалансованого контакту визначалася лише відповідно
у 21,8% та 17,7%, та 15,7% і 12,7% родин. Таким чином,
виникнення захворювання у одного з членів родини,
спричиняло переорієнтацію сімейних ресурсів зі схильністю до посиленої, навіть надмірної турботи, або рідше
уособлення та віддалення від стресогенної ситуації.
Для моделі гіперопіки були притаманними: надмірна
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Таблиця 1. Модель поведінки у родинах з онкологічним пацієнтом,%.
Модель
поведінки

ГЖ, n=174

ГЧ, n=112

ГЖ1,
n=78

ГЖ2,
n=96

ГЧ1,
n=51

ГЧ2,
n=63

Гіперопіки

51,3

54,2

56,9

58,7

Дистанціювання

26,9

28,1

27,5

28,6

Збалансованого контакту

21,8

17,7

15,7

12,7

Примітка: ГЖ1 - група жінок при першому зіткненні з захворюванням; ГЖ2 - група жінок при рецидиві хвороби; ГЧ1 група чоловіків при першому зіткненні з захворюванням; ГЧ2
- група чоловіків при рецидиві хвороби.

турбота за члена родини, яка зменшувала його автономію, активність, відповідальність за ситуацію; обмеження хворого від негативної інформації, мотивом якого було
"запобігання" психічних зрушень, в тому числі суїцидальних намірів, втрати надії на вилікування; "заборона" на
негативні емоції - "потрібно думати лише про позитивне"; завищені очікування щодо лікування; обмежувальна поведінка.
Не зважаючи на підтримку пацієнта зі сторони родини, відкидання негативних фактів, пов'язаних з онкологічним захворюванням, унеможливлювало обговорення наявних проблем та потреб, та відповідно ускладнювало можливість їх вирішення.
Модель дистанціювання супроводжувалася: униканням спілкування з хворим, особливо не тему хвороби та
її прогнозу; формальними проявами підтримки; відстороненням на емоційному рівні; знеціненням власних
переживань та емоцій пацієнта; високим рівнем сімейної напруженості; відчуттям провини як наслідку усвідомлення свого відсторонення від хворого.
Модель балансу характеризувалася: відповідністю
турботи за пацієнта реальним потребам ситуації та самого хворого; прийняттям власних переживань та
емоцій пацієнта, вмінням їх обговорювати; формуванням партнерськими стосунками.
При рецидиві онкогематологічного захворювання
повторна травматизація [2] спричиняла трансформацію моделі поведінки родини шляхом поляризації на
гіперопіку чи дистанціювання при відсутності формування конструктивних способів вирішення проблем.
У родинах з онкологічним пацієнтом за рівнем згуртованості адаптивні типи (розділений та зв'язаний) становили: 52,6% - у ГЖ1 та 56,9% - у ГЧ1, і 47,9% - у ГЖ2 та
52,4% - у ГЧ2, а дезапдативні (розрізненний та зчеплений) відповідно - 47,4% та 43,1% і 52,1% та 47,6% (табл.
2). Щодо рівня адаптації адаптивні типи (структурований та гнучкий) визначалися: у 51,3% - у ГЖ1 та 56,9% у ГЧ1 і 47,9% - у ГЖ2 та 52,4% - у ГЧ2 та дезадптивні
відповідно: 48,7% і 43,1% та 52,1% і 47,6%.
Тобто, виявлялася схильність до порушення сімейної системи у більшому ступені в родинах, в яких пацієнткою була дружина, а також, у сім'ях при поверненні
онкологічного захворювання.
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Таблиця 2. Функціонування сімейної системи за параметрами згуртованості та адаптації, %.
ГЖ, n=174
Параметри шкали

ГЖ1,
n=78

ГЧ, n=112

ГЖ2,
n=96

ГЧ1,
n=51

ГЧ2,
n=63

"Згуртованість"
Розрізнений

20,5

26,0

25,5

27,0

Розділений

29,5

29,2

33,3

33,3

Зв'язаний

23,1

18,8

23,5

19,0

Зчеплений

26,9

26,0

17,6

20,6

36,5

Рівні
згуртованості

"Адаптація"

Рівні
адаптації

Ригідний

35,9

36,5

35,3

Структурований

34,6

36,5

39,2

38,1

Гнучкий

16,7

11,5

17,6

14,3

Хаотичний

12,8

15,6

9,8

11,1

При низькому рівні згуртованості члени родини дистанціювалися один від одного на фоні стресової ситуації, виявлялися суттєві розбіжності в інтересах, при
надвисокому - навпаки, формували надміцні, схожі на
співзалежні взаємозв'язки, "сімейні" межі були розмитими, наявна висока залежність від прийнятих сім'єю
рішень, відмежування від оточення. Ригідні сімейні системи з жорстким лідером, чіткими ролями та правилами, складно пристосовувалися до нових умов функціонування, в особливості, якщо головуючим у родині був

захворівший. Також суттєві проблеми виникали у сім'ях
з хаотичним типом, в яких члени родини не мали єдиної
стратегії протидії хворобі. Структурований та гнучкий
типи адаптації дозволяли пристосовуватися до нових
умов життя родини, динамічним розподілом обов'язків,
здатністю до перебудови відповідно до потреб як хворого так і інших членів родини.

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. У родинах з онкологічним пацієнтом спостерігається зміна сімейного функціонування у зв'язку з хворобою, що виражалось у формуванні певної моделі поведінки, найчастіше за типом гіперопіки.
2. У сім'ях пацієнтів з продовженням хвороби спостерігалася зміна моделі поведінки або зі зростанням
гіперопіки або дистанціювання, що відображалося у
рівнях згуртованості - збільшенні частки сімей із розрізненим та зчепленим типами та адаптації - посиленні
проявів, притаманних ригідним і хаотичним системам.
3. Родини, в яких пацієнткою були дружина, характеризувалися більш вираженими порушеннями сімейного функціонування як за рівнем згуртованості, так і адаптації.
Порушення сімейного статусу під впливом онкологічного захворювання у одного з членів родини обумовлюють необхідність розробки заходів медико-психологічної допомоги, орієнтованої на сімейну систему, а не
окремого пацієнта.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА СЕМЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Кривонос Т.
Аннотация. Онкологическое заболевание поражает не только пациента, но и влияет на функционирование всей семьи.
Цель работы - выявить особенности психологического статуса семьи с онкологическим пациентом на разных этапах
течения заболевания. На основе информированного согласия были обследованы 286 семей онкологических пациентов, из
них: 174 семей, в которых онкологической патологией болела жена и 112 - муж. Семьи исследовали на различных этапах
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лечебного процесса, а именно, при первом столкновении с заболеванием - 78 женщин и 51 мужчина, и при возвращении
болезни или ее рецидиве - 96 лиц женского и 63 - мужского пола. Использована шкала семейной адаптации и сплоченности
FACES-3. Установлено, что в семьях с онкологическим пациентом наблюдалось изменение семейного функционирования в
связи с болезнью, что выражалась в формировании определенной модели поведения, чаще всего по типу гиперопеки. В
семьях пациентов с продолжением болезни наблюдалось изменение модели поведения или с ростом гиперопеки или дистанцирование, что отражалось в функционировании как по уровню сплоченности, так и адаптации. Таким образом, изменения в семейном функционировании в семьях с пациентом, который болеет онкологическим заболеванием, обусловливают необходимость разработки мероприятий медико-психологической помощи, ориентированной на всю семью.
Ключевые слова: семья пациента, онкологические больные, психоонкология, медико-психологическая помощь.
PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL STATUS FAMILIES WITH ONCOLOGICAL PATIENT AT DIFFERENT STAGES OF DISEASE
DEVELOPMENT
Krivonis T.
Annotation. Cancer affects not only the patient but also affects the functioning of the whole family. The purpose of the work is to identify
the peculiarities of the psychological status of the family with the cancer patient at different stages of the disease. On the base of
informed consent, 286 families of cancer patients examined: 174 families with patient-wife and 112 families with patient-husband.
Families examined at different stages of the treatment process, namely, at the first episode of the disease - 78 women and 51 men, and
after return of the disease or its relapse - 96 women and 63 men. The FACES-3 family adaptation and cohesion scale was used. It is
established that in families with cancer patients found changes in family functioning caused by the disease, which expressed in the
formation of a specific behaviour patterns, most often by type of excessive care. In patients with continued illness observed changes
in behaviour model in form of excessive care or distancing which reflected in levels of cohesion and adaptation. Thus, changes in
family functioning in families with a patient suffering from cancer necessitate the development of family-oriented medical-psychological
help.
Keywords: patient's family, cancer patients, psycho-oncology, medical- psychological help.
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Анотація. Мета роботи - аналіз та узагальнення результатів досліджень вчених з проблем молекулярно-генетичних
механізмів та рівнів визначення статі у людини. Аналіз літератури здійснено в наукометричних базах Google Scholar,
MedLine, Web of Science, Scopus за 2014-2018 роки. Формування статі - це складний багатоетапний процес, який забезпечується функціональною інтеграцією генетичних детермінант, їх продуктів та умов індивідуального розвитку, в яких він
реалізується. Становлення статевого диференціювання проявляється на генетичному, гонадному, гормональному, соматичному, психологічному і соціальному рівнях, порушення будь-якого з яких може призвести до відхилень від нормального
формування статі.
Ключові слова: генетика статі, Х- та Y-хромосоми, рівні визначення статі, порушення формування статі.

Стать організму є важливою фенотиповою характеристикою, яка поєднує в собі ряд морфологічних і функціональних властивостей, що забезпечують відтворення нащадків і передачу їм спадкової інформації. Стать у
людини - це ознака генетично детермінована, успадковується за законами Менделя, про що свідчить рівне
співвідношення статей у кожному наступному поколінні.
У людських популяціях стать визначається під час запліднення (сингамно) та залежить від гетерогаметної
чоловічої особини, хоча деякі вчені стверджують, що
стать залежить в однаковій мірі від обох батьків під час
запліднення до утворення зиготи [28]. В основі детермінації статі людини лежить хромосомний механізм, який
забезпечує рівне співвідношення та максимальну
ймовірність зустрічі представників різних статей, що
підтримує необхідну чисельність особин в популяції [23].
Стать організму як ознака розвивається на основі
отриманої від батьків спадкової інформації і є наслідком
онтогенетичної та функціональної інтеграції взаємодіючих генів, розташованих як в статевих хромосомах, так
і в аутосомах. Стать реалізується при певних умовах індивідуального розвитку, зміна яких може стати причиною
перевизначення статі.
Процес диференціювання ознак статі пов'язані з
ембріональним розвитком. Первинні зародкові клітини (гоноцити) виникають у раннього ембріона на 3-у
тижні ембріогенезу в ектодермі жовточного мішка, потім
мігрують в статеву складку, де і приймають участь в утворенні недиференційованої гонади, яка незалежно від
хромосомної статі (ХХ чи ХY) здатна розвиватися в двох
напрямках і тому ще називається індиферентною. Подальша диференціація зачатків в статеві залози
здійснюється в період з 4-го по 12-й тиждень внутрішньоутробного розвитку і на даному етапі повністю залежить від другої статевої хромосоми. Присутність в каріотипі У-хромосоми обумовлює розвиток первинних статевих клітин в напрямку чоловічої статі, тобто форму-
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ються сперматоцити і відповідні статеві органи, а при
відсутності Y-хромосоми розвиток іде за жіночим шляхом. При каріотипі 46, ХУ розвиток чоловічої статі починається з моменту включення гену TDF (англ. tetisdetermining factor), фактору розвитку сім'яників, який діє
як перемикач, що направляє розвиток по чоловічому
шляху [27]. У людини експресія цього гена виявляється
вже на стадії зиготи. Ген TDF сприяє формуванню з медулярної тканини типових сім'яників з сім'яними канальцями і клітинами Лейдіга. При делеції або транслокації
цього гена з Y-хромосоми на Х- або іншу хромосому в
профазі мейозу в потомстві можуть з'явитися XY-жінки
або XX-чоловіки з різними порушеннями розвитку статевих органів. Ріст та розвиток мезонефричних і парамезонефричних протоків залежить від гормонів: тестостерону та інгібуючого фактору.
Мета роботи - аналіз та узагальнення результатів
досліджень вчених з проблем молекулярно-генетичних
механізмів та рівнів визначення статі у людини.
Аналіз літератури здійснено в наукометричних базах Google Scholar, MedLine, Web of Science, Scopus за
2014-2018 роки.
Хромосомні і молекулярно-генетичні основи первинної детермінації статі у людини
Статеві хромосоми давно зацікавили вчених, оскільки вони різні в чоловіків і жінок, мають свої власні специфічні типи успадкування і задіяні в первинному визначенні статі. Після появи цитогенетичних методів стала очевидною фундаментальна основа визначення статі
у людини: жіноча - ХХ, чоловіча - ХY. У людини Y-хромосома несе сильні облігатні детермінанти чоловічої статі.
Структура Y-хромосоми та її роль у формуванні статі визначені як на молекулярному, так і на геномному рівнях
[18, 19]. При мейозі у чоловіків статеві хромосоми (Х та
Y) кон'югують кінцями коротких плечей і підлягають рекомбінації в цій області. Ці сегменти називаються псевдоаутосомними, оскільки ці ділянки ідентичні між со-
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бою і рекомбінують між собою в першому поділі мейозу
подібно аутосомам. Крім ділянок, які є гомологічними в
Х-хромосомі, є певна частка генів, які не мають гомологів і успадковуються лише по чоловічій лінії. Тому у
людини присутність Y-хромосоми в каріотипі незалежно від кількості Х-хромосом забезпечує розвиток чоловічої статі, а особи з каріотипом 2АХ0 є фенотипово
жінками, незважаючи на зменшення дози Х-хромосоми.
На користь ролі Y-хромосоми як визначника розвитку яєчок свідчить ціла низка експериментів та аналіз
різних делецій псевдоаутосом і специфічних областей
Y-хромосоми у хворих з інверсією статі. За даними досліджень встановлено ділянку SRY (sex-determining region
Y), яка розташована біля псевдоаутосомної області в Yхромосомі (Yр11.31-32), кодує регуляторний транскрипційний фактор (складається з 204 амінокислот), який
має споріднення до промоторів генів, що кодують розвиток ознак статі. Ген SRY має одну копію, довжина гена
1 т.п.н., він не містить інтронних ділянок, промотор має
часто повторювані GC-послідовності довжиною 310 п.н.
і структурні ділянки довжиною 612 п.н. Ген SRY експресується на початку внутрішньоутробного розвитку в клітинах статевих складок (гребінців) безпосередньо перед
диференціацією яєчок. Транслокація гена SRY з Y-хромосоми на Х-хромосому призводить до 46, ХХ тестикулярного порушення формування статі [9]. Подальші дослідження становили, що у визначенні статевої приналежності залучені і інші гени, розташовані в Y-хромосомі.
Молекулярно-генетичний аналіз делецій довгого
плеча (Yq11) фрагментів AZFa, AZFb, AZFc дозволив ідентифікувати сімейства генів, які можуть бути важливими
при сперматогенезі [3]. Так, наприклад, в ділянці AZFc
знаходиться ген DAZ (deleted in azoospermia), який кодує
білки, пов'язані з функціонуванням РНК і експресуються лише в премейотичних статевих клітинах яєчка. Результати багатьох досліджень вказують на генетичну
гетерогенність азооспермії, тому у чоловіків з ідіопатичним безпліддям необхідно проводити каріотипування
або молекулярне дослідження Y-хромосоми [11]. Так,
неефективність гормонотерапії чоловічого безпліддя
може бути пов'язана з алельним поліморфізмом гена
рецептора до фолікулостимулюючого гормону FSHR
(follicle stimulating hormone receptor gene, 2p21) [4].
Для нормального розвитку гонад необхідні також
гени, розташовані в Х-хромосомі. У деяких осіб з гонадним дисгенезом 46 ХY спостерігали дуплікацію ділянки
Хр21. Встановлено, що в цій ділянці знаходиться ген
DAX1, білок якого функціонує як транскрипційний фактор [33]. Відмічається тісний регуляторний взаємозв'язок між генами DAX1 і SRY. Експресія гена SRY в певний критичний період розвитку призводить до утворення яєчок; надлишок продукту гена DAX1 при його дуплікації може пригнічувати нормальне функціонування SRY
і призводити до формування яєчників. Інший ген в хроІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

мосомі Х - ХН2, кодує фермент геліказу, яка розкручує
ДНК і робить її більш доступною для транскрипційних
факторів. Ген, який відповідає за утворення білка-рецептора клітинних мембран до тестостерону, також знаходиться в Х-хромосомі (ген AR) [10].
Крім того, встановлено, що існують аутосомні гени,
які приймають участь у формуванні чоловічої статі. Одним із них є ген супресор пухлини Вільямса (WT1 - Wilm's
tumor-associsted gene 1), знаходиться в 11 хромосомі
(11р13), експресується на стадії індиферентних гонад,
кодує фактор транскрипції, який у свою чергу зв'язується зі специфічними ДНК-послідовностями. Мутації в гені
WT1 описані при синдромах Деніс-Дреша, WAGR, Фрейзера, вродженому нефротичному синдромі [2, 6]. Синдром Деніс-Дреша характеризується гонадним дисгенезом, нефропатією і розвитком нефробластоми. У
пацієнтів з каріотипом 46, ХY крім ниркових проявів
відмічають зовнішні статеві органи сформовані за жіночим типом або невизначені, яєчка дисгенетичні, розташовані в пахових ділянках або інтраабдомінально. У осіб
з каріотипом 46, ХХ зовнішні статеві органи сформовані
нормально за жіночим типом, захворювання проявляється лише порушенням з боку нирок [14].
Інший аутосомний ген SOX9 (SRY - related HMG - box
contagining gene) локалізується в 17 хромосомі (q24q25), експресується на стадії індиферентних гонад, представлений мультисімейством генів-гомологів гену SRY.
Мутації в гені SOX9 викликають камптомелічну дисплазію, при якій у індивідуумів з каріотипом 46, ХУ фенотипово розвивається жіноча стать [25, 29]. При відсутності
однієї копії гена SOX9 яєчка не утворюються і розвиток
іде в напрямку формування яєчників [20]. Але дуплікація гена у осіб з каріотипом ХХ призводить до інверсії
статі і формування чоловічого фенотипу, тобто надлишок гена SOX9 сприяє утворенню яєчок навіть при
відсутності гена SRY [8].
Вторинна детермінація статі у людини. Описані вище
механізми первинної детермінації статі забезпечують
формування гонад, але цього недостатньо для розвитку чоловічого або жіночого фенотипу. Вторинна детермінація статі обумовлена гормонами, які виробляються в
статевих залозах, а також певними генами, які відповідають за синтез цих гормонів.
Детермінуючим генетичним визначником чоловічого фенотипу є ген MIS (Mullerian ingibitining substance)
картований в області 19р13, активується в клітинах Сертоллі на 7 тижні розвитку, визначає синтез антимюллерового гормону, який обумовлює редукцію парамезонефричних протоків, контролює розвиток яєчок, дозрівання сперматозоїдів та інгібує розвиток пухлинних
клітин. Ген складається з 5 екзонів, які кодують білок,
що складається з 560 амінокислот. Промотор гена MIS
містить SRY-специфічний сайт, з яким зв'язується певна послідовність транскрипційного фактору гена SRY.
При відсутності антимюллерового гормону парамезонефричні протоки розвиваються в матку, маткові труби і
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верхню частину піхви [26]. Мутації гену MIS викликають
синдром персистенції вказаних протоків [30].
У вторинній детермінації чоловічої статі важливу роль
відіграє тестостерон, синтез якого відбувається в клітинах Лейдіга під дією транскрипційного фактору, який
кодується геном SF1(steroidogenic factor) [31]. Ген SF1
локалізується в довгому плечі хромосоми 9 (9q33); закодований в ньому стероїдогенний фактор транскрипції
регулює експресію ряду генів, що приймають участь в
продукції стероїдних гормонів та в розвитку внутрішніх і
зовнішніх статевих чоловічих органів. Вважається, що ген
SF1регулює експресію гена DAX1, оскільки промотор
останнього містить специфічний сайт для розпізнання
транскрипційного фактору SF1. У свою чергу ген
DAX1може бути супресором гена SF1 і пригнічувати експресію гена SOX9.
Як відомо, для нормального розвитку чоловічої статевої системи необхідний не лише достатній рівень андрогенів, але й функціонування андрогенових рецепторів. У випадку відсутності рецепторів виникають різні
варіанти синдрому нечутливості до андрогенів [24]. Ген,
який кодує андрогенові рецептори, знаходиться в Х-хромосомі в локусі q11, має вісім екзонів, в яких описано
більше 200 точкових мутацій.
Розвиток і функціонування яєчників також залежить
від генетичної детермінанти. Для формування яєчників
необхідна наявність двох структурно нормальних Х-хромосом, оскільки, як відомо, у жінок з каріотипом 45, Х
характерні відсутність статевих клітин, дегенерація овоцитів, дисгенезія яєчників [17, 16]. Відразу після запліднення активні обидві Х-хромосоми. Впродовж першого
тижня ембріогенезу визначається, яка хромосома буде
інактивована. Важливу роль в цьому процесі відіграє
центр інактивації в проксимальній ділянці Хр13, в якому
локалізується ген XIST (англ. X inactivate specific tranacript)
[22]. Цей ген експресується лише на неактивній хромосомі; він відключений на активній Х-хромосомі як в жінок,
так і в чоловіків; продукт гена - РНК, яка не кодує білок,
залишається в ядрі в тісному зв'язку з Х-хромосомою.
Становлення статі поетапно можна продемонструвати у вигляді рівнів визначення статі: генетичний, гаметний, гонадний, гормональний, морфологічний або
соматичний, психологічний, соціальний і громадянський. Порушення будь-якого рівня у людини може стати
причиною відхилень у процесі становлення статевої
ідентичності [5].
Основними порушеннями гонадного рівня визначення статі є агенезія або дисгенезія гонад і істинний гермафродитизм. Дисгенезія гонад - це група захворювань,
яка характеризується неправильним розвитком тестикулярної тканини в результаті кількісних або якісних змін
статевих хромосом або мутацій генів, що відповідають
за розвиток гонад [21].
Порушення формування статі - це група вроджених
захворювань, які характеризуються аномальною будовою зовнішніх і (або) внутрішніх статевих органів і (або)
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патологічними змінами структури статевих хромосом.
Основними клінічними проявами порушення формування статі є неправильна будова зовнішніх статевих органів.
Це так званий псевдогермафродитизм, коли тканина
гонад відповідає хромосомному набору людини, а
зовнішні статеві органи неоднозначні або протилежної
статі. Це є прикладом порушення соматичного рівня
визначення статі. У хлопчиків виявляють різні форми
гіпоспадії, крипторхізму та мікропеніс. У дівчаток порушення статі можна запідозрити при наявності вірилізації зовнішніх статевих органів у вигляді гіпертрофії
клітора, формування загального сечостатевого отвору.
Жіночий псевдогермафродитизм частіше викликається вродженою гіперплазією кори наднирників спадковим захворюванням дефекту ферментів кори
наднирників. Це аутосомно-рецесивне захворювання,
спричинене мутацією гена CYP21A2, що локалізований
у хромосомній ділянці 6р21.3 [13]. Так, недостатність
ферменту 21-гідроксилази блокує синтез глюко- і мінералокортикоїдів, їх попередники включаються в біосинтез андрогенів, викликаючи їх надмірний рівень [15]. При
народжені дівчатка мають неоднозначні зовнішні статеві органи (збільшення клітора, злиття статевих губ),
хлопчики мають нормальні статеві органи і в ранньому
дитинстві можуть бути не діагностовані [1].
Причинами чоловічого псевдогермафородитизму є
різні види мутацій генів задіяних у формуванні яєчок, а
також різні форми нечутливості до андрогенів. Так, недостатність ферменту стероїд-5-α-редуктази (ферменту, який перетворює тестостерон в активний дигідротестостерон) призводить до фемінізації зовнішніх статевих
органів у хлопчиків. Інше захворювання - Х-зчеплений
синдром нечутливості до андрогенів (тестикулярна фемінізація) - обумовлене відсутністю андрогенних рецепторів в клітинах-мішенях [12]. При даному порушенні у
осіб з каріотипом 46, ХY жіночі зовнішні статеві органи,
але сліпа піхва і відсутність матки і маткових труб, яєчка
наявні в межах живота або в пахових каналах. Зовні такі
люди виглядають як нормальні дівчатка з відповідним
психосоціальним розвитком [32].
Основним критерієм сучасної класифікації порушень
формування статі є результати цитогенетичних досліджень. Залежно від цього виділяють такі групи порушень:
з каріотипом 46, ХY; з каріотипом 46, ХХ; з патологічними статевими хромосомами. До першої групи порушень
з каріотипом 46, ХY відносять дисгенезію гонад (яєчок),
порушення синтезу тестостерону, аномалії андрогенних
клітин-мішеней. Група порушень з каріотипом 46, ХХ
включає дисгенезію яєчників, вроджену гіперплазію
кори наднирників і аномалії промежини. Група порушень формування статі в поєднанні зі змінами статевих
хромосом представлена синдромом ШерешевськогоТернера, синдромом Клайнфельтера, змішаною дисгенезією яєчок.
Порушення психічного, соціального і громадянського рівнів визначення статі стосуються відхилень у ста-
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тевій орієнтації і статевій самосвідомості. Прикладом
порушень психологічної статі є транссексуалізм, який
проявляється інверсією статевої ідентичності, відхиленні
своєї статі, психосоціальною дезадаптацією і аутодеструктивною поведінкою [7].

Висновки та перспективи подальших
розробок
1. Важливим є не лише картування та ідентифікація
генів, які контролюють стать, а й вивчення стадій розвитку, на яких включаються або виключаються певні
гени, а також в яких клітинах це відбувається.
2. Процес статевого диференціювання у людини дуже

складний і забезпечується взаємодією і взаємообумовленістю генетичних регуляторних систем, дисбаланс між
якими може призвести до порушення статевого розвитку.
3. Дослідження ролі генетичних факторів у формуванні статі і етіології порушень визначення статі є пріоритетним напрямком сучасної біології, генетики і медицини, що активно розвивається. Знання про дану проблему та медичний пошук у її вирішенні є важливим для
лікарів-генетиків.
Сучасні уявлення про генетичний контроль формування статі ще не повністю вивчені та потребують подальшого дослідження.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И УРОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА У ЧЕЛОВЕКА И ИХ НАРУШЕНИЯ
Шевчук Т. И., Хлестова С. С., Горбатюк С. М., Васенко Т. Б., Спрут О. В.
Аннотация. Цель работы - анализ и обобщение результатов исследований ученых по проблемам молекулярно-генетических механизмов и уровней определения пола у человека. Анализ литературы проведено в наукометрических базах Google
Scholar, MedLine, Web of Science, Scopus за 2014-2018 годы. Формирование пола - это сложный многоэтапный процесс,
который обеспечивается функциональной интеграцией генетических детерминант, их продуктов и условий индивидуального развития, в которых он реализуется. Становление полового дифференцирования проявляется на генетическом,
гонадном, гармональном, соматическом, психологическом и социальном уровнях, нарушение какого либо из них, может
привести к нарушениям нормального формирования пола.
Ключевые слова: генетика пола, Х- и У- хромосома, уровни определения пола, нарушения формирования пола.
MOLECULAR GENETIC MECHANISMS, HUMAN SEX DETERMINATION LEVELS AND DISORDERS OF SEXUAL DIFFERENTIATION
Shevchuk T.I., Khliestova S.S., Horbatiuk S.M. Vasenko, T.B., Sprut O.V.
Annotation. The purpose of this work - an analysis and a summary of results of scientific research on problems of molecular genetic
mechanisms and human sex determination levels. Literature analysis was performed in scientometric databases of Google Scholar,
MedLine, Web of Science, Scopus for 2014-2018. Sex determination is a complex multi-stage process secured by functional
integration of genetic determinants, products thereof, and the conditions of individual development for its realization. Sexual differentiation
occurs at genetic, gonadal, hormonal, somatic, psychological and social levels, and disorders at any of them may lead to deviations
from normal sex determination.
Keywords: sex genetics, Х- and Y-chromosomes, sex determination levels, disorders of sexual differentiation.
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Annotation. The purpose of the work is to analyze contemporary views on the morphological changes of lung tissue in inflammatory
disease in the clinical and experimental conditions and results of correction by using the antioxidants. The analysis is based in a
review if foreign articles for 2014-2019, using the scientometric databases PubMed, Web of Science and Google Scholar. According
to the latest data from WHO and WORLD HEALTH RANKINGS 5-year mortality rate of such disease as COPD typically ranges from
40% to 70%, depending on disease severity, while the 2-year mortality rate for people with severe COPD is about 50%. We know that
almost 90% of COPD deaths occur in low- and middle-income countries such as Ukraine. Thereby mortality rate from lung tissue
diseases in Ukraine is 11.11%. These diseases often accompanied by inflammation and oxidative stress. The last can cause
mitochondrial dysfunction, dynamic changes and mitophagy impairment, which leads to increase the number of superoxide anions,
hydrogen peroxide etc., inflammatory responses and cellular senescence. They all play important roles in the pathogenesis of chronic
lung diseases, such as chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary fibrosis and bronchopulmonary dysplasia. Many studies
in vitro approved the role of antioxidants in the decreasing of the degree of morphological changes: inflammatory cells infiltration and
alveolar edema, permeability and inflammation. In vivo disease development is mainly related to the many conditions, but closely to its
severity and possible of combination with other diseases. Thereby treatment of such diseases by using e.g. leaves extract of different
herbs can be prescribe to ameliorate the level of reactive oxygen species and decrease the possible cell injure made by antiinflammatory medicines.
Keywords: reactive oxygen species, antioxidants, acute lung injury.
Frequency of mortality from lung tissue diseases in
Ukraine is 11.11 that is our rank 168th according to WORLD
HEALTH RANKINGS (2017). Although there are many
questions concerning developing lung tissue diseases, it
is progressing and relation of impact of oxidative stress on
mortality rate and morphological changes. Accordingly
these we can highlight the main causes of formation of
reactive oxygen, peroxide radicals and others products of
cell metabolism.
T. Finkel and co-authors (2015) discovered that
mitochondria plays important part as a source of
mitochondrial reactive oxygen (mtROS) under the different
conditions in humans during oxidative phosphorylation
because of the leakage of activated oxygen. Additionally,
calcium overload in the mitochondrial matrix enhances the
generation of mitochondrial ROS (mtROS) and the release
of cytochrome c, resulting in apoptosis and cell death [8].
Physiological processes, which activated as moderators of
increased mtROS level, protect against the adverse effects
of various cellular stresses and infection [13]. However, their
activity depends on the ability of cell to generate ATP, enzyme
level and activity. Other authors discovered there is
accumulating evidence that the mitochondria has a nonenergetic role in regulating metabolism, apoptosis, innate
immunity, inflammatory responses and aging [9]. All of these
processes are involved in the pathogenesis of chronic lung
diseases, such as chronic obstructive pulmonary disease
(COPD), pulmonary fibrosis and bronchopulmonary
dysplasia (BPD) [34].
Estimates are that by the year 2030, COPD will rise to the
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3rd leading cause of death worldwide unless urgent action
isn't taken to reduce tobacco use [32]. In Ukraine major
changes in COPD mortality in 1980-2010 were concurrent
with changing economic conditions and could only partially
be tobacco-related [3]. COPD is characterized by a persistent
airflow limitation and lung function decline, where cigarette
smoke (CS) is the main etiological factor. CS contains more
than 5,000 different chemicals, many of which are oxidants.
It is estimated that each puff may contain >1015 free radicals
that deplete endogenous antioxidants and tilt the delicate
balance in favor of an oxidative stress (OS). The
pathogenesis of COPD involves a variety of cellular
processes, including oxidative stress, inflammatory
responses and cellular senescence [11, 34].
Histopathological COPD is characterized by respiratory
(smoker's) bronchiolitis, inflammation and fibrosis of
terminal and respiratory bronchioles, reduction in terminal
bronchioles, squamous metaplasia and so on [4]. Ahmad T.
and co-authors discovered the defects of mitochondria by
the methods by which the quality of it is controlled - mitophagy,
which has been shown to be involved in the pathogenesis
of COPD. Authors have shown that cigarette smoke impairs
mitophagy, leading to incomplete degradation of damaged
mitochondria [1]. These damaged mitochondria may
accumulate in the perinuclear region where generating
excessive mtROS leads to nuclear DNA damage and
subsequent cellular senescence. This is corroborated by
the finding that restoration of mitophagy by the
overexpression of Parkin reduces cigarette smoke-induced
DNA damage and cellular senescence when used in

©Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Korol T.M., Ahafonov K.M.

combination with an mtROS scavenger [1, 34]. Indeed, the
levels of Parkin are reduced in lung tissues of COPD patients
compared with those of non-smokers and smokers [1, 12,
34], which further confirms the impairment of mitophagy in
COPD. Other authors admitted that severe stress derived
from high concentrations of cigarette smoke induces
necroptosis (i.e. necrosis and apoptosis), which is mediated
by PINK1-induced mitophagy [20, 34]. To attenuate the
changes of lung tissue after impact of cigarettes smoke and
decrease the oxidative stress Ahmad Husari and co-authors
(2016) used supplementation of pomegranate juice (PJ)
[11]. One month of sublimation of PJ resulted in limited
destruction of the normal alveolar architecture and
decreased level of TNF-α; third month of sublimation
reversed the emphysematous changes noted histologically
and attenuated the increase in linear intercept distance [11].
The in vitro study showed that PJ supplementation
significantly suppressed CS-induced reactive oxygen
species (ROS) [11]. Another study admitted the role of
Atorvastatin and Simvastatin in enhancing mouse lung repair
after CS induced lung tissue injury. Pinho-Ribeiro V. and coauthors observed that morphologically changes of lung
tissue and noted the same pattern of total cell numbers was
observed in macrophages, but not in neutrophils, which were
higher in CS [25].
Mechanical ventilation (MV) as a method of breath support
in COPD closely involved in developing ventilator-induced
lung injury (VILI). Last is characterized by a disruption of the
alveolar-capillary barrier which increases permeability, thus
causing edema, inflammatory leukocyte infiltration (mainly
neutrophils), and hemorrhage [30]. As follows, the correction
of ROS and mtROS level in COPD opens the new ways of
increasing patient's life level. Bixin induces the expression
of nuclear factor-erythroid-related factor 2 (NRF2) and its
downstream targets in lung tissues of Nrf2+/+ mice. More
importantly, bixin pretreatment restored normal lung
morphology and alleviated MV-induced inflammation and
oxidative stress, these effects seem to be dependent on
NRF2 signaling since Nrf2-/- mice did not benefit from bixin
pretreatment [30]. Although the use of direct antioxidants,
like N-acetyl cysteine (NAC), has some degree of beneficial
effects but Shasha Tao and co-authors suggested that
activating the body's own defensive responses through
upregulation of the NRF2 pathway in combination with low
tidal ventilator strategies will result in greater benefits for the
patients [30, 23]. Another histological study revealed that
inflammatory cells infiltration and alveolar edema,
permeability and inflammation induced by ventilation were
significantly severe in VILI as compared to other groups
treated by curcumin. In addition, curcumin ameliorates level
of tumor necrosis factor (TNF)-α and NF-βB activity which
were significantly increased in VILI group [31]. Mairead Hayes
and co-authors observed that human mesenchymal stem
cells (hMSCs) improved lung compliance, reducing alveolar
edema, and restoring lung architecture. hMSCs attenuated
lung inflammation, decreasing alveolar cellular infiltration,
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and
decreasing
cytokine-induced
neutrophil
chemoattractant-1 and interleukin-6 while increasing
keratinocyte growth factor concentrations, as result level of
ROS and mtROS [10].
The outcome of progressing of chronic inflammation of
lung tissue, excessive number of mesenchymal cells near
inflammatory area, dysfunction of cells will lead to excessive
accumulation of macromolecules in extracellular matrix,
thereby cause the scar and loss of elasticity in lungs. Both
fibroblasts and myofibroblasts are the principal effectors
cells of the lung for the generation of extracellular matrix [33].
M. Bueno and co-authors (2015) have highlighted the
importance of mitochondrial function and mitophagy in the
pathogenesis of lung fibrosis. It has been shown that
damaged or dysfunctional mitochondria accumulate in
alveolar epithelial cells of patients with idiopathic pulmonary
fibrosis [5]. However, it is not clear whether mitochondrial
dysfunction and mitophagy impairment occur in (myo)
fibroblasts during pulmonary fibrosis. Also further studies
are required to determine how mitochondrial dysfunction in
lung epithelial cells interacts with (myo)fibroblasts, leading
to fibrogenesis [34]. It has been shown that once released
mtDNA recruits peripheral blood mononuclear cells and
stimulates epithelial cells to generate TGF-β1 [16]. Targeting
mtDNA by DNase I protects against paraquat-induced
pulmonary fibrosis [16]. Interestingly, TGF-β1 increases the
number of mitochondria, mitochondria-specific proteins,
voltage-dependent anion channels, adenine nucleotide
transporter and mtDNA content, whereas mitochondrial
oxidative phosphorylation and mitophagy are impaired
during fibroblast differentiation [21, 27, 34]. Authors proposed
that mitochondrial biogenesis is needed for fibroblast
differentiation that this effect is further promoted by mitophagy
impairment and damaged mitochondria during fibrogenesis.
However, it is not clear how TGF-β1 alters mitochondrial
homeostasis, inducing the accumulation of damaged
mitochondria and subsequent fibrogenesis [34]. M. Bueno
et al. (2015) and M. L. Sosulski et al. (2015) admitted in
relation aging in developing lung fibrosis. They has shown
that it participate in the pathogenesis of lung fibrosis as both
mitochondria respiration and mitophagy are compromised
in aging, whereas the levels of the mitochondrial biogenesis
marker PGC1α, mitochondrial transcription factor A TFAM
and mitochondrial gene cytochrome c are comparable
between young and old mouse lungs [5, 27, 34].
Reducing the effects of increased production of oxidative
stress components that enhance the development of
pulmonary fibrosis remains it is actuality. The treatment of
Phyllanthus emblica leaves (PELE) to CCl4 exposed rat
demonstrated strong repairing ability as manifested by the
elevation in activity level of catalase, superoxide dismutase,
glutathione peroxidase and GSH in the pulmonary samples
of rat. PELE was also able to ameliorate the oxidative
injuries induced with CCl4 and decreased the elevated
level of TBARS, H2O2 and nitric oxide in lung samples of
rat. The repairing abilities of PELE on the histopathology of

“Вісник Вінницького національного медичного університету”,
2019, Т. 23, №4

724

Clinical-morphological study of lung diseases in basic treatment with the use of antioxidants of different origin...

lungs showed normal alveoli with explicit alveolar spaces
and bronchioles having slight cell degeneration,
intraalveolar septa thickening were observed in most lung
regions [29].
In the modeling experimental condition that will cause
the development of pulmonary fibrosis mainly associated
with bleomycin. It was found that Nrf2 and its downstream
antioxidant factors are involved in the pathogenesis of IPF
[18, 26]. Nrf2 agonist attenuated pulmonary fibrosis induced
by bleomycin (BLM) via the oxide level in lung tissue [15]. Y.
Liu and co-authors (2017) demonstrated that Bach1
knockout inhibited the progression of BLM-induced
pulmonary fibrosis by regulating the expressions of Nrf2
and its downstream anti-oxidant factors [17]. The changes
in lung tissue induced by bleomycin characterized by
alveolar edema, a significant increase in septum width
and increased inflammatory cells infiltration on 14 days
and the alveolus collapsed or disappeared, the structure
was markedly damaged, and a large number of
inflammatory cells and fibroblasts were infiltrated on 42
days respectively. Administration of pirfenidone (PED) for 4
weeks ameliorated the inflammatory infiltration, the
damaged structure in lung tissue and fibrosis as compared
to that of the BLM group [18]. Other study demonstrated
that celastrol also reduces inflammation in BLM-induced
rats as evidenced by decrease in the expressions of mast
cells, Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and matrix
metalloproteinases (MMPs) 2 and 9 [7]. O. Khazri and coauthors (2016) admitted the role of grape seed and skin
extract properties that could find potential application in the
protection against bleomycin-induced lung fibrosis [14].
Another experimental model that initiate fibrosis close
linked to lipopolysaccharide (LPS). Toshio Suzuki and coauthors (2017) presented hypothesis in which that stated
that LPS exposure leads to pulmonary fibrosis via
endothelialto-mesenchymal transition (EndMT). Given that
one of the main initial targets of endotoxins is vascular
endothelial cells especially in case of acute respiratory
distress syndrome from extra-pulmonary origin [6, 22, 28],
EndMT could thus be closely involved in the pathogenesis
of pulmonary fibrosis after systemic endotoxemic injury [28].
Morphological examination following LPS induction
revealed that several histopathological alterations,
including cell structure destruction, neutrophil infiltration,
alveolar wall thickening and lung edema, had occurred in
the lung tissue [35]. The development of morphological
changes may be diminished if antioxidants are used. G.F.
Zhu and co-authors (2015) provided in vitro regular LPS
induction, a significant increase was observed in the
myeloperoxidase (MPO) activity and the number of

neutrophils in the lung tissues, compared with the
phosphate buffered saline-treated (PBS) healthy control
group [35]. Toshio Suzuki and co-authors (2017) in vitro
showed that in model of pulmonary fibrosis after systemic
endotoxemic injury, CD26/dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)
expressions is upregulated in pulmonary vascular
endothelial cells (PVECs) in both the presence and absence
of immune cells. Vildagliptin treatment attenuated the
accumulation of DPP-4 in PVECs, and was associated
with an inhibition of fibrotic change and reduced EndMTcells in lungs. It can be result of direct action of DPP-4
inhibitors on ROS production in PVECs and attenuating
EndMT [30]. Also increase in MPO activity and neutrophils
was eliminated by the eriodictyol pretreatment, as
compared with the LPS-induced ALI [35].
In other study Naif O. Al-Harbi and co-authors (2015)
discovered the role of riboflavin in comparing to
dexamethasone as a method of attenuation
lipopolysaccharide-induced lung injury. Cellular LPSinduced changes including interstitial edema, hemorrhage,
infiltration of PMNs, etc., which were reversed by riboflavin
(100 mg/kg, p.o.) administration, which showed similar
protective effects as dexamethasone (1 mg/kg, p.o.) [2].
C. Luo and co-authors (2015) evaluated the role of
intestinal ischemia-reperfusion (IIR) that can resulted in
severe damage to the lungs, with collapse of the alveoli,
interstitial edema, haemorrhage in the alveoli and
mesenchyme, neutrophil infiltration and atelectasis. But
they discovered that pretreatment with sevoflurane SEV and
apocynin (AP) significantly prevented the lung damage
induced by IIR in the way of: protecting type II alveolar epithelial
cells from the injury induced by IIR and mast cell
degranulation, inhibiting inflammatory responses and
decreasing the level of ROS [19].

Conclusions and prospects for future
development
1. Overall we can state the widespread prevalence of
pulmonary tissue diseases and their possible
complications caused by oxidative stress and inflammation
most studies in vitro approved the role of antioxidants in
the decreasing of the degree of morphological changes:
inflammatory cells infiltration and alveolar edema,
permeability and inflammation. In vivo the role of
antioxidants, compared to anti-inflammatory medicines
have the same results and can be prescribe to the patients
to ameliorate the pathognomonic signs or prevent them.
Therefore importance of including in treatment of these
diseases antioxidants remains an important
recommendation.
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КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИ БАЗИСНОМУ ЛІКУВАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ
АНТИОКСИДАНТІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БЕЗ НИХ
Король T.M., Агафонов K.M.
Анотація. Мета роботи - аналіз сучасних поглядів на морфологічні зміни легеневої тканини при запальних захворюваннях
у клінічних та експериментальних умовах і результати їх корекції за допомогою антиоксидантів. Аналіз ґрунтується на
огляді закордонних статей за 2014-2019 роки з використанням наукометричних баз даних PubMed, Web of Science та
Google Scholar. Відповідно до останніх даних ВООЗ та WORLD HEALTH RANKINGS 5-річна смертність від такої хвороби
як хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) зазвичай коливається від 40% до 70%, залежно від ступеня тяжкості захворювання, тоді як 2-річний рівень смертності для людей із важким перебігом ХОЗЛ становить близько 50%.
Відомо, що майже 90% смертей від ХОЗЛ припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу, до яких відносять і
Україну. Рівень смертності від захворювань легеневої тканини в Україні становить 11,11%. Ці захворювання часто супроводжуються запаленням і окислювальним стресом. Останнє може спричинити дисфункцію мітохондрій, динамічні зміни
та порушення мітофагії, що призводить до збільшення кількості супероксидних аніонів, перекису водню тощо, запальних
реакцій та клітинного старіння. Всі вони відіграють важливу роль у патогенезі хронічних захворювань легенів, таких як
ХОЗЛ, легеневий фіброз та бронхолегенева дисплазія. Багато досліджень in vitro підтвердили роль антиоксидантів у
зниженні ступеня морфологічних змін: інфільтрації запальними клітинами та набряку альвеол, підвищення проникності та
запалення. Розвиток хвороби in vivo в основному пов'язаний з безліччю станів, залежних від її тяжкості та можливого
поєднання з іншими захворюваннями. У лікуванні таких захворювань застосовують, наприклад, екстракт листя різних
трав, який може бути призначений для поліпшення рівня реактивних видів кисню та зменшення можливої травми клітин,
викликаної протизапальними препаратами.
Ключові слова: реактивні види кисню, антиоксиданти, гострі травми легень.
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ БАЗИСНОМ ЛЕЧЕНИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИОКСИДАНТОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И БЕЗ НИХ
Король T.M., Агафонов K.M.
Аннотация. Цель работы - анализ современных взглядов на морфологические изменения легочной ткани при воспалительных заболеваниях в клинических и экспериментальных условиях и результаты коррекции с помощью антиоксидантов.
Анализ основывается на обзоре зарубежных статей за 2014-2019 годы с использованием наукометрических баз данных
PubMed, Web of Science и Google Scholar. Согласно последним данным ВОЗ и WORLD HEALTH RANKINGS 5-летняя смертность от такой болезни как ХОБЛ обычно колеблется от 40% до 70% в зависимости от степени тяжести заболевания,
тогда как 2-летний уровень смертности для людей с тяжелым течением ХОБЛ составляет около 50%. Известно, что
почти 90% смертей от ХОБЛ приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, такие как Украина. Уровень
смертности от заболеваний легочной ткани в Украине составляет 11,11%. Эти заболевания часто сопровождаются
воспалением и окислительным стрессом. Последнее может привести к дисфункции митохондрий, динамических изменений и нарушению митофагии, что приводит к увеличению количества супероксидных анионов, перекиси водорода и т.п.,
воспалительных реакций и клеточного старения. Все они играют важную роль в патогенезе хронических заболеваний
легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, легочный фиброз и бронхолегочная дисплазия. Многие исследования in vitro подтвердили роль антиоксидантов в снижении степени морфологических изменений: инфильтрации воспалительными клетками и отека альвеол, повышении проницаемости и воспаления. Развитие болезни in vivo в основном
связано с множеством состояний, зависимых к ее тяжести и возможного сочетания с другими заболеваниями. В лечении
таких заболеваний применяют, например, экстракт листьев различных трав, который может быть назначен для улучшения уровня реактивных видов кислорода и уменьшения возможной травмы клеток, вызванной противовоспалительными
препаратами.
Ключевые слова: активные формы кислорода, антиоксиданты, острые повреждения легких.
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Annotation. The purpose of the work is to analyze the scientific literature on the constitutional and psychological features of the
occurrence and course of eczema. A review of literature indicates that, despite the large number of works on this problem, only a few
cases of study of this dermatosis in the key of its association with the constitution and psychotype of the patient are described. Early
recognition of this association allows timely detection of dermatosis at an early and even preclinical stage and, through adequate
therapy, to achieve a regression of skin manifestations of eczema. The use of genetic markers, in turn, reveals a risk group that
includes patients with "eczema constitution "and patients who are torpedoed to conventional therapies. The practical aspect of the
problem has become more relevant nowadays given the significant incidence of Ukrainian women and men.
Keywords: eczema, course, genetic markers, psychological features, clinical anthropology.

One of the important problems of modern dermatology
is the individual approach to the programs of diagnosis,
treatment and prevention of diseases. The success of its
resolution depends largely on how fully the somatic and
mental components of the patient's personality will be
systematically described.
The purpose of the work is to analyze the scientific
literature on the constitutional and psychological features of
the occurrence and course of eczema.
Currently, there is no single universally accepted theory
of eczema. The manifestation of the disease is affected by
multiple environmental, endogenous (endocrine,
neuroallergic, metabolic) and hereditary factors. Active study
of the etiopathogenesis of dermatosis using modern
molecular-genetic, clinical and morphological methods of
research has identified the key role of such processes as
proliferation, apoptosis, invasion, inflammation in its
formation [11, 26].
It is believed that hereditary component prevails in the
occurrence of atopic eczema. Therefore, it is common in
families whose members suffer from asthma. In case of
illness of one parent (mainly mother), the chance of getting
eczema in a child is approximately 40 %, if both the father
and mother are ill - 50-60 % [1, 13].
With respect to the constitutional features of dermatosis,
there are only few literary data. It has been established that
ectomorphs dominate among eczema patients men and
ectomorphs and endomorphs in women [12, 25].
In the process of study are questions of gene
identification, mutations of cytokine genes that are
associated with the development, clinical manifestations,
nature and severity of true eczema. It has been determined
that humans whose gene contains the mutant variant of the
gene responsible for the synthesis of filaggrin protein are
contained in large quantities in the superficial layers of the

skin that are prone to eczema. This protein is necessary for
the formation of a protective layer of skin [2, 7, 24, 25].
Irish scientists have also identified a gene responsible
for the tendency to dryness and flaking, as well as the
tendency to manifest and develop eczema [24].
It has been found that 9 % of Europeans suffer from
peeling and dryness of the skin due to impaired function of
mentioned gene [28]. A mutation in the 2282del4 filaggrin
gene and deletion in GSTT and GSTM genes affect clinical
features, onset of disease, and severity of eczema [8].
Two-thirds of the eczema patients surveyed found at least
one mutation of the gene encoding filaggrin. A study in Norway
study proved the connection of atopic dermatitis in the history
of the development of eczema of the hands and its
manifestation in 41 % of children [28].
Studies in Denmark, the United Kingdom indicate that
there are mutations in the FLG gene (2282del4, Я501Х,
S3247X, Я2447Х) in patients with various clinical forms of
eczema [20, 21]. Similar mutations in the filaggrin gene
(2282del4, Я501Х) were found in patients in Western Siberia
[19].
Positive association of B22 and CW1 histocompatibility
system antigens in patients with true eczema has been
determined [22]. This combination of antigens has been
established by representatives of the Slavic race, which
makes it possible to consider these antigens as genetic
markers of eczema for the Slavs [16].
Taiwanese scientists have proven the effect of the serine
protease inhibitor SPINK5 and IL13 on the formation and
manifestation of true eczema (rs6892205 G and rs20541
alleles, respectively) [23].
In the manifestation of true eczema, various
immunological shifts, imbalances in the system of cyclic
nucleotides and prostaglandins, a positive association of
dermatosis with histocompatibility antigens Cw1 and B22,
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which are, in fact, genetic markers of eczema play a
prominent role [15].
Scientists at the University of Washington Medical School
have identified a gene that can cause eczema. They studied
the work of the gene GRPR (gastrin-releasing peptide
receptor). It is called this because of a connection with the
receptor in the spinal cord that transmits irritation signals
(itching and pain) from the skin to the brain [27].
Exacerbations of eczema can be triggered by
psychogenic factors, so it can be attributed to classic
psychosomatosis. The skin is considered from the position
of highly sensitive to the stressful influence organ, due to the
combination of constitutional, genetic, individual
predisposition and psycho-emotional influence. In most
eczema patients, irrespective of gender and clinical
manifestations of dermatosis, high rates of psychoemotional disorders are observed, psychostenic and
depressive states dominate against the background of
disturbance of social adaptation [4].
Constant tension and psycho-emotional stress are
certainly predictors that trigger and ensure the course of the
pathological process in eczema [11]. Patients are often
characterized by marked passivity. They find it difficult to assert
themselves. The occurrence of the disease is often
associated with conflicting partnerships. At the same time,
in the field of eczema, two groups of patients should be
distinguished: with only externally intact dyadic relationships,
eczema spreads to the areas of the joints, face and head;
with clearly strained dyadic relations, there is a spread in the
chest, thighs and shoulders [6].
Cheng H. et al. [18] found that emotionally stable people
were less likely to develop eczema, and in people with
sensitivity and openness - dermatosis was more common
[15].
For eczema patients, the phenomena of psychological
maladaptation, a decrease in the subjective level of wellbeing and quality of life, as well as the stress of protective
psychological mechanisms of displacement and denial are
characteristic [14].
In these patients, inherited disorders in the activity of the
central nervous system and imbalance and activity of the
sympathetic and parasympathetic autonomic nervous
system are noted. In clinical and laboratory examination in
patients with true chronic eczema revealed three types of
autonomic tone: mixed, parasympathetic and sympathetic
[5, 14]. The sympathetic type of initial autonomic tone is
observed in case of severe eczema, and in parasympathetic
- the mildest course of dermatosis is noted [17].
Despite the fact that eczema is a multifactorial disease,

it was discovered as a result of the study by N.S. Nevzorova
[9] indicators show significant differences in the severity of
certain personality components in patients with eczema
compared with healthy subjects. Eczema patients suffers
from an ergopathic type of illness. According to the results of
the questionnaire, to determine the level of aggression in
patients with dermatosis, there is a higher level of hostility
as a cognitive component of aggression, which includes
suspicion and offensiveness.
According to the results of the "Mini-mult" technique,
eczema patients show the highest values on the scales of
hysteria, depression, schizoidness and psychopathy. High
scores on the 3rd and 4th scales of the Gissen personal
test testify to diligence, pedanticism, truthfulness to
fanaticism, tendency to characterize as closed, distrustful,
estranged from other people [10].
O.G. Zaitseva [3] concluded that eczema patients have
high comorbidity and overlapping symptoms of somatoform
disorders with dysthymia, neurasthenia, hypochondria,
anxiety, emotional lability, and there is a tendency for
restrictive behavior.
Based on the above, it became known that eczema
patients are characterized by extreme types of constitution,
a tendency to psychostenic reactions, schizoid type of thinking,
reduced level of subjective well-being, increased situational
personal anxiety, psychological maladaptation, increased
quality of life.

Conclusions and prospects for further
development
1. The review of the literature indicates that the issues
of clinical anthropology have not exhausted themselves so
far and that research in this field has not lost its relevance
so far. At the same time, in the analysis of the literature
data, we practically did not find any works devoted to the
study of the relationship of somatotype, psychotype and
features of eczema. Identification of such patterns would
reveal the reasons that determine the features of phenotypic
manifestation of eczema in persons of different
constitutional affiliations, which makes it possible to
individualize therapeutic and preventive measures, develop
new diagnostic criteria, significantly expand prognostic
possibilities.
Identifying the typologically homogeneous
psychotipology groups of patients with eczema will help to
concretize the position that, in terms of how constant
tension, tension and psycho-emotional stress are
predictors that trigger and ensure the course of the
pathological process in eczema.
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КОНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ПЕРЕБІГУ ЕКЗЕМИ У ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
(АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
Аль-Омарі Ала'а Осама Ахмад
Анотація. Мета роботи - провести аналіз наукової літератури щодо конституціональних та психологічних особливостей
виникнення та перебігу екземи. Проведений огляд літературних джерел вказує на те, що незважаючи на велику кількість
робіт з даної проблеми, описані лише поодинокі випадки вивчення даного дерматозу в ключі асоціації його з конституцією і
психотипом пацієнта. Раннє розпізнавання зазначеної асоціації дозволяє своєчасно виявити наявність дерматозу на ранній
і навіть доклінічній стадії і завдяки адекватній терапії досягти регресу шкірних проявів екземи. Використання генетичних
маркерів дозволяє, в свою чергу, виявляти групу ризику, що включає хворих з "екземною конституцією" та пацієнтів,
торпідних до звичайних методів лікування. Практичний аспект проблеми в даний час став більш актуальним з огляду на
значну захворюваність серед українських жінок та чоловіків.
Ключові слова: екзема, перебіг, генетичні маркери, психологічні особливості, клінічна антропологія.
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ ЭКЗЕМЫ У МУЖЧИН И
ЖЕНЩИН (АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Аль-Омари Ала'а Осама Ахмад
Аннотация. Цель работы - провести анализ научной литературы касательно конституциональных и психологических
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особенностей возникновения и течения экземы. Проведенный обзор литературных источников указывает на то, что
несмотря на большое количество работ по данной проблеме, описаны лишь единичные случаи изучения данного дерматоза
в ключе ассоциации его конституции и психотипа пациента. Раннее распознавание указанной ассоциации позволяет своевременно выявить наличие дерматоза на ранней и даже доклинической стадии и благодаря адекватной терапии достичь
регресса кожных проявлений экземы. Использование генетических маркеров позволяет, в свою очередь, выявлять группу
риска, включая больных с "экземной конституцией" и пациентов, торпидных к обычным методам лечения. Практический
аспект проблемы в настоящее время стал более актуальным, учитывая значительную заболеваемость среди украинских
женщин и мужчин.
Ключевые слова: экзема, течение, генетические маркеры, психологические особенности, клиническая антропология.
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Анотація. У даній статті висвітлюється актуальна проблема поєднаних захворювань репродуктивної системи жінок.
На підставі теоретичного аналізу представлені узагальнені статистичні дані за останні роки. Розглянуті сучасні уявлення про патогенез захворювань матки та молочних залоз, їх кореляцію, а також моделі діагностики та лікування. Адже,
більш поглиблене розуміння проблематики поєднаної патології репродуктивної системи жінки (захворювань матки, яєчників,
молочної залози), а саме етіопатогенезу, алгоритмів діагностики та лікування, дозволить знизити захворюваність жінок
репродуктивного і перименопаузального віку, а також підвищити якість їхнього життя. Тільки володіючи всією повнотою
відомостей про стан репродуктивної системи жінки, лікар здатний призначити продумане і ефективне лікування.
Ключові слова: поєднані захворювання; міома матки; полікістоз яєчників; дисгормональні захворювання молочних
залоз; гіперпластичні процеси; гіперестрогенія.

Актуальність проблеми поєднаних захворювань репродуктивної системи, а саме захворювань матки [8], яєчників та захворювань молочних залоз, особливо у пацієнток старшого репродуктивного і перименопаузального
віку обумовлена, перш за все, неухильним зростанням
захворюваності у всьому світі [12, 27], високим відсотком коморбітної патології у пацієнток старшого репродуктивного і перименопаузального віку [9], що в свою
чергу призводить до зниження якості життя [4] та зростання витрат на охорону здоров'я [18, 24], Проблема
поєднаної патології матки, яєчників і молочних залоз є
однією з найбільш актуальних в сучасній гінекології, що
зумовлене тим фактом, що гіперпластичні процеси матки і доброякісні захворювання молочних залоз посідають одне з провідних місць в структурі змін в репродуктивній сфері. Частота даної патології, зазначає М.С.
Шелигин, серед жінок репродуктивного віку складає до
50,0%, а перименопаузального - до 60,0%. При цьому,
поєднання дисгормональних захворювань молочних
залоз (ДЗМЗ) з лейоміомою матки зустрічається у 80,0%
хворих; з геніальним ендометріозом - у 90,0%, з гіперплазією ендометрія - близько 60,0%. Слід зазначити, що
на сучасному етапі спостерігається збільшення частоти
гіперпластичних процесів матки (лейоміома, аденоміоз і гіперплазія ендометрія), особливо серед жінок молодого віку, що знижує якість їхнього життя і негативно
впливає на репродуктивну функцію [21-23, 29]. Проте,
робіт, присвячених дослідженню проблеми поєднання
доброякісної патології матки і молочної залози недостатньо, вони є фрагментарними і не зачіпають питання можливого прогнозування перебігу описаної вище
поєднаної патології [14, 34, 35].
Метою роботи було провести аналіз сучасної наукової літератури з питань поєднаних захворювань репродуктивної системи жінки, а саме патології матки, яєчників та молочних залоз.
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Дані багаточисельних досліджень переконливо
свідчать про те, що процеси, які відбуваються в молочній
залозі, перебувають у тісному взаємозв'язку з функцією
репродуктивної системи. Відомо, що молочна залоза не лише мішень для стероїдних, але і для гіпофізарних
гормонів, гормонів щитоподібної залози, надниркових
залоз тощо. Це істотно підвищує вірогідність розвитку
патології молочної залози при порушеннях функції репродуктивної системи також у хворих з гормонозалежними гінекологічними захворюваннями [30, 36].
В.І. Киселевим, І.С. Сидоровою та ін. (2010) сформульована концепція гіперпластичного синдрому в гінекології, яка свідчить про те, що гормональний дисбаланс в репродуктивній системі з однаковою ймовірністю провокує небажану проліферацію в усіх органах,
здатних експресувати відповідні рецептори, в першу
чергу - естрогенові [6].
Дані досліджень І.М. Ордиянца та ін. (2013) свідчать
про те, що основним ендокринним порушенням при
проліферативних дисплазіях молочних залоз і матки є
гормональний дисбаланс з переважанням гіперестрогенії [11]. Гормональний дисбаланс в сторону дефіциту
прогестерону викликає морфофункціональну перебудову молочної залози, матки, супроводжується набряком
і гіпертрофією внутрішньо часточкової сполучної тканини, гіперплазію ендометрію, а надлишкова проліферація епітелію проток, що призводить до їх обструкції, при
збереженій секреції в альвеолах призводить до
збільшення альвеол і розвитку кістозних порожнин.
На думку І.М. Ордиянца та ін. (2013), іншою важливою патогенетичною ланкою, що впливає на розвиток
дифузної доброякісної проліферації міометрію, залозистого епітелію молочної залози, є пролактин і його
участь в регуляції гіпоталамо-гіпофізарних порушень.
Однак, усі аспекти ролі пролактину в розвитку доброякісної дифузної проліферації остаточно не вивчені. При

©Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Крук О.Ю.

цьому, як визначає автор, з одного боку, зростання наявності пролактину в сироватці крові є тільки маркером
центральних гіпоталамо-гіпофізарних порушень в системі регуляції репродуктивної функції, але з іншого - надлишок пролактину надає прямий стимулюючий ефект
на проліферативні процеси в периферичних органахмішенях. Також є свідчення про те, що клітини міоми
матки секретують пролактин. Таким чином, вирішальна роль в розвитку захворювань молочних залоз і гіперпластичних процесів матки відводиться прогестерондефіцитним станам, при яких надлишок естрогенів викликає проліферацію всіх гормонозалежних тканин [11].
Однак слід зауважити, що порушення нейрогуморальної регуляції менструального циклу - не єдиний гормонально обумовлений елемент патогенезу гінекологічних захворювань і ДДМЗ. Не меншу роль, як зазначає
В.Є. Радзинський та ін. (2014), у виникненні даної групи
порушень можуть відігравати стероїдні ксенобіотики
(надходять ззовні з їжею і водою), що конкурентно зв'язуються з рецепторами до статевих гормонів [12]. Саме
глобальність впливу будь-яких гормоноподібних і гормональних речовин (як чужорідних, так і ендогенних) на
рецепторний апарат всієї репродуктивної системи обумовлює незаперечний зв'язок і спільність багатьох гінекологічних захворювань (міоми матки, ендометріозу,
гіперплазії ендометрію) і доброякісних захворювань
молочних залоз - гормонорецепторні тканини на несприятливі подразники реагують синхронно [12, 16].
Отже, результати наукових досліджень свідчать про
те, що патогенез проліферативних дисплазій в органах
репродуктивної системи безпосередньо пов'язаний з
гормональним дисбалансом, що складається з трьох
ключових компонентів:
1) відносна гіперестрогенія;
2) дефіцит прогестерону;
3) підвищений вміст пролактину.
Результатом цього процесу є морфофункціональна
перебудова залозистого і стромального компонентів як
в молочній залозі, так і в матці [25]. При нормальному
двофазному циклі органи репродуктивної системи зазнають циклічних змін: у першу половину циклу естрогени стимулюють ріст епітелію і сполучнотканинної основи, а після овуляції прогестерон зупиняє цей процес,
одночасно запускаючи мітоз в залозистих ділянках тканини. Недостатність лютеїнової фази менструального
циклу - дефіцит прогестерону - призводить до того, що
епітеліально-стромальна частина органів репродуктивної системи продовжує проліферувати і в II фазу циклу,
формуючи механічні перешкоди для відтоку залозистого секрету і створюючи передумови для формування
набряку і кіст. У цю узагальнену схему укладається як
патогенез ДДМЗ, так і схема розвитку гіперплазії ендометрію і міом матки [12].
Як показують результати дослідження М.Х. Карданової (2007), жінки фертильного віку з доброякісними
захворюваннями молочних залоз страждають гінекоІSSN 1817-7883
eІSSN 2522-9354

логічною патологією в 84,6% випадків, а різні гінекологічні порушення зустрічаються в 100%. Особливе місце
займає міома матки, яка є одним з найбільш поширених гінекологічних захворювань, частота якого не має
тенденції до зниження, а патологічні зміни в молочних
залозах у пацієнток з міомою матки виявляються в 82%
випадків [5].
У той же час, дослідження С.Е. Аракелова та ін.
(2012) свідчать про те, що 80,8% пацієнток репродуктивного віку з гінекологічними патологіями страждають
доброякісними захворюваннями молочних залоз, а доброякісна дисплазія молочних залоз (ДДМЗ) - одне з самих поширених захворювань у жінок, і в популяції складає 20-70%. У свою чергу, розвиток раку молочної залози (РМЗ), в 3-5 разів частіше проходить на фоні доброякісних захворювань молочних залоз (ДЗМЗ) [1].
О.М. Кравченко та М.О. Ожерельєва (2014) визначають, що найбільш часто в репродуктивному віці спостерігається фіброзно-кістозна мастопатія, її частота в загальній популяції становить 30-45%, а в популяції гінекологічних захворювань - 50-60% [7]. При цьому,
найбільш високу групу ризику важкої патології молочних залоз представляють собою жінки з гіперпластичними процесами геніталій. Фіброзно-кістозна хвороба
в різних її проявах виявляється, в основному, при геніальному ендометріозі, міомі матки, гіперплазії ендометрію, хронічній ановуляції на тлі нормо- і гіперпролактинемії, синдромі полікістозних яєчників. Як свідчать
дослідження названих авторів, у цієї категорії хворих у
74% випадків у молочних залозах формуються важкі
форми дифузної та вузлової мастопатії, часто проліферативного характеру, що супроводжуються гіперплазією
залозистого компонента. Також, обстеження пацієнток
з регулярним ритмом менструацій, у яких були діагностовані міоми матки, геніальний ендометріоз, гіперплазія і поліпи ендометрію, наднирників, гіперандрогенія,
виявило патологію молочних залоз в 60% випадків [17].
На пряму кореляцію між доброякісними проліферативними процесами в молочній залозі і органах репродуктивної системи вказують і ряд інших досліджень.
А.І. Волобуєв (2003) вказує, що у хворих міомами матки
фіброзно-кістозна мастопатія зустрічається на рівні 6989% [3]. Найбільш часто міома матки поєднується з
проліферативними (58%) і не проліферативними (34,7%)
формами фіброзно-кістозної мастопатії; рак молочної
залози виявляється у 4% хворих на міому матки [19, 20].
У хворих з міомою матки, в порівнянні з пацієнтами, які
не мають даного захворювання, в молочних залозах у 2
рази збільшена кількість вогнищ з високою активністю
проліфераціі і апоптозу (показник площі експресії проапоптозного антигену р53 в епітелії молочної залози) [3].
Дослідження, проведене Г.У. Болієвою (2006), показало, що доброякісні захворювання молочних залоз у
хворих з гіперплазією ендометрію і міомою матки виявляються у вигляді дифузної фіброзно-кістозної мастопатії з переважанням фіброзу в 37,9% випадків, дифуз-
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ної фіброзно-кістозної мастопатії з переважанням
кістозного компонента - в 19,5%, дифузної фібрознокістозної мастопатіі з переважанням залозистого компонента - в 17,3%, у вигляді локальної форми мастопатії - в 25,3%, фіброаденом - в 12,6%, великих кіст - в
10,3% [2]. Це ж дослідження демонструє поєднання
дифузних захворювань молочних залоз з міомою матки
в 96% випадків, в той час як ізольована форма гіперплазії ендометрію встановлена лише в 4% випадків. У
12,8% пацієнток з ДЗМЗ при гіперплазії ендометрію і
міоми матки виявлено кісти яєчників [2, 17].
У період перименопаузи поєднання патології ендометрію із захворюваннями молочних залоз становить
73,5%. Дані, відмінні від зазначених, дає в своєму дослідженні Т.Б. Шхагапсоєва (2010), вказуючи на те, що з
доброякісних диспластичних процесів молочних залоз
при міомі матки частіше зустрічається дифузна мастопатія з переважанням кістозного компонента - 50%
проти 24, 3% при гіперплазії ендометрю, тоді як при
останній частіше діагностувалася дифузна мастопатія з
переважанням фіброзного компонента - 29,7%, проти
16,6% при міомі матки [15]. Другою за частотою формою
мастопатії в обох групах став аденоз молочних залоз з
переважанням в групі з гіперплазією ендометрію - 32,4%,
ніж при міомі матки - 20,3%. Змішана мастопатія діагностувалась в обох групах найрідше, але частіше у пацієнток з гіперплазією ендометрію - 13,5% проти 12,9% при
міомі матки. Доброякісні утворення молочних залоз частіше поєднувалися з гіперплазією ендометрію - 34,4%,
незначно нижче показник в групі з міомою матки - 30,4%.
Фіброаденоми молочних залоз у 50% випадків виявлялися у пацієнток з гіперплазією ендометрію і дещо рідше
у жінок з міомою матки - 40% [15].
Т.В. Овсянікова (2006) у своєму дослідженні
співвіднесла ступінь вираженості структурних змін в тканинах молочної залози з різновидом гінекологічної патології в групах хворих [10]. Перше місце за складністю
патології молочних залоз за типом залозистої гіперплазії і вузлуватих утворень займає група пацієнток з регулярним ритмом менструацій при геніальному ендометріозі, міомі матки, наднирковій гіперандрогенії і запальних процесах в геніталіях. Друге місце за ступенем
тяжкості і вираженості гіперпластичних процесів в молочних залозах займає група пацієнток з хронічною ановуляцією на фоні гіперандрогенії яєчникового та змішаного ґенезу. У пацієнток з гіперпролактинемією різного
ґенезу відзначаються відносно менш виражені зміни
молочних залоз [10].
При цьому, Т.В. Овсянікова (2006) акцентує увагу на
групу хворих з олігоменореєю та регулярним ритмом
менструацій на тлі помірної гіперестрогенії і порівняно
вираженою дисгормональною патологією молочних
залоз. Пацієнтки з вираженим пригніченням гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової функції, що проявляється
первинною або вторинною аменореєю, в переважній
більшості випадків мають гіпопластичні зміни молоч-
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них залоз і являють собою групу з найменшим клінічним
ризиком розвитку онкопатології молочних залоз [10].
В.Г. Черенков та ін. (2014), провівши спеціальні дослідження серед молодих жінок з дисгормональною
патологією молочних залоз, зазначає гінекологічні захворювання (зовнішній або внутрішній ендометріоз, поєднання міоми матки і ендометріозу, гіперпластичні
процеси ендометрію, поліпи, синдром полікістозних
яєчників, запальні захворювання і патологія шийки матки) з частотою 92,5%. У більшості обстежених хворих
патологія молочних залоз виявлялася в середньому на
3-5 років раніше, ніж різні гіперпластичні процеси ендометрію та міометрію, хоча полікістозні зміни яєчників
і запальні процеси передували патології молочних залоз [13].
За даними дослідження В.Г. Черенкова та ін. (2014)
при обстеженні жінок із захворюваннями молочних залоз реєструються гіперпластичні процеси міометрію в
83,7% випадків, доброякісні пухлини яєчників (кісти) від
66 до 97,6%, в тому числі в 77,9% випадків порушення
менструального циклу. І навпаки, у хворих з гінекологічними захворюваннями внутрішніх статевих органів (ендометріоз, міома матки, гіперплазія ендометрію, ановуляторний цикл) частота гіперпластичних процесів
молочних залоз коливається від 60 до 95% [13].
Звертаючи увагу на значущу кореляцію патології молочної залози з гінекологічними захворюваннями, групою вчених на чолі з В.Є. Радзинським (2014) був розроблений алгоритм перехресного скринінгу хворих, який
включає в себе два основних принципи [12]. Перший усі жінки, які звернулися до гінеколога, незалежно від
гінекологічного діагнозу або його відсутності, повинні
обов'язково пройти обстеження молочних залоз. Другий - жінки з доброякісними захворюваннями молочних
залоз вимагають поглибленого гінекологічного обстеження. При цьому не слід обмежуватися гінекологічним оглядом і УЗД органів малого таза. Поглиблене гінекологічне обстеження має включати тести функціональної діагностики, а при ановуляції, або недостатності
лютеїнової фази - дослідження гормонального профілю. Саме цим способом, за твердженням автора, вдасться виділити групу жінок з гіперандрогенією, дисфункцією щитовидної залози, гіперпролактинемією, тобто
станами, які вимагають обов'язкової корекції [7].
І. М. Ордіянц та ін. (2013) пропонує ще один диференційований підхід до обстеження та лікування поєднаних захворювань молочних залоз і статевих органів та
виділяє декілька етапів:
1. На першому етапі аналізуються скарги, анамнез,
проводиться об'єктивний огляд, гінекологічний огляд,
пальпація молочних залоз, і в результаті складається
індивідуальний план обстеження кожної хворої;
2. На другому етапі відповідно до плану, що був складений, проводиться комплексне обстеження, що включає в себе лабораторні і інструментальні методи дослідження, тести функціональної діагностики;
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3. На третьому етапі аналізуються результати обстеження, проводиться корекція соматичних захворювань,
виявляються протипоказання до того чи іншого методу
лікування, проводиться хірургічне лікування локалізованих форм ДДМЗ і / або статевих органів [11].
На заключному етапі здійснюється вибір лікарських
засобів для консервативного або реабілітаційного лікування після хірургічної складової [11, 28].
Проте, до сих пір не створена єдина модель спеціальної етіопатогенетичної терапії, яка дозволила б дати
рекомендації практичному лікареві щодо вибору раціональних медикаментозних комплексів. Зовсім не зрозуміле питання адекватної тривалості терапії. Безсумнівно, лікування повинно бути комплексним, тривалим,
враховувати гормональні, метаболічні особливості пацієнтки, її супутні захворювання. Як стверджує В.Є. Радзинський та ін. (2014) позитивний терапевтичний ефект
від застосування традиційних методів лікування дифузної мастопатії йодистим калієм, бромкамфорою, комплексом вітамінів А, В1, В6, С, препаратами андрогенового ряду не перевищує 47-54%, а використання в комплексній терапії синтетичних прогестинів дозволяє
підвищити терапевтичний ефект до 78-83% [12]. Однак
застосування препаратів натурального прогестерону
при лікуванні мастопатії у хворих на міому матки здатне
провокувати швидке зростання останньої. Розвиток сучасних технологій в фармакології збільшує арсенал засобів (антиестрогени, інгібітори ароматази, агоністи
(аГнРГ), антагоністи гонадоліберину, селективні тканинні модулятори рецепторів естрогену) і методів лікування поєднаних доброякісних проліферативних захворювань жіночої статевої сфери.
Досить велика кількість літературних даних, заснованих на клінічних дослідженнях, свідчить про ефективне застосування при лікуванні мастопатії рослинних і
гомеопатичних препаратів, що особливо важливо при
лікуванні хворих з міомою матки малих розмірів. У 70-і
роки ХХ століття частка фітопрепаратів в реєстрі лікарських засобів становила 30%, а вже до 2000 року цей показник зріс до 55%. Так, виявляється цікава тенденція
новітньої фармакології - звернення до резервів фармакогнозії, науки про лікарські рослини. Дані доказової
медицини підтверджують ефективність рослинних і гомеопатичних препаратів в лікуванні мастопатії та інших
гіпертрофічних дисплазій у жінок; залежно від клінічної
форми захворювання фітотерапія забезпечує значуще
поліпшення або одужання 40-87% пацієнток [12]. Своїм
лікувальним ефектом багато рослинних лікарських препаратів зобов'язані фітоестрогенам (ізофлавони, куместани, лігнано тощо). Найбільшу біологічну та харчову
доступність мають фітоестрогени з рослин роду хрестоцвітних; злакові та бобові [31] культури: пшениця, соя,
насіння льону, овес, ячмінь, рис, люцерна [32, 26], сочевиця, червона конюшина, солодка, червоний виноград,
хміль; овочі та фрукти: яблука, морква, гранати; напої:
червоне вино і пиво. Серед численних лікарських росІSSN 1817-7883
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лин, які мають тропність до нейроендокринної системи
людини і тварин, одним з найбільш вивчених за останні
десятиліття є верболіз звичайний (Vitex agnus castus,
вітекс священний, "монаший перець"), який належить
до сімейства вербенових (Verbenaceae). Природними
ареалами вирощування цього чагарнику є Середземномор'я, Крим, Африка, найбільш теплі регіони Азії і
Америки. Для лікувальних цілей використовуються плоди прутняка, що мають у собі ірідоїди, флавоноїди і
ефірні масла. Останнім часом широке застосування
екстрактів прутняка стало можливим через вивчення їх
фармакологічних властивостей. В експериментах in vitro
було показано, що екстракти прутняка мають високу
спорідненість з D2-дофаміновими рецепторами. У п'яти речовин, виділених з біциклічних дітерпенів прутняка, виявлена дофамінергічна активність і селективна
спорідненість з естрогеновими рецепторами. Ефект
компонентів, що мають хімічну структуру дітерпенів, заключається в дозозалежному гальмуванні утворення
цАМФ лактотрофами передньої долі гіпофіза і завдяки
цьому - в пригніченні синтезу пролактину. Як було сказано вище, пролактин, естрогени і прогестерон контролюють весь процес маммогенезу і формування внутрішньоорганних структур. Крім цього, препарати на основі прутняка нормалізують співвідношення гонадотропних гормонів і в першу чергу впливають на секрецію ФСГ
і прогестерону.
За даними групи вчених на чолі з І. М. Ордиянцом [11]
55,6% пацієнткам пропонувалося гормональне лікування препаратами: трансдермальні і пероральні прогестагени, комбіновані низько- і мікродозовані естрогенгестагенні препарати (КОК), агоністик гонадотропін-рилізинг гормону (аГнРГ), дофамінергічні препарати. Вибір
тактики гормонального лікування проводився з урахуванням гінекологічного захворювання, стану молочних залоз,
наявності та обсягу оперативних втручань і ендокринних
порушень. І.М. Ордиянц та ін. (2013) стверджують, що гормональне лікування (в більшості випадків - використання
КОК і прогестагенів) в поєднанні з прийомом фітопрепаратів було проведено у кожної третьої паціентки (31,7%).
Поєднання гормональних і фітопрепаратів дозволило
поліпшити переносимість перших, здійснити комплексний
вплив на різні ланки патогенезу, уникаючи виражених побічних ефектів. Отримані автором дані свідчать про те, що
лікування жінок, які страждають хворобами молочних залоз у поєднанні з міомою матки, є профілактичним заходом у відношенні до прогресування і рецидиву ДЗМЗ у даної
категорії хворих [11, 33].
Отже, результати численних наукових робіт, проведених в кращих дослідницьких центрах світу з найсуворішим дотриманням критеріїв доказової медицини
підтверджують, що етіотропні можливості фітотерапевтичних засобів дуже цінні для профілактики і лікування
доброякісних диспластичних станів в жіночій репродуктивній системі. Це особливо важливо в клінічних ситуаціях, пов'язаних з неможливістю призначення гормональ-
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ної терапії, або при наявності протипоказань до оперативного лікування [11].

Висновки та перспективи подальших
розробок
1 Узагальнюючи вище наведене, можна стверджувати, що більш поглиблене розуміння проблематики
поєднаної патології репродуктивної системи жінки (зах-

ворювань матки, яєчників, молочної залози), а саме
етіопатогенезу, алгоритмів діагностики та лікування,
дозволить знизити захворюваність жінок репродуктивного і перименопаузального віку, а також підвищити
якість їхнього життя.
Тільки володіючи всією повнотою відомостей про
стан репродуктивної системи жінки, лікар здатний призначити продумане і ефективне лікування.
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ПРОБЛЕМА СОЧЕТАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИНЫ
Крук А.Ю.
Аннотация. В данной статье освещается актуальная проблема сочетанных заболеваний репродуктивной системы женщин. На основании теоретического анализа представлены обобщенные статистические данные за последние годы. Рассмотрены современные представления о патогенезе заболеваний матки и молочных желез, их корреляцию, а также
модели диагностики и лечения. Ведь, более углубленное понимание проблематики сочетанной патологии репродуктивной
системы женщины (заболеваний матки, яичников, молочной железы), а именно этиопатогенеза, алгоритмов диагностики
и лечения, позволит снизить заболеваемость женщин репродуктивного и перименопаузального возраста, а также повысить качество их жизни. Только обладая всей полнотой сведений о состоянии репродуктивной системы женщины, врач
способен назначить продуманное и эффективное лечение.
Ключевые слова: сочетанные заболевания; миома матки; поликистоз яичников; дисгормональные заболевания молочных
желез; гиперпластические процессы; гиперэстрогения.
THE PROBLEM OF COMBINED DISEASES IN THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF THE WOMEN
Kruk O.Yu.
Annotation. This article highlights the urgent problem of combined diseases of women's reproductive system. On the basis of
theoretical analysis, generalized statistics for recent years are presented. The modern concepts of pathogenesis of diseases of the
uterus and mammary glands, their correlation, as well as models of diagnosis and treatment are considered. Indeed, a more in-depth
understanding of the problems of the combined pathology of the woman's reproductive system (diseases of the uterus, ovaries,
mammary gland), namely etiopathogenesis, diagnostic and treatment algorithms, will reduce the incidence of women of reproductive
and perimenopausal age, as well as improve their quality of life. Only having the fullness of information about the state of the
reproductive system of women, the doctor is able to prescribe thoughtful and effective treatment.
Keywords: combined diseases; myoma of the uterus; polycystic ovary; dyshormonal diseases of the mammary glands; hyperplastic
processes; hyperestrogenemia.
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Annotation. The purpose of the work is to analyze the scientific literature regarding the constitutional and psychological features
of the occurrence and course of seborrheic dermatitis (SD). A review of the literature indicates that diabetes is a multifactorial disease
with complex and multifaceted pathogenesis. The works of recent years reflect the involvement in the pathogenesis of SD of virtually
all integrating systems of the organism and the main links of its basic functional systems. In the phenotypic manifestation of SD
involved both exogenous (physico-chemical, biological) and endogenous (nervous system, genetic predisposition and immune
disorders) factors. The pathogenetic mechanisms of dermatitis are polymorphic and do not contradict but complement each other.
Studying the constitutional and psychological features of SD in Ukrainian residents is thus a promising area of research.
Keywords: seborrheic dermatitis, course, genetic markers, psychological features, clinical anthropology.

Seborrheic dermatitis (SD) is a common, recurrent
disease with chronic progression that affects seborrheic
areas, such as skin in the chest, forearms, face, nasal
area and scalp. In fact, SD is a marker of disability from the
digestive, endocrine, immune, and nervous systems [3, 8,
13].
The purpose of the work is to analyze the scientific
literature regarding the constitutional and psychological
features of the occurrence and course of SD.
SD is common in both women and men and affects
more than 1% to 3% of adults. It occurs more frequently in
infants through the transmission of androgens from mother
to child in the first 3 months of life. SD is also common in
adolescents and adults, with an increase in frequency
among individuals after reaching the age of 50 [19, 29].
Currently, there is no single point of view on the
etiopathogenesis of SD. There are a number of neurogenic,
psychological, hormonal, immune, infectious, metabolic,
genetic factors contributing to the manifestation of this
dermatosis, which cause excessive production and
qualitative change in sebum, caused by the functional
activity of the sebaceous glands and activation of fungi of
the genus Malassezia. Psychogenic factors act as a link in
the chain of sequential immunological processes, which
explains the occurrence or exacerbation of dermatosis only
in close connection with the main factors of pathogenesis
[6, 18, 27].
The process of sebum formation in the body is regulated
by two main mechanisms: neurogenic and hormonal.
Neurogenic regulation is carried out by the autonomic
nervous system. This circumstance, for example, explains
the increased excretion of sebum and sweating in various
vegetative disorders, and clinical manifestations of SD often
appear after suffering stress [19].
The central nervous system and the skin are linked
through embryological origin; thus, some hormones,
neurotransmitters and receptors are common to both. The

implementation of the genetic program, leading to the
manifestation of the seborrheic process, is carried out with
the participation of the neuroendocrine system. It is the
neuroendocrine system that is the first to respond to
external influences, that is, it is a kind of mediator between
the external environment and the skin [14, 30].
Psychological factors play a central role in the onset,
exacerbation, and remission of SD. However, there is little
scientific evidence to support this view. In addition, there is
very limited evidence of personality profiles that lead to
emotional dysregulation, such as alexithymia and
concomitant psychiatric disorders in these patients [15].
A study by A. Comert and colleagues [10] found that
anxiety levels were significantly higher in patients with SD
compared to healthy controls, but there was no pronounced
association with alexithymia, depression, or compulsivecompulsive symptoms. Dermatologists should be
especially vigilant about the possibility of concurrent
psychiatric morbidity in patients with SD in order to improve
patients' well-being. In some patients, the wrong circle
arises: dermatosis is caused or exacerbated by stress,
and exacerbation, in turn, is a major stressogenic stimulus.
A. I. Gul et al. [14] reported an association between SD
and general psychiatric disorders, as well as major
personality traits in patients with SD. Significantly higher
rates of depression and anxiety were detected in patients
with SD compared to the control group. In addition,
significantly more somatization and neurotic personality
traits were found in these patients. These data suggest
that patients with SD are likely to somatize their emotions.
This reflects the likely relationship between SD, personality
traits and psychological distress.
Thus, Y. Bas et al. [8] determined that this dermatosis is
more common in young people than in adulthood, and the
choleric type of temperament associated with it.
L. Manolache et al. [16] have also been closely linked to
stress. However, it has been proven that stress in itself is
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less important than the type of patient's perception of a
stressful situation.
Increased discharge of sebum is observed in patients
with Parkinson's disease, cranial nerve paralysis.
Destabilization of the autonomic and hormonal systems in
patients may be associated with hereditary disintegration
of the antinociceptive system of the hypothalamus, which
controls the level of opiate neuropeptides of the blood, and
through the pituitary gland - with the functional state of the
organs of the endocrine system [4].
Clinically significant of skin differences between ethnic
groups have been reported, especially not only with skin
color (people with white skin are prone to the disease), but
with the formation and sebum excretion processes [21,
26, 28]. The genetic nature of the disease is justified by the
possibility of irregular dominance of SD and the most
frequent manifestation in patients with III (B) blood group
[17, 20].
It is suggested that hereditary predisposition is one of
the main factors in the development of seborrheic
dermatitis. It is characterized by the so-called "seborrheic
constitution", which reflects a high genetic predisposition
to the development of this disease. Usually, such patients
have a family history [5, 8, 9].
Conducted by I. V. Polesko [7] analysis of class I HLA
antigens and specificity of class II DRB1, DQA1, DQB1 in
patients with this skin disease substantiated the existence
of genetic determinism of the disease and classified as
probable markers class A10 and A23 antigens I. The skin
microbiota changes and its bactericidal properties are
reduced, creating a favorable environment for the
pathogenic flora, which provokes inflammation [6, 23].
In the development of SD, hormonal imbalance also
plays an important role. The hormonal regulation of sebum
production involves the adrenal cortex, hypothalamus,
pituitary gland, sex glands, which hormones affect the
receptors located on sebocytes. The secretion of sebum
is directly controlled by androgens, since affinity receptors
are located on the surface of sebocytes and epidermocytes
[15, 24].
The level of total testosterone in the blood of most
patients with SD is within the normal range, but the
conversion of testosterone is 20-30 times higher than in
healthy subjects. In the affected areas of the skin, this
process takes place most intensively [15].
There is evidence of a higher incidence of SD in obese

individuals, but the exact mechanism of development is
unknown. Decreased estrogen levels are a contributing
factor in the development of menopausal women [19].
A. A. Gaidash et al. [2] studied the structure and physical
properties of the extracellular matrix of the dermis in
individuals with different body types using atomic force
microscopy. Scientists have concluded that the features of
the intercellular substance of the skin depend on the type
of constitution and are caused by variations in the viscosity
of the interstitial fluid and the structure of the pores. In
asthenic, the risks of the inflammatory process in the skin
are mainly due to the high rates, but the more specific
nature of the generalization. Hypersthenic, on the contrary,
have low speeds and generalization of pathological
processes in conditions of greater uncertainty.
In patients with SD increased expression of Toll-like
receptors, their activation under the influence of various
pathogens on macrophages and other cells of innate
immunity causes the expression of many genes of
chemokines and proinflammatory cytokines [11, 12, 19].
The mechanism of a person's individual predisposition
to seborrhea remains virtually unexplored. These are
probably congenital disorders of skin permeability, barrier
function of the stratum corneum and immune response to
free fatty acids or proteins and polysaccharides [1, 13, 22, 25].
Thus, the polymorphism of histological and clinical
forms of SD substantiates its multifactorial nature, which
combines both genetic predisposition and metabolic
disorders and adequate control of the cell cycle.

Conclusions and prospects for further
development
1. From the review of the literature, it became known
that information on the etiopathogenesis of seborrheic
dermatitis was accumulated a lot, but the transition to quality
has not yet occurred, because there was no qualitative
breakthrough in the use of personalized algorithms for
diagnosis and management of patients combining medical
treatment considering the constitutional and psychological
characteristics of the patient.
Thus, if we consider SD in terms of multifactoriality, and
this is necessary to maximize the effectiveness of
therapeutic interventions, it is necessary to recognize that
the existing approaches to the search for constitutional
and psychological features in each individual need careful
study and refinement.
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КОНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕБОРЕЙНОГО ДЕРМАТИТУ (АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
Хасавнех Ахмад Раед
Анотація. Мета роботи - проаналізувати наукову літературу стосовно конституціональних та психологічних особливостей виникнення та перебігу себорейного дерматиту (СД). Проведений огляд літературних джерел вказує на те, що СД
належить до мультифакторіальних захворювань із складним та багатогранним патогенезом. Роботи останніх років
віддзеркалюють участь в патогенезі СД практично всіх інтегруючих систем організму та головних ланок його базових
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функціональних систем. У фенотиповому прояві СД залучені як екзогенні (фізико-хімічні, біологічні), так і ендогенні (нервова система, генетична схильність та імунні порушення) фактори. Патогенетичні механізми дерматиту поліморфні та
не суперечать, а доповнюють один одного. Вивчення конституціональних та психологічних особливостей СД у мешканців
України таким чином є перспективним напрямком дослідження.
Ключові слова: себорейний дерматит, перебіг, генетичні маркери, психологічні особливості, клінічна антропологія.
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕБОРЕЙНОГО ДЕРМАТИТА (АНАЛИЗ НАУЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ)
Хасавнех Ахмад Раед
Аннотация. Цель работы - проанализировать научную литературу о конституциональных и психологических особенностях возникновения и течения себорейного дерматита (СД). Проведенный обзор литературных источников указывает на
то, что СД относится к мультифакториальным заболеваниям со сложным и многогранным патогенезом. Работы последних лет отражают участие в патогенезе СД практически всех интегрирующих систем организма и главных звеньев его
базовых функциональных систем. К фенотипическим проявлениям СД привлечены как экзогенные (физико-химические,
биологические), так и эндогенные (нервная система, генетическая склонность и иммунные нарушения) факторы. Патогенетические механизмы дерматита полиморфны и не противоречат, а дополняют друг друга. Изучение конституциональных и психологических особенностей СД у жителей Украины таким образом является перспективным направлением
исследования.
Ключевые слова: себорейный дерматит, течение, генетические маркеры, психологические особенности, клиническая
антропология.
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Анотація. Алкогольна залежність є однією з трьох головних проблем охорони здоров'я у світі, що прямо чи опосередковано підвищують рівень смертності, при цьому найбільшу загрозу вона чинить саме в розвинених країнах Європи та Америки.
Визначення перспективних напрямків вирішення питання синдрому відміни алкоголю з делірієм є одним з важелів зменшення
наслідків його шкідливого вживання. Був проведений аналіз електронної бази наукових видань Pubmed та останніх даних
ВООЗ, виокремлені та відображені основні підходи до патогенезу та інтенсивної терапії алкогольного делірію в Україні та
за її межами, висвітлені клінічні та лабораторно-діагностичні аспекти. Існує певне бачення патогенезу синдрому відміни
алкоголю, як порушення балансу ГАМК- та глутамат-ергічної систем в нейронах головного мозку. Розроблені та впроваджені в клінічну практику діагностичні критерії для визначення важкості стану відміни, а також шкали седації-ажитації, не
до кінця визначений вплив електролітних порушень, зокрема дефіциту магнію на важкість стану, ефективність седації та
смертність. У всьому світі і досі не знайдено оптимального шляху збільшення ефективності лікування алкогольного
делірію, який би забезпечував адекватний рівень седації, при цьому не підвищуючи ризик ускладнень у вигляді передозування
транквілізаторів та гіпнотиків як при ізольованому, так і при комбінованому їх використанні. Перспективною є можливість застосування у таких хворих хелатних сполук, що містять у собі ГАМК, а також органічних солей магнію, зокрема
солей глюконової кислоти.
Ключові слова: алкогольний делірій, седація, NMDA-рецептори, ГАМК, магній.
Алкогольна аддикція є одним із найзгубніших явищ
для суспільства. За даними ВОЗ, шкідливе вживання
алкоголю є одним з провідних факторів що підвищує
смертність, а рівень загального вживання алкоголю на
душу населення в світі для осіб старше 15 років виріс з
5,5 літрів у 2005 р. до 6,4 літрів у 2010 р. та залишився
таким самим у 2016 р. [17]. Особливо гостро цю проблему відчувають країни колишнього СРСР і Україна, в яких
соціально-політична нестабільність, економічна
відсталість та військова агресія з боку сусідніх держав
змушують людей працездатного віку знаходити психологічне розвантаження у стані алкогольного сп'яніння.
Згідно зі статистичними даними, опублікованими в журналі The Lancet, наша держава посідає IV місце в світі
за рівнем смертності серед жінок від алкоголю, VI місце
- серед чоловіків, а також I місце в світі за рівнем споживання алкоголю серед жінок і V місце - серед чоловіків
[5]. Алкоголізм у процесі свого прогресування веде до
інтелектуальної та моральної деградації особистості
внаслідок порушення нейромедіаторного та електролітного балансу в ЦНС. Одним з найяскравіших та найнебезпечніших проявів такого порушення є психічні та поведінкові розлади у вигляді алкогольного делірію. Був
проведений аналіз наукових публікацій електронної бази
Pubmed, для чого відбиралися фундаментальні роботи
та публікації сучасних досліджень по темі алкогольного
делірію.
Етанол взаємодіє з ГАМК-рецепторами, посилюючи
їхню активність. ГАМК-рецептори є хлорид-іонними каналами, які забезпечують інгібуючу нейротрансмісію.
Вони являють собою пентамерні комплекси, що скла-
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даються з декількох субодиниць глікопротеїну. Хронічне зловживання етанолом модифікує рецептор ГАМК
через кілька механізмів, що призводить до зниження
активності ГАМК. Виявлено, що хронічний вплив етанолу змінює експресію генів і збільшує клітинну інтерналізацію певних субодиниць, впливаючи на тип ГАМК-рецепторів, доступних на клітинній поверхні і в синапсі.
Було також виявлено, що хронічний вплив етанолу
змінює фосфорилювання ГАМК-рецепторів, що може
змінювати рецепторну функцію. Коли етанол виводиться, спостерігається зниження інгібуючого нейромедіатора ГАМК [8]. Це призводить до втрати інгібуючого контролю збуджуючих нейротрансмітерів, таких як норадреналін, глутамат і дофамін. Етанол також діє як антагоніст рецептора NMDA. NMDA-рецептор - іонотропний
рецептор глутамату, що позитивно впливає на збудливість нервових клітин. В нормі іонні канали NMDAрецепторів блокуються іонами магнію. Застосування
радіолігандного аналізу виявило найбільшу щільність
NMDA-рецепторів у гіпокампі, корі великих півкуль, мигдалині та стріатумі. Вилучення етанолу призводить до
підвищення активності цих збудливих нейрорецепторів
[1]. Експериментальні дослідження на щурах показали,
що після хронічного впливу етанолу на тварин рецептори NMDA в мозку активуються. Підвищення їхньої збудливої активності пов'язане саме з виникненням відміни
етанолу. Коли культивовані нейрони мозочка піддаються хронічному впливу етанолу, результуюча активація
функції рецептора NMDA робить клітини більш сприйнятливими до нейротоксичності, викликаної глутаматом.
Ці дослідження також показують, що хронічний вплив
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етанолу викликає збільшення числа рецепторів NMDA в
клітинах, що вимірюється зв'язуванням ліганду з інтактними клітинами [6].
Клінічні прояви відміни етанолу обумовлені поєднанням ефектів на ГАМК і NMDA-рецептори. Алкогольний
делірій (delirium tremens) - найважчий прояв відміни
алкоголю. Як правило, він маніфестує через 3-10 днів
після останнього вживання етанолу. Основні клінічні
прояви включають психомоторне збудження, дезорієнтацію, галюцинації, лихоманку, гіпертензію, тахікардію
та діафорез [4, 19]. Визначення важкості стану пацієнтів
здійснюється за шкалою CIWA-Ar [15]. Вона дозволяє
оцінити інтенсивність таких симптомів, як нудота та блювання, тремор, пітливість, тривожність, моторне збудження, тактильні, слухові та візуальні порушення, орієнтованість та стан свідомості. Діагноз "алкогольний
делірій" встановлюють при сумі балів від 20 і вище [18].
Багаторічні спостереження показують, що минулі епізоди делірію призводять до збільшення частоти і тяжкості майбутніх епізодів [3]. Більше того, у осіб що постійно зловживають алкоголем формується толерантність
як до самого етанолу, так і перехресна толерантність
до бензодіазепінів та барбітуратів [7, 10], що ускладнює
лікування цього стану. В іноземній літературі описаний
стан, що називається стійким до бензодіазепінів синдромом відміни алкоголю. Стандартного визначення
стійкості до бензодіазепінів не існує, одним із запропонованих критеріїв цього стану є потреба в діазепамі
більше ніж 40 мг за 1 годину [3]. Найчастішими та
найбільш грізними ускладненнями цього важкого стану
є надлишкова седація самими бензодіазепінами та
їхніми комбінаціями з іншими снодійними засобами, і,
як наслідок, депресія дихання із виникненням необхідності інтубації і подальшої дихальної підтримки та аспіраційна пневмонія. Звертає на себе увагу той момент,
що всі перераховані вище ускладнення є наслідками не
стільки самого делірію, скільки ятрогеніями. Окремо
варто виділити досить частий розвиток у таких хворих
серцевих аритмій, бо в багатьох випадках це стає фатальним.
Щодо лабораторної діагностики, то увагу привертають окремі електролітні зрушення, серед яких найчастіше наявні гіпонатріємія, гіпохлоремія та гіпокаліємія,
що виникають внаслідок дегідратації. Особливої уваги
вартий той факт, що особи з алкоголізмом часто мають
великий загальний дефіцит магнію в організмі. Симптоми та ознаки дефіциту магнію включають гіперактивні
рефлекси, слабкість, тремор, рефрактерну гіпокаліємію,
оборотний гіпопаратиреоз із гіпокальціємією та порушення серцевої діяльності. Рівень магнію в сироватці
часто є нормальним, незважаючи на загальний дефіцит магнію в організмі зі значним внутрішньоклітинним
дефіцитом магнію [11]. Результати окремих досліджень
переконливо показують, що у осіб з синдромом відміни
алкоголю з наявною гіпомагніємією річна смертність є
суттєво вищою, ніж у осіб з нормальним рівнем магнію
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[11].
Підходи до інтенсивної терапії алкогольного делірію
в усьому світі дуже схожі. На перший план виходить адекватна седація, де препаратами вибору є бензодіазепіни. Існує дві стратегії призначення цієї групи препаратів.
Перша стратегія, яка частіше за все використовується
на теренах України, полягає в тому, що пацієнтам призначають по 10-20 мг діазепаму кожні 4-6 годин [13].
Ефективність седації оцінюють за шкалами RASS
(цільові показники 0-2) [16] та RikerSAS (цільові показники 3-4) [12]. При потребі належний рівень седації досягається за допомогою додаткового титрування доз
барбітуратів. Друга стратегія передбачає ескалацію дози
бензодіазепінів через кожні 10-15 хвилин до 100-150
мг діазепаму із розрахунком рівня седації по RASS i
RikerSAS. При досягненні необхідного рівня седації остання доза залишається як підтримуюча. Коли при максимальній разовій дозі не вдалося досягти поставленої
мети, додається внутрішньовенна інфузія барбітуратів.
У крайніх випадках рекомендовано седацію пропофолом з подальшою інтубацією та штучною вентиляцією
легень [20]. На теренах США є окремі публікації, в яких
розглядається можливість додавання до бензодіазепінів блокатора NMDA-рецепторів кетаміну, є уривчасті
дані про позитивний ефект такого поєднання у вигляді
зменшення частоти інтубації на відміну від додавання
барбітуратів та зменшення загальної дози бензодіазепінів [14], що є важливим в контексті збереження
функцій і без того скомпрометованої печінки. Але, як і у
випадку із дексмедетомідином, даних за ефективність
цього препарату поки що замало. Що стосується підтримуючої терапії, то на перший план виступає корекція
гіповолемії, електролітних зрушень, а також вітамінотерапія та корекція глікемії за потребою. Якщо торкатися
питання призначення вітамінів, то доречним вважається парентеральне введення лише тіаміну в дозі 100250 мг на добу. Як відомо, в осіб що зловживають алкоголем є виражений дефіцит вітаміну В1, який може викликати розвиток синдрому Верніке-Корсакова [9]. Ми вже
зазначали, що в осіб з алкогольним делірієм з електролітних порушень на перший план виступає дефіцит магнію. Як правило, для корекції гіпомагніємії використовується сульфат магнію. Проте, варто зазначити, що 50%
від всієї введеної дози виводиться з сечею та не засвоюється організмом, тобто біодоступність сульфату магнію залишає бажати кращого [2].
Взагалі проблема лікування алкогольного делірію є
здебільшого проблемою утримання балансу між седацією та ажитацією. З одного боку, рівень седації має
бути достатнім для того, щоб прискорити вихід з делірію
та унеможливити виникнення фатальних ускладнень. З
іншого боку, є бажання уникнути потреби в дихальній
підтримці внаслідок занадто глибокої седації. Для досягнення цього балансу, зважаючи на велику роль ГАМКергічної системи в патогенезі алкогольного делірію,
доцільно розглянути та дослідити ефективність викори-
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стання в таких випадках препаратів гамма-аміно-масляної кислоти (ГАМК), на дефіцит якої при синдромі
відміни алкоголю є посилання в окремих публікаціях. В
цьому контексті постає важливе питання біодоступності,
адже для максимального ефекту діюча речовина має
бути доставлена до органа-мішені в якомога приближеній до ефективної дози кількості. З цією метою перспективним є використання в комплексному лікуванні
алкогольного делірію хелатних сполук. Ці з'єднання
мають більшу здатність проникати через гематоенцефалічний бар'єр. На ринку України існує лише один препарат, який є хелатною сполукою глюконату магнію та
ГАМК. Він містить в собі адекватну кількість ГАМК (500
мг) і застосовується двічі на добу.
Також доречним є розглянути можливість використання органічних сполук магнію, адже органічні сполуки
магнію мають набагато вищу біодоступність на відміну

від неорганічних аналогів та можуть бути ефективними
в досягненні цільового рівня седації. З цією метою перспективним є використання магнієвої солі глюконової
кислоти, яка за результатами іноземних досліджень має
найвищу серед всіх органічних солей біодоступність і
може бути ефективною в комплексному лікуванні алкогольного делірію.

Висновки та перспективи подальших
розробок
Підсумовуючи все вище сказане, доцільним є подальше вивчення проблеми патогенезу та інтенсивної
терапії алкогольного делірію та розробки принципово
нового підходу до лікування цього стану, спираючись на
патогенетичні аспекти. Саме такий шлях може бути ключем до адекватної та збалансованої седації цих хворих
та прискорення їхнього виходу з цього важкого стану.
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ВОПРОСЫ СИНДРОМА ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ С ДЕЛИРИЕМ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гаврилов А.О.
Аннотация. Алкогольная зависимость является одной из трех главных проблем здравоохранения в мире, которая прямо
или косвенно повышает уровень смертности, при этом наибольшую угрозу она несет именно развитым странам Европы
и Америки. Определение перспективных направлений решения вопроса синдрома отмены алкоголя с делирием является
одним из рычагов уменьшения последствий его вредного употребления. Был проведен анализ электронной базы научных
изданий Pubmed и последних данных ВОЗ, выделены и отображены основные подходы к патогенезу и интенсивной терапии
алкогольного делирия в Украине и за ее пределами, освещены клинические и лабораторно-диагностические аспекты.
Существует определенное виденье патогенеза синдрома отмены алкоголя, как нарушения баланса ГАМК- и глутаматэргической систем в нейронах головного мозга. Разработаны и внедрены в клиническую практику диагностические критерии для определения тяжести состояния отмены, а также шкалы седации-ажитации, не до конца определено влияние
электролитных нарушений, а именно дефицита магния на тяжесть состояния, эффективность седации и смертность.
Во всем мире до сих пор не найден оптимальный путь увеличения эффективности лечения алкогольного делирия, который
бы обеспечивал адекватный уровень седации, при этом не повышая риск осложнений в виде передозировки транквилизаторов и гипнотиков как при изолированном, так и при комбинированном их использовании. Перспективной является возможность использования у таких больных хелатных соединений, содержащих в себе ГАМК, а также органических солей магния,
а именно солей глюконовой кислоты.
Ключевые слова: алкогольный делирий, седация, NMDA-рецепторы, ГАМК, магний.
THE ISSUES OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME: CURRENT STATE OF THE PROBLEM
Havrylov O.
Annotation. Alcohol addiction is one of the three main health problems in the world, which directly or indirectly increases the mortality
rate, wherein it poses the greatest threat to the developed countries of Europe and America. Identification of promising directions for
resolving the issue of alcohol withdrawal syndrome with delirium is one of the levers to reduce the consequences of its harmful use.
It was made an analysis of the electronic database of scientific publications Pubmed and the latest WHO data, the main approaches
to the pathogenesis and intensive care of alcoholic delirium in Ukraine and abroad were highlighted and displayed, clinical and
laboratory diagnostic aspects were distinguished. There is a certain vision of the pathogenesis of alcohol withdrawal syndrome as an
imbalance in the GABA and glutamate-ergic systems in brain neurons. Diagnostic criteria have been developed and introduced into
clinical practice to determine the severity of withdrawal status, as well as sedation-agitation scales, it is not completely determined the
influence of electrolyte disturbances, namely magnesium deficiency on the severity of the condition, the effectiveness of sedation and
mortality. The optimal way to increase the effectiveness of the treatment of alcoholic delirium, which would ensure an adequate level
of sedation, has not yet been found all over the world, at the same time, without increasing the risk of complications in the form of an
overdose of tranquilizers and hypnotics, both in case of their isolated and combined use. The possibility of using chelate compounds
containing GABA in themselves, as well as organic magnesium salts, namely gluconic acid salts, is promising.
Keywords: delirium tremens, sedation, NMDA-receptors, GABA, magnesium.
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"Той, хто йде власним шляхом, - герой"
(Герман Гессе)
Досліджуючи історію анатомічної школи Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького, сьогодні слід згадати Дерінга Болеслава
Омеляновича, вінничанина - людину неординарної долі,
лікаря-хірурга, анатома, педагога. 18 грудня 2019 року
на базі студентського наукового гуртка кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького було проведено вечір пам'яті, присвячений 100-й річниці від дня народження доцента кафедри нормальної анатомії Дерінга Болеслава Омеляновича. В лекційній аудиторії кафедри зібралися студенти, викладачі та гості, серед яких
лікарі та вчені, колишні студенти Болеслава Омеляновича. Вечір розпочався доповіддю студента 5-го курсу
медичного факультету Петришина Михайла про життєвий шлях, педагогічну та наукову діяльність Дерінга Болеслава Омеляновича.
Болеслав Омелянович Дерінг народився 16 січня, а
за старим стилем 3 січня 1919 року в селі Глухівці Комсомольського району (на даний час - Козятинського)
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Вінницької області. З 1927 р. по 1931 р. навчався у початковій сільській школі в селі Осична Комсомольського району (нині Хмільницького) Вінницької області. У
1933 році закінчив неповну середню школу в м. Бердичеві. З 1933 р. по 1936 р. навчався на "відмінно" у Бердичівському медичному технікумі. В 1936 році, Дерінга Б.О.,
як відмінника, було скеровано на навчання до Вінницького медичного інституту, де він здобував знання до 1941
року. Батько і старший брат у 1936 році були заарештовані, репресовані та розстріляні того ж року каральними органами радянської влади. Важка юність через
передчасну втрату батька і старшого брата, воєнне лихоліття, сформували і загартували людські якості Болеслава Омеляновича. Трудовий шлях Болеслав Омелянович розпочав з січня 1938 року фельдшером Вінницької психіатричної лікарні, де працював до початку 1941
року. Під час німецько-фашистської окупації Дерінг Б.О.
був заарештований представниками окупаційної влади
і відправлений у табір, з якого згодом втік. У квітні 1944
р. Болеслав Омелянович був мобілізований до лав радянської армії. З квітня 1944 по травень 1945 року працював хірургом у польових госпіталях 38 армії 1-го і 4-го
українських фронтів. З липня 1945 р. по червень 1946 р.
Болеслав Омелянович працював начальником хірургічного відділення військового госпіталя Львівського
військового округу. Військовий шлях хірурга Дерінга Б.
О. відзначений 23 орденами та медалями, в тому числі
за визволення Києва та Львова. З липня 1946 року за
скеруванням міністерства охорони здоров'я УРСР Болеслав Омелянович Дерінг продовжив професійну
діяльність викладачем кафедри анатомії людини
Львівського медичного інституту, де працював асистентом до 1963 року, а згодом доцентом до 1993 року. З
1962 року по 1974 рік Болеслав Омелянович трудився
на посаді декана іноземних студентів-медиків, аспірантів і стажистів. Дерінг Б. О. вільно володів 20 мовами: основними західно-європейськими, більшістю слов'янських і балтійських мов. Праця декана Дерінга високо оцінена зарубіжними відзнаками, а саме: Золотою медаллю німецько-радянської дружби, Чорною
Зіркою Гани.
У 1955 році Болеслав Омелянович захистив кандидатську дисертацію на тему: "Артеріальне кровопостачання нирки при прямому та обхідному кровообігу у кроля" під керівництвом завідувача кафедри, доктора медичних наук, професора Андрія Павловича Любомуд-
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рова. У 1964 році Болеславу Омеляновичу було присвоєно вчене звання доцента кафедри. Темою наукових
робіт вченого-анатома було артеріальне кровопостачання різних органів у кроля та людини. Доцент Дерінг виконав 40 наукових та науково-методичних робіт, підготував численні навчально-методичні посібники з різних
розділів нормальної анатомії. Болеслав Омелянович
проявив себе як талановитий, ерудований педагог, вельми досвідчений і вимогливий викладач з глибокими
знаннями сучасних даних з анатомії людини. З 1993 року,
з відкриттям Львівського державного медичного коледжу імені Андрія Крупинського, працював провідним викладачем нормальної анатомії. Серце великого анатома-класика та педагога-новатора Болеслава Омеляновича перестало битися 28 березня 2005 року. Похований доцент Дерінг Б. О. поруч з найближчими людьми:
мамою, дружиною, тещею та донькою Іриною на Сихівському кладовищі міста Львова.
Учні, колеги, друзі пам'ятають його щирою, правдивою та відкритою людиною. Неймовірно цікавими спогадами про Болеслава Омеляновича поділилася доцент
кафедри фтизіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Павленко
Маргарита Леонідівна, яка розпочинала свою наукову
діяльність аспіранткою на кафедрі нормальної анатомії.
Маргарита Леонідівна підкреслила, що Болеслав Омелянович відзначався високою інтелігентністю, педантичністю, порядністю та професійністю. Він був надзвичайно ерудованою людиною, бо вільно володів двома десятками іноземних мов, цікавився мистецтвом, літературою, балетом. Маргарита Леонідівна пригадала, як
Болеслав Омелянович у віці понад 60 років почав вивчати італійську мову. Також пані Маргарита розповіла,
яким великим особистим другом був для неї Болеслав
Омелянович, підтримував і допомагав їй порадами при
виконанні кандидатської дисертації та щиро вітав її усп-
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ішний захист. Спогадами про Болеслава Омеляновича
також поділилися колишні студенти і випускники
Львівського державного медичного інституту, а тепер
лікар-невропатолог Стернат Ірина Іванівна, доцент Мота
Оксана Миколаївна та доцент Галюк Уляна Михайлівна.
Офіційне звання, нагороди та посади не завжди
характеризують людину в повному обсязі. Талановитий
педагог, вірний друг, правдивий наставник, професіонал
та ще безліч слів можна підбирати для характеристики
особистості Болеслава Омеляновича. Завідувач кафедри нормальної анатомії, професор Матешук-Вацеба
Леся Ростиславівна, що проживала в одному будинку з
родиною Дерінгів, відзначила, що Болеслав Омелянович мав суттєвий вплив на усіх, хто знаходився поруч з
ним, але перш за все він був турботливим чоловіком та
люблячим батьком.
Усі, хто хоч раз у житті спілкувався з Болеславом
Омеляновичем, запам'ятали його, як яскраву, харизматичну особистість. Ми, колишні студенти доцента Дерінга, безмежно вдячні Богу, що мали можливість формуватися як особистості та навчатися в нього не тільки
анатомії, але й людяності, правдивості, об'єктивності.
Надзвичайна ерудиція та невпинне самовдосконалення викликали у студентів величезне захоплення та повагу до свого Вчителя. Кожне практичне заняття було
неповторним і оригінальним. Теоретичні дані Вчитель
вміло поєднував з клінічними прикладами. На поставлені запитання вимагав конкретної відповіді. Це мобілізувало студента, сприяло його аналітичному мисленню і швидкій реакції, що вкрай необхідні практичному
лікарю для прийняття ним правильної тактики в різних
клінічних ситуаціях. Болеслав Омелянович не зрадив
ідеалам доброчесності та правдолюбства, залишаючись
вірним собі до кінця життя.
Пам'ять про Болеслава Омеляновича завжди житиме в наших серцях і вдячних молитвах.
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